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Na trzydziestolecie
Trzydzieści lat to piękny wiek,
młody, choć pełen doświadczenia;
i czym pochwalić się już ma,
i wie, jak wiele do zrobienia.
Dzisiaj obchodzi swe urodziny,
trzydzieste właśnie, TPS.
Zeszli się goście z całej gminy,
więc powspominać o czym jest.
W „Sokole” gwarno, nostalgicznie,
gawędę snuje Hania Kudela.
Od wspomnień robi się prześlicznie,
tyle powodów do wesela!
I serce bije Tarnopolskie
Prezesa Ewy, gdy na scenie.
A pani Doktor trzyma kciuki,
by się powiodło wydarzenie.
Tak wiele pracy TPS dała
Doktor Skałuba Kazimiera!
Czasem przemijał dzień i nocka,
Czasem, bywało, i niedziela.
Płynie już „Sto lat” i wiwaty,
w oku się kręci łza serdeczna.
Wręczane są dyplomy, kwiaty...
w przyszłość nam zda się Droga Mleczna.
--

Tak wiele trudu poświęcono
ocalić chcąc od zapomnienia
to, co każdemu sercu miłe,
a czas okrutnie prędko zmienia.
Druki, pamiątki, fotografie,
artystów dzieła, rodów dzieje,
wiersze, wspomnienia, monografie,
w nich naszych przodków są nadzieje.
Teraz Muzeum nam zachowa
zebrane okruchy przeszłości
i w naszym młodym pokoleniu
zasieje ziarenko miłości
do tej Ojczyzny, gdzie korzenie,
groby i ojców trud niemały,
na zawsze drogie przodków cienie,
codzienna twórczość i dni chwały.
Takie przesłanie zapaleńców,
Którzy kochają swoje miasto,
Niech sie wypełni w pokoleniu,
Dumnie kroczącym w przyszłość jasną.
Oddanym miastu TPS działaczom
Życzenia wytrwałości i sukcesów składa
(bo na tej ziemi ślad swym życiem znaczą)
Wdzięczna bezbrzeżnie
Skawinian gromada.
Jadwiga Zacharzewska

--

Drodzy Czytelnicy!
Najnowszy, 73 numer Informatora trafia do Was na początku trzydziestego
pierwszego roku działalności TPS. Wiele miejsca poświęciliśmy w nim podsumowaniom naszego dorobku. W tym czasie częściej, niż zwykle wspominaliśmy
naszych Drogich Nieobecnych, tych, którzy współtworzyli z nami historię Towarzystwa, a dziś są już po drugiej stronie życia. Byli pełni pomysłów, zapału, dzielili
z nami wytężoną pracę, wielu z nas łączyły z nimi więzi serdecznej przyjaźni.
Chcemy utrwalić pamięć o Nich, nie w formie not biograficznych, ale jako o ludziach prywatnych, ich upodobaniach, zainteresowaniach i nawykach. Rozpoczynamy cykl wspomnień i liczymy na oddźwięk z Waszej strony. Pomóżcie nam!
Są wśród Was, Drodzy Czytelnicy, Ich przyjaciele i krewni – piszcie do nas, dzielcie się Waszymi wspomnieniami, nawet najdrobniejszymi, o charakterze anegdotki. Tylko w taki sposób możemy zachować dla przyszłych pokoleń pamięć o nich
jako o żywych ludziach.
Zarząd TPS

Stanisław Chmielek

P

ana Stanisława Chmielka i jego żonę Elżbietę poznałam, kiedy weszłam
do rodziny mojego męża (35 lat temu). Państwo Chmielkowie przyjaźnili się z moimi teściami i często spotykali się na kolacjach, gdzie panowie
grali towarzysko w brydża, a panie szydełkowały, plotkowały i przygotowywały
małe co nieco na przekąskę. Pan Staś był wielbicielem pieczeni wołowej z kapustą
w wykonaniu mojej teściowej Ady. (Tu muszę dodać, że z tych cotygodniowych
spotkań brydżowych powstała pierwsza w Skawinie drużyna brydża sportowego
w składzie S. Żywot, R. Moryl, L. Palarz, T. Nowak, P. Luty, S. Chmielek, Cz. Janusz.)
W czasie takich spotkań Pan Stasiu był duszą towarzystwa. Wtórowała mu Pani
Ela. Zawsze miał na podorędziu wesołą opowieść związaną z jakimś wyjazdem.
Często w tych czasach wyjeżdżał z rodziną na wycieczki, do których był zawsze
przygotowany, wiedział, co zobaczyć, gdzie się zatrzymać no i oczywiście gdzie
coś zjeść. Mój teść opowiadał, że jak jechali razem na delegację, to Pan Stasiu
miał przygotowaną rozpiskę trasy: co zobaczyć, gdzie zatrzymać się na posiłek
i co zjeść. Potem z wielkim „smakiem” we właściwy tylko jemu sposób opowiadał
te wrażenia. Można by powiedzieć, że był ówczesnym Makłowiczem; był nie tylko
smakoszem, ale w późniejszym wieku świetnie gotował np. gęś na św. Marcina
– palce lizać!
--

Interesował się historią, dużo czytał książek, posiadał zbiór filatelistyczny, zbierał pocztówki związane ze Skawiną i przedmioty ceramiczne pochodzące z Szamotowni. Zainteresowania te zaowocowały Jego pracą w Towarzystwie Przyjaciół
Skawiny. Poprzez rodziny Palichlebów i Skołyszewskich spokrewniony był z połową starej Skawiny.
Potem nasze kontakty się rozluźniły. Pan Chmielek zaangażował się w inne
działalności. My, dzieci tych wszystkich przyjaciół i nasze dzieci przyjaźnimy
się, przejęliśmy zwyczaje kolacji tematycznych związanych z wyjazdami po kraju
i świecie, kolędowanie, chodzenie w zapusty z tym samym turoniem, co nasi rodzice i tak jak Oni kultywujemy te spotkania.
Zdzisława Różycka-Nowak

Jan Gajniak

M

ieszkał w Skawinie od ukończenia studiów w r.1958. Podjął pracę
w Skawińskich Zakładach Koncentratów Spożywczych i w tym zakładzie pracował całe życie zawodowe, do przejścia na emeryturę. Pełnił
kilka funkcji, w ostatnich latach był pierwszym zastępcą dyrektora.
Był jednym z założycieli TPS i pierwszym przewodniczącym zarządu TPS.
W naszej działalności odegrał bardzo znaczącą rolę. Kiedy postanowiliśmy wydawać „Biuletyn”, to On zatroszczył się w tym trudnym czasie o papier i możliwość
druku, wszedł także w skład redakcji. Działał aktywnie w TPS dokąd pozwoliło
Mu na to zdrowie. Był członkiem Zarządu do 1993r, a później członkiem Sądu
Koleżeńskiego do 2005r.
Kochał Skawinę i bardzo wiele dla tego miasta zrobił, działając także w PTTK,
w Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Był współorganizatorem i uczestnikiem wielu wypraw turystycznych i wycieczek. Wpływał swoją osobowością na miłą atmosferę
tych imprez turystycznych.
Nie szczędził czasu dla spraw i ludzi, którym był potrzebny. Był lubiany i szanowany, życzliwy, pogodny, pełen energii i radości życia. Był człowiekiem wielkiego serca, darczyńcą Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Krakowie. Nawet w trudnych sytuacjach umiał znaleźć wyjścia z nich. Był bardzo koleżeński, otwarty, obdarzał ciepłem, dobrym słowem i optymizmem, miał
duże poczucie humoru.
Kiedy choroba przykuła Go do szpitalnego łóżka, odwiedziłam Go wspólnie
z p. Sławomirem Sroką. W rozmowie interesował się aktualną działalnością TPS
--

i Koła PTTK. Wspominał okres wspólnej działalności, przekazywał przez nas pozdrowienia. Bardzo się cieszył naszymi odwiedzinami i był mocno wzruszony.
Lata wspólnej działalności pozostawiły w naszych myślach i sercach same dobre wspomnienia, których nie zapomnimy. Jego zasługi dla skawińskiej społeczności są duże i zapewniają Mu trwałą pamięć o Nim.
Kazimiera Skałuba

Ewa Hobrzyk

D

anuta Ewa Hobrzyk urodziła się 25 XI 1935r. Członkiem TPS była
od 6.09.1999 aż do śmierci.

Miała wiele zainteresowań. m.in. turystykę, fotografię i regionalizm.
Prawdziwą jej pasją były skawińskie obyczaje i obrzędy. To Ewie zawdzięczamy
Konkurs Koszyczka Wielkanocnego i wskrzeszenie tradycji strojów skawińskich.
Pomysł zorganizowania Koszyczka powstał, jak mówiła, za „wielką wodą” na emigracji podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, gdzie zrozumiała, co znaczy być
Polakiem i mieć swoje tradycje i obrzędy.
Jak wspominała, z wielką dumą niosła w Wielką Sobotę pokarmy do święcenia
w wiklinowym koszyczku z białą serwetką, przybraną bukszpanem. Wśród Amerykanów wzbudzało to zainteresowanie. Tłumaczyła im, że to nasza polska tradycja,
sięgająca prawdopodobnie X wieku. Już tam postanowiła, że po powrocie do kraju
zorganizuje coś, co byłoby związane z koszyczkiem i z Wielką Sobotą.
W lutym 1999r. odbyła pierwszą rozmowę z ks. Włodzimierzem Łukowiczem,
proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego (gdzie była parafianką) dotyczącą zorganizowania Konkursu Koszyczka Wielkanocnego. Jako pomysłodawczyni zakładała, że będzie to Konkurs dla dzieci dekanatu i gminy Skawina. Gospodarz Parafii
pomysł zaakceptował i w ten oto sposób zaistniał Konkurs Koszyczka Wielkanocnego. Pierwszy Konkurs odbył się 3.IV.1999r. o godz. 11.00 w dolnej części Kościoła. Wzbudził duże zainteresowanie i wszedł do tradycji – odbywa się co roku.
Z podróży przywiozła też fotografie, które były prezentowane m.in. na wystawie pt. „Kościoły w Chicago”, zorganizowanej w parafii Miłosierdzia Bożego
i pałacyku „Sokół”. Wystawa wzbudziła wielkie zainteresowanie i wielu Skawinian pamięta ją do dziś.
Obdarzona talentem organizacyjnym była współorganizatorką ze strony TPS
Zjazdu Regionalistów z terenu Małopolski, który odbył sie w gminie Skawina
w dn. 17-18 IX 2004 r.
--

Była przewodnikiem po Krakowie. Tryskała energią, miała wiele pomysłów
i planów. Zmarła 19 XI 2005r. Została pochowana na Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie.
Czesława Kopeć

Marian Pajączkowski

C

i, którzy osobiście zetknęli się
z Marianem Pajączkowskim,
pamiętają go jako człowieka
wielkiej prawości, nieprzeciętnej inteligencji, życzliwego, obdarzonego poczuciem humoru i zmysłem organizacyjnym.
Mimo, że od dziesiątków lat pracował w Krakowie, znała go chyba cała
Skawina. Elegancki, przystojny pan
co rano o tej samej porze zmierzał na
stację kolejową, a potem, gdy poprawiła się komunikacja z Krakowem, na
przystanek autobusowy, by dojechać do
pracy. Mógł z łatwością dostać talon na
samochód – zajmował przecież wysokie
stanowisko w krakowskim przemyśle tytoniowym – ale jakoś nie chciał. „Jak się
człowiekowi chce pić, to sobie kupuje mleko albo piwko, ale nie krowę i nie browar” – mawiał.
Od dzieciństwa mieszkał w Skawinie i pokochał to miasto całym sercem. Z Krakowem wiązał go zakład pracy i Naczelna Organizacja Techniczna – z wykształcenia był inżynierem, uważał, że wiedzę należy stale aktualizować, stąd wzięły się
jego związki z NOTem.
Marian był tytanem pracy i człowiekiem o wielu zainteresowaniach. Był też
perfekcjonistą – cokolwiek robił, musiało być zrobione doskonale i terminowo,
tego też wymagał od siebie i od współpracowników zarówno w miejscu pracy, jak
i w działalności społecznej: przekonałam się o tym, gdy na początku lat sześćdziesiątych wstąpiłam do PSSu. Pan Pajączkowski był przewodniczącym Rady Spółdzielni. Rada pracowała jak szwajcarski zegarek! Spółdzielczość była jedną z Jego
--

pasji. Zarówno jej historię jak i prawo spółdzielcze znał w najdrobniejszych szczegółach. A jakie różnorodne i ciekawe formy pracy i relaksu proponowała spółdzielcom Rada przez Niego kierowana!
Jedną z najbardziej popularnych były doroczne, kilkudniowe wycieczki autokarowe, turystyka bowiem byłą kolejnym Jego „konikiem”. Uczestniczył w dłuższych wycieczkach po Polsce i do krajów ościennych. Z racji swego zawodu i funkcji w Zakładach Tytoniowych bywał delegowany do krajów Zachodniej Europy,
oddzielonych od nas w owym czasie żelazną kurtyną i żeby nie wiem jak szczelnie
miał wypełniony czas pobytu, to i tak zawsze jakoś zdołał wyrwać się do miasta, by zobaczyć najciekawsze miejsca. Przed wyjazdem wertował przewodniki,
ale miał własne spojrzenie na świat i jego bliżsi znajomi czekali niecierpliwie na
jego wrażenia z wojaży. Uprawiał i rozpowszechniał w Skawinie także małą turystykę, jednodniowe wycieczki autokarowe po nieodległych miejscach, w których
zawsze umiał coś ciekawego wypatrzyć. Te wycieczki prowadził sam, wkładając
w przygotowania wiele pracy. Właściwie to On nas nauczył poruszać się po południowo – zachodniej Małopolsce, a to szlakiem architektury drewnianej,
a to po dworkach i pałacykach regionu, to znów trasą kapliczek przydrożnych – my,
uczestnicy tych wycieczek, innym okiem patrzyliśmy potem na okolice niby to
dobrze znane, a na nowo odkrywane.
I wreszcie największa chyba po rodzinie miłość Mariana: Skawina. Prawie całe
swe życie tu spędził i tutaj działał społecznie. Był duszą i mózgiem Komitetu Założycielskiego TPS i do końca życia zbierał materiały o swym mieście, opisywał je
i przygotowywał do druku. W naszym Informatorze opublikował ponad 40 artykułów! Znał starą Skawinę, jak nikt inny. Kiedyś uświadomiłam sobie, że nie mam
pojęcia, jak nazywała się ulica Żwirki i Wigury przed tragiczną śmiercią lotników.
Zapytałam Mariana, gdzie by można znaleźć tę informację. Popatrzył na mnie ze
zdziwieniem i odpowiedział: „Nie musisz szukać. To była Stawowa”. Tak na poczekaniu, bez namysłu! Przy okazji dowiedziałam się, że niegdyś w miejscu obecnego parkingu przy Parku Miejskim był staw….
Osobisty autorytet i siła argumentacji Mariana Pajączkowskiego owocowały
w kontaktach z ludźmi prywatnymi i władzami. To on przekonał ówczesnego burmistrza Jacka Krupę do przyznania nam porządnego lokalu, Jego starania i dobra
wola Ojca Miasta sprawiły, że przez następne lata można było stworzyć stałą wystawę i działać w normalnych warunkach.
Wspólnie obchodziliśmy Jego osiemdziesiąte urodziny, ale wkrótce po nich powaliła Go straszna choroba…
Prosta sprawiedliwość każe podkreślić, że cichą współuczestniczką działalności Mariana była Jego żona. Stworzyła miły, pełen dobrych uczuć, gościnny dom,
--

w którym wszyscy czuli się dobrze. Sama jest skawinianką i podzielała przywiązanie Męża do tego miasta.
O ileż lepszy byłby świat, gdyby w nim było więcej takich ludzi, jak Pajączkowscy!
Anna Kudela

Wacław Skokoń

U

rodził się w Krakowie, gdzie mieszkał, studiował i pracował. W r. 1965
wraz z rodziną zamieszkał w Skawinie, pracując nadal w Krakowie –
w „Unitra-Telpod” – przez cały okres pracy zawodowej. Działał przez długie lata w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej w Kręgu Seniorów Harcerstwa
Borkowskiego „Stara Brać” im. Karola Wojtyły w Borku Fałęckim.
Mieszkając w Skawinie zaczął angażować się w Spółdzielni Mieszkaniowej,
gdzie później przez 9 lat pracował w części etatu. Działał w Kole Przyjaciół Harcerstwa „Braterski Węzeł” w Skawinie. Pół wieku działał w skawińskim kole
PTTK. W latach 1994-1998 był członkiem Komisji Ekologicznej Rady Miejskiej
w Skawinie.
Wstąpił do TPS w 1981 r., a od r. 1993 wszedł w skład naszego Zarządu, później
był Wiceprzewodniczącym, Skarbnikiem, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej,
a wcześniej przez 2 lata prowadził sekretariat.
W działalność społeczną był bardzo zaangażowany także emocjonalnie. Uczestniczył we wszystkich ważnych sprawach i działaniach TPS. Często reprezentował
Zarząd na różnych uroczystościach i konkursach szkolnych. Zapoznawał młodzież
z historią Skawiny, dbał o przetrwanie tradycji i pamięci o przeszłości.
Był dobrym organizatorem. Przez kilka lat był Komandorem Zlotów Turystycznych w Tyńcu, organizowanych wspólnie z kołem PTTK. Tynieckie zloty były bardzo udane, a w dużej mierze była to Jego zasługa.
Wiele czasu poświęcił uczestnicząc w inwentaryzacji i opisywaniu naszych
zbiorów. Oprowadzał grupy osób zwiedzających wystawę z historii Skawiny
w naszej siedzibie przy ul. Mickiewicza.
Choroba ograniczyła możliwość jego aktywności w ostatnich dwóch latach życia, ale uczestniczył w naszych przeprowadzkach oraz w przygotowywaniu wystawy na otwarcie Muzeum Regionalnego. Jeszcze w przeddzień otwarcia muzeum
wspólnie ze mną przygotowywał 2 tablice wystawowe do późnych godzin wieczornych.
- 10 -

Za działalność zawodową i społeczną otrzymał kilkanaście wyróżnień i odznaczeń.
Był bardzo towarzyski, otwarty, życzliwy, służył radą i bogatym doświadczeniem. Był uczciwym, szlachetnym, uczynnym i pracowitym człowiekiem, czym
pozyskiwał sobie życzliwość, szacunek i sympatię ludzi.
Pożegnaliśmy Go na zawsze 27.06.2010 r. Wśród uczestników uroczystości pogrzebowej był m.in. Burmistrz Adam Najder, który wystąpił także z serdecznymi
pożegnalnymi słowami, byli harcerze z Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego, którzy bardzo ciepło wspominali współpracę z Nim.

Jesteśmy wdzięczni Mu za wszystko
Za Jego przyjaźń i działanie
Trwała pamięć w naszych myślach
Wdzięczność w sercach pozostanie.

S

Kazimiera Skałuba

Władysław Szklarski
zczęśliwi Ci, którzy widzą piękno w miejscach zwykłych, tam, gdzie inni niczego nie widzą... Pissarro

Powyższe słowa mogą być myślą przewodnią wspomnień o życiu i działalności
pana Władysława Szklarskiego, który amatorsko uprawiał różne dziedziny sztuki,
przyczyniając się tym samym do rozwoju kultury w powojennej Skawinie.
Wśród wielu wspomnień o Władysławie Szklarskim umknęła informacja
o tym, że od 1959 roku przez kilka lat był kierownikiem „Klubu Hutnika” na popularnej w tym czasie skawińskiej „Gubałówce”. W klubie tym pracownicy Huty
Aluminium jak również inni mieszkańcy Skawiny rozwijali swoje zainteresowania
w różnych dziedzinach np. brydżowe i filatelistyczne, uczestniczyli w wieczorkach
tanecznych, gdzie pan Władysław, mając do dyspozycji jedyną w okolicy aparaturę
stereofoniczną, puszczał płyty z muzyką zachodnią i polską. Był przy tym bardzo
cierpliwy i chętnie spełniał życzenia młodzieży. Zapraszał na Gubałówkę zespoły
muzyczne i kabaretowe m.in. z Jamy Michalika w Krakowie. Był prawdziwym
przyjacielem nastolatków, umiał z nimi rozmawiać, jak mało kto. Jego fascynacja
urodą świata wyraziła się w jego obrazach. Już w latach dziewięćdziesiątych na
ulicy Bukowskiej widziałam w jego domu pracownię malarską i wtedy poznałam
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jego ostatnią pasję – malarstwo.
Pan Władysław Szklarski sam był postacią piękną: widział wokół siebie piękno
w ludziach oraz w przyrodzie.
Janina Kasprzyk

30-lecie
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny

N

a przełomie lat 1980 i 1981 zostały podjęte w Skawinie działania w kierunku powołania do życia stowarzyszenia o nazwie Towarzystwo Przyjaciół
Skawiny. Dużą zasługę mieli w tym dziele – nieżyjący już dziś – pani Anna
Porębska – zastępca naczelnika miasta oraz społecznik pan Marian Pajączkowski.
Komitet Założycielski liczył 17 osób. Opracowano statut stowarzyszenia
i w dniu 3 marca 1981 roku TPS zostało zarejestrowane. Już w marcu komitet
organizacyjny TPS wydał odezwę do mieszkańców Skawiny informującą o tym
i zachęcającą do wstępowania do stowarzyszenia. Pierwsze walne zebranie Towarzystwa odbyło się 1 czerwca 1981 roku. Członkowie zatwierdzili założenia programowe i wybrali władze Stowarzyszenia.
Nie będziemy w tym artykule przedstawiać szczegółowo historii Towarzystwa,
ukażemy tylko najważniejsze dokonania. W końcowej części artykułu przybliżymy
Państwu Czytelnikom naszą jubileuszową uroczystość.
Od maja 2010 roku mamy nowe lokum przy ul. Żwirki i Wigury 23/16. I piętro budynku przy ul. Mickiewicza 26 zajmuje od 2010 roku Muzeum Regionalne
w Skawinie.
Od pierwszych lat działalności gromadziliśmy przedmioty związane z historią
Skawiny i okolicy, dokumenty, fotografię i literaturę. Dążyliśmy do utworzenia
Muzeum, którego gorącym orędownikiem był od początku członek zarządu Józef
Nowak.
W działalności TPS ważna była współpraca ze szkołami. Z inicjatywy K. Skałuby – Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego – 11 stycznia 1983 roku powstało
w Liceum pierwsze Młodzieżowe Koło Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. K. Skałuba opiekowała się nim od początku do grudnia 2000 roku do odejścia na emeryturę. Ze strony Zarządu opiekę nad kołem pełnił Jerzy Raczyński. Po dwóch latach
powstało Młodzieżowe Koło TPS w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych;
pierwszym opiekunem była Joanna Lelek-Ratajczak. W kolejnych latach powstały
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Szkolne Koła TPS w innych szkołach w mieście.
Działalność Szkolnych Kół TPS była tematem jednego z referatów na sesji naukowej w Skawinie we wrześniu 2009 roku. Wygłosiła go K. Skałuba. Działalność
SK TPS była też krótko przedstawiana w „Regionaliście Małopolskim” – Informatorze MZRTK nr 11 z XII 2010 r.
W 1982 roku nawiązaliśmy bliską współpracę z kołem PTTK w Skawinie,
co wiązało się m.in. z bliskim sąsiedztwem, jako że nasze siedziby były w tym
samym budynku, a ponadto kilku członków Zarządu TPS działało aktywnie
w PTTK.
Od Koła PTTK otrzymaliśmy opracowanie zawierające inwentaryzację zabytków w Skawinie i okolicy, dokonaną przez zespół członków PTTK pod kierunkiem
doc. Jerzego Studenckiego.
Przez kilka lat wspólnie z PTTK organizowaliśmy turystyczne zloty, w których
licznie uczestniczyła młodzież szkolna. Uczestnicy zlotów brali udział w różnych
konkurencjach sportowych, a tradycyjnie odbywały się podczas zlotu konkursy
wiedzy o Skawinie i Tyńcu, w których młodzież szkolna uczestniczyła i zdobywała
nagrody. Komandorem zlotów był m. in. Wacław Skokoń. Zloty kończyły się ogniskiem z piosenką.
W latach 1982 – 1983 w gablocie w rynku co 2 tygodnie ukazywała się gazetka
ścienna TPS informująca o aktualnościach w mieście i prezentująca zabytki Skawiny, redagowana przez Zbigniewa Raczyńskiego i Eugeniusza Krzemienia.
W styczniu 1984 roku wydaliśmy pierwszy „Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół
Skawiny” – kwartalnik redagowany przez Zbigniewa Raczyńskiego. W następnym
roku jego nazwa zmieniła się na „Informator”; ukazuje się on do dziś, obecnie 3
razy w roku. Są w nim zamieszczane informacje z historii i teraźniejszości Skawiny
i gminy oraz bieżącej działalności TPS. „Informator” dociera do członków TPS,
bibliotek, szkół, instytucji – także poza gminę Skawina.
Skawina miała swoją kronikę, założoną i prowadzoną przez radnego Jerzego
Wiechoczka, a później przez prezesa TPS Jerzego Raczyńskiego, przy współudziale pani Zofii Wiechoczkowej. W roku 1985 kronika uzyskała III nagrodę w konkursie ogólnopolskim. Przez rok kronikę redagowało Młodzieżowe Koło TPS w Liceum Ogólnokształcącym po kierunkiem nauczycielki historii Zdzisławy Diurczak,
we współpracy z radnym – prezesem TPS J. Raczyńskim.
Na przełomie maja i czerwca 1986 roku podczas Dni Skawiny zorganizowana
była I wystawa naszych zbiorów w Ratuszu Miejskim. Później odbywały się kolejne.
W naszej siedzibie przy ul. Mickiewicza 26 w 1991 roku otwarliśmy stałą wystawę
„Historyczne dzieje Skawiny” w 2 salach, dostępną dla zwiedzających dwa razy w
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tygodniu w godzinach otwarcia naszych pomieszczeń lub w innym czasie, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Stopniowo wzrastała liczba eksponatów, dokumentów
i różnych pamiątek z przeszłości Skawiny, coraz realniejsze stawały się nasze plany
utworzenia Muzeum Regionalnego w Skawinie. Odwiedzali nas studenci krakowskich uczelni przygotowujący prace magisterskie i wykorzystujący zgromadzone
u nas materiały, a także inne osoby szukały tu materiałów do publikacji. Mamy
kilkadziesiąt prac magisterskich a także publikacji opartych w części o nasze materiały, ofiarowanych nam przez autorów
W roku 1995 rozpoczęliśmy tematyczne segregowanie i opisywanie naszych
zbiorów. Było to czasochłonne zajęcie wykonywane przez kilkuosobowy zespół
członków Zarządu i ochotników, którego efektem były segregatory tematyczne.
W ramach naszej współpracy ze szkołami ogłosiliśmy w roku 1996 konkurs dla
szkół w mieście i gminie na prezentację historii szkoły. W konkursie wzięło udział
14 szkół, kilka z nich do prezentacji graficznej dołączyło monografie lub krótką
historię szkoły, otrzymaliśmy też jedną makietę szkoły. Plansze z prezentacją szkół
i inne materiały zamieściliśmy w trzeciej sali, którą wcześniej otrzymaliśmy. Była
to stała wystawa.
Z okazji 15-lecia naszej działalności zostaliśmy wyróżnieni, na wniosek władz
samorządowych, przez Sejmik Samorządowy Województwa Krakowskiego, za
pracę na rzecz społeczności lokalnej. Otrzymaliśmy wtedy pamiątkową statuetkę.
Skawina współpracuje z miastem partnerskim Huerth. Kiedy w roku 1997 organizowana była w tym mieście prezentacja Skawiny, wypożyczyliśmy część naszych zbiorów na wykonanie kilkunastu plansz na wystawę.
Od 1994 roku TPS współpracowało z Małopolską Radą Towarzystw Regionalnych. Nasza delegacja trzykrotnie uczestniczyła w Ogólnopolskim Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury.
Prywatne wydawnictwo SK nawiązało z nami współpracę, realizując serię wydawniczą „Skawina przez wieki”. W tej serii ukazały się: powieść H. Różyckiego
„Umarła Babka w Skawinie” (1998); album „Skawina w starej i nowej fotografii” (1998); tomik wierszy i rysunków artysty plastyka Andrzeja Kurkowskiego
pt. „Ze Skawiny” (1999) (artysta mieszkał w Skawinie podczas wojny), książka
„Żydzi skawińscy” autorstwa członka TPS – Jana Prochwicza (2000). Książka ukazała się na 2 lata przed 60 rocznicą zagłady ok. 3000 Żydów ze Skawiny i okolic.
W 2002 roku w Domu Kultury „Sokół” otwarto wystawę „Skawińscy Żydzi”, zorganizowaną przez Urząd Miasta i Gminy, Centrum Kultury i Sportu oraz TPS.
W roku 2001 obchodziliśmy 20-lecie, rozpoczynając je spotkaniem opłatkowym. Ekipa Telewizji Kraków nagrała w lutym program o działalności regionalnej
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w naszej gminie. Relacja o naszej stałej wystawie była jego znaczną częścią. Kiedy
redakcja Dziennika Polskiego wydawała serię „przewodników po miejscach ciekawych i nieznanych”, we współpracy z TPS powstała broszurka „Kocham Skawinę”.
W czerwcu 2001 roku władze miasta i gminy podczas uroczystości jubileuszowej
uhonorowały TPS tytułem „Mecenasa Kultury”.
W dniu 19 sierpnia 2002 roku cała Skawina witała Ojca Świętego Jana Pawła II,
który w drodze do Kalwarii zatrzymał się w naszym mieście. Poświęcił obraz Pana
Jezusa Miłosiernego, który został umieszczony w głównym ołtarzu naszego kościoła. Ojciec Święty otrzymał wtedy krótki film z jego pobytu w Skawinie podczas
wizytacji parafii, gdy jeszcze był biskupem krakowskim i arcybiskupem. Film był
nakręcony przez członka TPS Stanisława Cinala, a później opracowany ponownie
przez K. Skrzybalskiego, z muzyką R. Budzynia.
Jesienią 2004 roku gościliśmy regionalistów z całej Małopolski, jako współgospodarze. Zjazd regionalistów odbył się z okazji 640 rocznicy nadania Skawinie
praw miejskich. W drugim dniu zjazdu goście zwiedzali gminę w naszym towarzystwie.
Corocznie w styczniu organizujemy spotkania opłatkowe, na które zapraszamy
członków TPS i gości z zaprzyjaźnionych instytucji i stowarzyszeń, przedstawicieli
Urzędu Miasta, dyrektorów szkół, opiekunów Szkolnych Kół TPS.
W styczniu 2005 roku gościliśmy m.in. ks. biskupa Tadeusza Pieronka, ks. Władysława Pilarczyka – Przewodniczącego Małopolskiego Związku Regionalnych
Towarzystw Kultury, ojca Zygmunta Galocha z opactwa benedyktynów w Tyńcu
i parlamentarzystę niemieckiego Willego Zylajewa z partnerskiego miasta Huerth.
W maju tegoż roku TPS zostało członkiem Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury, przy czym wcześniej współpracowaliśmy już z MZRTK.
W czerwcu 2006 roku obchodziliśmy uroczyście 25-lecie naszej działalności.
W tym samym roku w październiku ukazała się książka „Skawina – Zarys dziejów
miasta”. Członkowie Zarządu przygotowywali materiały do wydania tej publikacji
(oczywiście społecznie). Materiały te w redagowaniu książki zostały wykorzystane
tylko częściowo; książka zawiera błędy merytoryczne, nie z naszej winy. Chcielibyśmy doprowadzić do II wydania tej publikacji, poprawionego i uzupełnionego.
Trwały nasze starania o utworzenie Muzeum Regionalnego, szczególnie od
roku 2007, w czym wspierał nas Burmistrz Miasta i Gminy Adam Najder.
We wrześniu 2009 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie
zorganizowano wystawę poświęconą Skawinie, na którą TPS wypożyczyło część
eksponatów. Dwoje przedstawicieli Zarządu uczestniczyło w jej otwarciu w dniu
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17 września, a pani A. Kudela przedstawiła historię miasta.
W tym samym dniu rozpoczęła się w Skawinie dwudniowa sesja naukowa na
temat „Okolice Metropolii – Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skawinie, Bibliotekę Pedagogiczną
oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Mieliśmy w niej swój udział: pięciu członków Zarządu wygłaszało podczas sesji referaty: Anna Kudela, Jan Liskiewicz, Zdzisław Liskiewicz, Kazimiera Skałuba, Ewa
Tarnopolska.
Od września 2009 roku, mimo trudnych warunków w pomieszczeniu zastępczym, trwała inwentaryzacja naszych zbiorów, przed przekazaniem ich dużej części
do muzeum. Przez cały dzień przed otwarciem muzeum przygotowaliśmy wystawę
w jednej z sal. W dniu 19 lutego 2010 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum Regionalnego, o którym marzyliśmy. Nasz wkład w jego zbiory przedstawiła
K. Skałuba słowami swojego wiersza wygłoszonego na uroczystości („Regionalista Małopolski”, nr 11).
Ważnym elementem naszej działalności jest nadal współpraca ze szkołami,
o której już wspominaliśmy. Uczestniczymy w uroczystościach szkolnych
i konkursach, od lat zapoznajemy dzieci i młodzież z historią Skawiny. Z okazji
30-lecia zorganizowaliśmy 3 konkursy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w mieście i gminie. To pierwsze takie konkursy
w naszej historii; szczegółowe informacje o nich znajdują się w artykule w piśmie
„Regionalista”.
Na zebraniu sprawozdawczym w dniu 6 maja b.r. uchwaliliśmy nowy Statut
TPS (poprzedni był zatwierdzony w 1985 r.).
W naszej siedzibie od listopada działa Koło Robótek Ręcznych „Razemkowo”,
ukierunkowane na podtrzymywanie lokalnych tradycji regionalnych. Nawiązuje
ono współpracę z Muzeum Regionalnym w celu wykonywania pewnych prac dla
muzeum.
Nasz dorobek jest w dużej mierze zasługą Tych, którzy z nami działali i odeszli
na zawsze (poniżej w nawiasach daty ich śmierci). Mamy Ich w sercach i pamięci.
Należą do nich: Jerzy Raczyński (1990), Marian Pajączkowski (1995), Józef Nowak (1997), Zbigniew Raczyński (1997), Józef Kubas (1998), Jerzy Stec (2000),
Władysław Szklarski (2001), Danuta Opydo (2003), Ewa Hobrzyk (2005), Stanisław Chmielek (2009), Jan Gajniak – pierwszy Prezes TPS (2009), Wacław Skokoń
(2010).
W dniu 3 czerwca br. zorganizowaliśmy uroczysty jubileusz 30-lecia. O godzinie 800 na Mszy Św. w Kościele p.w. Św. Szymona i Judy Tadeusza spotka- 16 -

li się członkowie TPS, nasi miejscowi goście, młodzież ze Szkolnych Kół TPS
z opiekunami i sympatycy TPS. Mszę Św. koncelebrowali: ks. prałat Edward
Ćmiel, ks. Dariusz Pacuła i ks. Przemysław Mardyła, który jest długoletnim członkiem naszego Towarzystwa. O godzinie 1600 rozpoczęła się jubileuszowa uroczystość w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim. Uroczystego otwarcia dokonali:
Ewa Tarnopolska – pełniąca obowiązki przewodniczącej Zarządu TPS i Janusz
Opydo – członek Zarządu. Oni też serdecznie powitali wszystkich gości. Wśród
gości znaleźli się między innymi – przedstawiciele władz miasta – burmistrz Adam
Najder i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Witold Grabiec oraz reprezentanci
Powiatu Krakowskiego – wicestarosta Urszula Stochel, członek Zarządu Powiatu
Krakowskiego Adam Wójcik, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Skawina oraz członkowie
i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, przewodnicząca Zarządu Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury – Barbara Miszczyk, sekretarz
Zarządu MZRTK, a zarazem Przewodnicząca Zarządu Klubu Miłośników Wieliczki – Jadwiga Duda. Po powitaniu wszystkich zgromadzonych Gości Anna Kudela
zaprezentowała historię działalności Towarzystwa od roku 1981 do dnia dzisiejszego. Następnie przystąpiono do uhonorowania jedenastu członków TPS-u tytułem „Zasłużony Członek Towarzystwa Przyjaciół Skawiny”. Wyróżniono osoby
najbardziej zaangażowane w działalność naszego stowarzyszenia: Stanisław Cinal,
Eugeniusz Krzemień, Anna Kudela, Zdzisław Liskiewicz, Tadeusz Para, Antonina
Pajączkowska, Zofia Płonka, Jadwiga Raczyńska, Jerzy Studencki, Kazimiera Skałuba. Tytuł przyznano także 102-letniej pani Stanisławie Tosler, która zmarła już
po przyznaniu jej tego wyróżnienia. Burmistrz Adam Najder w swoim wystąpieniu
gratulował pomyślnej realizacji kolejnych zamierzonych przedsięwzięć. Ewa Tarnopolska przyjęła gratulacje, upominki dla TPS i kwiaty od przybyłych gości.
Cały jubileusz uwieńczył piękny koncert chóru żeńskiego „Cantica” z Woli
Radziszowskiej, którego dyrygentem jest pan Bogusław Ciapa; chór ten działa
przy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Potem odśpiewano chóralne „Sto lat”
i wzniesiono toast za pomyślność TPS. Ewa Tarnopolska podziękowała członkom
Zarządu za wspólną działalność na rzecz Towarzystwa. Później degustowano tort
z herbem Skawiny ufundowany przez Pracownię Cukierniczą pana Czesława Zająca – członka TPS. Uczestnicy spotkania częstowali się potrawami przygotowanymi
na „szwedzkim stole”.
Przy akompaniamencie zespołu „Ostinato” pana Lecha Greli goście śpiewali
i tańczyli.
W bardzo sympatycznej atmosferze wspominano ze wzruszeniem i radością minione lata.
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Przed nami wiele jeszcze planów działalności dla naszej „Małej Ojczyzny”.
Kazimiera Skałuba i Ewa Tarnopolska
„Spełniając powtarzające się od szeregu lat inicjatywy mieszkańców Skawiny
chcących przyczynić się do ochrony i kultywowania historycznych tradycji miasta,
postanowiono powołać stowarzyszenie pod nazwą TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SKAWINY (z odezwy do mieszkańców Skawiny, wydanej przez komitet organizacyjny TPS w marcu 1981 r.)

KALENDARIUM
9.03.1981

– powstanie Komitetu Organizacyjnego TPS z udziałem i przy czynnym poparciu Anny Porębskiej, zastępczyni Naczelnika oraz Mariana
Pajączkowskiego; odezwa do mieszkańców .

1.06.1981

– pierwsze, założycielskie Walne Zgromadzenie TPS: przyjęcie założeń programowych i statutowych, wybór władz Towarzystwa.

1982 			

– Nawiązanie ścisłej współpracy z PTTK m.in. we wspólnym organizowaniu zlotów tynieckich.

11.01.1983 – Z inicjatywy dyr. K. Skałuby w Liceum Ogólnokształcącym
im. M. Skłodowskiej-Curie powstało pierwsze Młodzieżowe Koło
TPS.
1982-83 		

– W gablocie w Rynku co dwa tygodnie ukazuje się gazetka ścienna
TPS, prezentująca zabytki Skawiny i informująca o sprawach bieżących. Redaguje ją Eugeniusz Krzemień oraz Zbigniew Raczyński.

01.1984 		

– Ukazuję się pierwszy numer kwartalnika TPS pt. Biuletyn TPS.
Po czterech numerach na żądanie cenzury zaprzestano numerowania
pisma i zmieniono jego nazwę na Informator. Pierwszym redaktorem
został Zbigniew Raczyński.

04.1984 		

– Decyzją władz miasta Towarzystwo musiało opuścić dotychczasową siedzibę przy ul. Mickiewicza 26 i przenieść się do nieprzystosowanego lokalu w pawilonie Ajka.

1984 			

– W Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych powstało kolejne
Szkolne Koło TPS.
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1985 			

– Kronika miasta, założona i prowadzona przez radnego Jerzego Wiechoczka, a potem kontynuowana przez prezesa TPS Jerzego Raczyńskiego przy współudziale Zofii Wiechoczkowej, uzyskała III miejsce
w konkursie ogólnopolskim.

30.05-02.06.1986 – I Wystawa zbiorów TPS w ratuszu podczas Dni Skawiny.
28.06.1986 – Prezentacja historii skawińskiego gniazda TG. Sokół z okazji oddania do użytku wyremontowanego gmachu „Sokoła”, w którym będzie
się mieścił Miejski Dom Kultury.
1987,1988 – Kolejne wystawy zbiorów TPS w okresie Dni Skawiny.
1989 			

– Zespół skawińskiego Oddziału PTTK, pracujący pod kierunkiem
Jerzego Studenckiego przekazał do TPS obszerne materiały fotograficzno-tekstowe, dotyczące inwentaryzacji zabytków Skawiny
i okolicy.

1990 			

– Dokonująca się w Polsce transformacja ustrojowa wpłynęła pozytywnie także na warunki naszej działalności: w jesieni TPS otrzymał
nowy, porządny lokal w budynku przy ul. Mickiewicza 26 na I piętrze.

1991 			

– W Informatorze z maja 1991 ukazało się podsumowanie całej dekady działalności TPS, autorstwa Józefa Nowaka.

1991 			

– Otwarto stałą wystawę pt. „Historyczne dzieje Skawiny”.

1991 			

– W związku z powstaniem miesięcznika Skawina, będącego organem
Rady Miejskiej, ograniczono edycję Informatora do dwóch numerów
rocznie, powiększając stopniowo jego objętość. Na prośbę redakcji „Skawiny” Zarząd TPS wyznaczył swą reprezentantkę do stałej
współpracy z miesięcznikiem.

1992 			

– Zgromadzone w TPS zbiory systematycznie rosną. Są wykorzystywane jako materiały źródłowe przy pisaniu prac licencjackich, magisterskich oraz innych publikacji.

1994 			

– Do TPS wpłynęły pierwsze prace naukowe, których autorzy korzystali także z naszych źródeł.

1994 			

– Na prośbę organizatorów nowosądeckiej wystawy Sokolstwa Polskiego TPS wypożyczył swe plansze poświęcone temu tematowi.

1994 			

– Współorganizowane przez PTTK i TPS doroczne rajdy tynieckie
cieszą się coraz większą popularnością – ostatnio brało w nich udział
ponad 200 osób!
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1995 			

– Kilkuosobowa grupa członków Zarządu TPS oraz ochotników rozpoczęła segregowanie, opisywanie i numerowanie zbiorów. W efekcie
mrówczej pracy powstało 40 segregatorów tematycznych.

1996 			

– W wyniku konkursu dla wszystkich szkół miasta i gminy na prezentację ich historii zbiory TPS wzbogaciły sie o 14 plansz, 4 monografie
i zarysy historyczne oraz makietę szkoły w Facimiechu.

1996 			

– Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego zorganizowała gminny konkurs dla szkół podstawowych pod hasłem „Jeśli kochasz swoje
miasto – poznaj jego dzieje”. Była to impreza cykliczna, miała łącznie
7 edycji. Po reformie oświaty organizowały ją wspólnie Gimnazjum
nr 2 i SP nr 4.

1996 			

– TPS czynnie uczestniczyło w obchodach stulecia skawińskiego
Domu Sióstr Służebniczek NMP.

1996 			

– Sejmik Samorządowy Województwa Krakowskiego przyznał Towarzystwu wyróżnienie za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Statuetkę odebrał prezes TPS Stanisław Chmielek.

1997 			

– W partnerskim niemieckim mieście Huerth odbyła się prezentacja Skawiny. Głównymi eksponatami związanej z nią wystawy było
14 plansz powstałych z materiałów TPS.

1998 			

– Prywatne wydawnictwo SK zaprosiło do współpracy programowej
prezesa TPS Stanisława Chmielka. W serii wydawniczej „Skawina
przez wieki” ukazała się głośna przed laty powieść Henryka Różyckiego „Umarła Babka w Skawinie” oraz albumik „Skawina w starej
i nowej fotografii”.

1998 			

– W krakowskim Muzeum Etnograficznym zorganizowano wystawę „Atelier skawińskiego fotografa”, poświęconą zakładowi Albina
i Marii Baranów. Po jej zakończeniu znaczną część zdjęć eksponowano w lokalu TPS. Obecni właściciele, państwo Gabrysiowie, podarowali je Towarzystwu.

1998 			

– Delegacja TPS już po po raz drugi wzięła udział w Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury. Współpraca TPS z Małopolską Radą
Towarzystw Regionalnych datuje się od 1994r.

1999 			

– Wydawnictwo SK wydało tomik wierszy i rysunków Andrzeja Kurkowskiego pt. „Ze Skawiny”.

1999 			

– Członkowie Zarządu TPS oraz liczna grupa młodzieży szkolnej
wzięła udział w dorocznych uroczystościach ku czci J.H. Dąbrowskie- 20 -

go, organizowanych w Pierzchowie, miejscu urodzenia generała.
2000 			

– Wydawnictwo SK wydało bardzo starannie książkę Jana Prochwicza „Żydzi skawińscy”.

2001 			

– Doroczne spotkanie opłatkowe zainaugurowało obchody XX lecia TPS.

17.02.2001 – W lokalnym programie TV Kraków można było oglądać program
o ruchu regionalnym w naszej gminie. Znaczną jego część stanowiła
relacja ze stałej wystawy TPS.
2001 			

– W wydawanej przez Dziennik Polski serii „Przewodnik po miejscach ciekawych i nieznanych ukazała się broszurka „Kocham Skawinę”.

2001 			

– Szkoła Podstawowa w Pozowicach zorganizowała ciekawy konkurs
„Tam moja Ojczyzna, gdzie moje korzenie”. TPS objęło honorowy
patronat nad tą imprezą, która otwierała coroczny cykl.

21.06.2001 – Podczas głównej uroczystości jubileuszowej TPS zostało uhonorowane tytułem Mecenasa Kultury, przyznanym przez władze miasta
i gminy.
19.08.2002 – To wielki dzień dla Skawiny: Ojciec Święty Jan Paweł II w drodze
do Kalwarii Zebrzydowskiej poświęcił obraz Miłosierdzia Bożego
i pobłogosławił mieszkańców miasta. Ten krótki pobyt największego
Autorytetu naszych czasów był dla nas wszystkich tak ważny, że postanowiono go upamiętnić choćby skromnym pomnikiem. W skład
powołanej do realizacji tego zamierzenia kapituły wszedł m.in. przewodniczący Zarządu TPS Stanisław Chmielek.
19-22.09.2002 – Trzyosobowa delegacja zarządu TPS uczestniczyła w VII Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury w Gorzowie Wielkopolskim.
17.10.2002 – W Sokole otwarto wystawę „Skawińscy Żydzi”, organizowaną
wspólnie przez Urząd Miasta i Gminy, Centrum Kultury i Sportu oraz
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny. Upamiętniała ona 60. rocznicę zagłady naszych współziomków – Żydów ze Skawiny i okolicy.
02.2003 		

– W Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej powstało trzecie z kolei Szkolne Koło TPS.

2003 			

– W Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II powstało Młodzieżowe Koło TPS.

17-18.09.2004 – W Skawinie odbył się zjazd regionalistów małopolskich. TPS był
współgospodarzem tej imprezy, organizowanej w 640 rocznicę nadania praw miejskich.
- 21 -

2004 			

– Kolejne Szkolne Koło TPS powstało w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów
Polskich. Dzięki temu ścisła współpraca Towarzystwa z placówkami
oświatowymi objęła wszystkie skawińskie szkoły ponadpodstawowe.

05.2005 		

– TPS został przyjęty do Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury. Jest to właściwie formalne potwierdzenie istniejącego
stanu rzeczy, bo od dłuższego czasu systematycznie współdziałamy
z MZRTK.

2005-2006 – Cały Zarząd TPS intensywnie pracuje nad monografią Skawiny.
11.06.2006 – Bardzo uroczyście świętowano ćwierćwiecze działalności TPS.
10.2006 		

– Ukazała się książka „Skawina – Zarys dziejów miasta”. Wydana
jest bardzo starannie pod względem poligraficznym, ale sposób potraktowania przekazanych przez autorów materiałów wzbudził bardzo
poważne zastrzeżenia.

2006 			

– Wieloletni prezes TPS Stanisław Chmielek udekorowany został odznaką „Zasłużony dla Skawiny”.

2007 			

– Poczyniono wstępne przygotowania do przekształcenia stałej wystawy TPS w Muzeum Regionalne.

2007 			

– TPS zainicjowało i przeprowadziło na Cmentarzu Parafialnym
w dniu 1.XI. kwestę na odnowienie starych, zaniedbanych grobów
ludzi zasłużonych dla Skawiny. Kwestował cały Zarząd i liczni wolontariusze oraz młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, ale cały trud
prac organizacyjnych wziął na swe barki Jan Liskiewicz. Od roku
2008 kwesty odbywają się na obu skawińskich cmentarzach.

04.2008 		

– Zarząd TPS gościł grupę wieliczan z Klubu Przyjaciół Wieliczki.
Zwiedzano Skawinę oraz Jurczyce, Wolę Radziszowską i Radziszów.

2009 			

– W związku z modernizacją Biblioteki Miejskiej i adaptacją dla
potrzeb Muzeum Regionalnego budynku przy ul. Mickiewicza
26 wszystkie zbiory i cała dokumentacja TPS została przewieziona
do pomieszczenia zastępczego w pawilonie Skawa.

2009 			

– Zarząd TPS współuczestniczył w odsłonięciu pomnika Kazimierza
Wielkiego w Parku Miejskim.

17.09.2009 – W krakowskiej Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej otwarto wystawę poświęconą w całości Skawinie. TPS ma w niej duży udział: część
eksponatów pochodzi ze zbiorów Towarzystwa, a w czasie uroczystości otwarcia członkini zarządu zaprezentowała historię miasta.
17-18.09.2009 – Biblioteki Miejska i Pedagogiczna oraz Instytut Filologii Polskiej
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Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zorganizowali
w Skawinie sesję naukową pt. „Okolice metropolii. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”. Pięć wykładów przygotowali na nią członkowie Zarządu TPS.
09.2009 		

– Powstało Szkolne Koło TPS w Szkole Podstawowej nr 1.

2009-2010 – Mimo bardzo trudnych warunków lokalowych przez kilka miesięcy
trwała inwentaryzacja zbiorów, poprzedzająca przekazanie ich Muzeum Regionalnemu.
19.02.2010 – Otwarcie Muzeum Regionalnego to prawdziwe ukoronowanie
29 lat działalności TPS. Muzeum zajęło całe piętro Dworku Ludwikowskich, bo taką nazwę otrzymał budynek przy ul. Mickiewicza 26.
04.2010 		

– TPS otrzymał nowy, świeżo wyremontowany i dostosowany do potrzeb Towarzystwa lokal przy ul. Żwirki i Wigury 23/16.

11.2010 		

– TPS otrzymało od Władz Miasta komplet nowych, funkcjonalnych
i ładnych mebli. W nowych warunkach podjęto nowe formy działalności.

02.2011 		

– Statut TPS, podobnie jak Towarzystwo, liczy już 30 lat i wymaga
dostosowania do zmienionych warunków. Nową wersję opracowały
J. Raczyńska i K. Skałuba. Po uzupełnieniach dokonanych przez Zarząd została ona poddana pod dyskusję i przyjęta pod Walne Zgromadzenie w maju br.

01.06.2011 – W salach Muzeum Regionalnego podsumowano wyniki Konkursu
Literackiego z okazji 30 lecia TPS.
03.06.2011 – W Pałacyku Sokół odbyła się uroczystość trzydziestolecia TPS.
Mamy nadzieję, że dalszy ciąg nastąpi.
Anna Kudela
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Działalność Szkolnych Kół
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny
jako jedna z form przygotowywania młodzieży do udziału
w życiu społecznym „Małej Ojczyzny”
(Skrót referatu wygłoszonego na konferencji w Skawinie, zorganizowanej w dniach
17 i 18 września 2009 roku nt. „Okolice metropolii. Przeszłość – Teraźniejszość
- Przyszłość” - przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Bibliotekę Pedagogiczną, Pracownię Edukacji Regionalnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Treść została poszerzona
o informacje z działalności SK TPS w okresie wrzesień 2009 r. – czerwiec 2011 r.)

W

wychowywaniu młodzieży jednym z bardzo ważnych zadań jest wychowanie patriotyczne. Myśląc o patriotyzmie – najczęściej myślimy
o nim w ujęciu ogólnonarodowym. Dość często przywołujemy wtedy
przykłady patriotyzmu z naszej przeszłości. Mniej zastanawiamy się nad patriotyzmem we współczesności.
Papież Jan Paweł II zawsze z ogromną troską mówił o swojej Ojczyźnie. Wypowiedział do nas – Polaków – znamienne słowa: Słowo Ojczyzna posiada dla nas
takie znaczenie pojęciowe i uczuciowe zarazem, którego, zdaje się, nie znają inne
narody Europy i świata.” W historii Polski znajdujemy potwierdzenie słów naszego
Wielkiego Rodaka.
Patriotyzm ma jednak swój początek w rodzinnym domu, w szkole i w tzw. Małej Ojczyźnie. Udział w życiu społecznym własnego regionu umacnia przywiązanie
do tego regionu, a naturalnym tego następstwem jest rozwijanie postaw patriotycznych.
Od zawsze polska szkoła – obok rodziny – w ramach swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej uczyła dzieci i młodzież poznawać najbliższe środowisko pod względem geograficzno-przyrodniczym, historycznym, kulturowym
i społecznym, uczyła miłości do Ojczyzny i przygotowywała swoich uczniów do
życia w społeczeństwie. Realizowała i realizuje nadal to zadanie w różnym stopniu
i na różne sposoby, zależnie od programów nauczania i wychowania. W pracy wychowawczej ważną rolę odgrywa edukacja regionalna. Zajęcia pozalekcyjne mogą
wspierać edukację regionalną na lekcjach i wiązać ją mocniej z Małą Ojczyzną.
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W poszukiwaniu nowych form pracy pozalekcyjnej z dziećmi i młodzieżą, włączających ich w życie społeczne, a zarazem interesujących i mających duże walory
wychowawcze, możemy zainteresować uczniów ich środowiskiem, odkrywaniem
i poznawaniem jego historii, własnych korzeni, uczestnictwem w życiu społecznym własnego miasta, gminy i własnej wsi. Charakter tej pracy z młodzieżą zależy
od środowiska, w którym młody człowiek mieszka, w którym się kształci.
Będąc nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie i członkiem
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, postanowiłam założyć – we współpracy z TPS
– szkolne koło TPS. Powstało ono w styczniu 1983 roku i i przyjęło nazwę Młodzieżowe Koło TPS w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie. Funkcjonowało pod moją opieką do grudnia 2000 roku – do mojego przejścia na emeryturę.
Ze strony Zarządu TPS opiekę nad kołem w początkowych latach pełnił Prezes
TPS – mgr Jerzy Raczyński.
Na początku do koła należało 27 uczniów. Członkowie koła wybrali swój zarząd, któremu przewodniczył uczeń Waldemar Herzog. W kolejnych latach liczba członków wzrastała. Odchodzili maturzyści kończący szkołę, przybywali nowi
członkowie z I klas, a także starszych, zmieniał się skład zarządu koła. Liczba
członków w różnych latach stanowiła średnio 30-50% uczniów Liceum. Liczby
te nie są takie ważne, choć świadczą o zainteresowaniu uczniów. Wspólnie planowaliśmy działalność koła „przecierając szlaki”, ponieważ nie mieliśmy żadnych
wzorców. Działalność koła przedstawię w dalszej części artykułu.
Drugie Młodzieżowe Koło TPS powstało w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie w grudniu 1984 roku. Po kilku latach nawiązaliśmy
z nim współpracę. Później rozpoczęły działalność Szkolne Koła TPS w gimnazjach
i Zespole Katolickich Szkół im. Jana Pawła II w Skawinie. W 2007 roku powstało
też Koło Regionalne w Zespole Szkół Publicznych w Radziszowie, współpracujące
głównie ze Stowarzyszeniem „:Nasz Radziszów”. We wrześniu 2009roku założone
zostało Szkolne Koło TPS w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie, którego członkami byli uczniowie klas III i IV. W Szkole Podstawowej nr 2 od 2005 roku działa
aktywnie Klub Edukacji Regionalnej współpracujący z TPS. Jego opiekunką jest
mgr Małgorzata Leśniak.
Pewne formy działalności kół były wspólne, np.:
• spotkania z członkami Zarządu TPS w szkole;
• poznawanie historii miasta i gminy, także przez zwiedzanie wystawy w siedzibie TPS oraz organizowanie szkolnych konkursów wiedzy o Skawinie,
udział w międzyszkolnych eliminacjach takich konkursów;
• wycieczki do różnych miejscowości w gminie;
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• udział w tynieckich zlotach turystycznych organizowanych w ubiegłych latach przez TPS i skawiński oddział PTTK, w konkursach wiedzy o Skawinie
i Tyńcu przeprowadzanych w ramach zlotów;
• przygotowywanie programów artystycznych przez członków kół z ZSTE
i z Liceum na noworoczne spotkania organizowane przez TPS dla swoich
członków, na które zapraszani byli przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy
szkół i zakładów pracy oraz różnych instytucji;
• wspieranie Zarządu TPS w pracach biurowych i porządkowanie zbiorów
w miarę potrzeb i możliwości przez członków kół z Liceum i ZSTE;
• uczestnictwo w kwestach organizowanych przez TPS na skawińskich cmentarzach w dniu 1 listopada od 2007 roku na odnowę zabytkowych grobów na
cmentarzu parafialnym (udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Przedstawiciele uczestników Zlotu
w Tyńcu w dniu 25.09.1999 r.: uczniowie z MK TPS z LO i ZSTE oraz
harcerze. Opiekunowie: od lewej
K. Skałuba, hm. Halina Wiśniewska, J. Raczyńska.

Pierwszym opiekunem koła TPS w ZSTE była mgr Joanna Lelek-Ratajczak,
a przewodniczącym zarządu koła został wybrany uczeń Piotr Ciepły. Później opiekę nad kołem przejęła mgr Teresa Kucińska.
Członkowie Młodzieżowego Koła TPS w ZSTE w pierwszych latach działalności redagowali w swojej gablocie gazetkę szkolną na temat aktualności dotyczących
Skawiny, zaznajamiali się z historią miejscowych zakładów pracy i organizowali
do nich wycieczki, współorganizowali wystawę „60 lat szkolnictwa zawodowego
w Skawinie”, poznawali historię miasta, zapraszali do szkoły członków Zarządu
TPS na spotkania z młodzieżą.
Koło włączało się w organizację szkolnych imprez okolicznościowych i uroczystości, np. rocznicy wyzwolenia Skawiny. Członkowie koła uczestniczyli
w imprezach turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez oddział PTTK
w Skawinie oraz nauczycieli szkoły. We współpracy z nauczycielami historii gromadzili materiały dotyczące historii i tradycji miasta, w tym wspomnień mieszkań- 26 -

ców z okresu II wojny światowej.
Od 1993 roku opiekę nad kołem przejęła mgr Anna Stec, a po objęciu przez nią
funkcji wicedyrektora szkoły opiekunem została mgr Jadwiga Raczyńska. Po kilku
latach koło miało już dwie opiekunki – w tę działalność włączyła się mgr inż. Elżbieta Łozińska i do czerwca 2010 roku obie panie z zaangażowaniem prowadziły
działalność wychowawczą na tym polu. Od września 2010 roku opiekunką koła
jest p. E. Łozińska.
W wyżej wymienionym okresie do nowych form działalności koła należało
prezentowanie w gablocie koła dziejów Skawiny, opracowań o Skawinie, sylwetek ludzi zasłużonych dla miasta, fotografii zabytków, a także własnych wierszy
i rysunków obrazujących piękno Skawiny. Corocznie w okresie świąteczno-noworocznym członkowie koła włączali się w organizowane przez młodzież szkolną odwiedziny osób starszych, zasłużonych dla miasta, aby złożyć życzenia i obdarzyć
własnoręcznie wykonanym stroikiem świątecznym.
Kilkakrotnie członkowie koła gościli w Liceum Ogólnokształcącym na zaproszenie koła TPS:
• trzykrotnie na spotkaniu noworocznym;
• na spotkaniu poetyckim „Godzina poezji”, na którym prezentowane były
wiersze uczniów Liceum o Skawinie i Krakowie, wyróżnione w konkursie
poetyckim organizowanym przez koło;
• na uroczystości XV-lecia działalności koła;
• na uroczystym spotkaniu klas I Liceum w grudniu 2000 roku z przedstawicielami władz miasta i powiatu, a także Zarządu TPS, organizowanym
tradycyjnie przez licealne koło.

Spotkanie noworoczne członków
Koła TPS w Liceum.
Od lewej: opiekunka koła w ZSTE
mgr J. Raczyńska, wicedyrektor
mgr Grażyna Wojtylak, opiekunka koła w LO K. Skałuba, weteran
walk o Monte Cassino kpt. Marian
Łoziński, Sekretarz Zarządu TPS
mgr Wiesław Stec.
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W roku 1994 koło zorganizowało pod kierunkiem opiekuna świetlicy szkolnej
wystawę rysunków Andrzeja Kurkowskiego, którego dzieciństwo było związane
ze Skawiną.
W październiku 2002 roku członkowie koła uczestniczyli w otwarciu wystawy
upamiętniającej 60 rocznicę wywozu skawińskich Żydów do obozu zagłady. Żywe
słowa o tragicznych losach obywateli Skawiny żydowskiego pochodzenia były
cenną lekcją historii okresu wojennego.
Kolo TPS było w roku 2003 współrealizatorem programu edukacyjnego „Szkoła
z klasą”, opracowywanego pod kierunkiem kilku nauczycieli szkoły, w tym jednej
z opiekunek koła – mgr Elżbiety Łozińskiej. Członkowie koła współuczestniczyli
w realizacji tematu: „Nasza wielka i mała Ojczyzna”. Podsumowaniem wspólnych
działań w tym zakresie były konkursy:
• na najlepszy plakat „Piękna nasza skawińska ziemia”;
• konkurs wiedzy o Skawinie i okolicy oraz wieczornica.
W 2005 roku opiekunki koła zorganizowały wycieczkę członków koła do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu.
Koło uczestniczyło w przygotowywaniu multimedialnej prezentacji historii
Skawiny po 1945 roku, zorganizowanej w maju 2008 roku pod kierunkiem nauczyciela historii mgr. Marka Czecha, przy współpracy z wiceprzewodniczącym
Zarządu TPS – inż. Zdzisławem Liskiewiczem.
Członkowie lub opiekunki koła TPS corocznie składają sprawozdanie z działalności koła na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. W roku
szkolnym 2009/10 do koła należało 48 członków. Członkowie koła wraz z opiekunami uczestniczyli we wrześniowej konferencji „Okolice metropolii. Przeszłość
– Teraźniejszość – Przyszłość” w Skawinie. Podtrzymywali tradycję odwiedzania
osób starszych i samotnych w okresie Świąt Bożego Narodzenia. W gablocie koła
tematem przewodnim w przybliżaniu historii Skawiny było „Szkolnictwo zawodowe w Skawinie” oraz rola TPS w powstaniu muzeum w Skawinie. W okresie
Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych w gablocie prezentowane były wiersze
i rysunki obrazujące to, co w tym czasie w Skawinie przyciągało uwagę uczniów.
W Gimnazjum nr 1 Szkolne Koło TPS działa od początku istnienia szkoły,
a więc od 1999 roku. Opiekunką koła od jego założenia jest mgr Maria Krawiec.
Pod kierunkiem opiekunki uczniowie przygotowywali referaty, organizowali wycieczki w mieście i do okolicznych miejscowości, poznawali dzieje zabytków,
organizowali spotkania z ciekawymi ludźmi. Miejsca wędrówek upamiętniali na
fotografiach. Zgromadzone zdjęcia według tematów:
• siedziby rodowe w naszej gminie;
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• zabytki sakralne;
• przydrożne kapliczki i figurki
zostały zaprezentowane na wystawie szkolnej. Członkowie koła wykonali również
foldery poświęcone historii naszego miasta oraz prezentacje multimedialne. Koło
nawiązało współpracę ze stowarzyszeniami zajmującymi się krzewieniem wiedzy
historycznej, m.in. z Towarzystwem Pamięci Generała Hallera i Hallerczyków
w Jurczycach, którego siedzibę często odwiedzają.
Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Skawiny w Zespole Katolickich Szkół
działa od 2003 roku. Do czerwca 2009 r. opiekę nad kołem pełniła dr Agnieszka
Chłosta-Sikorska. Członkowie koła opracowali kalendarium wydarzeń w Skawinie
w okresie II wojny światowej. Zapoznali się ze skawińskimi legendami, próbując wydobyć z nich prawdę historyczną. Koło zorganizowało w szkole konkurs
na temat znajomości sylwetek patronów ulic i osiedli, opracowany został folder
i plakaty prezentowane w szkole. Od września 2009 roku opiekę nad kołem pełni
mgr Konrad Rzepecki.
W Gimnazjum nr 2 Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Skawiny powstało
w roku szkolnym 2002/2003. Zorganizowała je i opiekowała się nim przez 3 lata
mgr Aleksandra Mioduszewska. Jego członkowie pod kierunkiem opiekunki zorganizowali dla uczniów szkoły konkurs literacki i plastyczny pod hasłem: „Gdy
myślę Ojczyzna…”. Uczestnicy konkursu opracowali prezentację miejscowości,
w których mieszkają, także typu leksykonowego. Prezentacja prac uczniów odbyła
się na tablicach szkolnej „Galerii” i na wystawie „Nasza mała Ojczyzna”. Wystawa
została przygotowana przez członków koła. Na jej otwarciu byli obecni członkowie
Zarządu TPS.

Luty 2003 r.
Fragment wystawy prac konkursowych uczniów SKTPS Gimn. nr 2
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27 II 2003 r.
Spotkanie członków SKTPS w Gimnazjum nr 2 z przedstawicielami
TPS.

Od prawej: wicedyrektor mgr Renata Drożniowska, wicedyrektor mgr Barbara
Kuś-Kobylarczyk, opiekunka SKTPS mgr Aleksandra Mioduszewska, przew. Zarządu TPS mgr Stanisław Chmielek, sekretarz TPS Danuta Opydo, wiceprzewodniczący Zarządu TPS inż. Zdzisław Liskiewicz.
Koło współorganizowało gimnazjalne obchody 640-lecia Skawiny, trwające od
stycznia do czerwca 2004 roku. Ogłosiło dla uczniów gimnazjum konkursy: wiedzy o Skawinie, fotograficzny „Piękna nasza gmina cała”, plastyczny „Skawina
pędzlem ucznia malowana”, literacki „640 lat mojego miasta” i konkurs na najładniejszą gazetkę klasową poświęconą tej rocznicy. Odbyły się spotkania z ludźmi
aktywnie działającymi społecznie w Skawinie. Na podsumowaniu obchodów 640lecia w gimnazjum obecni byli przedstawiciele władz miasta i gminy oraz członkowie Zarządu TPS.
Od września 2005 roku opiekę nad kołem przejęła mgr Beata Samek. Członkowie koła na swoich spotkaniach poznawali wydarzenia z przeszłości, postacie
wpisane w dzieje regionu, legendy, zabytkowe obiekty i współczesność Skawiny.
Wykonywali plakaty, projektowali foldery, widokówki. Koło redagowało gazetkę
ścienną „Nasza mała Ojczyzna” z tekstem i ilustracjami. W tym samym roku koło
włączyło się w organizację „pikniku rodzinnego” – imprezy otwartej dla środowiska lokalnego – w końcu roku szkolnego, w niedzielne popołudnie. Zorganizowało konkurs: „Czy znasz swoją gminę” oraz stoisko z informacją o miastach
partnerskich Skawiny. Od 2009 roku koło ma nowego opiekuna – mgr Annę Steklę.
We wrześniu 2009 roku członkowie koła uczestniczyli w konferencji regionalnej
w Skawinie, podobnie jak uczniowie innych szkół.
Na spotkaniach członków koła w roku szkolnym 2009/10 uczniowie poznawali
miasta partnerskie Skawiny, nowi członkowie zaznajamiali się z historią TPS. Sami
uczniowie przygotowywali informacje w oparciu o prasę, wiadomości w internecie
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i lokalne wydawnictwa Urzędu Miasta i Gminy. Poznawali także legendy skawińskie i historię skawińskich ulic. Koło włączyło się w organizację szkolnej uroczystości: „Katyń … ocalić od zapomnienia”.
Koło Regionalne w Zespole Szkół w Radziszowie zrzeszało uczniów klas IV-VI
ze Szkoły Podstawowej pod opieką dwu nauczycielek – mgr Ireny Zawadzińskiej
i mgr Doroty Karaś – członkiń Stowarzyszenia „Nasz Radziszów”. Prezes Stowarzyszenia mgr Janusz Bierówka od czasu do czasu uczestniczy w zajęciach koła,
przybliżając uczniom cele i zadania realizowane przez Stowarzyszenie.
Członkowie koła zdobywali wiedzę o własnym regionie w aspekcie geograficznym, etnograficznym i kulturowym, umacniali poczucie własnej tożsamości
regionalnej, poznawali sylwetki słynnych postaci związanych z regionem, tradycje
i obrzędy związane ze świętami. Zajęcia koła były najczęściej prowadzone w Izbie
Regionalnej mieszczącej się w szkole. Członkowie koła odwiedzali Izbę Pamięci
Rodu Hallerów w Jurczycach, dzięki współpracy z Towarzystwem Pamięci Gen.
Józefa Hallera i Hallerczyków. Corocznie przygotowują jasełka przedstawiane
podczas tradycyjnego spotkania opłatkowego członków Stowarzyszenia „Nasz Radziszów”, a także na koncercie środowiskowym z okazji Dnia Babci i Dziadka dla
mieszkańców Radziszowa i Jurczyc. W roku szkolnym 2010/2011 pozalekcyjne
zajęcia regionalne skupiały młodzież z jednej z klas. Młodzi regionaliści czują się
potrzebni swojej Małej Ojczyźnie.
Powrócę teraz do opisania działalności koła TPS w Liceum Ogólnokształcącym, które później weszło w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Członkami
koła od początku byli i są uczniowie mieszkający w Skawinie oraz dojeżdżający
z okolicznych miejscowości, także spoza gminy. W okresie kiedy opiekowałam się
kołem, dla usprawnienia jego działalności zostały zorganizowane koła klasowe,
tworzące wspólnie Młodzieżowe Koło TPS. Wszyscy pracowaliśmy nad doskonaleniem form pracy koła, w miarę wzbogacania naszych doświadczeń. W ramach
spotkań towarzyskich urządzaliśmy w pierwszych latach działalności jesienne ogniska z pieczeniem ziemniaków i piosenką. Zapraszaliśmy na nie członków Zarządu TPS.
W kole działały sekcje: historyczna, kronikarska, organizacji imprez, fotograficzna i redakcyjna. Członkowie koła przeprowadzali wywiady z najstarszymi
mieszkańcami naszego miasta, fotografowali urokliwe miejsca i budynki w mieście,
z których nie wszystkie do dziś istnieją. Wykonywali zdjęcia podczas imprez przez
nas organizowanych oraz takich, na które byliśmy zapraszani. Organizowaliśmy
tematyczne wieczornice dla członków koła i zainteresowanych uczniów Liceum.
Zapraszaliśmy na nie mieszkańców Skawiny i członków Zarządu TPS. Z okazji
40-lecia wyzwolenia Skawiny zorganizowaliśmy wieczornicę otwartą dla miesz- 31 -

kańców miasta; zapraszaliśmy na nią poprzez afisze rozplakatowane w mieście
i w zakładach pracy. Goście, w tym kombatanci II wojny światowej, opowiadali
swoje przeżycia z okresu wojny i okupacji.
Włączaliśmy się ze swoim programem w organizowane w szkole uroczystości
z okazji rocznic odzyskania niepodległości 11 XI. Nasz program poświęcony był
głównie pierwszym dniom niepodległości w Skawinie.
Prawie corocznie od 1987 roku organizowaliśmy uroczyste spotkania przy
choince dla członków koła, z poezją świąteczną i kolędami. Zapraszaliśmy na nie
kombatantów II wojny światowej, członków Zarządu TPS, a także kilkakrotnie
gościliśmy członków koła TPS z ZSTE.
Przez kilka lat organizowaliśmy konkursy na wiersze o Skawinie i Krakowie
dla wszystkich uczniów Liceum. Wyróżnione utwory były prezentowane w gablocie naszego koła. W roku szkolnym 1999/2000 zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny „Skawina mniej znana” oraz konkurs plastyczny „Skawina moich marzeń”. Uczestnicy pierwszego z nich fotografowali mało znane zakątki Skawiny,
a w II etapie inni uczniowie odgadywali co to za miejsca.
Zbieraliśmy publikacje związane z historią naszego miasta. Członkowie koła
napisali kilka artykułów do „Informatora TPS” i do lokalnej gazety. Pod kierunkiem nauczycielki historii mgr Zdzisławy Diurczak opracowali historię „Sokoła”,
która napisana na ozdobnym arkuszu została w czerwcu 1986 roku wmurowana
w ścianę odnowionego zabytkowego budynku w parku miejskim, w którym mieści
się Dom Kultury „Sokół”, na uroczystości jego otwarcia po remoncie.
Przez rok – pod kierunkiem mgr Zdzisławy Diurczak - nasze koło redagowało
kronikę Skawiny, we współpracy z mgr. Jerzym Raczyńskim – radnym miejskim.
Od roku szkolnego 1985/86 podejmowaliśmy przez kilka lat społeczną pracę
fizyczną dla miasta, troszcząc się o zieleń i klomby.
Po kilku latach działalności założyliśmy kronikę koła, ujmując w niej naszą
działalność od jej początku. Mamy w kronice wiele wpisów naszych gości obecnych na różnych imprezach przez nas organizowanych i tych, w których czynnie
uczestniczyliśmy w szkole i poza nią.
W grudniu 1993 roku członkowie koła recytowali wiersze skawińskich poetów
podczas wieczoru poetyckiego zorganizowanego przez Zarząd TPS. Włączaliśmy
się w organizację „Dni Skawiny” i przygotowywanie z tej okazji wystawy przez
Zarząd TPS.
W naszej szkolnej gablocie zamieszczaliśmy informacje o działalności koła, kartki z dziejów Skawiny i okolic, historie miejscowych zakładów pracy, prezentowaliśmy foldery o Skawinie. Członkowie koła z klasy o profilu biologiczno-chemicznym
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przygotowali dla uczniów Liceum cykl prelekcji na temat ochrony środowiska.
Corocznie włączaliśmy się w organizację Święta Patronki Szkoły Marii Skłodowskiej-Curie, później Święta Szkoły. Organizowaliśmy dla wszystkich uczniów
konkursy na znajomość historii szkoły i biografii patronki szkoły.
W 1994 roku nasze Liceum obchodziło 40-lecie. Członkowie koła uczestniczyli
w organizacji uroczystości jubileuszowych. W sali szkolnej urządziliśmy wystawę
„Z historii Skawiny”, wypożyczając eksponaty ze zbiorów TPS. Chcieliśmy w ten
sposób zachęcić absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, szczególnie zamieszkałych poza Skawiną, do utrzymywania kontaktów z miastem, w którym zdobywali edukację oraz z TPS. Zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o historii naszego
Liceum dla ówczesnych uczniów Liceum.
Od września 1996 roku do sierpnia 2000 roku prowadziliśmy kronikę naszej
szkoły. Odwiedzaliśmy od 1994 roku starszych samotnych mieszkańców miasta
w okresie świąteczno-noworocznym, składając im życzenia i wręczając stroiki
własnoręcznie wykonywane przez członków koła. Odwiedzający uczniowie angażowali się emocjonalnie w spotkania z samotnymi ludźmi. Kilkunastu uczniów
nawiązało kontakty osobiste z tymi, których odwiedzali, widząc, że sprawiają im
dużą radość.
Od 1995 do 2000 roku organizowaliśmy coroczne spotkania wszystkich uczniów klas I z przedstawicielami władz miasta i powiatu oraz Zarządu TPS,
aby młodzież rozpoczynająca edukację w Liceum poznała naszych gości i miała
okazję zadawać im pytania związane ze współczesnością Skawiny. Spotkania te
stały się tradycją szkoły.
W styczniu 1996 roku prezentowaliśmy program słowno-muzyczny na noworocznym spotkaniu kombatantów – byłych żołnierzy Armii Krajowej. Dwa lata
później gościliśmy z programem artystycznym na noworocznym spotkaniu PSS
„Społem” w Skawinie.
Ważną i ciekawą formą poznawania gminy były wycieczki do miejscowości
w naszej gminie. Gospodarzami spotkań byli członkowie koła z danej miejscowości. W nietypowej sytuacji – przy ognisku – uczniowie poznawali historię danej
miejscowości, tradycje i obyczaje.
W dniu 29 stycznia 1998 roku w auli szkolnej odbyło się uroczyste jubileuszowe spotkanie z okazji XV-lecia działalności koła. Obecni byli przedstawiciele
władz miasta, członkowie Zarządu TPS, a także kilka absolwentek Liceum, które
aktywnie działały w zarządach koła w ubiegłych latach. Gościliśmy przedstawicieli
koła TPS z ZSTE z opiekunką koła. W naszej kronice goście wpisywali się z uznaniem dla naszej działalności i podziękowaniem.
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Nie wszystkie plany udało się zrealizować; nie powiodło się np. zbieranie pamiątek regionalnych, poza przekazanymi rodzinnymi zdjęciami. Nasze działania
dawały wiele satysfakcji członkom koła i były doceniane w szkole i w mieście.
W grudniu 2000 roku zakończyłam 18-letnią społeczną opiekę nad kołem, przechodząc na emeryturę. Podsumowanie działalności koła odbyło się przy okazji
tradycyjnego spotkania z przedstawicielami władz miasta i powiatu oraz Zarządu TPS. Obecna była także delegacja z zaprzyjaźnionego koła TPS z ZSTE wraz
z opiekunką. Sprawozdanie z działalności przedstawiła wiceprzewodnicząca zarządu koła Joanna Maryon.

6 XII 2000 r.
Spotkanie z przedstawicielami
władz miasta, powiatu i Zarządu
TPS w Liceum. Podsumowanie 18letniej działalności MK TPS.

Od lewej: Wicestarosta mgr Jacek Krupa, Przew. Rady Powiatu dr Krzysztof Karczewski, Przew. Rady Miejskiej dr Marek Ptak, Przew. Zarz. TPS mgr Stanisław
Chmielek, Kier. Wydz. Edukacji U.M. mgr Barbara Włodarska, Dyrektor Liceum
mgr Adam Łukasik, opiekun koła K. Skałuba.

6 XII 2000 r.
Spotkanie z przedstawicielami
władz miasta, powiatu i Zarządu
TPS w Liceum.
Od lewej: Sekr. Zarz. TPS mgr
Wiesław Stec, opiekunka koła TPS
w Liceum, opiekunka koła w ZSTE mgr Jadwiga Raczyńska, członek Zarządu
TPS mgr Anna Kudela, mgr Barbara Wujda – przejmująca opiekę nad Kołem TPS;
za nimi członkowie Zarządu TPS, nauczyciele Liceum i uczniowie.
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Koło TPS w Zespole Szkół Ogólnokształcących nadal działa. Do czerwca
2009 roku miało kolejno już 4 nauczycieli – opiekunów. Byli to: mgr Barbara Wujda, mgr Andrzej Jania, mgr Monika Piotrowska i okresowo mgr Radosław Rankiewicz, pod którego opieką od września 2009 roku koło kontynuuje działalność.
W roku szkolnym 2008/09 liczyło 20 członków. Tradycyjnie odbywają się w szkole spotkania uczniów z przedstawicielami władz miasta, powiatu i Zarządu TPS.
Członkowie koła wykonywali dla TPS skanowanie części dokumentów ze zbiorów TPS i kontynuowali prowadzenie gabloty TPS w szkole. Pomagali w przeprowadzce zbiorów TPS do nowego pomieszczenia na czas remontu. Uczestniczyli
w 3 kwestach na odnowę zabytkowych nagrobków – o czym już wspominałam
wcześniej – wymieniając działania wspólne dla kół w szkołach ponadgimnazjalnych.
W roku szkolnym 2009/10 na spotkaniach członków koła uczniowie przygotowywali się do debaty z samorządowcami, tradycyjnie organizowanej w szkole,
zapoznawali się z historią miasta, przygotowywali projekt przewodnika do oprowadzania wycieczek po Skawinie. Zespół ośmiu członków koła jest przygotowany do oprowadzania wycieczek po Skawinie, kilku uczniów w języku angielskim,
1 w języku niemieckim. (Nie posiadają oficjalnych uprawnień przewodników,
ale mogą wspomóc lokalnych organizatorów oprowadzających gości po Skawinie).
Najmłodsze Szkolne Koło TPS działa w Szkole Podstawowej nr 1 pod opieką
mgr Moniki Mlost. Na początku należeli do niego uczniowie klas III – IV. Członkowie koła poznawali położenie geograficzne i historię miasta, lokalne obyczaje
i tradycje świąteczne. Przygotowali gazetkę prezentującą biografie sławnych nieżyjących już osób pochodzących ze Skawiny. Brali udział w konkursie na projekt
edukacyjny „Małopolska, moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna”, przygotowując gazetki na temat tradycji i obyczajów świąt wielkanocnych oraz wystawę „Zabytki sakralne Skawiny”. W roku szkolnym 2010/11 przygotowali gazetki
ścienne na tematy: Boże Narodzenie w dawnej Skawinie, Skawina w fotografii,
Skawina – moje miasto (z wychowawcą klasy IV D), „Wiersze o Skawinie” (prezentacja utworów przygotowanych przez uczniów ich szkoły na konkurs organizowany przez TPS).
Na spotkaniach członków koła dzieci poznawały historię i rolę przemysłu
w Skawinie, zabytki i historię miasta, tradycje skawińskie i legendy. W konkursie
plastycznym organizowanym przez Szkołę Podstawowej nr 2 „Na dworze Króla
Kazimierza” zajęli II miejsce; w konkursie wiedzy o regionie zdobyli I miejsce.
Opiekunka koła z zapałem pełni swoją rolę, proponuje różne formy działalności,
a także sami uczniowie często przedstawiają ciekawe pomysły.
Członkowie SKTPS ze szkół ponadgimnazjalnych wraz z innymi uczniami
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swoich szkół uczestniczą w kwestach na cmentarzach w dniu 1 listopada, a organizacją dyżurów uczniów danej szkoły zajmują się opiekunowie kół.
W roku szkolnym 2010/11 działalność dwóch kół osłabła z różnych przyczyn.
Opiekunowie kół mają nadzieje na ożywienie działalności kół w nowym roku
szkolnym. Od dwóch lat odbywają się dwa razy w roku spotkania Opiekunów kół
z autorką tego artykułu, która przejęła opiekę nad kołami ze strony Zarządu TPS.
Na spotkaniach odbywa się wymiana doświadczeń, dyskusja nad nowymi formami
pracy, nad planowaniem działalności koła. Chcemy bardziej zainteresować młodzież działalnością kół, mając na względzie różnorodność pozaszkolnych atrakcji
dla młodych ludzi. Z rozmowy z opiekunami kół wynika, że tegoroczne konkursy
organizowane przez TPS dla uczniów wszystkich typów szkół, wzbudziły większe
zainteresowanie działalnością TPS.
Działalność SK TPS była prezentowana w różnych publikacjach. Artykuł opiekunki koła o działalności Młodzieżowego Koła TPS w Liceum Ogólnokształcącym
ukazał się w nr 4 (22) dwumiesięcznika „Hejnał Oświatowy” w r. 1996, wydawanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie. W lokalnej prasie
ukazały się artykuły członków zarządów tego koła i koła z ZSTE. Członkowie
Zarządu TPS, uczestnicząc w konferencjach regionalnych, zabierając głos w dyskusji informowali o działalności kół. O kole licealnym były 2 artykuły w „Dzienniku Polskim”; po konferencji wrześniowej w dniu 21 IX 2009 r. ukazał się także
w Dzienniku Polskim artykuł „Skawińska młodzież jest przywiązana do swojego
regionu”, bazujący na referacie wygłoszonym przez K. Skałubę na temat działalności Szkolnych Kół TPS. W „Regionaliście Małopolskim” nr 11 wydawanym przez
Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury, na życzenie członków
Redakcji obecnych na konferencji, ukazał się skrót referatu autorstwa K. Skałuby.
To wyróżnienie nie tylko dla autorki referatu, dla członków SK TPS i ich Opiekunów, ale i dla TPS.
W pracach licencjackich i magisterskich związanych z TPS, opartych częściowo na naszych zbiorach, można znaleźć informacje o działalności SKTPS. W bieżącym roku doczekaliśmy się pracy magisterskiej na ten temat.
Wszystkie Szkolne Koła Towarzystwa Przyjaciół Skawiny współpracują z TPS.
Może zbyt szczegółowo przedstawiłam formy ich działalności, ale to właśnie na
konkretach widać, że ten rodzaj pracy pozalekcyjnej jest cenną formą przygotowywania dzieci i młodzieży do udziału w życiu społecznym swojego najbliższego
środowiska. W wymienionych formach działania przewijało się poznawanie naszej
„Małej Ojczyzny”, jej historii i współczesności, umacnianie tożsamości regionalnej, wiązanie wiedzy o historii regionu z historią własnej rodziny, poznawanie ludzi zasłużonych dla społeczności swojej wsi, miasta i gminy, rozwój zainteresowań
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literackich, plastycznych, fotograficznych w różnych konkursach – tematycznie
związanych z „Małą Ojczyzną”, zainteresowanie jej codziennością i świętowaniem
rocznic i wydarzeń związanych z jej historią, dokumentowaniem ich przebiegu oraz
pamięć o tych, którzy odeszli na zawsze, bo Ojczyzna, to także „ziemia i groby”.
Zgodnie z własnymi możliwościami każdy uczeń może uczestniczyć w działalności Szkolnego Koła Przyjaciół Skawiny, w życiu własnej szkoły. Uczestniczenie
w działalności takiego koła wzmacnia w uczniach poczucie przynależności do środowiska, uczy współpracy w grupie, szacunku dla historii, dla dorobku kulturowego ludzi zasłużonych oraz tworzących współczesną historię.
W czasach wielkich przemian społecznych ważną rolę odgrywa umacnianie
więzi międzyludzkich, poczucie wspólnoty regionalnej, kształtowanie przywiązania do „Małej Ojczyzny”, którego następstwem jest zaangażowanie w jej życie
społeczne. Wydaje się, że w środowisku wiejskim i w małych miastach łatwiej
związać młodzież z „Małą Ojczyzną”, niż w większej społeczności, gdzie człowiek
jest bardziej anonimowy. W większej aglomeracji można byłoby wiązać działalność kół regionalnych z życiem osiedla, dzielnicy i stopniowo ją rozszerzać.
Pozwolę sobie zaproponować jeszcze inne formy działalności szkolnych kół
regionalnych, a mianowicie:
• tworzenie sekcji tematycznych w kole, np. wyłonienie grupy chętnych uczniów zajmujących się prowadzeniem kroniki osiągnięć sportowych swojej
szkoły czy miejscowości;
• spotkania z miejscowymi artystami, poetami, ludźmi zajmującymi się sztuką
ludową;
• prowadzenie wywiadów ze znanymi społecznikami, przedstawicielami
władz samorządowych, ciekawymi ludźmi i gromadzenie dokumentacji tych
spotkań;
• kultywowanie miejscowych tradycji i obyczajów, prezentowanie ich w występach artystycznych;
• zachęcanie rodziców uczniów do przychodzenia na spotkania członków koła
i przynoszenie pamiątek związanych z przeszłością miasta, wsi, regionu oraz
zapoznawania uczniów z dawnymi obyczajami i obrzędami;
• współpraca z Oddziałem PTTK w poznawaniu regionu;
• prezentowanie dorobku koła na lekcjach niektórych przedmiotów.
Edukacja regionalna w programach szkolnych może być inspiracją do innych
różnorodnych działań.
Działając w kole regionalnym uczeń poznaje przeszłość i współczesne problemy, rozwiązywanie ich przez lokalną społeczność i władze samorządowe, dorasta
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do życiowej i obywatelskiej dojrzałości oraz aktywności społecznej. Współuczestnicząc w życiu społecznym uczy się wpływać na kształtowanie najbliższego środowiska. W ten sposób aktywna działalność kół regionalnych włącza się w działalność wychowawczą szkoły, przygotowuje uczniów do czynnego udziału w życiu
społecznym. Koła regionalne uczą młodzież poznawać „Małą Ojczyznę”, uczą miłości do niej, wyrażanej w takiej działalności, jakiej uczniowie mogą się poświęcić
w okresie ich szkolnej edukacji.
Mam nadzieję, że przywiązanie i miłość do Małej Ojczyzny będą procentować
w dorosłym życiu, gdy nasi wychowankowie będą – gdziekolwiek się znajdą – realizować swoje życiowe plany. Będą pamiętać o Małej Ojczyźnie i działać dla jej
dobra w sposób, jaki będzie możliwy w ich sytuacji życiowej.
Zarząd TPS wyraża uznanie i podziękowanie dla Opiekunów Szkolnych Kół
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny i Koła Regionalnego w Radziszowie, których zaangażowanie w tę działalność sprawia, że jej efekty przynoszą satysfakcję młodzieży, szkołom i samym opiekunom oraz są bardzo ważną formą przygotowywania
młodzieży do udziału w życiu społecznym Małej Ojczyzny.
W szczególności dziękujemy długoletnim opiekunom kół: mgr Jadwidze Raczyńskiej i mgr Elżbiecie Łozińskiej z ZSTE oraz mgr Marii Krawiec z Gimnazjum
nr 1.
Dziękujemy Dyrektorom szkół, którzy wspierają działalność kół, doceniając jej
wkład w działalność wychowawczą szkoły. Opiekunom kół życzymy dużego zainteresowania uczniów działalnością w Szkolnych Kołach TPS i dalszej satysfakcji
z osiągnięć w tej pracy.
Autorka tego artykułu swoją 18-letnią opiekę na Kołem TPS w Liceum wspomina, jako jedno z najbardziej satysfakcjonujących ją dokonań w działalności zawodowo-społecznej.
W ostatnich latach jesteśmy świadkami ożywienia regionalizmu i powrotu do
korzeni. Pomóżmy uczniom naszych szkół w mocnym zakorzenieniu się w Małej
Ojczyźnie poprzez działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz interesujące ich zajęcia pozalekcyjne w ramach działalności kół regionalnych, a w szczególności SK TPS.
Kazimiera Skałuba
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WAŻNE WYDARZENIA
W ŻYCIU ORGANIZACYJNYM
TPS
06 maja 2011
walne zgromadzenie sprawozdawcze tps

P

rzy frekwencji prawie 40 członków TPS przeprowadzono w dn. 06/05/11 walne
zebranie sprawozdawcze. Porządek obrad przewidywał zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem finansowym. Następnie przedstawiono projekt zmian w Statucie Towarzystwa
(niezmienionym od 1985 r.).
Wysłuchano również sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i szkolnych kół TPS.
Po dyskusji udzielono Zarządowi absolutorium, przyjęto sprawozdania oraz
przyjęto projekt statutu oraz uchwały, jednogłośnie lub przeważającą większością
głosów.
Gorącym tematem stało się podniesienie składki członkowskiej – głosy
za i przeciw nawiązywały do sytuacji gospodarczej w Skawinie, kraju i na świecie….
W końcu doszło do kompromisu i składka od 1 lipca została ustalona na wygórowaną(?) kwotę – 2 (dwa) Pln na miesiąc!!
Zarząd przedstawił propozycje przyznania tytułu „Zasłużony Członek TPS”
11 osobom.
Niestety 102-letnia Pani Stanisława Tosler, skawinianka z urodzenia i do ostatniej chwili aktywna członkini TPS już nie dożyła wręczenia tego odznaczenia.
Odebrała je córka Zmarłej.
W licznych wolnych wnioskach wspomniano m.in. o konieczności nowego wydania „Zarysu dziejów Skawiny”, uzupełnionego i poprawionego – a w grę wchodzą zarówno względy finansowe jak i kwestia praw autorskich
Zebranie zakończono w radosnym nastroju oczekiwania na Jubileusz 30-lecia
TPS.
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03 czerwca 2011
uroczysty jubileusz

30-lecia towarzystwa przyjaciół skawiny

Na to wielkie święto stawili się licznie członkowie TPS, młodzież ze szkolnych
kół TPS wraz z opiekunami, sympatycy, miejscowi i zamiejscowi goście.
O godz.8.00 uroczystości rozpoczęła w kościele p.w. Św. Szymona i Judy Tadeusza msza św. koncelebrowana przez ks. prałata Edwarda Ćmiela oraz członka TPS
ks. Przemysława Mardyłę i Dariusza Paculę. Wspominaliśmy wszystkich zmarłych
i żyjących członków i przyjaciół TPS, modliliśmy się za pomyślność naszego miasta i Towarzystwa.
Po południu w pałacyku „Sokół” odbyła się dalsza część uroczystości.
Pełniąca obowiązki przewodniczącej Zarządu TPS Ewa Tarnopolska oraz członek Zarządu Janusz Opydo witali Pana Burmistrza Adama Najdera, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Witolda Grabca, wicestarostę Powiatu Krakowskiego panią Urszulę Stochel, członka Zarządu Powiatu Krakowskiego pana
Adama Wójcika i wielu, wielu innych gości i przyjaciół - ze Skawiny, z Krakowa
i z Wieliczki. Niektórzy z nich byli reprezentowani przez współpracowników.
Po krótkim przedstawieniu 30-letniej historii TPS przez Panią Anię Kudelową,
wręczono odznaczenia „Zasłużonego Członka TPS” dla najstarszych i najaktywniejszych działaczy.
Gratulacjom i życzeniom nie było końca. Było też wiele atrakcji:
Występy chóru „Cantica” z Woli Radziszowskiej i zespołu „Ostinato” z Czułowa, prowadzonego przez Lecha Grelę, atrakcje kulinarne i tort z herbem Skawiny
„od Zająca”, tańce przy muzyce - niech żałuje ten, kto tam nie był…
Z nową chęcią do pracy społecznej dla naszej Skawiny – już czekamy na następny, okrągły jubileusz……..
Elżbieta Panek
Uroczystość trzydziestolecia miła była naszym sercom: wysoko oceniono naszą
działalność, padło wiele serdecznych slów, m.in. z ust pana Burmistrza oraz przewodniczących bratnich stowarzyszeń z terenu naszej gminy, a także przewodniczącej MZRTK, pani Barbary Miszczyk.
Na jubileuszowym spotkaniu odczytano gratulacje i życzenia, nadesłane dla naszego Towarzystwa na ręce Zarządu. Przysłali je:
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- Starostwo Powiatowe za pośrednictwem pani wicestarosty Urszuli Stochel,
obecnej też na uroczystości;
- Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury oraz Rocznik Małopolska; życzenia podpisali Honorowy Przewodniczący MZRTK, ks. Władysław Pilarczyk i p. Ewa Skrobiszewska;
- Zaprzyjaźnione Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”. Przekazała je
nam przewodnicząca KPW p. Jadwiga Duda.
Zarząd
PS. Otrzymaliśmy też piękny list okolicznościowy od p. Kazimierza Witkiewicza,
znanego aktora filmowego i teatralnego, aktywnego członka TPS od wielu już lat.
List ten drukujemy w całości:
Ze wzruszeniem i wdzięcznością, gorąco dziękuję za zaproszenie mnie do wzięcia udziału w uroczystym Wieczorze Jubileuszowym z okazji 30-lecia działalności
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.
Jest mi niezmiernie przykro, że z powodu złego stanu mojego zdrowia, nie będę
mógł osobiście uczestniczyć w tym wspaniałym święcie.
Pozwalam sobie, z okazji tego, ze wszech miar zasłużonego i wspaniałego Jubileuszu, przesłać na ręce Szanownego Pana, tak dla Pana, Zarządu i Członków TPS
najserdeczniejsze gratulacje i życzenia następnych dziesięcioleci, tak wspaniałej
i owocnej pracy: życzenia zdrowia i wszelkiej życiowej pomyślności.
						

Z wyrazami głębokiego szacunku i poważania
Kazimierz J. Witkiewicz

Kazimierz Witkiewicz (z lewej)
w filmie „Nie lubię poniedziałku”
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Jak zostałem drużynowym
73 Drużyny Harcerskiej
im. Księcia Józefa
Poniatowskiego w Korabnikach
cz.

IV - Koniec naszego skautowego świata

P

ierwszym zwiastunem nowych czasów była wiadomość o połączeniu się Głównych Kwater harcerzy i harcerek w jedno Naczelnictwo ZHP. Pociągnęło
to za sobą znaczne zmiany personalne. Pełniącym obowiązki Naczelnika
został harcmistrz Sosnowski, autor broszury o wychowaniu politycznym
w harcerstwie. Zmiana ta nie bardzo nas zainteresowała. Gorzej było z zapowiedzią, że zmiany zejdą w przyszłości do szczebla drużyn. O ile pamiętam, swoje niezadowolenie wyraziły instruktorki harcerek, które były przeciwniczkami
koedukacji (zresztą mnie też to się nie podobało, nie widziałem efektywnej pracy
w zespołach mieszanych).
W Krakowie na stanowisko komendanta Chorągwi został wyznaczony harcmistrz Mieczysław Politowski, na miejsce harcmistrza Korzeniowskiego. Miałem
już przyjemność kilkakrotnie spotkać się z nowym komendantem. Nie wzbudzał
we mnie jakichś sympatycznych skojarzeń. Wysoki, szczupły, rzeczowy w działaniu, przypominał sylwetką i postępowaniem raczej zawodowego oficera niż instruktora harcerskiego. Nazwaliśmy go „sztywniakiem” .
Następnie zaczęły do nas docierać wiadomości o licznych rezygnacjach ze stanowisk znanych nam i lubianych przez nas instruktorów. Było to dla nas sygnałem ,że źle się dzieje w naszym Związku. To instruktorzy nadają kierunek naszej
działalności, to oni są dla nas przykładem i wzorem. Niepokoją nas wiadomości
o aresztowaniach. Wprawdzie Naczelnictwo podobno interweniuje i aresztowani
są po kilku dniach zwalniani, ale wytwarza się jakieś napięcie i wrażenie zagrożenia.
W grudniu 1948 roku następuje Kongres Zjednoczeniowy Partii Politycznych.
Powstaje PZPR.
Natomiast w ZHP na konferencji komendantów i komendantek chorągwi, pod- 42 -

jęto uchwałę o rezygnacji z metody skautowej w wychowaniu harcerskim i oparciu pracy harcerskiej na zasadach socjalistycznych. Nie sprecyzowano, na czym te
zasady polegają. Wiedzieliśmy, że pierwszym elementem jest wychowanie przez
pracę. Jednak jest to za mało, żeby działać wychowawczo na młodzież. Co jeszcze?
Nawet lektura „Poematu pedagogicznego” Makarenki mi nie pomogła. Nie potrafiłem znaleźć analogii miedzy warunkami istniejącymi w komunie zorganizowanej
przez Makarenkę a działalnością, którą mam prowadzić. Żaden z moich przyjaciół
tego nie wiedział! Miałem nadzieję, że w przyszłości tego się dowiem.
Okazja do poznawania zawiłości socjalistycznego wychowania trafiła się niebawem. Chyba 27 grudnia 1948 roku zostałem wezwany do komendy chorągwi na
kurs dla hufcowych (znowu ten tajemniczy tytuł, którego nie mogłem zlokalizować
w hierarchii funkcji w ZHP). Kurs miał się odbyć w Krakowie w pomieszczeniach
Komendy Chorągwi w terminie od 28 grudnia 1948 roku do 5 stycznia 1949 roku.
Pojechałem więc na niego, mając nadzieję, że się czegoś nowego nauczę. Na Karmelickiej kłębił się spory tłumek harcerek i harcerzy (widać koedukacja Krakowie
już zadziałała). Zaczęły się zajęcia. Większość zajęć prowadzili tacy dziwni instruktorzy w stopniu podharcmistrzów, w nowiutkich mundurach. Nikt z kursantów
ich nie znał. Wkrótce „wieść gminna” poinformowała nas , że są to „instruktorzy
z referatu”(to znaczy, ze stopień instruktorski otrzymali po napisaniu odpowiedniego referatu ideologicznego). Nie daję za tę wiadomość głowy, choć biorąc pod
uwagę sytuację, mogło to być prawdą.
Wygłoszone referaty traktowały o historii ruchu robotniczego niemal od Adama
i Ewy, do czasów współczesnych. Były szczodrze ubarwione cytatami klasyków
marksistowskich oraz fragmentami dzieł literackich mówiących o losie i pracy robotników. Nawet to wszystko było ciekawe. Tylko ciągle zastanawiałem się, jak mi
to wszystko pomoże w prowadzeniu drużyny czy wychowaniu młodych ludzi.
Mijały dnie, wypełnione wykładami, dyskusjami, sporami. Zdążyłem zaprzyjaźnić się ze sporą grupą dziewcząt i chłopców, z którymi można było spokojnie
pogadać. Uważam, że większość wypowiedzi była szczera. Nikt nie krępował się
tym, że ma odmienne zdanie na przedstawiane na zajęciach problemy. Aż nadszedł
sylwester.
Komendant kursu druh Mieczysław zatroszczył się o naszą rozrywkę i oświadczył, że wieczorem będzie zabawa, w czasie której godnie przywitamy Nowy, pełen nadziei 1949 Rok. Zapowiedział, że czeka nas niespodzianka . Nie zdradził nam
jednak, czego mamy się spodziewać. Pełni ciekawości, wieczorem, zebraliśmy się
na dużej sali, zwykle służącej do dużych odpraw, i czekaliśmy na rozpoczęcie zabawy. Przybył jakiś zespół muzyczny, który przygotował sobie miejsce do pracy.
Niczego jednak nie zagrał, nie rozładował oczekiwania. W pewnej chwili na salę
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wszedł nasz komendant, harcmistrz Politowski w towarzystwie jakiegoś młodego
człowieka, w koszuli khaki i czerwonym krawacie. ZMP-owiec! I za chwilę niespodzianka została ujawniona! Na naszego sylwestra zostali zaproszeni „nasi starsi
bracia, mający przodującą ideologię i walczący z sukcesem o budowę socjalizmu
w Polsce”. Na salę weszli liczni nasi goście. Zrobiło się ciasno i duszno.
Politowski wygłosił krótkie przemówienie. Powitał przybyłych, złożył nam
wszystkim życzenia dobrej zabawy, potem sukcesów w pracy w Nowym 1949
Roku i owocnej współpracy miedzy naszymi organizacjami. Potem nasz gość
w czerwonym krawacie powiedział kilka słów, orkiestra zagrała marsza i rozpoczęła się zabawa.
W pierwszej chwili nasi goście dominowali na sali. Narzucili swój styl zabawy.
Niewiele było tańców. Można było zauważyć schemat taki: jeden taniec, piosenka
o rewolucyjnej treści, potem jakaś zabawa towarzyska i dalej według tego samego
„szymelka”. Co ciekawe, że i nasi goście nie wykazywali entuzjazmu do uczestniczenia w takiej zabawie. Zaczęli się jakoś „zmywać”. Pełno ich było na korytarzach
i na klatce schodowej, wyskakiwali „ na papieroska” i chyba coś mocniejszego.
Wcale nas to nie gorszyło ani nie dziwiło.. Byli przecież naszymi gośćmi a gościom
na wiele się pozwala. I byli to chłopcy i dziewczęta, którzy mieli inne priorytety
niż my. Oni podobno walczyli o naprawienie świata, my o stworzenie porządnego
człowieka. Gdzie tam w czasie walki o dobro świata jest chęć i okazja do walki
z nałogami!
Denerwowało mnie co innego. Kiedy przechodziliśmy koło takiej grupy składającej się z gości, milkły ich rozmowy, przechodziliśmy jak przed witryną z manekinami. Ale rozmowa była kontynuowana, kiedy oddaliliśmy się na bezpieczną
odległość. Może to moje przeczulenie, może mi się tak zdawało, w każdym razie przyjemne to nie było. Z tego nastroju wyciągnął mnie znajomy druh, krakus
z „dziada pradziada”, który zaproponował; „Władek, bierz swoja partnerkę od tańca i uciekajmy z tej zabawy. Rodzice wyjechali, zostawili chatę i wałówkę, możemy tego sylwestra spędzić w harcerskim gronie. Jeżeli się zgadzasz, to spotkamy
się za piętnaście minut przy bramie”. Spodobała mi się ta propozycja. Szybciutko przekazałem mojej partnerce, (Halina R, przyboczna jakiejś drużyny z Nowego
Sącza) i za chwilę byliśmy przy bramie. A na górze rozlegał się bojowy śpiew
„ My ZMP, my ZMP, reakcji nie boimy się”.
Uciekinierów zebrało się chyba z piętnastu. Przeszliśmy kilka ulic i gdzieś na
Łobzowie dotarliśmy do mieszkania Ludka. Mieszkanie było, jak pamiętam, zasobne, obszerne, pięknie umeblowane. Błyskawicznie zrobiliśmy miejsce do tańca,
przesuwając meble w kąt, Ludek nastawił radio, nasze druhny „uwarzyły” kawę,
a my rozsiedliśmy się na podłodze i rozpoczęliśmy dyskusję. Obawiam się, że gdy- 44 -

by nie druhny to przedyskutowalibyśmy całą noc. Tyle żalów, obaw i zastrzeżeń
się zabrało, a teraz na neutralnym terenie z nas się wylało. Jedynie druhny uznały,
że trzeba tańczyć i bezwzględnie nas zaanektowały. Tańczyliśmy. Spokojnie, cichutko, aby nie przerwać snu lokatorom szacownej krakowskiej kamienicy. O północy zrobiliśmy „Bratni krąg” i odśpiewaliśmy poloneza.

Kiedy razem się zbierzemy,
Zewsząd radość na nas wionie
Nigdzie tak się nie czujemy
Jak w przyjaznym naszym gronie ……
I polonez po pokojach przyjaznego krakowskiego domu. Nad ranem posprzątaliśmy porządnie mieszkanie i cicho wyszliśmy na zaśnieżone ulice Krakowa.
Szliśmy pod rękę środkiem ulicy, co obecnie wydaje się niemożliwym. Nie przeszkadzały nam samochody, których w tym czasie było jak na lekarstwo. Cichutko
weszliśmy do naszej kwatery i położyliśmy się spać. Naszej nieobecności na „balu”
nikt nie zauważył, a przynajmniej nikt nam tego nie wypominał.
Zajęcia trwały jeszcze kilka dni. Nie poszerzyły jednak naszej wiedzy, jak należy prowadzić zajęcia z naszymi druhami tak, aby wyrośli na porządnych ludzi, mających budować w przyszłości sprawiedliwą, bogatą Rzeczpospolitą. Wychowanie
socjalistyczne zostało dla nas tajemnicą.
Na zakończenie kursu dostaliśmy zaświadczenie o ukończeniu „kursu ideologicznego”, oraz, co było dla mnie najważniejsze, przedłużenie legitymacji harcerskiej do końca roku 1949.
Kilka dni po tym kursie w Warszawie miało miejsce plenum Zarządu Głównego naszej „bratniej organizacji” ZMP. Wygłosił na nim referat przewodniczący
ZG ZMP, Janusz Zarzycki. Referat miał tytuł „O przebudowie harcerstwa”. Gdy
treść referatu dotarła do nas, nie mieliśmy już żadnych złudzeń co do przyjaznych
uczuć do nas ze strony „bratniej organizacji” . To, co dotarło do nas, było po prostu
obrzydliwe, kłamliwe i niesprawiedliwe. Referat negował wszystkie osiągnięcia
wychowawcze ZHP. A co nas najbardziej oburzyło, to oskarżenie naszych starych
instruktorów z Szarych Szeregów o przyczynienie się do nadmiernych, niepotrzebnych strat w czasie Powstania Warszawskiego. Referent zakończył wnioskiem,
że „Instruktorzy, którzy tak fatalnie kierowali ZHP w okresie przedwojennym
i przyczynili się do masakry harcerzy w czasie wojny już nigdy nie powinni kierować pracą młodzieży”. I jak tu można było kochać i współpracować z ludźmi,
którzy tak myśleli o ZHP!
Zaraz po plenum ZMP Minister Oświaty odwołał ze składu Tymczasowej Na- 45 -

czelnej Rady Harcerskiej kilku starych instruktorów, między innymi harcmistrza
Wierusz – Kowalskiego, Kamińskiego i innych a zarazem polecił na stanowisko
przewodniczącego pana Jerzego Berka, zdaje się kuratora szkolnego ze Śląska.
Jak mi wiadomo pan Berek nie był nigdy harcerzem.
Naczelnictwo ZHP pokornie zgodziło się z propozycją Ministerstwa i wybrało
Berka na stanowisko przewodniczącego ZHP, odwołując jednocześnie z tego stanowiska harcmistrza Józefa Sosnowskiego.
Następnie ukazała się instrukcja ZG ZMP o „współdziałaniu z ZHP”. Najważniejsze w niej było ograniczenie wieku przynależności do ZHP do lat 15. Starsi
chłopcy mogli należeć do ZHP jako funkcyjni po uzyskaniu rekomendacji ze strony ZMP. Okólnik Ministerstwa Oświaty niejako potwierdzał ustalenia ZG ZMP
i polecił stworzenie na terenie szkół, dla zapewnienia współdziałania, Szkolnych
Zespołów Młodzieżowych. W skład tych zespołów mieli wchodzić przedstawiciele z ZMP, Powszechnej Organizacji Służby Polsce (założonej w 1948 roku) oraz
ZHP.
W następnych dniach ukazał się rozkaz Naczelnictwa ZHP polecający przekazać starszych harcerzy (powyżej 15 lat) do ZMP lub POSP (Powszechna Organizacja Służby Polsce). Chłopców, którzy nie podporządkują się temu rozkazowi, miało
się z drużyny usuwać. Ten sam rozkaz ustalał, że drużyny harcerskie mogą istnieć
jedynie w szkołach podstawowych, a także zmieniał strukturę ZHP w terenie, upodobniając ją do struktury ZMP. Szkoła miała zostać jedynie miejscem, gdzie mogły
działać drużyny harcerskie.
Teraz już wszyscy wiedzieli , że „reformę” ZHP zgodnie przeprowadzają Ministerstwo Oświaty, ZMP i nowi członkowie Naczelnictwa ZHP (starzy instruktorzy
albo sami odeszli, albo ich po prostu z ZHP wyrzucono).
Musieliśmy znaleźć w tej sytuacji jakąś drogę dla siebie i dla naszych druhów.
Myślę, że dramat naszego Związku nie dochodził odo świadomości naszych młodych druhów, że nie zdawali sobie sprawy z tego, co się dzieje.
Na początku marca nasz hufiec dostał wiadomość, że konieczne jest zarejestrowanie naszej działalności w organach administracji państwowej. To było cos
nowego! Dotychczas takie sprawy nas nie obchodziły! W czasie rejestracji trzeba
było podać nazwiska i adresy działaczy. To nas zaniepokoiło. Koniecznością było
podjęcie jakiejś decyzji. Co robić? Jaką taktykę przyjąć wobec nowej rzeczywistości? Zebrała się więc komenda hufca i przeanalizowała sytuację. Nie pamiętam
całej dyskusji, natomiast pamiętam wysnute w czasie jej trwania wnioski. Tego nie
da się zapomnieć! Oto one:
- Ostatnio straciliśmy naszych instruktorów. Część z nich została zwolniona,
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inni odeszli ze związku sami. Nie mamy u kogo zasięgnąć rady .
Nasza metodyka, według której dotychczas pracowaliśmy, została zdyskwalifikowana. Nie wiemy, jak pracować.
W najbliższym czasie musimy pozbyć się starszych chłopców, którzy stanowią u nas kadrę (przyboczni, zastępowi). Nie będzie więc można działać.
Ponieważ nikt z nich jak nam wiadomo, nie jest członkiem ZMP, szansa na
otrzymanie rekomendacji do prac od zarządu ZMP jest niewielka.
Polecono nam przeniesienie drużyn na teren szkół podstawowych. Czyli
tworzenie nowych drużyn, w których nie będzie zastępowych ani przybocznych.
Nie jesteśmy w stanie namówić starszych chłopców do zapisywania się do
ZMP, aby w ten sposób zyskać kadrę potrzebną do prowadzenia drużyny.
Praca w drużynie w szkole będzie wymagała innego zaangażowania „czasowego”. To w naszych warunkach życiowych jest niewykonalne. Naszym
podstawowym zajęciem jest jednak nauka. Dotychczasowej działalności
harcerskiej poświęcaliśmy tyle czasu, ile mogliśmy. Działalność w drużynie
szkolnej będzie wymagała tego czasu więcej. Zdaje się, że nowe naczelnictwo wkrótce zetknęło się z tym problemem. Rozwiązało go w ten sposób,
że mianowało młodych nauczycieli jako „instruktorów bez stopnia”.
Ostatnią sprawą , którą rozważaliśmy, była opieka ze strony naszych „starszych kolegów”. Nie odpowiadała nam ta opieka.

Po burzliwej dyskusji, z bólem podjęliśmy decyzję. Zawieszamy działalność
harcerstwa w Skawinie. Żadnych spektakularnych działań, żadnych manifestacji,
afiszowania się z naszym niezadowoleniem, aby nie wywołać represji. Po prostu
przestać działać. Zdjąć mundury, pochować odznaki, zniknąć. Decyzja niezwykle
przykra, ale chyba konieczna. Naszą decyzję po cichu przekazaliśmy do drużyn.
Czasy były takie, że nikt się nie dziwił, nikt nie pytał dlaczego, nikt w sposób
widoczny nie protestował. Dla wszystkich było jasne, że nie można dalej działać.
Czasem tylko jakiś druszek podchodził do mnie i czegoś chciał się dowiedzieć. Ale
co ja mu mogłem powiedzieć? Jak wytłumaczyć tę dziwną sytuację, której sam dobrze nie rozumiałem? I to były takie smutne „wypominki” po wspaniałych czasach,
które niestety, minęły.
Pisząc te słowa uświadamiam sobie, że jestem chyba ostatnim z tych, którzy
w kwietniowy wieczór podjęli decyzję o zawieszeniu naszych wspaniałych drużyn.
Odeszli na wieczna wartę Heniu, Bob, Rysiek, Adam,, Gienek, Edziu, Sylwek, moi
serdeczni towarzysze i skautowi bracia. Ale pozostaną na zawsze w mojej pamięci
Jednak cień mojej harcerskiej działalności zaczął mnie prześladować. Któregoś
majowego dnia , gdy wróciłem ze szkoły do domu, Matka zaskoczyła mnie wiado- 47 -

mością, że jakiś młody człowiek pytał o mnie i prosił, abym w najbliższych dniach
zgłosił się do Komendy Chorągwi, na ulicę Karmelicką .Matka nie mogła podąć
nazwiska, ani żadnych danych tego „posła”. Ja byłem również zaskoczony formą
tego wezwania. Nigdy wiadomości z Karmelickiej nie dochodziły do mnie w ten
sposób. Przyznam się ,że obleciał mnie strach. Zdobyłem się jednak na odwagę
i kilka dni później zameldowałem się w Komendzie Chorągwi. Przyjął mnie jakiś
nieznany facet (nie zauważyłem u niego żadnych odznak stopnia harcerskiego).
Nawiązał ze mną rozmowę na temat mojej dotychczasowej działalności, moich
przebytych kursów i w końcu zapytał: „Dlaczego w ostatnim okresie w Skawinie
znikła działalność harcerska?”. Wytłumaczyłem mu, że nowe warunki stworzone
przez liczne wytyczne, zarządzenia i instrukcje uniemożliwiają nam pracę. Koncepcja drużyn w szkole całkowicie nas z tej pracy wyklucza, bo wymaga specjalnego zaangażowania w innych godzinach, niż my możemy sobie na to pozwolić.
Powstaje dylemat - albo praca w harcerstwie, albo nauka. My wybraliśmy naukę.
Część działaczy skawińskiego harcerstwa zdaje właśnie maturę, część będzie ją
zdawała w przyszłym roku. To dla nas kwestia dalszego życia. Nie można się
dziwić, że chłopcy zawiesili aktywne działania. Ja wprawdzie jeszcze się uczę,
ale w niedalekiej przyszłości czeka mnie służba wojskowa. W tej sytuacji nie możemy się angażować w dawną pracę, którą, jak druh wie, wykonywaliśmy społecznie. Musicie więc szukać innych działaczy dysponujących czasem w godzinach nauki w szkole. Kogo? Wytyczne wykluczały starszych chłopców po 15 roku życia,
bo, jak się orientuję, nie dostaną rekomendacji z ZMP. Musicie więc szukać sami.
Ja nie chcę buntować druha przeciwko tym, którzy wymyślili te „reformę”,
ale współczuję. Czeka druha niewdzięczna praca. Na tym zakończyła się nasza
rozmowa.
Po wyjściu z pomieszczenia, spotkałem znajomych, Władka Pilińskiego, któremu pogratulowałem czerwonej podkładki pod krzyżem a chwilę później napatoczył się Janusz „ani rusz”, na którego szyi wisiał złoty sznur członka komendy chorągwi (mimo trudnych czasów ludzie , jak widać, rośli). Dowiedziałem się od nich
nowin. Jak zwykle w tych czasach, dziwnych i zaskakujących. Przede wszystkim
o planowanej zmianie prawa i przyrzeczenia (który to już raz w ostatnich czasach),
o nowych odznakach dla zuchów, wreszcie o konieczności przekazania do Komendy Chorągwi starych podręczników i książek harcerskich. Zdumiewający był
nakaz przekazania portretów Baden Powella i Andrzeja Małkowskiego oraz obrazów świętego Jerzego- patrona harcerzy, a także wszystkich krzyży harcerskich,
wiszących na ścianach harcówek. Widać „walka o nowe harcerstwo” wkroczyła
w decydującą fazę. Zgodnie uznaliśmy, że to jest szczyt głupoty i szaleństwo rewolucyjne. Ponieważ rozkaz ten wyszedł z Naczelnictwa Związku, w myśl prawa obowiązywał i należało go wykonać. Z niewesołymi myślami opuściłem Komendę.
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Wiadomość o przekazaniu podręczników mnie nie martwiła. Nasz hufiec ich
nie posiadał, bo nie stać nas było na ich zakup. Przynajmniej do czegoś się przydała
nasza finansowa mizeria. Natomiast przekazanie krzyży i portretów mnie zbulwersowało. Przekazanie godła to tak jak na wojnie oddanie wrogowi sztandaru.
Jakiś czas „nosiłem” się z tym problemem, tłumiąc w sobie złość. Aż kiedy spotkałem kilku moich „Wodzirejów”, Władka Droździewicza, Leszka Wojtylaka, chyba
Olka Rylla, zwierzyłem się im z moich kłopotów. W byłej komendzie, w pomieszczeniach ochronki (budynek przed wojna należał do jakiegoś żeńskiego zakonu,
obecnie użytkowany przez różne instytucje) leżą: krzyż harcerski- nasze harcerskie
godło i portrety twórców harcerstwa i skautingu. Jeżeli ich nie zabezpieczymy,
to nowi „szefowie nowego harcerstwa” przekażą je do zniszczenia. Nie powinniśmy do tego dopuścić. Chłopcy w lot pojęli, o co chodzi i postanowili sprawę załatwić. Kilka dni później , wieczorem, spotkaliśmy się przed budynkiem ochronki.
Olek, który z niezrozumiałych powodów dysponował kluczami do pomieszczeń,
otworzył drzwi. Weszliśmy do środka. Nie było widać żadnych śladów gospodarowania przez nowych szefów nowego harcerstwa. Portrety i krzyż wisiały na swoich
miejscach. Któryś z chłopców zdjął je. Owinąłem je w brezent, tworząc zgrabna paczkę. Następnie pomogłem Sylwkowi Sadkowi (sekretarzowi byłego hufca
wezwanemu przez nas dla zabezpieczenia dokumentacji hufca) zapakować dokumenty. Po kilkunastu minutach opuściliśmy pomieszczenia. Cała ta akcja przebiegła bez konsekwencji ze strony władz i nowych gospodarzy. Prawdopodobnie nie
wiedzieli jeszcze, co posiadają. A może uznali, że nic cennego nie znikło i nie ma
czym sobie głowy zawracać. A my mieliśmy satysfakcję, że nie oddaliśmy obcym
naszych symboli.
W czasie wakacji 1949 roku nie było obozów. Sprzętem obozowym zaopiekowali się koledzy z ZMP. Każdy z nas, z dawnej kadry hufca, planował inny
sposób spędzenia wakacji. Bob postanowił poznać Sudety, Adam miał, o ile się nie
mylę, krążyć po Podhalu. Ja wybrałem się na zwiedzenie Dolnego Śląska. Miałem
w tym jeszcze inny cel. Przed wakacjami napisały do mnie harcerki z Warszawy. Pisały, że jadą na Śląsk, na obóz. Bardzo nas to zainteresowało. Druhny miały drużynę w szkole średniej, czyli zgodnie z wytycznymi nie powinny działać!
A one jakby nigdy nic organizują obóz! Musiałem to zbadać i sprawdzić, czy rozwiązanie warszawianek nie da się zastosować i u nas w Skawinie. Połaziłem po
Śląsku, odnalazłem druhny w Kamieńcu Ząbkowickim. Zostałem serdecznie powitany i wtajemniczony w organizację obozu. Niestety, rozwiązania warszawianek nie
mogły być zastosowane u nas. Wyjaśniło się, że obóz jest ZMP-owsko ZHP-owski.
Tak harcerki jak i ZMP-ówki pochodzą z jednej szkoły. Są koleżankami niemal
z jednej klasy. Świetnie się znają, doskonale współpracują. Na obozie wspólnie wykonują prace przewidziane przez regulamin HSP i prowadzą takie okresowe przed- 49 -

szkole dla miejscowych dzieci. Kierownictwo obozu jest mieszane. Komendantką
jest instruktorka harcerska, jej zastępczynią ZMP-ówka, zresztą także harcerka.
Dziewczyny wykorzystały fakt, że przekazanie starszych dziewcząt do innych organizacji młodzieżowych miało termin do 15 czerwca i za zgodą kierownictwa
szkoły zorganizowały ten wspólny obóz. Jak się zorientowałem, na pierwszy plan
wysunęła się inna więź niż organizacja młodzieżowa- szkoła. Dziewczęta są z niej
dumne, szczycą się z przynależności do niej. Ta więź niweluje różnice i pozwala
razem pracować. Było to dla mnie coś nowego. Nie spotkałem się jeszcze z taką
sytuacją i trudno mi było ją ocenić. Nie wiem, jak w dalszej perspektywie będzie
wyglądała działalność tej drużyny, ale na razie można im tylko zazdrościć.
Po powrocie do Skawiny przekazałem uwagi swoim towarzyszom Bobowi, Adamowi i Ryśkowi. To, co mówiłem nie wzbudziło w nich większego zainteresowania. Byli już na innym etapie rozwoju. Mieli inne sprawy na głowie.
Zdali właśnie maturę i rozpoczynali studia na uniwersytecie. Bob na medycynie,
Adam na polonistyce, Rysiek z powodów finansowych musiał podjąć pracę w PSS
w Skawinie na stanowisku kontysty. Z całej naszej czwórki jedynie ja na skutek
„wojennych opóźnień” prowadziłem dawne życie ucznia liceum. Mimo to spotykałem się z przyjaciółmi dość często.
W listopadzie 1949 roku poraziła nas wiadomość o aresztowaniu kilkunastoosobowej grupy chłopców ze Skawiny. Zostali oni oskarżeni o posiadanie broni
i działalność zagrażającą bezpieczeństwu państwa. I tu musze sprostować pokutującą powszechnie nieścisłość. Jak pamiętam, zdecydowana większość tych chłopców
to nie byli harcerze. Jedynie trzech chłopców było członkami ZHP. Byli Jasiek Kowalówka, Leszek Wojtylak i Rysiek Pietraszek. Jasiu nigdy nie błyszczał w działalności harcerskiej. Jednak jego sylwetka, staranny ubiór i uroda paradoksalnie
sprawiły, że w oczach skawiniaków wyrósł na „ikonę” harcerstwa. Jak w znanym
wierszu „mówiło się Jasiu a rozumiało harcerz”. Drugim z aresztowanych był Leszek. Jeden z zastępu „Wodzirejów”, z którym los mnie połączył przed kilku laty.
Dziwny chłopak. Chodził zawsze jak kiplingowski kot „własnymi drogami”. Jego
cechą charakterystyczną była ciekawość. Zjawiał się zawsze tam, gdzie się coś
działo (i to nawet nie zawsze tam, gdzie to było ciekawe). Starannie unikał możliwości objęcia jakiegoś stanowiska związanego z władzą. Byłem zaskoczony, kiedy
dowiedziałem się, że został przybocznym drużyny „czarnej”. Jak mi się wydawało
szukanie „czegoś nowego” doprowadziło go na ławę oskarżonych.
Trzecim z oskarżonych harcerzy był mój serdeczny przyjaciel Rysiek Pietraszek. Chłopak, który dzielił się ze mną kromką chleba na śniadanie w czasie drogi do szkoły w Krakowie, z nim zgłębiałem zasady metodyki harcerskiej, z nim
moknąłem pod jedna „pałatką” w czasie wspólnych eskapad organizowanych dla
poznania kraju. Znałem jego marzenia, plany i poglądy. Ale nigdy nie słyszałem
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od niego chęci, aby zbrojnie próbować naprawiać Rzeczpospolitą. Owszem, narzekaliśmy na braki w zaopatrzeniu, na nieudolność władzy, niesprawiedliwość sądów, na tysiące rzeczy, które działy się wokół nas, ale zbrojna walka z władzą - nie!
Skąd się więc wzięło to „zbrojne przygotowanie do walki ” z władzą? Nie miałem
pojęcia! Jak Rysiek znalazł się w otoczeniu chłopców, którzy nie byli harcerzami?
Dlaczego on, który nigdy nie kwapił się do objęcia stanowiska drużynowego (choć
miał do tego predyspozycje i wiele okazji) teraz, jak mówiono, został kierownikiem
„zbrojnej grupy” chłopaków? Nie mogłem tego zrozumieć.
Kilka lat później, wyjaśnił mi te sprawy list od niego. Pisał, że ma pretensje
do władzy sądowniczej, że tak po drakońsku ukarała jego i chłopaków. To było dla
mnie zrozumiałe. Rzeczywiście wyrok był rażąco wysoki. W dalszym ciągu tego
listu pisał, że ma żal do jakiegoś „patrioty”, który go namówił do takiej działalności. Pisał o zmarnowanym życiu jego i innych chłopaków.
Tak to było! Starym wyjadaczom bardzo łatwo było wciągnąć młodych, wychowanych na tradycjach walk o wolność chłopców do gry, która przekraczała
ich możliwości intelektualne a nawet fizyczne. „Patriotom”, którzy sami niewiele
przeżyli, pomylił się czas. Czas wymagał innych działań i środków. Inny był przeciwnik , inne musiały być sposoby walki z nim. Przypomniał mi się pewien wykład
o arianach (w mojej i Ryśka szkole) w którym padły głoszone przez nich słowa
prawdy. Mówili oni: ”W wojnie wewnętrznej wszystko złe, ale najgorsze zwycięstwo”. Nasz „patriota” namawiając chłopców do takiej działalności chyba o tym
nie wiedział, a Rysiek o tym zapomniał. Pozostało nam jedynie zło.
Sytuacja w kraju wskazywała na to, że władza chciała „spacyfikować” nie bardzo spokojną i pokorną młodzież. Widać to było po wyroku chłopców z Poznania
w 1947 roku. Za śmierć jednego instruktora ZWM padły, jak pamiętam, trzy wyroki śmierci i jedno dożywocie. W następnej kolejności były procesy nie bardzo poważnych grup młodzieży o oryginalnych nazwach, czasami minimalnej liczebności
i działalności prawie żadnej. W tych wszystkich sprawach jedynie wyroki sądu
były poważne. Zadziwiająco wysokie i bezlitosne. A wszystko po to, aby strachem
spowodować „uspokojenie” młodych. Przypominam, że był to czas, kiedy władza
przygotowywała się do zjednoczenia organizacji młodzieżowych, a później partii politycznych. Realizacja tych planów wymagała spokoju w kraju. Próbowano
to osiągnąć terrorem, ścigając i karząc każdy nawet najmniejszy przejaw krytyki
i niepodporządkowania się władzy. Ten sposób ponoć był najtańszy i najbardziej
skuteczny (zapewniał mnie o tym pewien działacz polityczny). W takiej to atmosferze skawińscy chłopcy pożegnali się z wolnością. Na kilka lat . A ja straciłem
przyjaciela.
Podczas gdy my, w Skawinie, niepokoiliśmy się o losy naszych chłopców ocze- 51 -

kujących na proces, w Warszawie, w Naczelnictwie ZHP odbywała się uroczystość
nadania stopnia harcmistrza , niemal całemu Zarządowi Głównemu ZMP. Nie mam
pojęcia, po co komu były te nominacje potrzebne. Żaden z tych panów nigdy nie
był w harcerstwie i nie miał pojęcia o tym, jakie obowiązki ciążą na instruktorach
ZHP, a co najgorsze, nowo awansowani, nie zważając na stopień, marzyli o likwidacji związku, który ich awansował. Przyjęliśmy tę wiadomość jako jeszcze jeden
policzek dla harcerstwa.
Kilka dni później dotarła do nas następna wiadomość. Z władz ZHP odeszła
harcmistrz Pelagia Lewińska, autorka broszury „Walka o nowe harcerstwo” (tezy
do tej książki wysłuchałem rok temu w obozie nad Świdrem). Widać to, co się działo w Związku przekraczało wytrzymałość psychiczną nawet takiej reformatorki
harcerstwa ,jak Lewińska. Trudno mi było współczuć druhnie Pelagii. Ostatecznie,
jak mówi porzekadło, „kto sieje wiatr, zbiera burzę”. A dla mnie jej referat nad
Świdrem był huraganem.
Nowy, 1950 rok przyniósł nowe zmiany w stosunku do „starego” harcerstwa.
Naczelnictwo ZHP wydaje zarządzenie wprowadzające zakaz używania emblematów harcerskich to znaczy lilijki i krzyża harcerskiego. Natomiast ZG ZMP ujawnia
swoje plany w stosunku do ZHP, Harcerstwo ma według ich projektu zostać organizacja dziecięcą, której celem ma być przygotowanie kadr dla ZMP. W harcerstwie
powinna się dokonywać selekcja, po której do ZMP nie dostawałyby się elementy
„przypadkowe, mało wyrobione i karierowiczowskie”. Przyjemna perspektywa dla
harcerstwa!
W następnym okresie zgodnie z zarządzeniem znikają stare nazwy organizacyjne harcerstwa; - Hufiec zamiast którego powstaje Zarząd Powiatowy, Chorągiew
na miejsce której powstaje Zarząd Wojewódzki ZHP. Wszystko tak, jak u naszych
„starszych przyjaciół” z ZMP. W tym czasie dociera do mnie nowa tragiczna wiadomość. Mój drugi przyjaciel, Adam Balon, został aresztowany, w związku z jakąś działalnością na Uniwersytecie Jagiellońskim. Adam ,ten spokojny, grzeczny
mózgowiec, który muchy by nie skrzywdził, został zaliczony do „wrogów Polski
Ludowej”. Koniec świata! Albo ja zwariowałem albo świat i ludzie poszaleli! Niestety, nie mogłem śledzić procesu Adama. Wiem tylko, że wyrok był, jak wszystkie
wyroki w tym okresie, bardzo surowy.
Ja w tym czasie zdawałem maturę. Po maturze rozpocząłem pracę w PSS
w Skawinie. Zostałem zatrudniony na stanowisku, które przed rokiem zajmował
mój przyjaciel Rysiek Pietraszek. Często w dokumentach, na których pracowałem,
znajdowały się wpisy wykonane zamaszystym charakterem pisma mojego przyjaciela. I jak tu można było spokojnie pracować!? Jak zapomnieć o smutnej rzeczywistości i swoich cierpiących w więzieniu przyjaciołach i o stale marnowanej pracy
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włożonej w działalność harcerską?
A tymczasem „poprawiacze harcerstwa” działali. Wprowadzili nowe, wzorowane na radzieckim „pionierze” mundury. Biała koszula; granatowe spodenki
i czerwona chusta (krańcowo niepraktyczny strój dla dzieci, chyba wymyślony dla
pognębienia matek). Wprowadzono nową wzorowaną na odznace ZMP odznakę
organizacyjną zwana potem „czuwajką”. A co najważniejsze, wprowadzono nowe
prawo i przyrzeczenie. I tu muszę się zastanowić, jakiego przymiotnika użyć, „harcerskie” a może „pionierskie”? Nowi specjaliści od wychowania, którym zlecono opracowanie nowego, odpowiadającego nowym warunkom społecznym prawa
harcerskiego, sięgnęli do tych zasad, które obowiązują w radzieckiej organizacji
„Pionier”. Nieco je zmienili i „podali do użycia” w Polsce. W nowym prawie na
pierwszy plan wysunięto elementy polityczne, a nie jak dawniej elementy wychowawcze. Nowe prawo mówiło o walce o sprawiedliwość społeczną, o honorze
swojej organizacji, przygotowaniu się do pracy w bratniej organizacji ZMP, a nie
rycerskości, pomocy dla bliźnich, ofiarności, rzetelności. No cóż, zmieniła się ocena naszych wartości.
Śledziłem te wszystkie zmiany w codziennej prasie, obserwując ukazujące się
wydawnictwa. I czasem „ciągnąc za język” swoich dawnych druhów, którzy jeszcze nie rozstali się ze szkołą i nadal pracowali w ruchu młodzieżowym. Jakże mi
brakowało moich przyjaciół, rozmowy z nimi, jak bardzo chciałem zasięgnąć ich
rady, posłuchać oceny sytuacji!.
Aż wreszcie zdarzyła się okazja rozmowy. Któregoś lipcowego wieczoru przyszedł do mnie z życzeniami imieninowymi Bob Pająk, obecnie student drugiego
roku medycyny. W tym czasie Bob na stałe mieszkał Krakowie i dlatego możliwości komunikowania się z nim były utrudnione. Bardzo mnie ta wizyta ucieszyła.
Bob złożył mi życzenia i jako prezent imieninowy ofiarował książkę Boucheta
pt.”Skauting i indywidualność”. Wręczając ją, wyraził nadzieję, że książka ta jeszcze nam się przyda w naszej dalszej pracy. Chwała mu za to, za jego optymizm,
niestety, niespełniony. Potem usiedliśmy na wygrzanych słońcem schodach przed
domem i zaczęliśmy rozmowę. O naszych przyjaciołach cierpiących w więzieniu,
o naszej wspólnej niedokończonej pracy w harcerstwie, o dalszym życiu . Niewesoła była ta rozmowa. W pewnym momencie Bob sięgnął do swojej przepaścistej
teczki i wyciągnął z niej książkę. Nie wiem, czy przewidział, że nasza rozmowa
będzie miała niewesoły przebieg i trzeba będzie rozładować nasze czarne myśli,
ale miał zaznaczone urywki, którymi chciał mnie pocieszyć. Książka miała tytuł
„Colas Breugnon” i jak zaznaczył Bob, opowiadała o losach pewnego kochającego
życie, ludzi i pracę Bretończyka. Postawa i filozofia bohatera książki tak się Bobowi spodobała, że uznał ja godną do naśladowania. Przeczytał kilka fragmentów,
a szczególny nacisk położył na te, które mówiły o przyszłości. Bob rekomendował,
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aby filozofia Colasa stały się dla nas i dla naszego życia obowiązującą wytyczną.
I jak mi się zdawało miał rację,. A oto fragment, który zanotowałem: „Basta młody
przyjacielu. Nie psuj sobie zbytecznie krwi. Dobrze jest jak jest …. aż przyjdzie
czas, że świat uczynimy lepszym (weźmiemy się do tego przy pierwszej zaraz okazji). Mrozy i śniegi nie trwają długo, kanalie wojenne i dworskie pójdą sobie precz!
Zostanie poczciwa ziemia i my zostaniemy … a to grunt. Będzie rodziła dalej,
po staremu”. Tak to w najbardziej smutnych i trudnych czasach pocieszał mnie mój
przyjaciel „skautowy brat” Bogusław Pająk. Dzięki mu za to!
Ja przy pierwszej okazji, zakupiłem rekomendowaną przez przyjaciela książkę
i od tego czasu zawsze znajduje się w mojej bibliotece.
Kilka miesięcy później, zdaje się, we wrześniu, wpadł mi w ręce artykuł z młodzieżowego tygodnika „Świat Młodych”, w którym opisywano „wspaniały” rozwój nowego harcerstwa. Artykuł podawał, że zmieniono strukturę drużyn. Obecnie
każda szkoła to drużyna harcerska a klasa to zastęp. Zupełnie nowym stworem
było ogniwo (kilku chłopców) dotychczas nie spotykane w harcerstwie. Podawano
oznaki funkcyjnych- czerwone naszywki na lewym ramieniu harcerza. Całkowitą
nowością w harcerstwie były wybory do rad drużyny i zastępów co podobno miało być dowodem demokratyzacji w kierowaniu harcerstwem. Funkcyjni mieli być
wybierani (przy dyskretnej pomocy przewodników- członków ZMP). Ja osobiście
nie uwierzyłem ani w jakość wyborów dokonywanych przez dzieciaki w wieku
10-12 lat, ani w jakość planów pracy dokonanych przez nich. A już na pewno nie
w demokrację, kiedy zespołem wybranym w demokratyczny sposób będzie kierował wyznaczony przez jakiś zarząd ZMP przewodnik drużyny. Całe szczęście,
że nie biorę w tym udziału.
W listopadzie 1950 roku pożegnałem się ze Skawiną, skawińskimi problemami,
pracą i zarazem z osobistą niezależnością. Zostałem powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Miejscem pełnienia służby były Kielce. Niby niedaleko
od Skawiny, ale jak się niebawem przekonałem, odległość stu kilometrów nie była
możliwa do pokonania dla elewa 8 Szkolnej Kompanii Piechoty (taki tytuł otrzymałem na początek służby). W kompanii tej szkolono oficerów rezerwy. Szkolenie
miało trwać jeden rok, potem, po roku mięliśmy być zwolnieni do cywila w stopniu podporucznika. Niestety, życie napisało inny scenariusz. Ale to inna historia.
Szkolenie było, jakby to powiedzieć, bardzo intensywne. Nie miałem czasu nawet
na chwilę wytchnienia, nie mówiąc o otrzymaniu przepustki. Po prostu nie dawano
żadnych przepustek, tłumacząc się względami utrzymania gotowości bojowej jednostki i koniecznością szybkiego szkolenia przyszłej kadry naszego wojska. Gdzieś
tam, tysiące kilometrów od Polski, wzięli się łby Koreańczycy, wtrącili się do tego
Amerykanie, a ja z tego powodu nie mogłem odwiedzić rodziny i przyjaciół w Skawinie. Ale na razie w kieleckich koszarach panował spokój. Ćwiczyliśmy w terenie
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taktykę pododdziałów piechoty, wkuwaliśmy instrukcje, regulaminy, pielęgnowaliśmy broń nie myśląc, że może być kiedykolwiek użyta. Któregoś spokojnego
wieczoru, w 1951 roku, gdy na sali wykładowej starałem się zgłębić zagadnienia
strzelania plutonu moździerzy ze stanowiska zakrytego, na salę wszedł mój kolega
z innego plutonu i po pewnym czasie zwrócił się do mnie mówiąc: „Te, harcerz,
czy czytałeś dzisiejszą gazetę? Jest tam artykuł, który cię powinien zainteresować.
Pospiesz się i ganiaj na świetlicę, bo gazeta może się wkrótce zamienić w papier
toaletowy”. Skorzystałem z powiadomienia i poszedłem poszukać tej ważnej gazety. Znalazłem ją; trudno mi ją było przeoczyć. Na pierwszej stronie wielkimi literami było napisane, że ZMP przejął opiekę na harcerstwem i od teraz harcerstwo
wchodzi w skład ZMP jako Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej.
Nie ma już ZHP! Mamy teraz organizację dziecięcą prowadzoną i kierowaną przez
przodujące siły naszego społeczeństwa! Młodzież będzie teraz wychowywana
w odpowiednim, socjalistycznym duchu, przez odpowiednich wychowawców,
co na pewno przyniesie korzyść dla naszej Ojczyzny.
A wiec stało się! ZMP wyeliminował z życia społecznego stary, zasłużony
w pracy z młodzieżą związek. I robił to w sposób obrzydliwy, zasłaniając się hasłami mówiącymi o patriotyzmie, interesie państwa.
ZHP cieszył się dotychczas przywilejem wynikającym z posiadanego statusu
„stowarzyszenia wyższej użyteczności publicznej”. Nie można go było rozwiązać
ot tak, „od ręki”, zwykłym zarządzeniem jakiegoś kacyka. Prawo i statut związku wymagał do rozwiązania albo uchwały walnego zgromadzenia członków ZHP
albo uchwały Rady Ministrów Rzeczpospolitej popartej argumentami prawnymi.
Pierwszy sposób „uziemienia” związku był niemożliwy do uzyskania, drugi nawet
w tym okresie, bardzo nieprawdopodobny. Nasi naprawiacze wykorzystali trzeci, najbardziej wredny sposób. Wykorzystując fakt, że w naczelnictwie znaleźli
się ludzie pragnący reform w działalności związku, zaczęli stopniowo i powoli
ją dekomponować. Najpierw uderzyli w metodykę działalności harcerstwa, potem
pozbyto się mózgu związku – instruktorów i kierownictwa. Z kolei ograniczono
wiek członków, co spowodowało pozbycie się ze związku najbardziej dynamicznego elementu młodzieżowego. A potem poszło jak po maśle: zmiana prawa i przyrzeczenia, pozbycie się oznak organizacyjnych, zmiana mundurów i pozdrowienia
harcerskiego.
A kiedy z potężnego, wspaniałego związku pozostał jedynie tłum zdezorientowanych, zagubionych dzieciaków, nasi wspaniali, genialni patriotyczni „starsi
bracia” mogli powiedzieć „nie ma żadnego związku ZHP, są tylko dzieciaki, które
należy wychować” i objęli nad nimi pieczę, obiecując poprowadzić je do świetlanej
przyszłości.
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A ja miałem osobiście wątpliwości, czy ci naprawiacze i reformatorzy harcerstwa zdają sobie sprawę ze skomplikowanej sytuacji, która stworzyli. Że do swej
działalności nie mają ani programu, ani sił, ani ludzi. Że rewolucyjnym entuzjazmem nie zapełnią pustki, którą stworzyli w systemie wychowania młodzieży.

EPILOG
Kilka lat później, chyba w roku 1954, spacerowałem po ulicach pięknej,
ale straszliwie zrujnowanej w czasie działań wojennych Nysy. Zatrzymałem się
przed witryną nieźle zaopatrzonej księgarni. Zauważyłem na niej mizerną, brzydko
wydaną książczynę. Patrzę i oczom nie wierzę. Tytuł brzmi: ”Księga Przewodnika
Pionierskiego”. Przecież to polskie wydanie podręcznika i niemal „biblia” radzieckich pionierów, ”Kniga wożatego”. Nigdy tej książki nie widziałem w oryginale,
ale wiele o niej słyszałem. Mówili o niej wykładowcy na kursach ideologicznych,
pisali współcześni pedagodzy. Jak tu do Nysy zawędrowała i komu ma służyć?
Przecież w tym czasie to już „musztarda po obiedzie”. Odżałowałem jednak dwanaście złotych i kupiłem to dzieło.
Wieczorem zabrałem się do czytania. Większa część książki to wskazówki dla
osoby, która bawi się z dziećmi. Uniwersalna, przydatna na całym świecie. Podobne tematy porusza Aleksander Kamiński w „Książce drużynowego zuchów”.
Ale pierwsza cześć zrobiła na mnie wrażenie. Pozwoliła mi zrozumieć, do czego
wiodły zabiegi naszych reformatorów harcerstwa. I mechanizm powstania Organizacji Harcerskiej Związku Młodzieży Polskiej. Przecież to była niemal dokładna
instrukcja dla organizacji i działania tego związku! Takie Qui Pro Quo: mówimy
harcerz z ZMP a widzimy pioniera komsomołu. Może to przykre, ale takie wrażenie
odniosłem po przeczytaniu tego podręcznika. Całe szczęście, że znaleźli się ludzie,
którzy nie zgodzili się na ten nieudany mariaż i potrafili się temu przeciwstawić.
Może zbyt późno, ale, jak mówi polskie przysłowie, „lepiej późno niż wcale”.
KONIEC
			

Władysław Zieliński
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Niepokorni harcerze
ze Skawiny lat 1948-1949
Moim kolegom w harcerstwie, którzy
przeciwstawiając się sowietyzacji Polski
złożyli na stosie swoją własną młodość.
Stanisław Cinal

W

1990r. druh Staszek Baran z harcerskiej drużyny „zielonych” wspólnie
z harcerkami i harcerzami z 1945r. postanowili swój ślad pozostawić
w postaci pamiątkowego witrażu w kościele p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. Wykonany w formie obrazu witraż autorstwa
B. Mączyńskiej i H. Janysty do dziś zwraca na siebie uwagę. Postać Panny Maryi
z harcerskim krzyżem utworzona z kolorowych szkieł i podświetlona tworzy ciekawą kompozycję. Zamyka ją harcerski hymn na owalnym medalionie z przypiskiem „Wierni Bogu i Ojczyźnie harcerki i harcerze hufca skawińskiego w latach
1945-1949”. Jego poświęcenia dokonał ks. kanonik Leon Baran, proboszcz parafii,
w czasie uroczystej mszy św. 3 maja 1991r. Zawieszony w kaplicy wieczystej adoracji w bocznej nawie kościoła, jest nie tylko symbolem odrodzonego po wojnie
harcerstwa w Skawinie, ale i tragedii aresztowanych za nielegalne posiadanie broni
harcerzy, działających w młodzieżowym ruchu żołnierzy wyklętych. Spośród 22
wyroków skazujących wydanych przez Wojskowe Sądy Rejonowe w Krakowie
w latach 1950-1951 dwanaście z nich przypisane zostało harcerzom i jednej harcerce w Skawinie. Roman Świątek w pracy zbiorowej- „Skawina- Zarys dziejów
miasta” wydanej przez Urząd Miasta I Gminy w Skawinie napisał …. w listopadzie
1949 r. Urząd Bezpieczeństwa, jak pisklęta, wybrał czołówkę skawińskich harcerzy. Na kilka lat z domem rozstali się: Władysław Frankowski „Gaworek”, Jan
Kowalówka „Kisiu”, Ryszard Pietraszek „Kliptaś”, Aleksander Wojtylak „Unik”.
Aresztowania objęły również harcerzy, niezwiązanych z tzw. kadrą. Aresztowano
Jana Fidzińskiego, Leszka Czapkiewicza, Ryszarda Frankowskiego, Józefa Bularza, Józefa Górkę. Nie wiemy, ilu z nich nie nosiło harcerskiego krzyża i nie złożyło przyrzeczenia harcerskiego zwykle składanego na letnich obozach, na które
finansowo nie było ich stać. Ale w skautingu byli głęboko zakotwiczeni, pielęgnując harcerskie zasady wobec Boga, bliźniego i samego siebie.
Działalność konspiracyjną wzorowaną na Szarych Szeregach rozpoczęli w 1948
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roku poza harcerstwem. Nie licząc się z konsekwencjami do konspiracji pchał ich
syndrom III wojny światowej. Byli rozgoryczeni jałtańskim podziałem Europy
i fałszerstwem styczniowych wyborów 1947r. Podejmując walkę z sowiecką i rodzimą przemocą myśleli o suwerennej Polsce. Pełni harcerskiego zapału działali
na terenie Skawiny w kilku konspiracyjnych grupach . I i II grupa o kryptonimie
„Świętokrzyski Batalion Zająca WIN” (ŚBZ) i „Organizacji Armii Krajowej Polski
Podziemnej” (OAKPP) wywodziły się z Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
(NZW). III grupa o kryptonimie „Polska Katolicka Młodzież Podziemna„ (PKMP)
pochodziła z reaktywowanego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej
(KSMM) w Skawinie. Ostatnią IV grupę utworzyli śledczy na potrzeby procesowe
osób, które oskarżone o nielegalne posiadanie broni odmawiały przynależności do
jakiejkolwiek organizacji. Liczyła ona raptem cztery osoby z grupowym Janem Fidzińskim. Grupę pierwszą i drugą charakteryzowało gromadzenie broni, amunicji
i materiałów wybuchowych na wypadek III wojny światowej, połączone z pełną
gotowością do walki. Natomiast organizatorzy trzeciej grupy wykluczali wystąpienia zbrojne. Walkę z reżimem rozpoczęli piórem i maszyną do pisania. Redagowane przez nich ulotki, dziś może naiwne, wówczas zaskakiwały nie tylko treścią ale
i formą wydania. Swą wagę miały również listy pełne pogróżek i przestróg pisane
do skawińskich notabli partyjnych i aktywistów ZMP. W kwietniu 1949 r. przełamali strach i zmowę milczenia związaną z Katyniem i wydali ulotkę w dziewiątą
rocznicę zbrodni katyńskiej. O ile niezwykłym wydarzeniem było pojawienie się
ulotki z opisem mordu polskich oficerów przez NKWD, o tyle zaskoczeniem była
jej redakcja. Bowiem każda z ulotek była opatrzona pieczątką Związku Młodzieży
Polskiej. Ze względu na zachowanie konspiracji członkowie poszczególnych grup
wiedzieli tylko o własnej organizacji, nie orientując się natomiast w działaniach pozostałych. Dzięki temu nie dysponowali oni informacjami o strukturze całej organizacji. Tak było w założeniach organizacyjnych, w działalności konspiracyjnej zgoła inaczej. Kiedy jedni dochowując tajemnicy nosili w sercu miłość do Ojczyzny,
w tym samym czasie inni spośród nich szybko się jej pozbywali. „Mars”, „Get”,
„Malicki”, „”Cz” i „Figiel” to pseudonimy informatorów, których donosy pozyskane przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w Krakowie w 1949 r. uruchomiły operacyjne rozpoznanie nielegalnych grup młodzieżowych w Skawinie. Dodatkowo Służbie Bezpieczeństwa udało się wprowadzić
do konspiracyjnego środowiska agentkę „Potocką” jako czynne osobowe źródło
informacji. W swoich doniesieniach potwierdziła ona wiadomości o dobrze zorganizowanej grupie „przestępczej”, która na wypadek wojny prowadzi przeszkolenia
wojskowe i gromadzi broń, amunicję i materiały wybuchowe, rozprowadza ulotki
o treści antyradzieckiej i antypaństwowej. To był już koniec młodzieżowej konspiracji. Likwidacja organizacji była już kwestią czasu. Rozpoczęta 24 listopada 1949r. aresztowaniem jej członków zakończyła się 17 grudnia 1949 r. Ale już
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5 grudnia 1949r. szef PUBP z Krakowa zawiadamiał specjalnym meldunkiem Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie o zlikwidowaniu skawińskiej
organizacji młodzieżowej. W następnym roku przed Wojskowymi Sądami Rejonowymi rozpoczęły się rozprawy sądowe poszczególnych grup. Proces III grupy
PKMP i grupy IV odbył się 16-19 maja 1950r, a grupy II OAKP 6 lipca 1950.
Rozprawa I grupy ŚBZ odbyła się 18 stycznia 1951r. kończąc sprawę skawińskiej
organizacji młodzieżowej. Uczestniczący w niej harcerze zostali skazani następującymi wyrokami:
Ćwik Aleksander Józef Wojtylak „Unik”, lat 19 spośród
aresztowanych harcerzy został skazany najwyższym wyrokiem, 11 lat więzienia, 5 lat utraty praw publicznych i przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa.
Wychowany patriotycznie syn komendanta „Strzelca”
w Skawinie Leszek Wojtylak był zastępowym w drużynie
„zielonych”. W 1949r. dostał się na wymarzone leśnictwo
na Akademii Rolniczej w Krakowie. Wspólnie z Ryśkiem
Pietraszkiem „Kliptasiem” i Janem Kowalówką „Kisiem”
myśleli o pozbyciu się broni, utopieniu jej w rzece Skawince i ujawnieniu swojej działalności konspiracyjnej, podobnie jak dokonali tego żołnierze batalionu AK „Biedronka” w Skawinie. Niestety - mleko zostało rozlane.
Podczas studenckiej praktyki w Ustroniu 29 listopada Wojtylak został przez UB
aresztowany i oskarżony o przynależność do nielegalnej organizacji o prowokacyjnej nazwie: ”Świętokrzyski Batalion Zająca WiN”. Ten ostatni człon „Wolność
i Niezawisłość” był oczkiem uwagi wojskowego sądu. Dlatego oskarżenie Wojtylaka o usiłowanie dokonania przemocą zmiany ówczesnego ustroju, zakończyło się
tak wysokim wyrokiem. Na rehabilitację trzeba było czekać dziesiątki lat. 11 listopada 2007 r. Aleksander Józef Wojtylak został odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Dh Józef Bularz, lat 18 (1931-1959) aresztowany 28 listopada 1949rr, skazany na 10 lat więzienia i 5 lat pozbawienia
praw obywatelskich, za dowodzenie III grupą informacyjno-propagandową o kryptonimie „Polska Katolicka Młodzież Podziemna”
Jego matka Władysława, błagała pisemnie prezydenta
Bolesława Bieruta ufając w jego miłosierdzie, o zwolnienie
z więzienia jej syna. Niestety prośba została oddalona. Dopiero ogłoszenie amnestii 22 lipca 1952r złagodziło karę.
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Józek wyszedł na wolność, ale nie cieszył się nią długo. W czerwcu 1959 Józef
Bularz zaginął. Po kilkunastu dniach jego zwłoki, odnaleziono w starorzeczu Skawinki. W parafialnej księdze zmarłych, przy dacie pochówku 22 czerwca 1959
dopisano – „samobójstwo przez utopienie”. Być może z aktu zgonu, ale nie z protokołu sekcji zwłok. Po Skawinie krążyła wówczas inna wersja wydarzeń, oparta
na oględzinach zwłok przez jednego z lekarzy, tuż po wydobyciu ich z dna rzeki.
Brak rozedmy płuc oraz nieobecność piany w okolicach ust
i nosa u denata Bularza - co charakteryzuje topielców - były
potwierdzeniem jego zgonu przed wrzuceniem do Skawinki. W naszej pamięci pozostanie osobą tragiczną.
Dh Władysław Frankowski „Gaworek”, lat 20 (1929-1987)
aresztowany 25 listopada 1949r.Oskarżony o przynależność
do ŚBZ WiN skazany w I grupie na 9 lat więzienia, 3 lata
utraty praw publicznych, przepadek mienia na rzecz Skarbu
państwa. Harcerz drużyny „czarnych”.

Harcerz Orli Ryszard Pietraszek „Kliptaś”, lat 20 (19292000) aresztowany 29 listopada 1949r. posiadał najwyższy
stopień harcerski wśród zatrzymanych harcerzy. Oskarżony
o przynależność do ŚBZ WiN skazany w I grupie na 8 lat
więzienia i 2 lata utraty praw publicznych. Założył wspólnie
z Harcerzem Orlim Bogusławem Pająkiem pierwszą po wojnie drużynę harcerską w Skawinie; powstała ona na przełomie września i października 1945r. Pełnił w niej funkcję
przybocznego. Drużyna ta nosząca chusty koloru zielonego
zwana „zieloną” zarejestrowana była w VI hufcu Kraków
jako 61 DH im. Tadeusza Kościuszki.
Dh Ryszard Frankowski, lat 19 (1930-1995), brat Władysława „Gaworka”, był dowódcą II grupy OAKPP zwanej
zbrojeniową. Aresztowany 25 listopada 1949 r. skazany został na 8 lat więzienia i 3 lata utraty praw obywatelskich,
publicznych i honorowych oraz przepadek mienia na rzecz
Skarbu Państwa.
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Wywiadowca Jan Kowalówka „Kisiu”, lat 20 (1929-1986),
harcerz drużyny „czarnych” pełniący na obozach obowiązki gospodarza. Aresztowany 29 listopada 1949 r. za przynależność ŚBZ WiN w I grupie skazany na 8 lat więzienia
i 2 lata utraty praw publicznych oraz przepadek mienia na
rzecz Skarbu Państwa.

Dh Jan Fidziński zwany „rusznikarzem”, lat 19 aresztowany 27 listopada 1949r. Skazany w IV grupie na 8 lat więzienia.
Hobbista broni palnej, zamiłowany szczególnie w naprawie i konserwacji pistoletów. Sprzyjał temu czas, pełno jej było porzuconej po wojnie. Wśród młodzieży była
dobrą zabawką do wymiany, sprzedaży i strzelania. Zapobiec temu miały wysokie wyroki Wojskowych Sądów Rejonowych w Krakowie. Rusznikarz Janek, członek KSMM w czasie przesłuchania
przyznał się do pistoletu 7,65 mm (belgijskiego), który funkcjonariusze UB znaleźli
w domu Czapkiewiczów w czasie przeprowadzonej rewizji. Później za ten pistolet
26 kwietnia 1950r. asesor Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie sporządził akt oskarżenia za nielegalne posiadanie broni dla Jana Fidzinskiego i Józefa
Leszka Czapkiewicza. W.S.R. w Krakowie były równie bezwzględne dla zakochanych. Jeden ze skawinian, który chciał przypodobać się koleżance i zwrócić na siebie uwagę postanowił wypożyczyć na spotkanie z nią pistolet. Uwagę zwróciła także na jego osobę służba bezpieczeństwa. Na procesie okazało się, że wypożyczony
na randkę pistolet pozbawiony zamka, magazynku i amunicji, był po prostu atrapą,
ale wyrok W.S.R. w Krakowie za nielegalne posiadanie broni pozostał skazujący.

dh Józef Leszek Czapkiewicz, lat 19 (1930-1997) aresztowany 17 grudnia 1949 r. w ostatnim dniu likwidacji organizacji w Skawinie. Skazany w IV grupie na 5 lat utraty
wolności.
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Dh Józef Górka, lat 18 (1931-1954) z II grupy OAKPP,
aresztowany 29 listopada 1949r. Skazany na 5 lat więzienia,
rok utraty praw obywatelskich, publicznych i honorowych,
przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Został uniewinniony od zarzutu ukrywania w swoim gospodarstwie
trzech karabinów.
W 1953 roku na mocy amnestii wydanej 22 lipca 1952
został warunkowo zwolniony, podobnie jak pozostali koledzy. Amnestia nie oznacza rehabilitacji, dlatego służbę
wojskową pełnił w górniczym batalionie pracy przymusowej w kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach,
w której 21 marca 1954 r. uległ śmiertelnemu wypadkowi. Pisaliśmy o tym w naszym Informatorze nr 52 w 2003 r.

Dh Jerzy Baran, lat 18, harcerz drużyny „zielonych” aresztowany 29 listopada 1949r.Skazany na 2 lata więzienia
za nielegalne posiadanie broni w IV grupie.

Dhna Marysia Kotulska z męża Skowronek z matką, lat 17, (1932-2010) z III grupy PKMP zwanej informacyjno-propagandową. Aresztowana
29 listopada 1949 r. Skazana na 1,5 roku więzienia. Po odsiedzeniu pełnego wyroku została
29 maja 1951 r. zwolniona z więzienia „Montelupich” w Krakowie. Niestety prośba jej matki
o wcześniejsze zwolnienie została odrzucona.
Marysia, harcerka z II Ż.D.H. „Młody Las” im. Olgi Drohonowskiej chciała być
aktywistką ZMP, lecz po krótkiej, ale konstruktywnej rozmowie z Bularzem spaliła
organizacyjną legitymację i przystąpiła do PKMP. To ona wspólnie z dowódcą III
grupy informacyjno-propagandowej była inicjatorką sygnowania ulotek pieczątka,
ZMP, zabraną z sekretariatu związku po rezygnacji z członkowstwa.
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Dh Andrzej Żyliński, lat 18, przynależał do III grupy PKMP. Aresztowany 29 listopada 1949 r., skazany
na 1 rok więzienia. Odsiedział cały
wyrok mimo odwołań składanych
przez rodzinę. Harcerz drużyny
„niebieskich” i drużynowy w Lidze
Morskiej.
Działał w sekcji kolportażu ulotek z Franciszkiem Krzywoniem (3 lata więzienia), Felkiem Żylińskim (rok więzienia) i Marysią Kotulską. Byli dobrze zgranym
zespołem. Katyńskie ulotki to ich dzieło. Felek Żylinski zwany „literatem” z nasłuchu radiowego zagranicznych rozgłośni układał krótki tekst i po przedyskutowaniu
z Bularzem i Krzywoniem przez całą noc pisał na maszynie z kalką przebitkową
ulotki. Marysia Kotulska stemplowała je pieczątką ZMP a Bularz ręczną drukarką
opisywał tytuły ulotek. Rozwieszali je wczesnym rankiem w różnych miejscach
Skawiny.
Działalność III grupy informacyjno-propagandowej PKMP wyróżniała się na
tle pozostałych grup. Jej różnorakie akcje ulotkowe np. bojkot kolektywizacji, czy
rocznica agresji sowieckiej 17 września na Polskę, za każdym razem kończyły się
sukcesem, bez wpadek.
Całościową ocenę harcerskiej konspiracji trzeba zakończyć wyrażeniem najgłębszego szacunku dla „straceńców”, ogarniętych wolą walki o narodowe
i chrześcijańskie przetrwanie, za którą najmłodsze lata spędzili w więzieniu. Później po wyjściu z więzienia poniewierani, z trudem szukali swego miejsca w życiu.
Bez wykształcenia i zawodu z piętnem „wroga ludu” nadal byli elementem niebezpiecznym, ciągle śledzonym, a stosowane wobec nich różne hamulce w rozwoju
zawodowym miały ich na stałe zepchnąć w doły społeczne i zapomnienie.
W zupełnie innej grupie konspiracyjnej wpadł jeden z głównych organizatorów
skawińskiego harcerstwa, Harcerz Orli Adam Balon. Na studiach związał się on
z nielegalnie działającym Związkiem Młodzieży Katolickiej „Helena”. W dniach
28-29 marca 1950 r. odbył się proces całej grupy przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie. Adama Balona skazano na 3 lata więzienia, 2 lata utraty praw
obywatelskich i przepadek mienia na rzecz skarbu państwa.
Jakże różny bagaż trudnych i bolesnych doświadczeń nosi każdy z nich w sercu do dziś! Nie wiem, co myśleli po ogłoszeniu wyroku, ale bez wątpienia nie to,
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że wielu z nich dożyje czasu, kiedy ten nieludzki system runie, a oni będą mieć
udział w obaleniu go.
Korzystałem z książki Grzegorza Baziura: ”Wierni Polsce Niepodległej”. Antykomunistyczna konspiracja młodzieżowa w województwie krakowskim w latach
1945-1956. Księgarnia Akademicka 2010 r.
Pełne nazwy skawińskich drużyn harcerskich, z których zostali aresztowani harcerze
drużyna „zielonych” 		

61 DH im. Tadeusza Kościuszki. Drużynowymi byli
Harcerz Orli Bogusław Pająk i podharcmistrz Stanisław
Eckert. Nosiła chusty w kolorze zielonym.

drużyna „niebieskich”		

74 DH im. Kazimierza Pułaskiego. Drużynowym był
Harcerz Orli Adam Balon. Nosiła chusty w kolorze niebieskim.

drużyna „czarnych”		

75 DH im Stefana Czarnieckiego. Drużynowym był
Harcerz Rzeczypospolitej (najwyższy harcerski stopień)
Henryk Połatyński. Drużyna wyróżniała się od pozostałych drużyn nie tylko ubiorem, ale przede wszystkim
wiekiem, ponieważ kompletowana była z młodzieży
dojrzałej. Druhowie obowiązkowo nosili obuwie na grubej mocnej podeszwie, przeważnie wojskowe, z których
czarne wełniane z biała lamówką skarpety sięgały do kolan. Na szyi spięta harcerską lilijką, czarna chusta zamykała ubiór harcerzy drużyny „czarnych”, zwanej „elitarną”.

Redakcja dziękuje za udostępnienie unikalnych zdjęć.
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Renowacja grobów

R

enowacja nagrobków dziedziców Korabnik zostanie przeprowadzona
w miejscu docelowym, na tutejszym cmentarzu Komunalnym, gdzie nagrobki zostały przemieszczone z cmentarza Parafialnego przez naszego
sponsora Przedsiębiorstwo GOMIBUD z Borku Szlacheckiego.
Poniższa ilustracja fotograficzna zapowiadana w poprzednim Informatorze
nr 72 przybliży Państwu te prace, wykonane sprawnie i gratisowo siłami siedmiu
pracowników GOMIBUD-u z udziałem sprzętu ciężkiego.

Przemieszczenie nagrobków.

Niezwiązane już z miejscem pochówku nagrobki pod kaplicą
cmentarza Parafialnego, stojące tu od czasów Proboszcza ks. Leona Barana.

Dzień pierwszy 3.06.2011 r.

Przygotowanie postumentu pod nagrobki na cmentarzu Komunalnym.
Solidność i dokładność musi być!
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Poziomowanie podłoża pod płytę.

Położenie płyty betonowej 4x1 m wykonanej także gratisowo przez GOMIBUD.

Dzień drugi 6.06.2011 r.

Po ręcznym demontażu nagrobków
i przewiezieniu ich pod bramę cmentarza Parafialnego...
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...nastąpił załadunek na samochód, celem transportu na cmentarz Komunalny.

Docelowe zestawienie nagrobków na wcześniej posadowionej płycie.

Dziedziczka Brudzewska znów na swoim!
120 lat temu stąpała ona po tej ziemi...
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Tak powstała kompozycja „trzech krzyży”.
Teraz nastąpi renowacja nagrobków przez cenionego i doświadczonego
konserwatora zabytków p. Tadeusza Sokala, który już zapoznał się z ich aktualnym
stanem.
W najbliższym czasie specjalista przedstawi udokumentowany zakres robót
koniecznych do wykonania przy każdym nagrobku, celem wypełnienia ubytków,
usunięcia wiekowego nalotu a przede wszystkim zabezpieczenia piaskowca przed
dalszym niszczeniem. Poda również łączny koszt przeprowadzenia renowacji, finansowanej ze środków zebranych podczas kwest.
Należy nadmienić, że zlecenie wymienionej renowacji nie jest łatwe do ulokowania, ale prowadzone z p. Sokalem od paru miesięcy rozmowy zakończyły się
pomyślnie przyrzeczeniem, iż renowację nagrobków wykona przed 1.11.2011 r.

Krótkie wspomnienie o dziedzicach,
których nagrobki przemieszczano.
I. Maxymilian Jastrzębiec Dzięgielowski (ok. 1824-1886)

Właściciel Korabnik pieczętujący się szlacheckim herbem Jastrzebiec, najprawdopodobniej takim jak powyżej.
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II.	 Zofia (Katarzyna) Brudzewska z Moraczewskich herbu Cholewa (1843-1890).

Urodzona w Cerekwicy, żona Edwarda Brudzewskiego, matka Karola, Kazimierza, Zofii, Anny, Jadwigi i Adeli (w której podkochiwał się Stanisław Wyspiański).
Edward Brudzewski von Brause herbu Newlin (1838 – 1908).

Uczestnik powstania styczniowego, ziemianin. Pochodził z Wielkopolski, studiował agronomię we Wrocławiu. W powstaniu styczniowym jako oficer dowodził
szwadronem jazdy w oddz. Apolinarego Kurowskiego pod pseudonimem Nałęcz.
Po powstaniu zbiegł do Francji; gdy powrócił do kraju, osiadł w dobrach Korabniki, przebudowując dwór na wzór eklektyczny. Znał młodego St. Wyspiańskiego,
kolegę szkolnego swoich synów Kazimierza i Karola. Wyspiański zaprzyjaźnił się
z weteranem powstania, czego ślad można odnaleźć w dramacie „Wyzwolenie”.
Edward Brudzewski był również członkiem Krakowskiego Oddz. Zjednoczonego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, mecenasa malarzy i artystów. Wymienione Towarzystwo nakłoniło Jana Matejkę do namalowania znanego obrazu „Konstytucja 3-go Maja” dla uczczenia 100-lecia tego doniosłego, drugiego
w świecie – po Konstytucji Stanów Zjednoczonych – podstawowego aktu prawnego.
Roboty zrelacjonował i historię przybliżył - Jan Liskiewicz
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Impreza Środowiskowa „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” z pogodą ducha

W

dniu 28 maja br. w Parku Miejskim odbyła się impreza środowiskowa
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która rozpoczęła Skawiński Tydzień Profilaktyki, pod hasłem „Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień”.
Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Miasta i Gminy w Skawinie i Gimnazjum nr 1 w Skawinie we współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
Organizatorzy stworzyli mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie rodziny, radosnego bycia razem, bliżej siebie - bliżej dziecka.
Pomimo niesprzyjającej aury wszyscy dobrze się bawili, bez względu na wiek,
zdrowo i bez alkoholu.
Imprezę uroczyście rozpoczął burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam Najder,
który życzył wszystkim sukcesu w zawodach i dobrej zabawy. Organizatorzy imprezy przygotowali wiele atrakcji, między innymi zawody sportowe, konkursy profilaktyczne, występy artystyczne, w tym występ iluzjonisty oraz występy wokalne
i taneczne młodzieży, występy fitness a także pokazy ratownictwa przygotowane
przez Straż Pożarną.
Konkurencje sportowe rozpoczął „bieg krasnali”, dzieci do lat siedmiu. Walka
okazała się niezwykle ambitna i zaciekła. Następnie wystartowały kolejne grupy
wiekowe.
Kolejnym elementem zawodów sportowych było współzawodnictwo rodzin polegające na wykonaniu drużynowo konkurencji sprawnościowych.
Szczególnym momentem imprezy był bieg sztafety honorowej, składającej się
z czteroosobowych drużyn jednej profesji i sympatyków kampanii. Miło nam poinformować, że w tej konkurencji wystartowali członkowie Towarzystwa Przyjaciół
Skawiny. Nasze Towarzystwo reprezentowały: zastępca prezesa Ewa Tarnopolska,
Czesława Kopeć, Halina Lech oraz Wanda Pabian. Ze względu na złe warunki
pogodowe, do ostatniej chwili organizatorzy podejmowali decyzje dotyczące startu sztafet. Ostatecznie pomimo rzęsiście padającego deszczu dzięki samozaparciu
sztafety wystartowały.
Mimo deszczu wszyscy uczestnicy imprezy, widzowie i kibice dobrze się bawili. Wspaniałą zabawą udowodnili, że życie wolne od nałogów może być piękne
i ciekawe, a do pełnej radości niepotrzebny jest alkohol. Dowiedli, że do dobrej
zabawy nie jest ważna aura za oknem ale najważniejsza jest pogoda ducha!!!
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Finałem imprezy był się wspaniały koncert gwiazdy wieczoru Jana Wojdaka
– Kawalera Orderu Uśmiechu, który odbył się w Pałacyku Sokół. W trakcie imprezy wykreował on niepowtarzalną, wspaniałą atmosferę.
Warto zaznaczyć, że za udział w sztafecie Zastępca Prezesa otrzymała od Burmistrza Adama Najdera podziękowanie za udział naszego Stowarzyszenia w tym
wspaniałym projekcie. W liście burmistrz wyraził wdzięczność za aktywny udział
naszej reprezentacji w „sztafecie honorowej”. Podkreślił wyjątkowość naszych
członków, dzięki którym udało się zrealizować społeczne i profilaktyczne cele
przedsięwzięcia. Uczestnictwo naszego zespołu w imprezie świadczy niewątpliwie
o charakterze organizacji zaangażowanej w sprawy lokalne i społecznie odpowiedzialnej.
Czesława Kopeć

Reprezentacje Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie i Towarzystwa Przyjaciół Skawiny przed startem w „Sztafecie Honorowej” .
fot. Małgorzata Kopeć
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Wychowanie regionalne
w skawińskich przedszkolach

W

XXI wieku codziennością są podróże w najdalsze zakątki świata.
Na co dzień chwalimy się znajomością świata, a jakże często niewiele
wiemy o najbliższej okolicy oraz obrzędach i obyczajach z nią związanych. Często słyszymy „to takie staroświeckie, przyziemne, mało ciekawe”.
A przecież już dawno M. Rej powiedział „cudze chwalicie, swego nie znacie,
sami nie wiecie, co posiadacie”. Te słowa, które są nadal aktualne, obligują nas
do tego, aby miłość do tego, co nasze, najbliższe, zaszczepiać w dzieciach już od
najmłodszych lat. Aby ta nasza „Mała Ojczyzna”, jaką jest nasza wioska, miasto,
gmina, w której żyjemy, była dla nas ważną bazą do poznawania Polski i Świata.
Znaczące miejsce w życiu każdego człowieka powinna zajmować tradycja. Stąd
też bardzo ważnym jest, by wychowując dziecko, jak najczęściej do niej sięgać.
Skarbnicą wiedzy o tradycjach ludowych są babcie i dziadkowie. Ogromną rolę odgrywają w tym zakresie również przedszkola, w których poprzez zabawę, (wszystkimi zmysłami) dzieci poznają otaczający je świat. Zabawy i zajęcia związane
z tradycją stwarzają nauczycielom możliwość integracji treści programowych,
form i metod pracy, a w konsekwencji oddziaływania na różne sfery osobowości
dziecka.
Rytm pracy przedszkola wyznaczają pory roku i zwyczaje z nimi związane.
We wrześniu w ramach integracji przedszkola z rodzinami, odbywają się spotkania przy ognisku, w których uczestniczą całe rodziny. Dzieci deklamują wiersze, śpiewają piosenki, rodzice i dziadkowie opowiadają, jak to było, kiedy oni
byli dziećmi, przybliżają wnukom zabawy ludowe związane z ich dzieciństwem,
a które bardzo różnią się od obecnych. Przygotowując się do ogniska, dzieci mają
również możliwość poznania pracy rolników. Wizyty w gospodarstwach rolnych,
czy ogródkach działkowych nie są rzadkością. Poczynione obserwacje dzieci przenoszą na grunt domowy i przedszkolny. Obowiązkiem każdego przedszkola jest
organizowanie podczas całego roku szkolnego kącików tematycznych, które pomagają w poznawaniu i utrwalaniu wiadomości zdobytych podczas zajęć i zabaw.
Inną tradycją w przedszkolach jest obchodzenie Zaduszek. Przy tej okazji dzieci, odwiedzając cmentarze, poznają nie tylko groby nieznanych żołnierzy, lecz również historie związane z ciekawymi ludźmi, tworzącymi dzieje Gminy Skawina.
Wspaniałym okresem do kultywowania tradycji regionalnych są okresy przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. W przedszkolach organizowane są wi- 73 -

gilie, podczas których dzieci uczą się składania życzeń i wspólnego przeżywania
tych jakże ważnych chwil. W każdym przedszkolu dzieci uczą się polskich kolęd
i pastorałek, które chętnie prezentują uczestnicząc w konkursach, organizowanych
w Skawinie i Krakowie. Nie ma przedszkola, w którym dzieci nie przygotowywałyby jasełek, choinki, czy bożonarodzeniowych ozdób. Przedszkolaki prezentują również wytwory swoich prac podczas Miejskiej Wigilii, organizowanej przez
Władze Miejskie.
Spotkania opłatkowe z babciami i dziadkami oraz zaproszonymi gośćmi pozwalają na zapoznanie dzieci z tym, jak dawniej obchodzono święta. Od wielu lat
dzieci uczestniczą w konkursie szopek, organizowanym przez Parafię Miłosierdzia
Bożego. Prym w tej dziedzinie wiodą dzieci z Przedszkola Katolickiego, lecz inne
przedszkola również uczestniczą w tym konkursie. Warto wspomnieć, że kilka lat
temu, jedna z szopek wykonana przez dzieci z Przedszkola nr 2, pod kierunkiem
naucz. J. Gerc, została wysłana na wystawę szopek do Francji.
Również Święta Wielkanocne są kopalnią obrzędów i tradycji. Każde przedszkole organizuje kiermasze, na których eksponowane są wytwory prac dzieci
tj.: palmy, pisanki, kraszanki, wielkanocne mazurki i baranki. Dzieci uczestniczą
również w konkursie palm organizowanym corocznie przez Parafię św. Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza, oraz w konkursie koszyczka wielkanocnego, organizowanym przez Parafię Bożego Miłosierdzia, a zapoczątkowanym przez „fanatyczkę
regionalizmu” śp. panią Ewę Hobrzyk.
Regionalizacja to również nauka tańców, piosenek i pieśni ludowych przy okazji wprowadzania treści dotyczących różnych regionów Polski. Dzieci tańczą krakowiaka, poloneza, polkę, krzesanego, mazura itp. Takie zajęcia są okazją do posłuchania i zaśpiewania zapomnianych utworów. Tańce i piosenki wykonują dzieci
podczas różnych imprez przedszkolnych i środowiskowych, rozbudzając tym samym u dorosłych sentyment do dawnych czasów. Warto podkreślić, że przedszkola
posiadają piękne stroje ludowe, które w znacznym stopniu wpływają na podniesienie atrakcyjności zajęć.
Okresem intensywnych działań przedszkola na rzecz regionalizacji dzieci jest
maj i czerwiec. Dzieci czynnie uczestniczą w obchodach Dni Skawiny. Przedszkola biorą udział w konkursach plastycznych oraz wiedzy o Skawinie i Krakowie.
Na pochwałę zasługują dzieci z Przedszkola nr 3, które rokrocznie uczestniczą
w paradzie smoków organizowanej w Krakowie.
Kiedy 36 lat temu przyjechałam do Skawiny, z łatwością mogłam uczyć dzieci
historii i tradycji góralskich, w których zostałam wychowana. Olbrzymi problem
sprawiało mi poznanie tradycji Gminy Skawina. Pomogła mi w tym współpraca
z Towarzystwem Przyjaciół Skawiny, które jest „skarbnicą” wiadomości w tej dzie- 74 -

dzinie. Dlatego normalne jest odwiedzanie przez dzieci siedziby TPS-u, by poznać
dzieje Miasta i Gminy.
Obecnie nauczycielom o wiele łatwiej jest przybliżać dzieciom gminne tradycje
i historię, ponieważ (pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy), zostało wydanych kilka ciekawych pozycji książkowych i albumowych. Są to m.in.: „Kapliczki
i krzyże w Parafii Radziszów”, „Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w Gminie Skawina”, „Zabytkowe kościoły w Gminie Skawina”, „Skawina przeszłość,
teraźniejszość, przyszłość”, „645 rocznica lokacji miasta”. Z myślą o najmłodszych
zostały wydane bajki „Przygody dzielnego Sokoła ze Skawiny” oraz „Legendy
i bajania Gminy Skawina”. W ubiegłym roku szkolnym Przedszkole nr 3 zorganizowało gminny konkurs w oparciu o wyżej wymienione bajki.
Warto zaznaczyć również, że w przybliżaniu tradycji regionalnych znaczący
udział ma powstanie Muzeum Regionalnego, w którym znalazły miejsce zbiory latami gromadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, a obejmujące m.in. zbiory archiwalne związane z historią miasta. Wycieczki organizowane do Muzeum
w Skawinie oraz Izby Regionalnej w Radziszowie, pozwalają przybliżyć dzieciom
kulturę ludową regionu Skawiny.
Bardzo duże znaczenie odgrywa również Miejska Biblioteka Publiczna, która
jest bardzo zaangażowana w życie lokalnej społeczności, organizując liczne konkursy.
Nie sposób wymienić wszystkich form działalności przedszkoli w kultywowaniu obrzędów i tradycji regionalnych. Każdy z nas, dorosłych, wychowując dzieci,
powinien wziąć sobie do serca przysłowie „czym skorupka za młodu nasiąknie,
tym na starość trąci”. Pamiętajmy, że przysłowia są mądrością narodu. Bądźmy
mądrzy wychowując nasze dzieci.
Małgorzata Janiec-Jania
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Witamy w rodzinie regionalistów!

K

rąg ludzi, sercem i działaniem związanych z naszym miejscem na ziemi,
poszerza się z każdym rokiem. Owoce ich poczynań widoczne są gołym
okiem. Zaledwie jedenaście miesięcy temu, w lipcu 2010 r. powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej, a dorobkiem jego można by obdzielić
kilka organizacji pozarządowych. Poza sprawami czysto formalnymi, jak opracowanie programu, statutu, zarejestrowanie i wybór władz, SPZK dorobiło się własnej strony internetowej i dwumiesięcznika pt. Kurier Krzęciński. Zinwentaryzowano stare groby na miejscowym cmentarzu; jest ich w sumie dziesięć, w tym
grobowiec Marcina Alojzego Hallera, założyciela rodu, pochowanego w 1825 r.
Uporządkowano kurhan Hallerów, odremontowano zabytkową kaplicę cmentarną,
a w trakcie renowacji znajduje się kapliczka „Madonna”. Nie są to prace tanie
– aby zdobyć na nie środki, przeprowadzono kwestę. W innym miejscu piszemy
o porozumieniu pomiędzy SPZK a parafią krzęcińską, dotyczącym wykorzystania drewnianych spichlerzy, również wpisanych do rejestrów zabytków, dla celów
kulturalnych – w jednym z nich otwarto Izbę Regionalną, którą członkowie SPZK
urządzili własnymi siłami. Działalność kulturalna Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej na
tym się nie kończy – z ich inspiracji w styczniu odbył się w kościele piękny koncert kolęd, ich dziełem było wydanie tomiku poezji Heleny Lelek, zatytułowanego
„Z różańcem w ręku”, a w przygotowaniu jest „Wieczór w ogrodzie”, poświęcony
bł. Janowi Pawłowi II. Trzeba koniecznie dodać, że oprócz tych wielkich spraw,
karmiących ducha, członkowie SPZK podejmują też zupełnie przyziemne i prozaiczne zadania, jak uporządkowanie ogrodu plebańskiego (wspólnie ze strażakami)
oraz porozumienie z sołectwem w sprawie instalacji przenośnych toalet na cmentarzu i przy kościele.
Jakim cudem garstka ludzi w tak krótkim czasie zdołała dokonać tak wiele?
Wydaje się, że trzy są klucze do sukcesu Stowarzyszenia: ogromne osobiste zaangażowanie członków, połączone z talentem organizacyjnym oraz umiejętnością
współdziałania z instytucjami i z ludźmi dobrej woli. Niezależnie od tego wśród
Krzęcinian jest wielu ludzi o wybitnych uzdolnieniach w różnych dziedzinach.
Ostatnio wieniec dożynkowy, wykonany przez Teresę Sotwin uzyskał konkursowe
wyróżnienie i ma być wręczony jednej z małopolskich europosłanek.
Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej, naszemu młodszemu bratu, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć.
Anna Kudela
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Wiadomość z ostatniej chwili:
Mamy jeszcze jedno lokalne stowarzyszenie o nazwie „Nasz Dom, Nasze Wielkie
Drogi”.
W następnym numerze postaramy się zamieścić obszerniejszą informację na ten
temat.

Niedziela w Krzęcinie.

Z

aproszenie, które otrzymał Zarząd TPS, głosiło, iż w niedzielę 5 czerwca
br. o godz. 16 w Krzęcinie na podwórzu przed drewnianym spichlerzem
i w ogrodzie plebanii odbędzie się plenerowa impreza organizowana przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki.
Gdyby ktoś sobie wyobraził, że będzie to tradycyjna okolicznościowa imprezka,
połączona co najwyżej z piknikiem rodzinnym i nic więcej, to by się bardzo pomylił. To, co się tego dnia działo na południowo-zachodnim krańcu naszej gminy,
mogło śmiało pretendować do nazwy festiwalu kultury krzęcińskiej, albo wypełnić program tygodniowych obchodów Dni Krzęcina, gdyby takowe się odbyły.
Impreza była wielowątkowa, powodów do świętowania było dużo, a w realizację
przedsięwzięcia zaangażowała się chyba połowa wioski. Honory gospodarzy pełniła mocna ekipa w składzie: dyr. szkoły Halina Jaskierny, sołtys Antoni Bylica
i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej, Antoni Poniedziałek. Nad
sprawnym przebiegiem bacznie czuwala zastępczyni prezesa Ewa Byrska. Całość
była tak perfekcyjnie zorganizowana, że kaprysy pogody spowodowały tylko przesunięcie kolejności punktów programu, a nie rezygnację z nich. Jedynie dzieciaki były trochę zawiedzione, bo gdy lunął rzęsisty deszcz, dmuchane zamki i inne
przygotowane dla nich cudeńka po prostu zwinęły się i odjechały. Nie było jednak
powodów do narzekań – najmłodsi krzęcinianie już parę dni wcześniej otrzymali
wspaniały prezent w postaci porządnie wyposażonego placu zabaw.
Licznie przybyli goście i mieszkańcy Krzęcina zostali zaproszeni do szkolnej sali gimnastycznej, gdzie szkolny teatrzyk wystawił śliczne przedstawienie
pt. „My zwierzęta i rośliny”, przygotowane pod kierunkiem Krystyny Michalskiej,
z oprawą muzyczną Pawła Żmudy. Wszystkie klasy uczestniczyły w prowadzonym
przez Elżbietę Bogoń koncercie życzeń dla mam, a prezentowane piosenki, wiersze
i tańce złożyły się na barwne, żywe widowisko. Niecodzienną atrakcją był pokaz
mody: absolwentki miejscowej podstawówki, a obecnie uczennice szkoły odzieżowej pokazały kreacje, które same uszyły pod kierunkiem Doroty Jaracz. Tę część
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imprezy prowadziła Anna Zięcik. Gdy na zakończenie pokazu na wybiegu pojawiła
się modelka w sukni ślubnej, przez całą salę przebiegł szmer zachwytu.
Potem życzenia i gratulację przyjmowały mamusie, wykonawcy programu i ich
opiekunowie oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzęcińskiej, które właśnie
kończyło pierwszy rok swej działalności. SPZK ma tak wielki dorobek, że trudno
uwierzyć, iż jest zaledwie jednoroczniakiem!
Ono właśnie bardzo starannie wydało własnym nakładem tomik poetycki krzęcinianki Heleny Lelek. Książeczka, zatytułowana „Z różańcem w ręku”, zawiera
31 wierszy, przeważnie o tematyce religijnej. Przemawiają one do czytelnika bezpretensjonalnością i żarliwością uczuć. Nawet w utworach, które można by uznać
za okolicznościowe, czuje się pulsowanie żywej wiary, nie takiej odświętnej, przejawianej tylko na niedzielnej mszy św. ale takiej, która wyznacza rytm serca człowieka i staje się stylem życia. Są wśród tych wierszy prawdziwe perełki.
Prezentację tomiku prowadził z właściwą sobie swadą ks. Józef Chodurek,
a teksty poetyckie czytali najbliżsi krewni Autorki. Pani Helena, niestety, nie doczekała swego książkowego debiutu: zmarła parę tygodni wcześniej. Chyba jednak
czuliśmy Jej obecność wśród nas.
Tymczasem deszcz zamienił się w mżawkę i można było wrócić na planowane miejsce imprezy, na podwórze w sąsiedztwie kościoła. Stojące tam dwa dziewiętnastowieczne spichlerze z poczerniałych od starości bali służyły już tylko jako
magazyn rupieci. Trochę szkoda było pięknych obiektów architektury drewnianej
na zwykłą szopę, ale przecież zboża się dziś nie magazynuje w takich budynkach.
SPZK miało pomysł na wykorzystanie tych budynków do celów kulturalnych.
Ksiądz Proboszcz tę ideę zaakceptował, zawarto stosowne porozumienie i oto
w jednym ze spichlerzy powstała Izba Regionalna. Pod względem ilości eksponatów nie może jeszcze konkurować z Muzeum Etnograficznym, ale zawiera wiele
cennych pamiątek przeszłości, a prawdziwą jej ozdobą jest staruszek – sztandar
młodzieżowego związku chrześcijańskiego sprzed dziesiątków lat.
Izba Regionalna, dwa spichlerze, a przede wszystkim, wpisany w rejestr zabytków, Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny... Krzęcin coraz mocniej
wrasta w szlak architektury drewnianej. Kto wie, może w tej gospodarnej wsi kiedyś powstanie skansen? Dodatkową atrakcją turystyczną może być z wszelką pewnością kuchnia regionalna w ogóle, a słynne pierogi krzęcińskie w szczególności.
Uczestnicy niedzielnej imprezy mogli ich spróbować – były do nabycia na kiermaszowym stoisku. Kiermasz był domeną Koła Gospodyń Wiejskich. Można było
na nim dostać istne cuda-niewidy, od rękodzieła artystycznego po kulinaria. Koło
Gospodyń uczestniczyło też w programie artystycznym wraz z miejscową orkiestrą
dętą, dyrygowaną przez Antoniego Bylicę. Przebojem dnia okazał się żywy, rados- 78 -

ny krakowiak w krzęcińskiej wersji, napisany przez Zenona Michalskiego:

Hej, od Krakowa jadę
gościńcem zatłoczonym,
żeby zjeść w Krzęcinie – hosadyna
pierogi ulubione.
Hej, od Krakowa jadę,
uciekam od hałasu,
żeby pójść z dziewczyną – hosadyna
do zielonego lasu.
Dałem ci pawie pióro,
a ty mi swe warkocze
złociste, pszeniczne – hosadyna
i bławatkowe oczy.
Znalazłem czterolistną
na łące koniczynę,
teraz wiem na pewno – hosadyna,
że kocham się w Krzęcinie.
Prawda, jakie ładne?
Uczestniczenie we wszystkich atrakcjach przygotowanych na ten dzień fizycznie nie było możliwe. Był jeszcze piknik rodzinny. Był wernisaż konkursowych
prac plastycznych dzieci, połączony z ich sprzedażą. Był koncert „Śpiewającej siódemki”, harcerskiego zespołu VII drużyny harcerskiej im. Armii Krajowej NZH
Czerwony Mak.
Do imprez typu „dwa w jednym”, nawet „trzy w jednym” już się przyzwyczailiśmy, ale siedem w jednym?!... To było możliwe tylko w Krzęcinie...
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Anna Kudela

Nasze sprawy.
Czerwiec 2011
Maj-czerwiec
Udział reprezentacji TPS w biegu sztafetowym zorganizowanej w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – został bardzo dobrze przyjęty przez społeczność skawińską i Władze Miasta. Wyrazem tego jest pisemne podziękowanie nadesłane przez pana burmistrza Adama Najdera na ręce pani Ewy Tarnopolskiej.

Medal otrzymany przez p. Ewę Tarnopolską za udział w imprezie środowiskowej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

1 czerwca
W Muzeum Regionalnym odbyło sie uroczyste podsumowanie wyników jubileuszowego konkursu dla uczniów szkół w mieście i gminie Skawina, ogłoszonego
prze Zarząd TPS. Czytelnicy już znają nazwiska zwycięzców, bo publikowaliśmy
je w poprzednim numerze Informatora; jury pracujące pod kierunkiem pomysłodawczyni i organizatorki konkursu, Kazimiery Skałuby, zakończyło ocenę nadesłanych utworów już w pierwszej połowie kwietnia.
Oficjalne ogłoszenie wyników połączone było z wręczeniem nagród. W spotkaniu tym wzięli udział nie tylko młodociani autorzy i ich opiekunowie, ale także licznie zgromadzeni goście, w imieniu których – a także w imieniu władz Miasta – zabrał głos zastępca burmistrza Paweł Kolasa. Imprezę prowadziły Kazimiera Skałuba
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i Ewa Tarnopolska. Obecne też były inne amatorki mowy wiązanej z TPSu.
Nagrodzone utwory mają być spopularyzowane przez Zarząd TPS i władze –
w naszym lokalu przy ul. Żwirki i Wigury 23/16 zorganizujemy wystawę komiksów i przewodników, a w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miasta wydrukowane
zostaną nagrodzone wiersze.

3 czerwca

(A.K)

W piątkowe popołudnie świętowaliśmy trzydziestolecie działalności TPS. Nasze jubileuszowe spotkanie upływało w przemiłej, radosnej atmosferze. Piszemy
o nim w innym miejscu niniejszego numeru. Tutaj wspominamy tylko, że choć
mamy za sobą bardzo trudny okres i bywa nam często po prostu ciężko, to doznajemy także wielu satysfakcji; najważniejsze, że czujemy Wasze wsparcie, drodzy
Czytelnicy. Świadomość, że w razie potrzeby możemy liczyć na zrozumienie i na
pomocną dłoń pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość.

5 czerwca

(A.K.)

„Hej od Krakowa jadę” – taki tytuł nosiła krzęcińska impreza – gigant, o której
piszemy w innym miejscu. Na użytek zwolenników skrótowej informacji podajemy, że tego dnia świętowano w Krzęcinie:
- Dzień Matki,
- Dzień Dziecka,
- Pierwszy rok działalności SPZK,
- Poświęcenie i otwarcie Izby Regionalnej,
- Promocję tomiku poetyckiego „Z różańcem w ręku” pióra Heleny Lelek,
- Wernisaż konkursowych prac plastycznych dzieci,
- Piknik rodzinny, połączony z kiermaszem miejscowych potraw i wyrobów
rękodzieła artystycznego.
To wszystko z towarzyszeniem świetnych (kilku!) programów poetyckich.
W Krzęcinie nie można się nudzić!

8 czerwca

(A.K.)

Od wielu już lat Przedszkole w Woli Radziszowskiej wytrwale i skutecznie popularyzuje wśród malców z całej gminy twórczość swej patronki, Marii Konopnickiej, przeznaczoną dla dzieci. Temu celowi służy organizowany przez tą pla- 81 -

cówkę doroczny konkurs. Ma on formę biennale: w latach parzystych popisują się
najmłodsi mistrzowie pędzla i kredki, wykonując w różnych technikach ilustracje
do utworów poetki, a w nieparzystych konkurują ze sobą przedszkolni recytatorzy
z terenu gminy.
W tym roku w konkursowe szranki stanęły przedszkolaki płci obojga z Radziszowa, Woli Radziszowskiej, Wielkich Dróg oraz ze skawińskich przedszkoli: nr 2
i nr 5.
Jeszcze przed oficjalnym otwarciem imprezy z zainteresowaniem oglądano
plon konkursu plastycznego – dziecięce prace były eksponowane na ścianach sali.
Dobrze świadczą one o talentach najmłodszej generacji naszej gminy!
Po powitaniu uczestników i gości oddano głos dzieciakom. Grupa czterolatków wykonała piosenkę o zielonych żabkach, z elementami ruchowymi, co w sumie stworzyło uroczą mini scenkę. Potem przystąpiono do właściwego konkursu.
W składzie jury znalazły się przedstawicielki Zarządu TPS, Elżbieta Panek i Anna
Kudela. Sąd konkursowy miał trudny orzech do zgryzienia, bo poziom recytacji
z roku na rok wzrasta, postanowiono więc przyznać miejsca równorzędne.
Oto lista zwycięzców:
I miejsce ex aequo – Kasia Paciorek, lat 6, z Radziszowa, za „Pobudkę wiosny”
				 i Tymoteusz Poniedziałek, lat 4, z Woli Radziszowskiej, za „Stefka
Burczymuchę”.
II miejsce ex aequo – Dominika Balonek, lat 6, z Wielkich Dróg, za „Praczkę”
				 i Oliwia Jezioro, lat 7, z Woli Radziszowskiej, za „Czytanie”.
III miejsce ex aequo – Julita Młynarczyk, lat 5, z Przedszkola nr 2 w Skawinie, za „Ogródek” i Weronika Jezioro, lat 3, z Woli Radziszowskiej,
za „Jabłonkę”.
Wyróżnienia:
			 - Maciej Bruzda, lat 6, z Przedszkola nr 2 w Skawinie, za „Zajączka”,
			 - Wiktoria Janik, lat 5, z Radziszowa, za „Skruchę Józi”,
			 - Nikola Kościelny, lat 3, z Wielkich Dróg, za „Tęczę”,
			 - Seweryn Maślanka, lat 5, z Woli Radziszowskiej, za „Pana Zielonkę”,
			 - Przemysław Rejman, lat 7, Przedszkole nr 5 w Skawinie, za utwór
„W szkole”.
Trudno powiedzieć, co w tej imprezie było bardziej ujmujące: wyrazista interpretacja, widoczna troska o kulturę słowa, czy też emocjonalne zaangażowanie
małych artystów. W każdym razie słuchało się tego z ogromną przyjemnością.
(A.K.)
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22 czerwca
W dniu 22 czerwca 2011 roku uczestniczyłem w 162 spotkaniu z cyklu „Wieliczka Wieliczanie”. Czerwcowe spotkanie było drugim z serii „Wieliczanie na obczyźnie” pt.”Polacy, Wieliczanie na Syberii – deportacje w głąb ZSRR w latach
1939-1941”.
W części prelekcyjnej referaty wygłosili:
– dr Przemysław Nagel z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie - „Polacy
w głębi ZSRS w latach 1939-1941. Dokumenty i wspomnienia”.
– mgr inż. Aleksandra Szemioth, wiceprezes Związku Sybiraków w Krakowie – „Problem ilości Polaków deportowanych w głąb ZSRR: aresztowani, deportowani żołnierze Wojska Polskiego w niewoli sowieckiej, osadzeni
w łagrach, zamordowani przez NKWD. Powstanie i działalność Związku
Sybiraków w Krakowie.”
– dr Hubert Chudzio, dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń
i Przesiedleń w Krakowie - „O potrzebie powstania Centrum Dokumentacji
Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie”
Po prelekcjach były wspomnienia Wieliczan ,którzy jako młodzi ludzie przeżyli
deportację w głąb ZSRR. Wspominali Barbara Dobrzycka, Tadeusz Janeczek, Stanisław Cholewa, Anna Gęgotek, Anna Szado-Głowacka.
Oprawę plastyczną tworzyła wystawa pt. „Polacy na Syberii” udostępniona
przez IPN Krakowie.
Organizatorami spotkania były m.in. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Wieliczce oraz „Klub Przyjaciół Wieliczki”.

9 czerwca

Stanisław Grodecki

Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4 im. S. Wyspiańskiego członkowie Zarządu TPS odwiedzili gościnną czwórkę, by uczestniczyć w otwarciu
szkolnej izby regionalnej.
Uważny czytelnik mógł zauważyć, jak wielką rolę w życiu Korabnik w ogóle,
a korabnickiej szkoły w szczególności, odgrywa poznawanie i utrwalanie w świadomości społecznej historii, tradycji i obyczajów miejscowych. Dowodzą tego liczne
publikacje w Gazecie Skawińskiej i w naszym Informatorze, charakter obchodów
związanych ze świętami kościelnymi i państwowymi, niedawne odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Stanisława Klimasa i opracowanie monografii Korabnik.
Niewątpliwie autorka tej ostatniej, nauczycielka „czwórki” Jadwiga Pierzchała ma
ogromny udział w kształtowaniu zainteresowań i swych uczniów, i ich rodziców
ich małą ojczyzną.
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Zbieranie starych przedmiotów – świadectw kultury materialnej i duchowej
poprzednich pokoleń, zaczęło się już dawno – najpierw była to skromna wystawka na dwóch szkolnych stolikach, którą potem przeniesiono do oszklonej szafy.
Eksponatów przybywało, trzeba też było pomyśleć o bardziej atrakcyjnej formie
wystawienia ich. W dużej sali szkolnej wydzielono część przy pomocy opuszczanej przegrody i tam urządzono chłopską izbę sprzed mniej więcej stu lat. Stare,
drewniane sprzęty, oleodrukowe obrazy świętych nad łóżkiem zasłanym śnieżno
białą pościelą, domowej roboty chodniczki ze szmatek i przedmioty codziennego
użytku sprzed lat tworzą niepowtarzalny klimat, jakby z powieści Orzeszkowej.
Ta izba regionalna z wszelką pewnością będzie nieocenioną pomocą w kształtowaniu obrazu przeszłości u dzieci, wychowanych w epoce Internetu. Nie darmo mówi
się, że jeden obraz znaczy więcej niż tysiąc słów.
Samo otwarcie miało bardzo uroczystą oprawę: w holu zorganizowano wystawy: prac dzieci z kółka plastycznego oraz obrazów artystki amatorki p. Zuzanny
Wędzichy. W programie artystycznym dzieciaki przygotowały piękne słowno-muzyczne widowisko osnute na motywach prastarego obrzędu sobótkowego. Potem
był czas na wymianę poglądów przy kawie lub herbacie i innych smakołykach.
W imprezie otwarcia uczestniczyli m. in. Ewa Tarnopolska, Jan Liskiewicz, Stanisław Cinal, Anna Kudela.

11 czerwca

(A.K.)

Zostaliśmy zaproszeni na jubileusz stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzozowie. Przesyłamy Szanownej Jubilatce gratulacje i serdeczne życzenia, by miała
jak najmniej roboty.

16 czerwca

(A.K.)

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego zakończyła się kolejna
edycja unijnego projektu „Pierwsze uczniowskie wtajemniczenia..”. W tym roku
projekt realizowała p. Danuta Srokosz ze swoją klasą. Miał on wyjątkowo atrakcyjny temat, bo dotyczył zabaw i zabawek naszych prababć i pradziadków. Dzieciaki poznawały gry i zabawy z epoki przedkomputerowej, odwiedzały wystawy,
wyprawiły się na dłuższą wycieczkę do muzeum zabawek. To, czego się nauczyły,
zaprezentowały na imprezie pt. „Na strychu u babci”.

18 czerwca

(A.K.)

W rocznicę urodzin Czesława Droździewicza odbył się w Pałacyku Sokół kolejny
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wieczór wspomnień o wielkim Muzyku i Pedagogu, połączony z koncertem gitarowym. Część wspomnieniową prowadził Zbigniew Dubiella. W koncercie wystąpił
Cracow Gitar Quartet w składzie: Joanna Baran, Jadwiga Wołek, Łukasz Dobrowolski i Oskar Kozłowski. Obecne na koncercie Czesława Kopeć i Halina Lech, podobnie jak całe audytorium, były oczarowane i muzyką, i całym spotkaniem.

18 czerwca

(A.K.)

Pod patronatem Jego Eminencji ks. Kardynała Stanisława Dziwisza odbył się
„Wieczór w ogrodzie”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Krzęcińskiej jako wyraz wdzięczności za beatyfikację Jana Pawła II. Rozpoczął
się on mszą św. odprawioną w odremontowanej przez SPZK kaplicy cmentarnej.
Na program złożyły się wiersze Karola Wojtyły, recytowane przez uczestników
szkolnego konkursu, fragmenty dramatu „Przed sklepem jubilera” wykonane przez
młodzieżowy zespół rapsodyczny z Krzęcina, wspomnienia ludzi, którzy mieli
szczęście osobiście zetknąć się z Janem Pawłem II oraz wspólna fotografia osób
bierzmowanych przez ks. biskupa Karola Wojtyłę. Wspomnienia osobistych kontaktów drukuje również Kurier Krzęciński.
Było to wielkie wydarzenie. Być może mieszkańcy naszego miasta w jesieni
będą mieli okazję zobaczyć „Przed sklepem jubilera” w wykonaniu krzęcińskich
rapsodyków. Skorzystajmy z tej okazji, bo warto.

21 czerwca

(A.K.)

Zapowiadany już w poprzednim numerze Informatora koncert charytatywny,
zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy, odbył się, jak zwykle,
przy szczelnie wypełnionej sali kina Piast. Miał on tytuł „Czas dla Afryki”, bowiem
jego celem było zdobycie środków na pomoc dla mieszkańców Czarnego Lądu.
Zamiast kupowania biletu wstępu dorośli widzowie mieli przynieść dwie puszki
aluminiowe. Dzieci korzystały z 50 % zniżki (jedna puszka). Dochód z ich sprzedaży, podobnie jak z kiermaszu własnych wyrobów rękodzieła artystycznego, przeznaczony był konkretnie na szkołę dla trzech masajskich dziewcząt z Tanzanii.
Program miał charakter niefabularny, składał się z luźno powiązanych utworów,
wykonywanych przez kapelę Krewni Pana Boga. Tempo i rytm podkreślane przez
instrumenty perkusyjne, wprowadzały afrykański koloryt.
Koncert był piękny, jak wszystkie dotychczasowe imprezy ŚDSu. Niezależnie
od wrażeń estetycznych głęboko wzruszające jest zaangażowanie podopiecznych
i pracowników tej placówki w pomoc bliźnim. Oni burzą stereotypowe myślenie
o niepełnosprawnych jako o ludziach, którymi trzeba się tylko opiekować – okazu- 85 -

je się, że oni też potrafią wiele, bardzo wiele dawać innym, i że od nich można się
sporo nauczyć.
(A.K.)

22 czerwca

Od stuleci zakończenie roku szkolnego należy do najradośniejszych dni w życiu
dzieci i młodzieży. Zarząd, reprezentowany przez Czesławę Kopeć, dzielił tę radość
z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika, gdzie istnieje Szkolne
Koło TPS. Pani Czesia serdecznie gratulowała dzieciom i nauczycielom całorocznych
osiągnięć i pięknego finiszu, życząc im równocześnie udanych wakacji.
(A.K.)

26 czerwca

W ogrodach plebanii w Radziszowie już po raz ósmy odbył się festyn „Niedziela w naszym Radziszowie”. Jest to chyba największa impreza organizowana przez
Stowarzyszenie „Nasz Radziszów” dla całej gminy. Arcybogaty program mógł zadowolić amatorów dobrej rozrywki w każdym wieku, od przedszkolaków po zgrzybiałych staruszków. Były tam rozgrywki sportowe oraz gry i zabawy dla dzieci.
Były prezentacje dorobku artystycznego przedszkolaków i ich starszych kolegów.
Ogłaszano wyniki konkursów dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Przeprowadzano na żywo wywiady, sprzedawano cegiełki, a potem losowano nagrody pomiędzy ich nabywców. Wszystko to odbywało się przy muzyce: grały zespoły Roxette
Band, Abba Stars, Orkiestra Dęta Sygnał, a super gwiazdą festynu był sam Tadeusz
Drozda. Potem tańczono prawie do północy przy muzyce zespołu Excellent.
Festyn udał się znakomicie, wszyscy bawili się świetnie, o czym opowiedziały
nam uczestniczące w tej imprezie koleżanki: Ewa Tarnopolska, Czesława Kopeć
i Małgorzata Janiec-Jania.
Dochód z tego ogromnego przedsięwzięcia wzbogaci fundusz renowacji zabytkowego Dworu Dzieduszyńskich – coraz bardziej realne staje się przywrócenie go
do dawnej świetności i w ogóle do życia. Oto, co może zdziałać przywiązanie do
własnych korzeni, wsparte wielką, ofiarną pracą i pomysłowością.
Brawo, Nasz Radziszów!
(A.K.)

Lipiec 2011

Lipiec i sierpień to tradycyjnie już wakacyjne miesiące także w TPS. Kompletujemy dokumentację potrzebną do zarejestrowania nowego statutu, przygotowujemy kolejny Informator, ale na zewnątrz udzielamy się nieco mniej niż w ciągu
pozostałych dziesięciu miesięcy w roku.
(A.K.)
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8 lipca
W Muzeum Regionalnym odbył się wernisaż wystawy „Rękodzieło artystyczne
i ludowe Skawiny i okolic”.
Wszystko wskazuje na to, że w naszym mieście odżywają stare tradycje: Skawina niegdyś była prężnym ośrodkiem hafciarstwa a teraz znowu się nim staje.
Mistrzynie igły posługują się różnymi technikami, od wielobarwnych kompozycji
kwiatowych inspirowanych sztuką ludową, po piękne, angielskie hafty i gobeliny.
Można było zobaczyć, co da się wyczarować ze zwykłego kordonku lub innych
nici przy pomocy szydełka. Zachwyciły nas arcydzieła sztuki snycerskiej p. Fiutowskiego, ikony jego małżonki oraz obrazy malarzy-amatorów. Nawet sztuczne kwiaty, które zwykle traktujemy z pewną rezerwą, na tej wystawie czarowały
wdziękiem i kolorem.
Nasz Zarząd był reprezentowany przez Zofię Płonkę, Czesławę Kopeć, Janinę
Kasprzyk, Ewę Tarnopolską, Wandę Pabian oraz Annę Kudelę.

27 lipca

(A.K.)

Zaprzyjaźniony z nami Klub Przyjaciół Wieliczki obchodził czterdziestopięciolecie swej działalności. Na zaproszenie bratniego stowarzyszenia dwuosobowa reprezentacja naszego Zarządu wzięła udział w jubileuszu. Miał on charakter i odświętny, i roboczy. Odświętny, bo jak zwykle w takich wypadkach były
kwiaty, gratulacje i serdeczne życzenia (m.in. od nas) i dużo, dużo wspomnień.
Roboczy, bo było to 163 Spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie” i poza głównym tematem – dorobkiem KPW i jego założycieli oraz późniejszych działaczy –
prof. Wydziału Artystycznego Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej–Curie
w Lublinie, artysta – rzeźbiarz Bogumił Zagajewski opowiadał o swej drodze życiowej, o dorobku twórczym i źródłach inspiracji. Ta część spotkania była trzynastą
z kolei prezentacją cyklu „W nauce i wiedzy”.
Oprawę plastyczną jubileuszu stanowiła wystawa obrazów Henryka Kozubskiego. Artysta ten, nazywany „wielickim Chagallem” znany jest szeroko w Małopolsce. W Skawinie przed kilku laty odbyła się w Pałacyku Sokół wystawa jego
dorobku, bardzo dobrze przyjęta przez mieszkańców. Autor, pan Henryk, nestor
KPW, był obecny na zebraniu, a jego wypowiedź zapadła nam głęboko w pamięć.
(A.K.)
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Reprezentantki Zarządu składają serdeczne życzenia i przekazują drobne upominki
Pani Jadwidze Dudzie, Przewodniczącej Klubu – Jubilata

2 sierpnia

(A.K.)

W krakowskiej Galerii Stańczyk przy ul. Królewskiej 94 odbył się wernisaż
wystawy malarstwa Alicji Czuby ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie; ekspozycja trwała do 19 sierpnia.
Pani Alicja zaprezentowała głównie portrety, kwiaty i martwe natury. Wśród
pierwszych przeważają postacie księżniczek, wróżek i aniołów. Jest także samuraj,
jest też dobry nasz znajomy, Arlekin, główny bohater jednego z przedstawień wystawianych przez podopiecznych SDS-u.
W martwych naturach i kwiatach widoczna jest fascynacja Autorki sztuką impresjonistów. Malarstwo Alicji Czuby jak zwierciadło odbija emocje Autorki, doznawane w czasie wspólnych wypraw oraz zajęć uczestników. One właśnie stają
się źródłem inspiracji twórczej.
Pani Alicji serdecznie gratulujemy talentu, wrażliwości i bogatej wyobraźni.
Życzymy Jej dalszych sukcesów. Jesteśmy pewni, że je osiągnie, bo w ŚDS nie
marnuje się żadne uzdolnienie, żadna iskierka talentu.

17 sierpnia

(A.K.)

W holu Miejskiej Biblioteki Publicznej odbył się wernisaż wystawy malarstwa
Zuzanny Wędzichy. Ekspozycja zatytułowana jest „Skawińskie pejzaże” i obejmu- 88 -

je obrazy reprezentacyjnych, zabytkowych budowli, jak Pałacyk Sokół czy Magistrat oraz piękne, zielone zakątki parku i starorzecza. Piękne jest to nasze miasto,
utrwalone na płótnach Artystki!
Otwarcie wystawy poprzedzone było spotkaniem z p. Wędzichą. Nie jest ona
skawinianką z urodzenia – na terenie naszej gminy, a ściślej w Wielkich Drogach
pracowała jako nauczycielka i tam wróciła po przejściu na emeryturę. Jest to więc
wybór dobrowolny, z potrzeby serca.
Pani Zuzanna jest człowiekiem renesansu: maluje, pisze wiersze, żywo interesuje się chrząszczami i niejeden biolog mógłby jej pozazdrościć wiedzy na ten
temat, a w dodatku łączy pasje kulturoznawcze ze zmysłem organizacyjnym.
To Ona właśnie była pomysłodawczynią i organizatorką Stowarzyszenia Nasz Dom
– Nasze Wielkie Drogi. Więcej o nim napiszemy w następnym numerze.
W wernisażu uczestniczyły K. Skałuba i A. Kudela.
Poniżej drukujemy wiersz p. Zuzanny Wędzichy, który właściwie mógłby był swego rodzaju przewodnikiem po wystawie „Pejzaże skawińskie”.

Nasza Skawina
Kochasz to miasto,
bo jest twoje i bliskie.
Kochasz tę ławkę w parku
i trawnik przed tobą.
Na wiosnę – krokusy,
jakby kto sypnął
kolorową bibułą.
Kochasz ten most
na Skawince,
choć jest zimny i szary.
Kochasz tę ścieżkę
codzienną do pracy.
Kochasz – bo ją znasz
i ciągle blisko masz
To tak – jak wracając z pracy
Przekręcasz klucz w drzwiach!
Zuzanna Wędzicha
(opr. A.K.)
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Podziękowania

W

ielokrotnie podkreślaliśmy, że bez naszych Sponsorów oraz Ochotników, bezinteresownie pomagających nam w pracy nie moglibyśmy wiele zdziałać. Tą drogą wyrażamy podziękowania:

- dla firmy Gomibud i jej pracowników za prace związane z przewiezieniem
płyt nagrobnych z Cmentarza Parafialnego na Cmentarz Komunalny i ustawienie ich w nowym miejscu;
- dla firmy Czesław Zając i Synowie za przepyszny i piękny tort z herbem
Skawiny, podarowany nam na uroczystość jubileuszową;
- dla p. Kingi Paciorek, Katarzyny Witek i Stanisława Grodeckiego za przepisanie nam licznych materiałów, w tym artykułów do Informatora;
- dla p. Ludwiki Żarnowskiej za piękny obraz „Polne kwiaty”, który dostaliśmy w prezencie;
- dla Podkrakowskiej Izby Gospodarczej, która przekazała nam kwotę 500 zł.
na uświetnienie uroczystości jubileuszowej. Wsparcia udzielili: „Biuro Geodezyjne” Józefa Jezioro, „Hardek&Hardek” Jan Hardek, P.H.U. „JOMAR”
Maria i Krzysztof Droździewicz, „Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe” Andrzej Tutajewski, „Treko Laser” Sp. z o.o. Jerzy Wodnicki, „Zakład Ślusarski Wyroby Metalowe” Kazimierz Malinowski.
- dla p. burmistrza Adama Najdera za ogromny wkład w przygotowanie jubileuszu 30-lecia TPS;
- dla p. Małgorzaty Lamot-Migo za serwis fotograficzny z naszego jubileuszu
począwszy od porannej mszy św. aż po tańce w holu „Sokoła”.

Panu doktorowi Jarosławowi Fallowi
i Jego firmie
serdecznie dziękujemy za trwającą od 1994 r.
owocną i życzliwą pracę
nad drukiem Naszego Informatora
Zarząd TPS
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