TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
SKAWINY

Informator
nr 78

Wydawca:
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny
ul. Żwirki i Wigury 23/16
32-050 Skawina
Publikacja współfinansowana ze środków
budżetu Miasta i Gminy Skawina
Redaguje Zespół
Łamanie:
Marcin Kania

ISSN 1234-0162

Druk
Dom Wydawnictw Naukowych
ul. Łokietka 177
% 790 743 843 ) dwn@home.pl

Spis treści
Walne zgromadzenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
S t a n i s ł a w G r o d e c k i, Sztandar Towarzystwa Przyjaciół Skawiny  .  .  .
K a z i m i e r a S k a ł u b a, Wieczór poezji doc. Jerzego Studenckiego  .  .  .
S t a n i s ł a w G r o d e c k i, Pierwsza rocznica posadzenia Dębów Pamięci
   w Szkole Podstawowej w Krzęcinie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
S t a n i s ł a w G r o d e c k i, Przekazanie lalek do Izby Regionalnej w Radziszo   wie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
S t a n i s ł a w G r o d e c k i, Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 4
   w Korabnikach  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
M a ł g o r z a t a K o p e ć, 25 lat minęło!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
M a ł g o r z a t a K o p e ć, K r y s t y n a D r o ź d z i e w i c z, Skawińskie lalki
   dla partnerstwa!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
J a d w i g a Z a c h a r z e w s k a, Zapomniane kolędy  .  .  .  .  .  .  .  .
U r s z u l a W i ą c e k, Mikołajki z „Darem Serca”  .  .  .  .  .  .  .  .  .
M a ł g o r z a t a K o p e ć, K r y s t y n a D r o ź d z i e w i c z, Spotkanie opłat   kowe sspm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
A g n i e s z k a Z y b e k, Kolędami wyśpiewali swój mały sukces!  .  .  .  .
A n n a K u d e l a, Mamy szopkę!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
A n n a K u d e l a, Do Betlejemu, pełni radości…  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
K a z i m i e r a S k a ł u b a, Tegoroczne jasełka w Szkole Podstawowej nr 1
   im. Mikołaja Kopernika  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
A n i t a K a r c z e w s k a, R e n a t a B i e ń k o w s k a, J o l a n t a T a r n o w s k a,
   Hej kolęda, kolęda już po raz czwarty w Szkole Podstawowej nr 4
   w Skawinie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
K a z i m i e r a S k a ł u b a, Ludzie? Anioły?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
J a d w i g a Z a c h a r z e w s k a, „Wspomnij mnie…” – rok 2012 w Klubie
   Seniorów „Seniorek”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
K r y s t y n a K o l s t r u n g-G r a j n y, Wielkopostne wspomnienia  .  .  .  .
K a t a r z y n a W i t e k, M a r i u s z T a r n o p o l s k i, „Przez Małą Ojczyznę
   z kulturą pod rękę”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
A n n a K u d e l a, K a t a r z y n a W i t e k, M a r i u s z T a r n o p o l s k i,
   Relacja z przebiegu projektu: „Czego Jan nie umie, tego Jaś go nauczy –
   e-warsztaty literackie promujące integrację międzypokoleniową”  .  .  .  .
J a n u s z B i e r ó w k a, Śmierć niewinnego chłopca  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Z b i g n i e w M o r a w s k i, Przedstawiamy Parafialny Klub Sportowy Milenium
Z y g m u n t R y l l, Szachy w Skawinie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Nasze sprawy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4
5
18
23
25
26
28
30
31
33
35
37
39
44
47

50
53
56
62
70

72
75
77
80
83

walne zgromadzenie
Drodzy Czytelnicy!
Już wkrótce spotkamy się na dorocznym walnym zgromadzeniu,
które w tym roku będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Zapraszamy Was do licznego udziału w tym spotkaniu. Prosimy,
byście pomyśleli i o tym, kogo wybierzemy do nowych władz TPS,
i o tym, co każdy z nas może zrobić dla naszego miasta i Towarzystwa. Potrzeba nam Waszej pomocy, Waszej pomysłowości i Waszych rąk do pracy. Mamy już w tym względzie dobre doświadczenia. Z inicjatywy grupy utalentowanych i pracowitych kobiet zrodziło się Razemkowo, które już dziś jest przedmiotem dumy całego
miasta i TPS-u. Waszym pomysłem było wskrzeszenie tradycji spotkań przy ognisku – pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę! Z inicjatywy p. Mariusza Tarnopolskiego i p. Katarzyny Witek powstało
przy TPS Skawińskie Centrum Wolontariatu. Możemy zrobić znacznie więcej, jeśli wszyscy włączymy się w działalność TPS. Liczymy
na Wasze inicjatywy i na współudział w ich realizowaniu.
Do zobaczenia na dorocznym, czerwcowym zebraniu!
Zarząd

Stanisław Grodecki

SZTANDAR TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SKAWINY

P

o ponad trzydziestu latach od powstania TPS udało się wreszcie
zrealizować wieloletnie marzenia członków o posiadaniu sztandaru naszego Towarzystwa.
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny od 1981 roku służy naszemu
miastu, gromadząc pamiątki przeszłości, pomnażając i popularyzując wiedzę o dziejach Skawiny i uczestnicząc we współczesnych
pracach nad jej rozwojem. Do największych naszych osiągnięć należy zaliczyć: zgromadzenie zbiorów, które umożliwiły założenie
Muzeum Regionalnego; prowadzenie dorocznych kwest na ratowanie starych grobów zasłużonych Skawinian; wydawanie od 29 lat
„Informatora”, zawierającego publikacje o charakterze historycznym
i bieżącym życiu miasta; włączenie w naszą działalność dzieci
i młodzieży skawińskiej poprzez szkolne koła TPS. Od roku 1981,
w którym nasze Towarzystwo zostało powołane, w działalność TPS
zaangażowanych było wiele oddanych, wspaniałych osób – członków TPS. Mijał nieubłagany czas, zmieniały się Zarządy, opuszczali nas w naturalny sposób ofiarni i wspaniali ludzie, w działalność
Towarzystwa włączali się nowi członkowie. Co jakiś czas powracała idea wykonania sztandaru dla Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.
TPS będące najstarszym stowarzyszeniem w Skawinie, nazywane
przez niektórych „matką wszystkich skawińskich stowarzyszeń”
o charakterze lokalnym, powinno posiadać swój symbol jakim byłby
Sztandar Towarzystwa. Ta idea nabrała realnych kształtów podczas
obchodów trzydziestolecia działalności naszego Towarzystwa w 2011
roku.
W marcu 2012 roku doprowadzono do końca prace nad wyglądem
i wizualizacją sztandaru. Zarząd rozpoczął intensywne działania nad
pozyskaniem środków do wykonania go. Przychylne spojrzenie pana
burmistrza Adama Najdera na działalność TPS przyspieszyło zebranie
środków finansowych. Nasz Sztandar w znacznej mierze został współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina. Brakujące fundusze pozyskaliśmy głównie ze składek naszych członków i sympaty—5—

ków oraz wspierających naszą
ideę instytucji. Teraz Zarząd musiał podjąć decyzję o terminie
poświęcenia i przekazania sztandaru. Uznano, że poświęcenie
sztandaru powinno odbyć się
w bardzo uroczystym dniu, przy
obecności jak największej ilości
mieszkańców miasta Skawina,
któremu nasza działalność jest
poświęcona. Druga część uroczystości czyli przekazanie sztandaru i uhonorowanie darczyńców
powinno odbyć się w niemal „rodzinnej” atmosferze. Biorąc pod
uwagę te uwarunkowania oraz
skromne możliwości finansowe
naszego Towarzystwa ustalono dwa terminy. Poświęcenie Sztandaru
TPS zaplanowano na dzień 11 listopada 2012 roku, będący Świętem
Niepodległości, a uhonorowanie darczyńców przewidziano na doroczne spotkanie opłatkowe Towarzystwa, w dniu 6 stycznia 2013 roku.
W niedzielę, 11 listopada, w Gminie Skawina odbyły się uroczyste obchody 94 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęła uroczysta
msza św. sprawowana w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym
Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Podniosły przebieg uroczystości był wspaniałą oprawą poświęcenia sztandaru TPS. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych gminy
Skawina z burmistrzem Adamem Najderem na czele. Byli oczywiście przedstawiciele władz samorządowych, licznych instytucji
i stowarzyszeń skawińskich. Dużą grupę stanowiła młodzież skawińskich szkół. Podniosłą atmosferę i wyjątkowo uroczysty charakter mszy nadała obecność licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych reprezentujących wszystkie środowiska i organizacje Gminy.
Nastrój stał się jeszcze bardziej świąteczny, gdy zagrała orkiestra
dęta „Sygnał” z Radziszowa. Nie zabrakło również licznie zebranych członków naszego Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.
—6—

Poczet sztandarowy TPS w czasie uroczystej mszy w Kościele Parafialnym w Skawinie.
W skład pocztu weszli: Ewa Tarnopolska, Zofia Płonka oraz Jan Liskiewicz

W takiej to scenerii proboszcz skawińskiej parafii ksiądz prałat
Edward Ćmiel poświęcił nasz Sztandar. W czasie homilii w ciepłych
słowach podziękował TPS za wieloletnią działalność na rzecz dokumentowania i ratowania pamięci o historii naszego miasta i żyjących
w nim ludziach.

Moment poświęcenia Sztandaru TPS przez księdza prałata Edwarda Ćmiela

—7—

Po symbolicznym oddaniu hołdu poległym w imię Ojczyzny,
spod kościoła wyruszył pochód w kierunku Rynku, gdzie rozpoczęła się patriotyczna uroczystość z okazji Święta Niepodległości.
Wśród pocztów sztandarowych, uczestniczących w pochodzie, a następnie na skawińskim Rynku powiewał żółto-niebieski Sztandar
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.

Poczty sztandarowe na skawińskim Rynku. Wśród nich sztandar TPS

W takiej to wspaniałej oprawie przebiegł pierwszy etap naszego
świętowania związanego z przekazaniem sztandaru dla Towarzystwa
Przyjaciół Skawiny. Wielu mieszkańców miasta mogło uczestniczyć
w naszym święcie.
Ale przed nami był równie ważny drugi etap uroczystości związanych z naszym Sztandarem. Tym etapem było przekazanie Sztandaru od Fundatorów dla TPS, oraz uhonorowanie naszych darczyńców. Zgodnie z wcześniej przyjętym planem, tę uroczystość chcieliśmy połączyć z naszym dorocznym spotkaniem opłatkowym.
Ponieważ przekazanie sztandaru dla organizacji ma swój rytuał, należało przygotować scenariusz przebiegu uroczystości łączący powagę
przekazania sztandaru z niemal rodzinną atmosferą spotkania opłatkowego. W przygotowaniu tej uroczystości pomogli nam nauczyciele
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: Agnieszka Zybek,
Wioletta Wójcik, Sebastian Krasny i Hubert Wasiuk. Szczególnie pani
Agnieszka wniosła w uroczystość przekazania Sztandaru dla TPS wiele cennych pomysłów i poświęciła wiele własnego czasu.
—8—

Poczty sztandarowe na scenie

Uroczystość przekazania Sztandaru dla Towarzystwa odbyła się
6 stycznia br. w wypełnionej po brzegi sali skawińskiego „Sokoła”.
Wśród licznie przybyłych gości byli między innymi zastępca burmistrza Skawiny pan Paweł Kolasa, wicestarosta powiatu krakowskiego
pani Urszula Stochel, poseł na Sejm RP Józef Lasota, senatora RP
Bogdana Pęka reprezentował dyrektor biura senatorskiego Antoni Holik. W uroczystości przekazania sztandaru uczestniczyli tez skawińscy
radni, reprezentanci zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń i Organizacji
oraz, rzecz jasna, licznie przybyli członkowie Towarzystwa Przyjaciół
Skawiny. Na sali obecni byli także przedstawiciele prasy i telewizji.
Nasza uroczystość, którą wspaniale prowadzili Agnieszka Zybek
i Sebastian Krasny, rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru TPS,
przy akompaniamencie werbli. Sztandar wprowadzony został przez
poczet sztandarowy reprezentujący Fundatorów w składzie: Helena
Kaim, Jadwiga Raczyńska i Bolesław Jamróz. Tuż za nimi szedł
poczet sztandarowy TPS w składzie Krystyna Sojka, Małgorzata
Jania-Janiec i Władysław Matuła, na razie bez sztandaru, by móc
przyjąć go zgodnie ze scenariuszem w dalszej części uroczystości.
Po wprowadzeniu sztandaru odegrany został hymn Polski.
—9—

Gwoździa honorowego wbija pan Paweł Kolasa, reprezentujący Burmistrza MiG Skawina Adama Najdera.

Gwoździa honorowego wbija ksiądz doktor Przemysław Mardyła

— 10 —

Gwoździa honorowego wbija jeden z najstarszych członków TPS Czesław Zając…

…oraz wicestarosta powiatu krakowskiego Urszula Stochel

— 11 —

Przybyłych gości przywitał przewodniczący TPS Stanisław Grodecki słowami:
Po przeszło trzydziestu latach naszej działalności zrodziła się idea wykonania sztandaru Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.
Na ten szczególny dzień, będący dla nas wszystkich bardzo ważnym wydarzeniem,
złożył się ogrom pracy wielu ludzi, którzy przez te ponad 30 lat tworzyli historię
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. To właśnie dzięki ich pozytywnej energii, zaangażowaniu i poświęceniu cały czas żywa była idea zachowanie w świadomości skawińskiej społeczności minionych chwil, dokumentów i pamięci o ludziach, którzy związali swoje życie z naszą ukochaną Skawiną.
Jestem dumny, że tę właśnie radość świętowania możemy dzielić z Państwem dziś
w tak zaszczytnym gronie. Jest mi niezmiernie miło, że na naszą prośbę o wsparcie
finansowe tego przedsięwzięcia nie pozostaliście Państwo obojętni.
Za moment nastąpi ceremonia wbijania gwoździ honorowych w drzewce sztandaru.
W ten sposób chcieliśmy uhonorować naszych darczyńców, wyrażając tym samym
naszą ogromną wdzięczność.

Po przywitaniu przybyłych gości przez przewodniczącego rozpoczął się kolejny punkt scenariusza czyli uhonorowanie fundatorów
naszego Sztandaru. Tę część poprowadził Hubert Wasiuk, jako
mistrz ceremonii. Kolejno wchodzili na scenę Fundatorzy, dokonując wbicia symbolicznego gwoździa honorowego, oraz składając
podpis na „Akcie Nadania Sztandaru”. Wszystkim darczyńcom
Przewodniczący TPS Stanisław Grodecki podziękował słowami:
Chciałbym w tym miejscu w imieniu własnym oraz wszystkich członków Towarzystwa Przyjaciół Skawiny wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim tym, dzięki którym
ufundowanie Sztandaru naszego Towarzystwa było możliwe.
Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę o wsparcie finansowe
i pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości. Każda ofiarowana kwota była dla nas
ważna i przybliżała nas do celu. Chciałbym, aby każdy ofiarodawca czuł się współwłaścicielem tego sztandaru. Zawsze, kiedy Państwo zobaczycie go, proszę pomyśleć,
że mają Państwo wkład w jego wykonanie.
Wszystkim darczyńcom dedykuję słowa Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez
to, co ma, ale przez to, czym dzieli się z innymi”.
Serdeczne podziękowania SKŁADAM za pomoc finansową wszystkim, którzy przyczynili się do ufundowania tego sztandaru”.

Po uroczystości uhonorowania współfundatorów sztandaru TPS
nastąpiło odczytanie przez przedstawiciela Komitetu Fundatorów
Tomasza Stawowego „Aktu Nadania Sztandaru”:
— 12 —

Niniejszym aktem uroczystym przekazujemy ufundowany przez Komitet Honorowy
Fundatorów SZTANDAR jako symbol najwyższej wartości: patriotyzmu, honoru,
szacunku dla przeszłości i troski o przyszłość.
Wieloletnie, chlubne tradycje Towarzystwa Przyjaciół Skawiny są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do dalszej, wytężonej pracy dla miasta i jego
mieszkańców.
Wypisane na sztandarze słowa: „Wierni tradycji – z myślą o przyszłości” od ponad
trzydziestu lat stanowią ideę przewodnią Towarzystwa. Przekazując Towarzystwu
Sztandar życzymy dalszych sukcesów, nowych inicjatyw oraz oparcia w miejscowej
społeczności.
Skawina, 6 stycznia 2013 r.

Po przeczytaniu Aktu Nadania i przekazaniu go dla TPS przewodniczący Stanisław Grodecki zapewnił, że ten sztandar stanie się
symbolem wartości, które są i będą fundamentem naszej działalności, i że zawsze będzie otoczony dumą i honorowany z należną mu
czcią. Kolejnym etapem uroczystości było przekazanie Sztandaru
przez poczet sztandarowy fundatorów Przewodniczącemu Towarzystwa, który po ucałowaniu go przekazał w ręce pocztu sztandarowego TPS.

Moment przekazania sztandaru dla pocztu
sztandarowego TPS

Po przekazaniu nastąpiła prezentacja sztandaru

— 13 —

Sztandar naszego Towarzystwa ma kształt kwadratu o wymiarach
100 na 100 centymetrów. Drzewce o wysokości 220 centymetrów
zakończone jest okuciem z metalową kulą zwieńczoną srebrnym
orłem w złotej koronie. Awers sztandaru zamyka się w czterech
równoramiennych trójkątach, przebiegających wzdłuż przekątnych
płatu sztandaru. Górny i dolny trójkąt posiada tło żółtokremowe,
natomiast trójkąty lewy i prawy są błękitno-niebieskie. Barwy te
będące barwami Skawiny podkreślają związek z miastem. Logo TPS
umieszczone jest pośrodku płatu sztandaru. Powyżej i poniżej niego
umieszczony jest napis „WIERNI TRADYCJI Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI”. Słowa te oddają w pełni rolę, cele i zadania TPS
w krzewieniu wiedzy o historii, kulturze Skawiny w społeczności
lokalnej miasta. Rewers sztandaru zawiera również cztery trójkąty.
Górny i dolny trójkąt jest biały, a lewy i prawy posiada barwę czerwoną. Są one nawiązaniem do barw Polski. Pośrodku rewersu
umieszczony jest Herb Polski, biały orzeł na czerwonym tle. Dobór
proporcji sprawia wrażenie umieszczenia Herbu w otwartym oknie.
Symbolizuje ono otwartość TPS do współpracy z innymi stowarzyszeniami o podobnych celach funkcjonowania.
Przy prezentacji sztandaru w czasie żałoby narodowej lub żałoby
wewnętrznej oraz podczas pogrzebów na górze drzewca będzie
przypina kokarda z czarnej wstęgi. W wystąpieniu końcowym Przewodniczący podziękował wszystkim osobom, które przez szereg lat
przyczyniały się do tego, że Towarzystwo Przyjaciół Skawiny jest
dziś najbardziej znanym Stowarzyszeniem działającym w naszej
Gminie. W szczególny sposób podziękował członkom TPS, którzy
zostali nimi w 1981 roku, a pozostają nadal z nami do dzisiaj. Są
nimi: Lech Grela, Irena Góraś, Anna Kudela, Władysław Kutek,
Eugeniusz Krzemień, Zdzisław Liskiewicz, Antonina Pajączkowska,
Bogumir Pekarek, Kazimiera Skałuba oraz Czesław Zając.
Oficjalna część uroczystości zakończyła się wyprowadzeniem
Sztandaru, a część nieoficjalną rozpoczęto wzniesieniem toastu szampanem za pomyślność Towarzystwa Przyjaciół Skawiny i jego członków.
Po części oficjalnej uroczystości nastąpiło przedstawienie kolejnego projektu realizowanego przez TPS. Projekt „Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę” zakłada wykonanie lalek w odświętnym
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stroju skawińskim z XIX wieku, które zostaną wykorzystane podczas zajęć edukacyjnych dla dzieci z wiejskich szkół podstawowych
Gminy Skawina. Zajęcia edukacyjne dla szkół rozpoczną się już po
feriach zimowych. Lalki zostaną również nieodpłatnie przekazane
do wiejskich szkół podstawowych i gminnych izb regionalnych.
W ramach tego projektu przekazano komplety lalek w odświętnym stroju skawińskim z XIX wieku, miedzy innymi dla Burmistrza
Gminy Skawina i Muzeum Regionalnego w Skawinie. Lalki te zostały wykonane przez skawińskie artystki, panie: Alicję Fiutowską
i Krystynę Sojkę.
Ponieważ uroczystość przekazania Sztandaru dla TPS była połączona z dorocznym spotkaniem opłatkowym Towarzystwa, noworoczne życzenia dla wszystkich obecnych złożyli w imieniu Zarządu
Anna Kudela, Ewa Tarnopolska i Stanisław Grodecki.

Moment składania życzeń noworocznych

Po złożeniu noworocznych życzeń przez Zarząd Towarzystwa
Przyjaciół Skawiny, rozpoczęło się wspólne kolędowanie.
Oprawę muzyczną zapewnił zespół „Ostinato” pod kierownictwem Lecha Greli, członka TPS. Wzruszeni i pełni pozytywnych
wrażeń rozchodziliśmy się do domów, by już następnego dnia zabrać się do dalszej pracy.
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Przekazanie lalek w strojach ludowych

Wspólne kolędowanie
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PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy panu Adamowi Najderowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina za współinicjatywę i ogromny wkład także finansowy
w ideę przekazania nam Sztandaru. Bez Pańskiej życzliwości sztandar Towarzystwa Przyjaciół Skawiny pozostałby dalej w sferze
marzeń. Dziękujemy serdecznie wszystkim instytucjom i osobom
prywatnym, które współfinansowały nasz Sztandar. Są nimi: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Skawinie, Andrzej Sikora – szef firmy BUDEX z Ochotnicy Górnej, Lajkonik
Snacks w Skawinie, ksiądz Przemysław Mardyła, Firma Vesuvius
Poland SA w Skawinie, Bank Spółdzielczy w Skawinie, Czesław
Zając, Zofia i Stanisław Grodeccy, Grażyna i Adam Woźniczka,
Urszula Stochel – wicestarosta powiatu krakowskiego, Józef Bobek,
NSZZ „Solidarność” Elektrowni Skawina, Andrzej Woźniczka –
szef firmy handlowo-usługowej „Stokrotka”, Bolesław Jamróz, Helena Kaim, Bogdan Pęk – senator RP, Anna Wąsowicz – radna
miasta Skawina, Zdzisława Różycka-Nowak, Elżbieta Panek, Stanisław Cinal, Kazimiera Skałuba, Zdzisław Liskiewicz, Ewa Tarnopolska, Anna Kudela, Katarzyna Witek, Mariusz Tarnopolski, Czesława i Małgorzata Kopeć, Urszula Wiącek, Wanda Pabian, Halina
Lech, Janina Kasprzyk, Józef Lasota – poseł na Sejm RP, Antoni
Poniedziałek, Zuzanna Wędzicha, Małgorzata Spólnik, Jadwiga Zacharzewska, Jan Krupa, Jadwiga Raczyńska, Kazimierz Dymanus,
Zofia Płonka, Anna Studencka, Halina Szota.
W imieniu wszystkich członków
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny –
Zarząd

Kazimiera Skałuba

WIECZÓR POEZJI DOC. JERZEGO STUDENCKIEGO1

W

poprzednim „Informatorze” w „Naszych sprawach” była krótka informacja o wieczorze poezji doc. Jerzego Studenckiego,
który odbył się 5 listopada 2012 r. W „Informatorze” nr 75 zamieszczony został artykuł poświęcony panu Jerzemu Studenckiemu, który
mieszkał w Skawinie od 1954 r. do końca życia, czyli do 28 grudnia
2011 r. Pracował w Hucie Aluminium i w Instytucie Metali Lekkich.
Aktywnie działał społecznie w ZBoWiD, a później w Kole Światowego Związku Żołnierzy AK w Skawinie, w PTTK i w TPS. Przy
tej bogatej działalności zawodowej, naukowej i społecznej zajmował
się twórczością literacką. Pisał wiersze refleksyjne, okazjonalne,
fraszki, aforyzmy, sentencje, limeryki.			
Zarząd TPS wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną postanowił
zorganizować wieczór poezji doc. J. Studenckiego, aby przybliżyć
mieszkańcom Skawiny Jego sylwetkę oraz poezję. W dniu 5 listopada
ubiegłego roku odbyło się w „Pałacyku Sokół” spotkanie z poezją
J. Studenckiego. Informacja o spotkaniu była zamieszczona na plakatach ogłoszeniowych, ponadto wysyłaliśmy zaproszenia. Na spotkaniu
gościliśmy: panią Annę Studencką i jej córkę – Justynę Palonek, panią
Krystynę Droździewicz – dyrektora Biblioteki Pedagogicznej, panią
Anitę Karczewską – dyrektora Szkoły Podstawowej w Korabnikach,
panią Ewę Byrską – wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Krzęcińskiej, pana Jerzego Klucznika z zarządu ŚZŻAK w Skawinie,
nauczycieli, opiekunów Szkolnych Kół TPS z ZSO i ZSTE – panie
Monikę Serafin i Elżbietę Łozińską wraz z kilkunastoosobową grupą
uczniów, grupę Seniorów z Klubu „Seniorek”, a także innych mieszkańców naszego miasta. Wyboru utworów J. Studenckiego dokonała
autorka tego artykułu i zorganizowała kilkuosobowy zespół czytający
wybraną poezję. Dyrektor MBP Michał Grzeszczuk postarał się o druk
1 Artykuł został przepisany z rękopisu przez uczennice i absolwentki Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie. Były to: Agnieszka Lis – uczennica klasy 6 w SP 4, Klaudia
Gonkiewicz – absolwentka SP 4 (uczennica Gimnazjum nr 1), Wiktoria Synowiec – absolwentka SP 4 (uczennica Gimnazjum nr 1)
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zaproszeń i kolorowych, profesjonalnych, efektownych afiszy informujących o Wieczorze Poezji, a także kolejnego numeru „Kuriera
Bibliotecznego”, zawierającego biografię doc. Jerzego Studenckiego
oraz wybrane wiersze i małe formy literackie.
Spotkanie rozpoczęli przewodniczący Zarządu TPS Stanisław
Grodecki i dyrektor Michał Grzeszczuk. Przewodniczący powitał
gości, a Dyrektor nawiązał do idei przyświecającej organizowaniu
spotkań tego rodzaju, aby przybliżać mieszkańcom Skawiny lokalną
twórczość artystyczną i literacką. Następnie K. Skałuba przedstawiła biografię J. Studenckiego i zarysowała Jego twórczość poetycką.
Przed czytaniem przez poszczególne osoby Jego fraszek, aforyzmów, sentencji i limeryków, dokonywała wprowadzenia literackiego dotyczącego poszczególnych gatunków tej poezji, głównie ze
względu na obecną na sali młodzież. Przy akompaniamencie muzycznym w wykonaniu ucznia Gimnazjum nr 2 – Wojciecha Góralczyka – poezję prezentowały Panie: Teresa Baran – pracownica
MBP, Małgorzata Janiec-Jania – członkini TPS, członkinie Szkolnych Kół TPS: Katarzyna Gąsiorowska i Anna Bębenek z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących oraz Natalia Malczyk i Natalia Mazurkiewicz z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych, a także autorka
tego artykułu. Twórczość poetycka J. Studenckiego skłania do refleksji, zastanowienia się nad życiem, postępowaniem godnym człowieka. Oto niektóre z tego typu utworów:
Fraszki, aforyzmy, sentencje
Im więcej komputeroholików
Tym mniej książkowych molików
Tak się kurczowo trzymali żłobu
Że nabawili się skurczu rąk obu
Gdy lis dochrapie się stanowiska
Staje się wilkiem
Zabić czas? – cóż prostszego
Ale jak go wskrzesić?
Chociaż hołdujesz skromności
Nie ustępuj bezczelności.
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Mówienie bez ogródek
wymaga niezwykłego taktu.
Jeśli podcinasz gałąź, na której siedzisz,
patrz jak wysoko siedzisz i jakie masz podłoże.
Schwytano go za słowo,
kiedy rzucał słowa na wiatr.
Stawiając sprawę na ostrzu noża,
możesz ją zarżnąć.
Łatwiej posypywać głowę popiołem komuś,
trudniej – sobie.
Polityk bez kasy,
jak święty bez aureoli.
Wymowa faktów winna być jednoznaczna,
a tłumaczenia są wieloznaczne.
Dolewając oliwy do ognia,
uważaj na iskry.
PRZEZNACZENIE
Rok czterdziesty czwarty, sierpień
Budzi się słoneczny dzień...
Opuszczam Kraków, w gronie kolegów.
Idziemy w beskidzki las;
Powalczyć z okupującym nas wrogiem,
w ramach operacji „Burza”, nadszedł czas.
Odprowadzający mnie mój ojciec,
wraca do Krakowa samotnie,
i już na terenie Skał Twardowskiego,
od kul niemieckich ginie…
Ten sam rok październik.
Idę z kolegą Adamem Alejami Trzech Wieszczów,
podjeżdża dorożka z dwoma gestapowcami.
Pod lufami wiozą nas do siedziby Gestapo,
gdzie zostajemy brutalnemu przesłuchaniu poddani.
Wydaje się że już jesteśmy zgubieni…
i nagle ktoś otwiera drzwi piwnicy,
i mówi po polsku „jesteście uwolnieni”.
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ŻEGNAJCIE
Żegnajcie kochane góry, i żegnaj droga ma rzeko!
Myślami jestem z Wami, choć ciało jest daleko...
Śnią mi się czasem: szlaki górskie, panoramy z różnych grani,
radość z trudu podejścia na ten i ów szczyt i echo z otchłani
Górskie potoki bystre, fale Dunajca rwące,
pienińsko-gorczańska przyroda, tatrzańska gra obłoków,
te obrazy wciąż się zmieniające.
Budzę się, wodzę palcem po mapach, i już tylko wspominam,
gdzie to ja byłem: w tych naszych Karpatach,
w tych polsko-słowackich Tatrach – i tu i tam!
Chciałoby się jeszcze, choć ciało i serce mdłe…
Jestem przecież wspomnieniami z Wami związany,
i widzę Was, choć przez mgłę!

Jerzy Studencki potrafi też bawić czytelnika limerykami:
Pewien Pers
Pewien Pers szukał przyjaciela bez wady,
lecz nie znalazł wśród ludzkiej gromady.
Zawodem serce rozdrażniał,
a przyjaźni nigdy nie zaznał.
Nawet mu cień jej nie mignął blady.
Rozalia
Poznali się na turystycznym szlaku.
On z plecaczkiem, ona z wałówką w plecaku.
Z wdzięczności za opróżnienie plecaka
dała mu buziaka.
Róża wyrosła przy tym szlaku.
Beatka
Beatka z Czarnego Dunajca
aż rwała się do tańca.
Jak Juhasika dorwała
całą noc przetańcowała.
Rano szła do Kółka Różańca.
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Poezję pana J. Studenckiego można poznać pełniej w zbiorach
TPS w siedzibie Towarzystwa oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Na zakończenie spotkania panowie Michał Grzeszczuk i Stanisław Grodecki podziękowali osobom prezentującym poezję Jerzego
Studenckiego i wszystkim obecnym na spotkaniu. Pani Anna Studencka podziękowała organizatorom Wieczoru Poezji za pamięć
o Jej Mężu i Jego twórczości. Po spotkaniu odbyły się rozmowy
indywidualne przy zimnych napojach i słodkim poczęstunku. Goście
dzielili się wrażeniami ze spotkania, z odbioru poezji oraz wspominali J. Studenckiego. Jesteśmy zadowoleni ze zorganizowania tego
„Wieczoru Poezji”, tym bardziej, że wielu mieszkańców Skawiny
nie zna poezji Jerzego Studenckiego. Uczestnicy spotkania otrzymali egzemplarze „Kuriera Bibliotecznego” – co pozwoli na spotkanie
z Jego poezją także tym, którzy nie uczestniczyli w „Wieczorze
Poezji”. Dziękujemy panu Dyrektorowi i Pracownikom Miejskiej
Biblioteki Publicznej za współudział w realizacji tego zamierzenia.
Dziękujemy osobom prezentującym poezję, Opiekunom Szkolnych
Kół TPS z ZSO i ZSTE za przygotowanie uczennic do wystąpienia
podczas „Wieczoru Poezji” i zachęcenie ich koleżanek do uczestnictwa w spotkaniu z poezją, dziękujemy wszystkim obecnym. Wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną chcemy kontynuować spotkania
prezentujące twórczość artystyczną i literacką lokalnych twórców.
— 22 —

Stanisław Grodecki

PIERWSZA ROCZNICA POSADZENIA DĘBÓW
PAMIĘCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZĘCINIE

W

dniu 13 listopada 2012 r. społeczność Krzęcina i uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie
przeżywali doniosłe chwile, uczestnicząc w uroczystości pierwszej
rocznicy posadzenia Dębów Pamięci gen. broni Stanisława Hallera
i kpt. Feliksa Grabskiego, dwóch polskich oficerów – ofiar zbrodni
katyńskiej, związanych z ziemią krzęcińską.

Uroczysty apel na placu przed dębami „Stanisław” i „Feliks”
rozpoczęła dyrektor krzęcińskiej szkoły pani Anna Kawaler. Następnie phm. ks. kan. Zdzisław Budek, proboszcz Parafii Narodzenia
Najświętszej Marii Panny w Krzęcinie, zainicjował wspólną modlitwę w intencji poległych za Ojczyznę. Po modlitwie nastąpiło złożenie wiązanek przed pamiątkowymi tablicami przez przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej i uczniów Szkoły
Podstawowej w Krzęcinie.
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Później delegacja uczniów Szkoły z ks. Józefem Chodurkiem
udała się na cmentarz parafialny, by złożyć wiązanki i zapalić znicze
na grobach rodzin Hallerów i Grabskich oraz Nieznanego Żołnierza.
Po części oficjalnej rozpoczęła się uroczysta wieczornica przygotowana przez uczniów krzęcińskiej szkoły. W tym widowisku literacko-muzycznym recytowane wiersze i śpiewane patriotyczne pieśni przypominały o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski
na drodze do uzyskania niepodległości. Nasze Towarzystwo na tych
uroczystościach reprezentowali: Stanisław Grodecki, Anna Kudela
i Czesława Kopeć.
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Stanisław Grodecki

PRZEKAZANIE LALEK DO IZBY REGIONALNEJ
W RADZISZOWIE

W

dniu 25 stycznia 2013 r.
odbyło się spotkanie opłatkowe, na które tradycyjnie już po
raz jedenasty, członkowie Stowarzyszenia „Nasz Radziszów” zaprosili przedstawicieli władz lokalnych, sponsorów i sympatyków. W tym roku gościli m.in.:
panią Urszulę Stochel – wicestarostę Powiatu Krakowskiego, pana Pawła Kolasę – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Skawina,
oraz liczne reprezentacje zaprzyjaźnionych z nimi Stowarzyszeń i organizacji. Towarzystwo Przyjaciół Skawiny reprezentowali Stanisław
Grodecki i Anna Kudela.
W atmosferę świąteczną, jeszcze przed połamaniem się opłatkami
i złożeniem sobie wzajemnie życzeń, wprowadziła zgromadzonych
Kinga Klimas, uczennica II klasy radziszowskiego gimnazjum, która zaśpiewała kilka kolęd. Kinga ma piękny głos i dobry słuch, a jej
interpretacja przypadła słuchaczom do gustu. Słuchano jej z wielka
przyjemnością. Coroczne spotkanie opłatkowe było okazją do podsumowania działalności w mijającym okresie, a jednocześnie czasem rozmów na temat planów na rok bieżący oraz dzieleniem się
doświadczeniami z zaprzyjaźnionymi organizacjami.
Po części oficjalnej uroczystości przekazaliśmy dla Izby Regionalnej w Radziszowie, reprezentowanej przez panią Irenę Zawadzińską, modele lalek w odświętnym stroju skawińskim z XIX wieku.
Wykonanie tych modeli jest realizowane w ramach projektu edukacyjnego „Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę”. W ramach tego
projektu kolejne modele „w odświętnym stroju skawińskim” trafią
do następnych Izb Regionalnych i szkół.
— 25 —

Stanisław Grodecki

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 4 W KORABNIKACH

W

pełne zadumy, ale jednocześnie radosne listopadowe popołudnie, już po raz czwarty w dniach poprzedzających rocznicę
Odzyskania Niepodległości spotkali się uczniowie, rodzice, mieszkańcy oraz władze samorządowe Gminy Skawina i sympatycy SP
nr 4 w Skawinie-Korabnikach.
Czwartek, 8 listopada, dzień uroczystości „IV Niepodległościowej
Wieczornicy”, był jednocześnie dniem drugiej rocznicy odsłonięcia
pamiątkowej tablicy poświęconej pamięci Stanisława Klimasa,
zbrodniczo zamordowanego w Twerze, oraz pierwszej rocznicy nadania imienia „Stanisław” Dębowi Pamięci. Imię zostało mu nadane,
aby uhonorować postać Stanisława Klimasa i patrona szkoły Stanisława Wyspiańskiego. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego oraz
Hymnu Skawiny, obecni złożyli hołd walczącym o Niepodległą
Rzeczpospolitą, wyrazem którego był Apel Pamięci, odczytany
przez phm. Witolda Grabca i harcerzy drużyn NZH „Śpiewającej
Siódemki” działającej przy SP w Krzęcinie oraz „Niezłomnych” ze
Szkoły Podstawowej nr 4. Wzruszającą modlitwę w intencji pomyślności Ojczyzny poprowadził kapelan NZH phm. ks. Zdzisław Budek. Wiązanki biało-czerwonych kwiatów złożone pod pamiątkową
tablicą przez Radę Rodziców oraz nauczycieli i uczniów wyrażały
w symboliczny sposób szacunek dla wszystkich poległych, umierających w imię BOGA, HONORU i OJCZYZNY.
Następnie w Sali gimnastycznej zaprezentowano nam program
artystyczny, diametralnie różniący się od ubiegłorocznego. Zamiast
przeglądu pól bitewnych i opowieści o trudnych drogach do niepodległości zobaczyliśmy obrazki z życia współczesnych, młodych
i dorosłych korabniczan, ujęte w formę ramówki programu telewizyjnego. Jeśli nawet niektóre doniesienia okazały się przedwczesne – na nagrodę Nobla, rekord olimpijski i nominację na stanowisko ministra musimy jeszcze poczekać – to przynajmniej zobaczyliśmy, że uczniowie czwórki wiedzą, jak wiele szans życiowych stoi
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Harcerze NZH w czasie apelu poległych

Anita Karczewska, dyrektor SP nr 4, w czasie uroczystości

przed nimi otworem. To pomysłowe, skrzące dowcipem widowisko
oczarowało widzów.
Wieczornica zakończyła się tradycyjnie wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych. Chór szkolny prowadzony przez Pawła Żmudę
wyśpiewał Rotę, Ułani, ułani, Pierwszą Brygadę i wiele innych
pięknych, patriotycznych pieśni. Zebrani na widowni uczestnicy tej
wieczornicy aktywnie włączyli się do ich śpiewania. Towarzystwo
Przyjaciół Skawiny na tej wieczornicy reprezentowali: Stanisław
Grodecki, Anna Kudela, Elżbieta Panek i Stanisław Cinal.

Uczniowie podczas występów
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Małgorzata Kopeć

25 LAT MINĘŁO!

W

2012 roku minęło 25 lat
od daty nawiązania pierwszych kontaktów z niemieckim
miastem partnerskim Hürth. Z tej
okazji w dniach 9–13 listopada
2012 r. na zaproszenie Partnerschaftsverein Hürth, delegacja ze
Skawiny przebywała w Hürth –
niemieckim mieście partnerskim
Skawiny.
Skawinę reprezentowali: Paweł Kolasa – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Skawina,
Magdalena Hankus – asystent burmistrza oraz przedstawiciele Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast: Sergiusz Romański –
prezes SSPM, Małgorzata Kopeć – skarbnik SSPM, Krystyna Kutek – członek Zarządu SSPM oraz członkowie SSPM: Aleksandra
Kwiatoń – Wrześniak, Elżbieta Baran i Dariusz Romański.
Okazją do spotkania była 25 rocznica nawiązania kontaktów partnerskich między mieszkańcami obu miast. Poza uroczystościami
rocznicowymi, pobyt w Hürth był kolejną wizytą mieszkańców Skawiny mającą formę wymiany rodzin i służył wzajemnemu poznaniu
się mieszkańców zaprzyjaźnionych miast.
Głównym punktem obchodów 25-lecia nawiązania kontaktów
partnerskich było sobotnie spotkanie w Restauracji „Paola” z udziałem posła Bundestagu Willy Zylajewa, Prezesa Partnerschaftsverein
Rudigera Winklera, Katarzyny Figury i członków Partnerschaftsverein Hürth oraz skawińskiej delegacji. W przyjaznej atmosferze
przybliżono i wspominano początki współpracy partnerskiej (przypomnijmy: w październiku 1987 roku – pierwsza oficjalna delegacja
z Hürth przybywa do Skawiny i nawiązują się pierwsze bliższe kontakty – parafia ze Skawiny otrzymuje zaproszenie do Hürth).
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Spotkanie skawińskiej delegacji z Waltherem Boeckerem – Burmistrzem Hürth

W trakcie spotkania Sergiusz Romański, prezes SSPM przekazał
na ręce Willy Zylajewa obraz – kopię fotografii upamiętniającej
pierwszą wizytę mieszkańców Skawiny w Hürth, na której wszyscy
obecni złożyli pamiątkowe podpisy (wśród nich także osoby będące
na fotografii przed 25 laty). Wiele radości i uśmiechów na twarzach
uczestników spotkania wywołało wspólne oglądanie filmu z wyjazdu skawińskiej grupy do Austrii i Niemiec w roku 1993 r. Film
przygotowany przez SSPM pobudził wspomnienia, które na długo
pozostaną w pamięci osób uczestniczących w tamtych wydarzeniach. Kolejną niespodzianką, jaką skawińska grupa przygotowała
dla niemieckich przyjaciół był fotoalbum będący jednocześnie 25-letnią kroniką upamiętniającą historię kontaktów partnerskich.
Pobyt w Hürth obfitował w liczne spotkania mające na celu poznanie zwyczajów i tradycji niemieckich przyjaciół oraz integrację
obu miast. Podczas spotkań, przedstawiciele miast dzielili się wzajemnymi doświadczeniami, wymieniając przy tym pomysły na dalszą współpracę. Należy w tym miejscu wspomnieć o spotkaniu
z Burmistrzem Waltherem Boeckerem w Ratuszu, w trakcie którego
została omówiona dotychczasowa oraz dalsza współpraca pomiędzy
naszymi miastami.
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Małgorzata Kopeć, Krystyna Droździewicz

SKAWIŃSKIE LALKI DLA PARTNERSTWA!

W

dniu 6 stycznia br. w Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbyła się
uroczystość przekazania Sztandaru dla Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, połączona ze spotkaniem opłatkowym. Wśród licznie
przybyłych gości byli między innymi: zastępca burmistrza Miasta
i Gminy Skawina pan Paweł Kolasa, wicestarosta powiatu krakowskiego pani Urszula Stochel, poseł na Sejm RP pan Józef Lasota.
W uroczystości przekazania sztandaru uczestniczyli również skawińscy radni, a także reprezentanci zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń,
a wśród nich przedstawiciele Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.
Po części oficjalnej uroczystości nastąpiło przedstawienie projektu „Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę”, realizowanego przez
TPS a zakładającego wykonanie lalek w odświętnym stroju skawińskim z XIX wieku, które zostaną wykorzystane podczas zajęć edukacyjnych dla dzieci z wiejskich szkół podstawowych Gminy Skawina. W trakcie uroczystości para lalek w strojach skawińskich została przekazana na ręce obecnych na uroczystości przedstawicielek
Zarządu SSPM Krystyny Droździewicz oraz Małgorzaty Kopeć.
Serdecznie dziękujemy Prezesowi i Zarządowi Towarzystwa
Przyjaciół Skawiny oraz realizatorom projektu „Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę” za przekazanie lalek, dzięki którym będziemy mogli kultywować i promować zwyczaje, tradycję i historię
Skawiny między innymi wśród mieszkańców miast partnerskich
naszego miasta.

Jadwiga Zacharzewska

ZAPOMNIANE KOLĘDY1

W

arto czasem zatrzymać się na chwilkę z przypadkowo spotkanym człowiekiem, zamienić parę zdań, niekoniecznie na temat osiedlowych ploteczek. W taki właśnie sposób poznałam tekst
kolęd, których nie znajdziecie w żadnym śpiewniku. Zapamiętała je
jedna z najstarszych mieszkanek Skawiny, p. Anna Wątor.
Pierwsza kolęda ma charakter głęboko teologiczny. Śpiewano ją,
jak mówi pani Anna, w czasie okupacji. Czy ktoś z Czytelników
pamięta jej ciąg dalszy?
Bóg w Trójcy Świętej uczynił w niebie,
Aby grzesznika przyjął u siebie,
Który przez grzech niebo stracił,
Chciał, by się do Niego wrócił
Dziwnym sposobem.
Panna poczęła i porodziła,
Które przez dziewięć miesiąc nosiła
Złożyła go na sianeczku,
Dała pokłon Dzieciąteczku
Z wielkim weselem.

Archaizmy, które występują w tekście, wskazują na pradawne
pochodzenie tej kolędy, ale do jej korzeni nie udało mi się dotrzeć.
Pani Anna zapamiętała ją z dzieciństwa. Druga kolęda sięga czasów
I wojny światowej i jest odzwierciedleniem trudnych przeżyć rodzin
w czasie Bożego Narodzenia. Śpiewano ją na melodię Wśród nocnej
ciszy i tak też się zaczyna:
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi,
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi,
Co za smutna wigilija,
Artykuł został przepisany z rękopisu przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie: Monikę Kopciuch, Marcelinę Opyrchał i Mateusza Bobka.
1
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Każda matka, familija
Ojca wspomina.
Mówili ludzie jeszcze dziś rano,
Chłopy na święta urlop dostaną,
We wigilię przez dzień cały
Dzieci koło okien stały,
Ojca wyglądały.
Stały przy oknach aże do zmroku,
W końcu ze smutkiem i ze łzą w oku
Każdy wraca ku piecowi,
I z bólem serca to mówi:
Ojca nie widać!
Siadają społem koło wieczerzy
I matka siada, opłatek bierze,
Łamie i dzieciom rozdaje,
Przypomina obce kraje,
Gdzie jej mąż, gdzie miły
Powieczerzali, pomodlili się,
Dzieci do spania położyli się.
Dwom najstarszym synom w nocy
Matka każe o północy
Jść na pasterkę.
Dzieci z pasterki przyszły z ludziami,
Zastały matkę przed obrazami,
Jak odmawia część różańca
To na intencję Ojca,
Aby się wrócił.

Ten prosty tekst wyraża głęboki dramat polskich rodzin oraz żołnierzy, zaciągniętych do obcych armii i walczących nie w swojej
sprawie, a często także przeciw sobie pod wodzą zaborców. Tak oto
w kolędzie znalazł się okruch polskiej historii. Warto o niej pamiętać, mimo że autorzy tekstów nie są nam znani.

Urszula Wiącek

MIKOŁAJKI Z „DAREM SERCA”

M

ikołajki 2012 tradycyjnie organizowane przez Fundację „Dar
Serca – Skawina’’ obfitowały nie tylko w różnorodne wydarzenia, ale swoim zasięgiem objęły blisko 500 osób z całej gminy
Skawina. Od wielu lat wspólnie z Zespołem Charytatywnym przy
Parafii Św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie przygotowujemy mikołajkowe prezenty, które docierają do dzieci ze wszystkich
szkół podstawowych w naszej gminie, jak również do ludzi chorych
objętych pomocą przez siostrę Domicelę. Kilka lat z rzędu paczki
mikołajowe przygotowują charytatywnie niezmordowane Panie:
Krysia, Jasia, Zosia, Ania. W tym roku mogły liczyć także na pomoc
Pani Danusi i Eli. Całe przedsięwzięcie koordynuje i wspiera niezrównana Pani ANIA. Bóg zapłać za Waszą wieloletnią pracę i zaangażowanie, które wszyscy doceniamy!
W dniu 6 grudnia nasz „fundacyjny Mikołaj” dotarł również do
dzieci w klubie środowiskowym przy ul. Szkolnej 1. Oprócz słodkości obdarzył je także zabawkami, przyborami szkolnymi, puzzlami oraz grami zespołowymi, dzięki którym czas spędzony w świetlicy stanie się milszy i atrakcyjniejszy. Oprócz tradycyjnych prezentów w dniu 8 grudnia 2012 r. zorganizowaliśmy wyjazd 100 dzieci
ze skawińskich szkół oraz klubów środowiskowych na spotkanie ze
Św. Mikołajem. Organizatorem tej imprezy był Caritas Archidiecezji
Krakowskiej, a nasze dzieci po raz pierwszy zostały zaproszone na
tę imprezę. Odbyła się ona w Wieliczce w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym „Solne Miasto”. Na dzieci czekało wiele atrakcji.
Zabawę poprowadzili profesjonalni wodzireje. Dzieci uczyły się
nowych kroków tanecznych do rytmów znanych piosenek. Oczekiwanie na św. Mikołaja umilili dzieciom wolontariusze z Caritasu. Po
długiej zabawie przybył upragniony św. Mikołaj, który wręczył
wszystkim dzieciom paczki ze słodyczami i zabawkami.
Zabawa była wspaniała, a dzieci bardzo zadowolone, co można
zobaczyć na zdjęciu poniżej, a także na stronie internetowej fundacji
oraz krakowski Caritas. Zapraszamy do oglądania.
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Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i ofiarodawcom,
dzięki którym „Mikołajki 2012” były dostatnie, obfite w atrakcje
i ciekawe wydarzenia. Słowa podziękowania należą się również
dyrekcji, nauczycielom, rodzicom i uczniom Przedszkola Samorządowego nr 5 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie. W tych
placówkach oświatowych po raz kolejny zorganizowano akcję „Każdy może zostać św. Mikołajem”, podczas której zbierano zabawki,
książki oraz słodycze przekazane Fundacji. Tegoroczne akcje koordynowały pani Beata Drążek w SP2 oraz pani Maria Machowska
w Przedszkolu nr 5 – ogromne dzięki za trud i kształtowanie charakterów młodych ludzi nastawionych nie tylko na branie, ale także
na dawanie i dzielenie z bliźnim w potrzebie.
W imieniu Zarządu Fundacji oraz obdarowanych serdecznie dziękujemy sponsorom, którzy pomogli nam przy organizacji „Mikołajek 2012”: Burmistrzowi MiG Skawina, Matchem 2000 Sp. z o.o.,
Bahlsen, Lajkonik Snacks GmbH, Grana Sp. z o.o., CEZ Polska
Elektrownia Skawina, Sklep Centrum przy ul. Mickiewicza, firmom
transportowym ANDROS i TRANS-BUS.
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Małgorzata Kopeć, Krystyna Droździewicz

SPOTKANIE OPŁATKOWE SSPM

W

dniu 27 stycznia br. w kawiarence Chrześcijańskiego Ośrodka
Kultury przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Skawinie
odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast. Uroczyste, bo i chwila niecodzienna.
Spotkanie połączone było z obchodami 25 lat nawiązania pierwszych kontaktów z niemieckim miastem partnerskim Hürth.
Stąd i goście szanowni – Willi Zylajew, poseł niemieckiego Bundestagu, Pauline i Klaus Peter Pokolm – ludzie, którzy tworzyli
25 lat temu więzi Skawiny i Hürth, Rudiger Winkler, prezes Partnerschaftsverein, proboszczowie Parafii Miłosierdzia Bożego – ks. Marian Podgórny i ks. kanonik Włodzimierz Łukowicz, bo od tej parafii wszystko się zaczęło.
Swą obecnością zaszczycili nas także Adam Najder, burmistrz
Miasta i Gminy Skawina, Stanisław Grodecki przewodniczący Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, ks. Jan Cieślik (członek
SSPM) oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i licz-

Spotkanie opłatkowe SSPM

— 35 —

nie zgromadzeni członkowie naszego stowarzyszenia. Nie zabrakło
tych, którzy pamiętają początki partnerskich kontaktów – Elżbiety
Baran, Aleksandry Kwiatoń-Wrześniak, Franciszka Mirochy, Eugeniusza Krzemienia.
Należy podkreślić, że dużą grupa członków SSPM uczestniczących
w spotkaniu opłatkowym były osoby będące jednocześnie członkami
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Wśród nich obecni byli: wspomniany wcześniej pan Stanisław Grodecki – prezes TPS, pani Ewa Tarnopolska – wiceprezes TPS oraz Maria Blus, Krystyna Droździewicz,
Maria Gaweł-Dudzińska, Czesława Kopeć, Halina Lech, Wanda Pabian, Bronisław Bieś, Jan Liskiewicz, Władysław Matula, Sławomir
Sroka.
Sergiusz Romański, prezes SSPM odczytał list, jaki wystosował
do uczestników spotkania kardynał Kazimierz Nycz, który niestety
nie mógł przybyć do Skawiny w związku z nagłą śmiercią prymasa
Józefa Glempa.
Poza tradycyjnymi życzeniami noworocznymi, łamaniem się
opłatkiem, wspólnym śpiewaniem kolęd, nie brakło również przemówień zaproszonych gości, przemówień pełnych nostalgii za przemijającym czasem; wszak tak szybko minęło 25 lat.
Goście z ogromną przyjemnością obejrzeli zdjęcia i dokonali pamiątkowego wpisu do Kroniki, prowadzonej od lat z ogromną pieczołowitością przez Aleksandrę Kwiatoń-Wrześniak. Miłą niespodzianką był także album wydany przez SSPM specjalnie z okazji
25lecia partnerstwa Hürth–Skawina, który został przekazany zaproszonym gościom oraz zasłużonym członkom stowarzyszenia.
Spotkanie uświetnił występ Scholi działającej przy Parafii Miłosierdzia Bożego.

Agnieszka Zybek

KOLĘDAMI WYŚPIEWALI SWÓJ MAŁY SUKCES!

W

dniu 9 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 w Sali Teatralnej Pałacyku „Sokół” w Skawinie 15 wychowanków Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego stanęło przed swoją wielką
szansą. Po raz pierwszy mieli oni okazję wystąpić na prawdziwej
scenie i przed licznie zgromadzoną publicznością zaśpiewać swoją
ulubioną kolędę. Stremowanym artystom otuchy dodawali obecni
również na sali dumni rodzice oraz prowadzący naszą szkolną imprezę – Sebastian Krasny.
Małych wokalistów wysłuchała pięcioosobowa komisja, w skład
której weszli: ks. Wiesław Baniak z Centrum Don Guanella w Skawinie, Stanisław Grodecki – Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, Zdzisław Samborski – Członek Zarządu Fundacji
„Dar Serca-Skawina”, Krystyna Droździewicz – Dyrektor Biblioteki
Pedagogicznej w Skawinie oraz Joanna Babińska – nauczyciel
przedmiotów artystycznych w SOSW w Skawinie. A oto werdykt
jury: I miejsce – M o n i k a N a b a g ł o, II miejsce – D o m i n i k a
A b r a m c z y k, III miejsce – W i k t o r S t e f a ń s k i.
Jury przyznało także wyróżnienia za radość śpiewania, które
otrzymali: Przemysław Kania i Karolina Ogrodowska.
Zwycięzcy konkursu otrzymali wspaniałe nagrody – piękne lalki
w tradycyjnym stroju skawińskim. Również pozostali uczestnicy
zostali uhonorowani nagrodami za udział w tym wyjątkowym, kolędowym festiwalu. Nagrody dla uczestników ufundowało Skawińskie
Centrum Wolontariatu. Założyciele tej nowo powstałej organizacji –
pani Katarzyna Witek i pan Mariusz Tarnopolski – pomogli nam
w przygotowaniu naszej wspaniałej, szkolnej imprezy. Bez ich pomocy nie odbyła by się ona w tym miejscu i w tej świątecznej scenerii. I za to właśnie im serdecznie dziękujemy! „Niech uśmiech
i zadowolenie dzieci będzie dla Państwa nagrodą” – mówi dyrektor
SOS-W Grażyna Wójcik.
Dziękujemy również wszystkim gościom, których obecność
uświetniła naszą szkolną uroczystość: księdzu Wiesławowi Bania— 37 —

Uczestnicy, goście…

…i laureaci konkursu Kolędowa „Szansa na sukces”

kowi z Centrum Don Guanella w Skawinie, panu Stanisławowi
Grodeckiemu – Przewodniczącemu Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, pani Urszuli Wiącek i panu Zdzisławowi Samborskiemu
z Fundacji „Dar Serca”, pani Krystynie Droździewicz – Dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, panu Michałowi
Grzeszczukowi – Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki w Skawinie,
panu Czesławowi Gąsiorowskiemu – Dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Skawinie, pani Anicie Karczewskiej – Dyrektorowi
Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie, pani Halinie Buchowskiej – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie, pani
przewodniczącej Marii Blus oraz członkom Skawińskiego Stowarzyszenia Klubu Seniora „Seniorek” w Skawinie, a także panu
Marcinowi Szklarskiemu i pani Anecie Żak z firmy ORLANDO
TRAVEL oraz pani Helenie Kaim.
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Anna Kudela

MAMY SZOPKĘ!

J

eszcze parę lat temu jednym z cenniejszych i najbardziej atrakcyjnych eksponatów stałej wystawy TPS był duża szopka i kilkanaście jasełkowych kukiełek, podarowanych Towarzystwu przez twórcę całości, śp. Władysława Szklarskiego. Podobnie jak reszta naszych zbiorów, została ona przekazana do Muzeum Regionalnego.
Teraz jednak znów mamy szopkę! Prawdziwą, przystosowaną do
przedstawień, wyposażoną w komplet lalek oraz pełny scenariusz.
Jest to dar od bratniego Stowarzyszenia Jaśkowice – Nasza Przyszłość, które z kolei otrzymało ją od jednej z członkiń, p. Stefanii
Dutki. To wielka, naprawdę wielka radość. Dziękujemy za ten wielkoduszny prezent!
*

*

*

O istnieniu jaśkowickiej szopki dowiedzieliśmy się przypadkowo,
w jesieni ubiegłego roku. W Środowiskowym Domu Samopomocy
otwarto Wystawę Malarstwa i Rysunku Grzegorza Dutki. Zarówno
wielość tematów, jak i barwna wizja świata, przykuły uwagę obecnych, a ich zainteresowanie osobą Twórcy spotęgowała i wzruszająca opowieść jego Babci o młodym artyście. Obecna na otwarciu
wiceprzewodnicząca Zarządu TPS, p. Ewa Tarnopolska długo rozmawiała z p. Stefanią Dutką; od niej dowiedziała się, że wśród licznych zainteresowań Grzesia mieści się i tradycja kolędnicza; miał on
swój udział w rewitalizacji szopki, którą można było uruchomić
w każdej chwili. Mogliśmy tylko zazdrościć – dla wielu ludzi starszego pokolenia wizyty kolędników z lalkowymi jasełkami to jedno
z najmilszych wspomnień z dzieciństwa. Okazało się, że możemy to
przeżyć raz jeszcze: CKiS poparł sprawę, udostępnił salę teatralną
Sokoła i we wtorkowe przedpołudnie nasi członkowie oraz zaprzyjaźnieni z nimi Seniorzy obejrzeli to barwne, żywe widowisko
i wierzcie, Państwo, w niejednym oku zakręciła się łza. Wtedy już
wiedzieliśmy, że, być może, dostaniemy jaśkowicką szopkę.
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Tak też się stało. Dnia 23 stycznia odbyło się wspólne zebranie
przedstawicieli Zarządów TPS i Stowarzyszenia Jaśkowice – Nasza Przyszłość z udziałem Rodziny Dutków. Powitaliśmy drogich
Gości, w których imieniu odpowiedziała p. Stefania mową wiązaną (tekst tego powitania również drukujemy poniżej). Potem jeszcze p. Dutkowa opowiedziała nam, jak z tą szopką było, i to jest
trzeci z zamieszczonych poniżej tekstów. Na naszą gorącą prośbę
nasi Goście uruchomili lalki i zaimprowizowali występ, po czym
odbyło się oficjalne przekazanie: szefujący Stowarzyszeniu Jaśkowice – Nasza Przyszłość p. Bronisław Bieś krótko, a jak zawsze
rzeczowo wyjaśnił motywy tego pięknego gestu, nasz prezes
p. Stanisław Grodecki serdecznie podziękował, obaj panowie
uścisnęli sobie prawice, podpisali stosowne dokumenty, a potem
już tylko kolędowano, dzielono się wspomnieniami, przypominano stare, już zapomniane pastorałki. Było nam dobrze razem,
czuliśmy się jak w rodzinie. Mamy nadzieję na następne serdeczne spotkania.
Stefania Dutka
TRZY WYPOWIEDZI ZE SPOTKAń w skawinie
I. powitanie na przedstawieniu
w pałacyku „Sokół”, 8 stycznia 2013 r.
Wielce szanowni Goście, Panie i Panowie! Jesteśmy skromną grupą
kolędników ze wsi Jaśkowice. Chcielibyśmy przedstawić Wam naszą szopkę, która jest trochę niezwykła – zaczarowana. Będą w niej
śpiewać i tańczyć lalki. Pomyślicie Państwo: „Phi! Też coś – to dla
dzieci, a my jesteśmy poważnymi, szanowanymi ludźmi”. Ale moi
drodzy Państwo, czy nie warto w tym świąteczno-noworocznym
okresie powrócić wspomnieniem do lat dziecięcych? Wspomnieć
urok dawnych świąt, ciepła rodzinnego domu, gdy nawet nie śniło
się nikomu, że będzie telewizja, huczne bale, czat w Internecie?
Gdzie w niewielu domach było radio i to przeważnie „na słuchawki”
i odwiedziny kolędników czy to z „Herodem”, „Turoniem” lub
właśnie z szopką były prawdziwą atrakcją? Zapraszamy do naszej
szopki słowami:
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Jesteś w drodze, jak gwiazda w Betlejem.
Jesteś w drodze, jak mędrcy królowie,
Niesiesz w sercu dziecięcą nadzieję,
że otrzymasz siły i zdrowie.
Niech przez świat Cię kolęda prowadzi,
tam, gdzie szlaki są proste, przejrzyste
i gdzie ludzie wprost będą Ci radzi,
gdzie też serca są dobre i czyste.
Gdy się czujesz samotnym wędrowcem,
gdy ogarnia cię smutek, zwątpienie,
ta kolęda ci radość przyniesie,
ta kolęda to twe ukojenie.

Cytowane słowa zaczerpnięto z listu otrzymanego na Święta Bożego Narodzenia z Lichenia.
II. WYPOWIEDŹ Z DNIA 23 stycznia 2013 R.
Bardzo jest nam miło gościć między Wami, Szanowni Państwo,
mieszkańcy Królewskiego miasta Skawina. Nam, skromnej grupie
kolędników ze wsi Jaśkowice, dziś wzmocnionej silną osobowością
naszego Prezesa Stowarzyszenia Jaśkowice – Nasza Przyszłość,
szanownego pana Biesia, który jak zawsze trzyma się skromnie:
Boczkiem, boczkiem, ale mruga do nas oczkiem i dodaje nam
otuchy „tak trzymajcie, moje zuchy”. Teraz prosim nasz Prezesie,
niechże fama dalej niesie, że tradycję rozszerzamy, dla Skawiny
prezent mamy. Dziś to Prezes nasz przekaże bratniemu Towarzystwu
Przyjaciół Skawiny w darze, tradycyjną szopkę wraz z lalkami,
byście mogli również sami, tradycyjną „kolędę” ocalić od zapomnienia, przywrócić młodych lat wspomnienia. I być może, choć siwy
włos na skroni, lecz niejeden łzę uroni, na wspomnienie to sprzed
laty, uroku świąt i ciepła rodzinnej chaty. Może młodzież i dziecięta,
każdy równie zapamięta, jakie zwyczaje dawno były, co ich dziadów
jednoczyły, by kraj – Polskę ukochali i swych sąsiadów szanowali.
Szli z „kolędą” ciemną nocą, to z „Herodem” a to z szopką. Śpiewy
niosły się daleko, poprzez gaje i nad rzeką. I my tu dziś po
kolędzie… Ale dość oracji będzie, bardzo proszę Cię prezesie, niech
głos Twój się teraz niesie…
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III. SKĄD SZOPKA W JAŚKOWICACH?
W dawnych latach jeszcze przed wojną 1939–1945 u nas chodzili
kolędnicy „przebierańcy”: Herod, żołnierze, koza, Żyd, Śmierć
i Diabeł. Moja babcia obiecywała mi, że jak będą chodzić „Zawiślanie” z lalkami, to ich zaproszą do domu. Jednak nie doczekałam
się tego, wybuchła wojna, potem była okupacja, godziny policyjne
i kolędnicy nie zapuszczali się na dalszy teren. Zaraz po wyzwoleniu (albo po wojnie) nie myślano o szopce z lalkami. W rozmowach były wspominki, ale nie wiedzieliśmy, na czym to polega.
Dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku kolega mojego męża
powiedział, że w Hucie pracuje z mieszkańcami Wołowic, którzy
mówili, że u nich chodzono z szopką, ale teraz stoi ona bezczynnie
zniszczona i nie ma chętnych, by się nią zająć. Mój mąż wraz
z panem Józefem Frejcem pojechali sankami do Wołowic i odkupili szopkę i lalki. Była to faktycznie ruina. Panowie zabrali się do
odnowy szopki, panie zabawiły się w krawcowe, hafciarki itp.
i dokonano ponownego ubrania lalek. Teksty do nich częściowo
otrzymaliśmy z szopką, a poza tym – od czego wyobraźnia, polot

Nasi darczyńcy zaimprowizowali fragment szopkowego przedstawienia
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i fantazja? Dołożyliśmy jeszcze
trochę lalek (anioł, pastuszki,
Herod z dzieciątkiem, smok,
koń) komponując odpowiednie
wersje mowy i piosenek. Mój
teść, samouk grajek, zgodził się
grać na harmonii i kolędnicy
ruszyli w teren. Datki z kolędy
przeznaczaliśmy na potrzeby
szkoły. Tak było przez kilka lat.
Od nas pałeczkę przejęli młodsi
rodzice, ale w końcu znudziło
się im. Cóż, prawdę mówiąc,
taka „kolęda” wieczorami to poFigurki z szopki
niewierka, szopkę trzeba dźwigać, stołeczek, walizkę z lalkami… zostawiono więc szopkę z lalkami na strychu w szkole, gdzie
przez kilka sezonów zajmowały się nimi myszy i szczury. Znów
była to całkowita ruina. Wraz z synem zabraliśmy to do domu. Po
pewnym czasie uznaliśmy, że warto odnowić „kolędę”. Odrestaurowania szopki podjął się pan Zdzisław Frejc, a wymianą części
zniszczonych lalek zajęłam się przy pomocy córki Teresy i sąsiadki
Czesi Drzyzgi. Dokupiliśmy laleczki w hurtowni przy ul. Christo
Botewa w Krakowie. Część różnych szmatek na ubrania otrzymaliśmy od mieszkanek, coś tam zostało dokupione i szopka odżyła.
Wtedy też powstała myśl dokonania repliki szopki i lalek, aby rozszerzyć krąg osób kultywujących tradycję tego zwyczaju.
Wybór padł na Towarzystwo Przyjaciół Skawiny – jako bratnią
organizację dbającą o upamiętnianie starych zwyczajów i dobrych
tradycji. Pan Bieś, Prezes naszego stowarzyszenia Jaśkowice – Nasza Przyszłość przyklasnął tej decyzji i… Drodzy Państwo TPS –
szopka jest Wasza.

Anna Kudela

DO BETLEJEMU, PEŁNI RADOŚCI…1

T

ak zaczynała się stara, już prawie zapomniana kolęda, która
zawsze mi się przypomina tego zimowego ranka, gdy w Sokole
odbywa się doroczny (w tym roku już dziewiąty), Gminny Przegląd
Grup Jasełkowych. Z podjeżdżających pojazdów wyskakują grupy
dzieciaków, młodzieży i dorosłych, taszczą wielkie torbiska z kostiumami i drobnymi rekwizytami – zaczyna się gorączkowa krzątanina, poprzedzająca przedstawienie. Obserwujący ją z boku widzowie od pierwszego rzutu oka orientują się, że w realizację jasełek
zaangażowanych jest wiele osób, których nie zobaczymy na scenie,
ale bez których przedstawienie byłoby uboższe. To dobrze – tak
właśnie powinno być!
W tego rocznym przeglądzie uczestniczyło mniej, niż w ubiegłym
roku grup – szalejąca grypa rozłożyła wiele zespołów, m.in. – grupę
ze Szkoły Podstawowej nr 4. Bywalcy przeglądu nie mogli tego
przeżałować: przygotowana w 2012 r. przez „czwórkę” Błogosławiona Noc zapadła im głęboko w serce! Trzeba jednak podkreślić,
że przy mniejszej ilości grup jasełkowych poziom spektakli znacznie
się podniósł.
Zupełnie niezwykłe przedstawienie pt. Jak to z Narodzeniem
Pana było przygotowało Kółko Teatralne „Igraszka” ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie.
Niezwykłość jego dotyczyła zarówno treści, jak i formy: wprowadzeniem do jasełek była prezentacja miejsca i czasu akcji – Ziemi
Świętej pod panowaniem Rzymian. Byliśmy świadkami zaślubin
Maryi i Józefa i z tej okazji oglądaliśmy taniec żydowski. Wraz
z Trzema Królami wędrowaliśmy do żłóbka, a ich pokłonowi towarzyszyła muzyka orientalna. Jasełka te łączyły elementy teatru aktorskiego, teatru cieni i pantomimy. Do maksimum wykorzystano

1 Artykuł został przepisany z rękopisu przez uczennice i absolwentki Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie. Były to: Agnieszka Lis – uczennica klasy 6 w SP 4, Klaudia
Gonkiewicz – absolwentka SP 4 (uczennica Gimnazjum nr 1), Wiktoria Synowiec – absolwentka SP 4 (uczennica Gimnazjum nr 1)
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dostępne środki techniczne, unikając jednak efektu dyskoteki. Autorką scenariusza, opartego na Kolędzie bez słów s. Bernardyny
Bauman, a także reżyserem i scenografem była p. Joanna Babińska.
Chylimy czoła, Pani Joanno, przed Panią i całym Zespołem!
Zespół Teatralny z Zespołu Szkół Katolickich przygotował błyskotliwe przedstawienie pt. Czy pójdą przywitać Pana, wyreżyserowane przez panie Jolantę Kijak i Marzenę Grodniewicz, ze scenografią p. Elżbiety Mordarskiej i muzyką Karola Pająka. Tym razem
wydarzenia zostały ukazane w konwencji odwiecznej walki dobra ze
złem. Na scenie pojawiły się anioły i diabły, było groźnie, ale i zabawnie; uradowany sukcesem Anioł porzucił na chwilę swój skupiony sposób bycia i zagrał na nosie Diabłu, ale zło nie zostało ostatecznie pokonane, przycupnęło tylko na chwilę, by zebrać siły.
W tym barwnym, żywym widowisku szczególnie nam się spodobała
muzyka i scenografia.
Również pozostałe grupy jasełkowe łączyły wielowiekową tradycję misterium bożonarodzeniowego z zupełnie współczesnym spojrzeniem na świat i ludzi. W przedstawieniu Jasełka na wesoło,
przygotowanym przez Grupę Teatralną Szkoły Podstawowej im. Św.
Stanisława w Radziszowie było faktycznie wiele humoru i bardzo
ładnych, nowych kolęd. Autorem scenariusza był Karol Masztalerz,
a reżyserem i scenografem Iwona Jaśkowiak.
Zespół dzieci z Koła Regionalnego i Teatralnego Szkoły Podstawowej nr 2 zaprezentował dynamiczne, barwne widowisko Nasze
Betlejem – nasze Boże Narodzenie z głębokim przesłaniem. Świetna
interpretacja tekstów, tańce krakowskie i góralskie, świetna muzyka
instrumentalna i wokalna złożyły się na piękną i mądrą całość. Jej
twórcami byli: Beata Drążek (scenariusz i reżyseria) Małgorzata
Leśniak i Anna Wiewióra (reżyseria), Robert Budzyń (muzyka),
Dorota Banach (scenografia).
Ostatnie z oglądanych widowisk, Przypowieść wigilijna – Kochaj
bliźniego swego zostało przygotowane przez Grupę Teatralną Gimnazjum im. Jana Pawła II w Radziszowie pod kierunkiem Katarzyny
Król-Ślęzak (reżyseria, scenografia i muzyka). Głównym problemem
tych jasełek była próba określenia roli tradycji Bożego Narodzenia
w naszym współczesnym życiu: czy pamiętamy jeszcze, że jest to
święto Miłości i Dobroci? Czy też uczyniliśmy z niego rodzinne par— 45 —

ty w stylu imienin u cioci Kloci albo „osiemnastki”? Odpowiedź, jaka
się nasuwa po obejrzeniu spektaklu, jest mało optymistyczna…
Jury przeglądu pracowało w składzie: Anna Kudela – Zarząd
TPS i Rada Muzeum Regionalnego; Ks. Andrzej Wciślak – parafia
p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie;
Ewa Tarnopolska – Zarząd TPS; Marta Tyrpa – Główny Specjalista
ds. Organizacji Kultury CKiS w Skawinie, opiekun artystyczny Teatru „Maska”. Brano pod uwagę następujące kryteria: reżyseria, realizacja programu (scenografia, muzyka, światło), technika i kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Oto werdykt jury:
    I m i e j s c e – Kółko Teatralne „Igraszka” ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej;
e x a e q u o – Zespół Teatralny z Zespołu Katolickich Szkół;
  II m i e j s c e – Grupa Teatralna przy Szkole Podstawowej
im. Św. Stanisława w Radziszowie;
III m i e j s c e – Zespół Dzieci z Koła Regionalnego i Teatralnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego;
IV m i e j s c e – Grupa Teatralna Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Radziszowie.
Jury Przyznało też siedem wyróżnień indywidualnych: dla p. Joanny Babińskiej za reżyserię i scenografię spektaklu Jak to z Narodzeniem Pana było; dla Elżbiety Mordarskiej za kostiumy i scenografię
spektaklu Czy pójdą przywitać Pana; dla Zuzi Adamus z SP nr 2 za
kreację aktorską (rola żony); dla Darii Jaskóły z SP w Radziszowie za kreację aktorską (rola Anioła); dla Katarzyny Suder z Zespołu
Katolickich Szkół za kreację aktorską (rola Diabła); dla Natalii Lelek
z Zespołu Katolickich Szkół za kreację aktorską (rola Anioła).
Trzeba podkreślić, że Przegląd Grup Jasełkowych był zorganizowany perfekcyjnie. Wszystko, co można przygotować wcześniej,
było przygotowane. Zadbano o wygodę i dobre samopoczucie
i uczestników, i opiekunów oraz widzów, i członków jury. Impreza
przebiegała sprawnie i w bardzo miłej atmosferze. To zasługa pań
Małgosi Tomali i Marty Tyrpy, pracownic CKiS od lat organizujących tę imprezę. Są one dobrymi duchami tych przeglądów – wkładają w nie moc pracy i serce. Dziękujemy, bardzo dziękujemy!
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Kazimiera Skałuba

TEGOROCZNE JASEŁKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 1 IM. Mikołaja KOPERNIKA

M

ieszkańcy Skawiny mają okazję corocznie od kilkunastu lat
oglądać przedstawienia jasełkowe organizowane przez Szkołę
Podstawową nr 1. W początkowych latach organizował je ks. katecheta Jan Jakubiec, a od r. 2001 pani Elżbieta Baran – autorka scenariuszy – wspierana przez kilku nauczycieli w przygotowaniu
uczniów do występów. W „Informatorze” nr 75 (1/2012) zamieszczona była informacja o tradycji jasełkowej oraz relacja z jasełek
wystawianych w 2012 r. Treść jasełek jest co roku nowa, choć oczywiście związana ze Świętą Rodziną i betlejemskim żłóbkiem. Nawiązuje do czasów współczesnych, z kolejnym przesłaniem. Tegoroczne, już siedemnaste jasełka, nawiązywały do przyjścia Pana
Jezusa na świat, zajęty swoimi sprawami, który nie przeżywa przyjścia Boga na ziemię jako bardzo ważnego wydarzenia. W przygotowaniach Bożonarodzeniowych brak jest głębokich treści religijnych.
W przesłaniu takich jasełek, zgodnie z intencją pani E. Baran:
ukazana jest prawda o tym, że współcześni ludzie, zabiegani i zapracowani, często nie
są duchowo przygotowani na przyjęcie tajemnicy przyjścia Pana Jezusa na ziemię.
Chodziło też o uświadomienie widzom, że w tym zabieganiu trzeba na chwilę zatrzymać się nad tym, co w tym okresie jest najważniejsze.

Prawie stuosobowy zespół młodych aktorów czterokrotnie
przedstawiał jasełka przez ponad godzinę. Liczba uczniów uczestniczących w przedstawieniu jest imponująca. Wśród artystów –
jak co roku – byli uczniowie klas I–IV. Początkowa treść jasełek
przybliżała okres poprzedzający noc wigilijną, w którym widać
wahania aniołów, czy wypuścić Pana Jezusa na ziemię, ze względu na obojętność ludzi. Następnie oglądamy okres zbliżających
się świąt, w którym ludzie są bardzo zajęci przyziemnymi sprawami, a nie istotą świąt. W samą noc wigilijną w grocie betlejemskiej hołd Jezusowi składają aniołowie, pasterze i królowie
oraz przynoszą Mu dary.
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Uczniowie najpierw występowali przed swoimi koleżankami i kolegami, drugi raz przed dziećmi z Katolickiego Przedszkola i Przedszkola nr 2 oraz gośćmi ze Środowiskowego Domu Samopomocy
w Skawinie. Kolejne przedstawienie oglądali głównie przedstawiciele
instytucji i urzędów, radni, księża, emerytowani pracownicy szkoły,
rodzice, babcie i dziadkowie oraz sympatycy szkoły. Po zakończeniu
przedstawienia pani dyrektor Hanna Szczerbak złożyła w imieniu
szkoły życzenia imieninowe dla ks. proboszcza Włodzimierza Łukowicza. Artyści otrzymali od swojej Pani Dyrektor słodycze – do podziału – przekazane na ręce św. Józefa. Gromkimi owacjami nagrodziła ich publiczność na każdym przedstawieniu. Oglądałam czwarte
przedstawienie, w dniu 1 lutego, na którym widzowie także wypełnili salę. Widoczne było duże zainteresowanie akcją na scenie i aplauz
publiczności, podobny, jaki znam z relacji z wcześniejszych przedstawień. Wszystkie przedstawienia odbywały się w Sali teatralnej kościoła Miłosierdzia Bożego. Młodzi aktorzy obdarowali publiczność
nie tylko doznaniami artystycznymi. Przedstawione przez nich jasełka
zawierają elementy wychowawcze, skłaniające do refleksji. W przypadku tegorocznych jasełek panią E. Baran wspierali przez kilka miesięcy nauczyciele – panie: Beata Milc, Ewa Kozłowska, Danuta Marcinowska, Monika Kowalczyk, Małgorzata Skorus i siostra Agnieszka
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W grocie betlejemskiej hołd Jezusowi składają aniołowie, pasterze i królowie

Krasoń, które towarzyszyły także uczniom podczas przedstawień. Od
wielu lat ten zespół nauczycieli jest stały. Po wystawionych jasełkach
dzieci przygotowują się już do kolejnego przedstawienia – po raz
pierwszy o tematyce Świąt Wielkanocnych. Pani Dyrektor bardzo docenia pracę nauczycieli. Oto jej słowa:
Czas poświęcony na przygotowanie inscenizacji to kilkanaście tygodni prób, spotkań
z młodzieżą odbywanych poza lekcjami, często kosztem własnego czasu nauczyciela. Za
zaangażowanie w przygotowanie jasełek i wieloletnią współpracę z parafią panie E. Baran i E. Kozłowska otrzymały w 2012 r. Nagrodę Dyrektora. Dzieci recytują, śpiewają,
tańczą, tworzą kostiumy i dekoracje. Tylko dzięki osobistej pasji i umiejętnościom nauczycieli oraz współpracy z rodzicami uczniów udaje się z powodzeniem zachęcić młodzież do tego przedsięwzięcia i tym samym wpływać na wszechstronny rozwój uczniów,
co jest celem wszystkich działań edukacyjno-wychowawczych szkoły.

Bez wątpienia podtrzymywanie tradycji jasełkowej wymaga zainteresowania uczniów, by uczenie się roli i czas poświęcony na próby
przeważyły nad wieloma współczesnymi atrakcjami dla dzieci w tym
wieku. Bardzo ważne jest także wsparcie rodziców. Z pewnością
jednak efekt końcowy sprawił nauczycielom, rodzicom i młodym
artystom wiele satysfakcji. Jest to duże osiągnięcie szkoły w jej roku
jubileuszowym.
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Anita Karczewska, Renata Bieńkowska, Jolanta Tarnowska

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA JUŻ PO RAZ CZWARTY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W SKAWINIE

P

rzed ponad dwoma tysiącami lat, pasterze i mędrcy podążali do
stajenki w Betlejem. Idąc jakby ich śladami grupa blisko 130
przedszkolaków (5- i 6-latków) ze skawińskich przedszkoli zaśpiewała i zagrała maleńkiemu Jezuskowi, prezentując talenty wokalne i instrumentalne na scenie ChOK przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego.
Już po raz czwarty dyrektor SP 4 w Skawinie oraz nauczycielki
edukacji wczesnoszkolnej: mgr Renata Bieńkowska oraz mgr Jolanta Tarnopolska zaprosiły dzieci z najstarszych grup z przedszkoli
z terenu Skawiny do udziału w Konkursie Przedszkolnych Grup
Kolędniczych „Hej kolęda, kolęda”, który odbył się we czwartek
10 stycznia. Pomimo dużego mrozu i niesprzyjającej aury dzielni
mali artyści odważnie „przybieżeli” pod troskliwą opieką swoich
wychowawczyń do Parafii pw. Miłosierdzia Bożego, gdzie każda
z grup wykonała z wielką radością i ogromnym przejęciem jedną
pastorałkę i kolędę.
Wszystkich obecnych powitała „grupa aniołków” z Oddziału Przedszkolnego SP4, która zaprezentowała miniaturę taneczno-wokalną

Aniołki z „Czwórki”
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„Choinka, choineczka”, w której śpiewem i tańcem opowiedziała
o tym, jak smutno jest aniołkom w niebie bez choinki. Najchętniej
śpiewaną przez dzieci kolędą okazała się „Przybieżeli do Betlejem” – zabrzmiała aż trzykrotnie, każdorazowo w innej aranżacji.
Zespoły zaprezentowały: Przedszkole Samorządowe nr 2 w Skawinie Przybieżeli do Betlejem oraz Gore gwiazda Jezusowi, opieka
artystyczna pp. Urszula Archamowicz, Agnieszka Mucha, Przedszkole Samorządowe nr 3 w Skawinie Przybieżeli do Betlejem oraz
Był pastuszek bosy, opieka artystyczna p. Mieczysława Ożóg, Przedszkole Samorządowe nr 5 w Skawinie Przybieżeli do Betlejem oraz
Gore gwiazda Jezusowi, opieka artystyczna p. Maria Machowska;
Przedszkole Katolickie im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Skawinie: Wśród nocnej ciszy oraz Kolęda, kolęda, opieka artystyczna pp. Renata Milc, Maria Romek; Oddział Przedszkolny przy
Szkole Podstawowej nr 4 w Skawinie: Gdy śliczna Panna oraz Do
stajenki, do stajenki, opieka artystyczna pp. Jolanta Jazłocka, Beata
Mucha.
Jury w składzie: Ewa Tarnopolska – wiceprezes TPS, ks. Andrzej Wciślak – Wizytator rejonu III Archidiecezji Krakowskiej,
Paweł Zawisza – organista Parafii pw. Szymona Judy i Tadeusza
w Skawinie oraz Dorota Pachel – katechetka SP4 w Skawinie,
w wypowiedzi podsumowującej podkreśliło ogromny wkład nauczycieli i dzieci w przygotowanie prezentacji, aranżacje utworów,

„Śpiewajmy i grajmy Mu, Dzieciątku, Małemu…”
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w tym akompaniament gitarowy oraz wykorzystanie instrumentów
rytmicznych przez małych artystów. Wszystkich obecnych zachwyciły przepiękne dziecięce stroje góralskie, anielskie, królewskie
oraz Świętej Rodziny.
Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty prezentacji, Jury konkursu przyznało pięć równorzędnych pierwszych miejsc, honorując
wszystkich małych artystów. Dodatkowo wyróżniono indywidualnymi nagrodami 12 dzieci. Każdy z uczestników otrzymał „słodką niespodziankę”, a grupy występujące – zestawy gier, klocków,
plansz, tablic suchościernych i ogromną szkatułkę słodkich galaretek w czekoladzie. Obdarowanie dzieci tak pięknymi nagrodami
było możliwe dzięki hojności rodziców, dziadków, nauczycieli
SP 4 w Skawinie, którzy zorganizowali Koncert Noworoczny
w Centrum Don Guanella w Skawinie w pierwszą niedzielę
2013 r., a cały dochód z niego został przeznaczony na zakup nagród dla przedszkolaków biorących udział w Konkursie „Hej kolęda, kolęda”. Duży wkład w obydwa przedsięwzięcia i w nagrodzenie małych artystów miał ksiądz Andzej Wciślak, który na co
dzień jest katechetą w naszej szkole oraz Firmy INVEKO
i „K&P” sp. z o.o. „Podtrzymywanie tradycji oraz obrzędów poprzez organizację różnorodnych przedsięwzięć jest szczególnie
ważne w pracy wychowawczej naszej szkoły” – podkreśla dyrektor Anita Karczewska.
Miłą niespodzianką dla przedszkolaków przygotowaną przez
uczniów SP 4 w Skawinie był występ grupy grającej na flażoletach.
Prezentacja tak bardzo podobała się dzieciom, że „flażoleciści” na
prośbę małej publiczności musieli bisować. Grupa uczniów klas
drugich i trzecich grających na flażoletach, jest ubiegłorocznym
laureatem I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek
zapomnianych.
Dziękując za ogromny wkład w organizację konkursu, w tym
wykonanie przepięknej dekoracji pp. Renacie Bieńkowskiej oraz
Jolancie Tarnowskiej i wszystkim nauczycielkom grup przedszkolnych, które przygotowały dzieci do występu, dyrektor Anita Karczewska gorąco zaprosiła za rok do udziału w Konkursie Przedszkolnych Grup Kolędniczych. Niech znów już w 2014 roku zabrzmi
Hej kolęda, kolęda!
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Kazimiera Skałuba

LUDZIE? ANIOŁY?

W

poprzednim numerze „Informatora”, w artykule pt. Drugi dom
dla tych, którzy go bardzo potrzebują1 była zamieszczona informacja o tym, że podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie przygotowują się do nowego przedstawienia
o tematyce związanej ze świętami Bożego Narodzenia.
Wystawiany w dniach 29 i 31 stycznia br., dwukrotnie w każdym
dniu, dramat w 4 aktach pt. Sen Aniołów oglądała społeczność miasta w kinie „Piast”. Sztukę oglądali także uczniowie: szkoły podstawowej z Sosnowic, z Gimnazjum Integracyjnego nr 75 w Krakowie,
a także uczestnicy Ośrodka Wsparcia z Wieliczki i z Konar oraz
podopieczni Domu Pomocy Społecznej z Ojcowa. Spektakl obejrzało ponad 800 osób. Autorką sztuki, scenarzystą i reżyserem jest
sama pani dyrektor Stanisława Szczepaniak, oprawę muzyczną przygotowała pani Joanna Sułkowska, stroje w większości wypożyczono
z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie za pośrednictwem
pani Katarzyny Lempart, kostiumy przygotowała pani Anna Leśniak. Część została uszyta w ramach terapii a maski i charakteryzację wykonała pani Monika Wasiłowska-Zabiciel. Aktorami byli
wszyscy podopieczni ŚDS, którzy wyrazili chęć udziału w przedstawieniu.Wszyscy pracownicy ŚDS włączyli się w etap przygotowawczy do wystawienia sztuki, a niektóre osoby spośród pracowników
i podopiecznych wykonywały swoje zadania podczas występów.
W akcie I przestawione jest niebo, w nim Pan Bóg i aniołki,
którymi się opiekuje. Anioły darzą Boga miłością i są Mu posłuszne.
Pan Bóg opowiada im o ludziach, którzy świętują Boże Narodzenie,
ale nie pamiętają, co jest istotą świąt. W trosce o ludzi chce wysłać
aniołów na ziemię. Zgadzają się – po czym zasypiają.
W akcie II anioły budzą się, są już na ziemi, ale bez skrzydeł.
Wchodzi Pan Bóg, odbiera im oznaki anielskości. Daje każdemu
K. Skałuba, Drugi dom dla tych, którzy go bardzo potrzebują, „Informator [TPS]”
2012, nr 3(77), s. 29–32.
1
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z nich zadanie i posyła do ludzi. Uświadamia im, że czeka ich ubóstwo i cierpienie. Ich misja może zakończyć się powrotem do nieba
wtedy, gdy będą wracać z ludźmi, którzy rozpoznają w nich Anioły.
W akcie III Anioły wędrują po świecie, spotykają różnych ludzi –
dobrych i złych, interesujących się ich cierpieniem lub obojętnych.
Pomagają ludziom, leczą ich ciała i psychikę, tęsknią za niebem.
Niektóre nic nie potrafią pomóc, ale swoim istnieniem mówią ludziom o Bogu, o sensie życia. Rozpoznają ich ci, którzy patrzą na
nich oczami serca.
W ostatnim akcie, w Wigilię Bożego Narodzenia, w małym pokoju budzi się dziewczynka i smutna patrzy na zieloną, nieubraną
choinkę. Wiedziała już od mamy, że w tym roku nie będzie ich stać
ani na ozdoby choinkowe, ani na prezenty. Wtem zjawia się Anioł
Stróż, mówi do niej niezwykłe słowa i ofiaruje jej skrzydła. Anioł
znika, dziewczynka zasypia, a później budzi się już jako dorosła.
Pewnego dnia spotyka jednego z aniołów, który dostrzega jej skrzydła i oznajmia jej to, choć skrzydeł nie widać. Potem zjawiają się
kolejni aniołowie i postanawiają zbudować dom, „w którym zawsze
będzie Boże Narodzenie”.
Aktorzy występujący w przedstawieniu byli przejęci swoimi rolami, starali się zagrać jak najlepiej. Publiczność oklaskiwała ich gorąco. Pani Dyrektor swoją narracją stwarzała ciepłą i tajemniczą atmosferę. W przygotowaniu przestawienia ŚDS otrzymał wsparcie od
sponsorów na zakup rekwizytów. Pan dyrektor CKiS Janusz Bysina
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nieodpłatnie udostępnił kino na próby i spektakle, Pracownicy CKiS
również wspierali organizatorów spektaklu. Kilkoro uczennic
i uczniów Liceum Katolickiego w Skawinie z kl. I c włączyło się
w przygotowanie sztuki w charakterze asystentów aktorów jako wolontariusze. Każde wsparcie ŚDS jest cenną inicjatywą i jest ono darem serca dla tych, którzy szczególnie go odbierają i potrafią wyrazić
wdzięczność za to. Przesłanie sztuki oddaje dobrze spełnioną misję
w działalności ŚDS i rodzinną atmosferę w nim stworzoną. Zgodnie
z zamierzeniem pani S. Szczepaniak, trafnie przekazywanym w scenariuszu i reżyserii i tak odbieranym przez widzów, w spektaklu podkreślona była godność i wartość osoby niepełnosprawnej. Jak mówi
pani Dyrektor „osoby te, które być może są tajemnicą w swojej słabości i niepełnosprawności, potrafią obdarzyć niezwykłym dobrem
duchowym”. Drugie przestawienie kierowane jest do młodzieży szkolnej. Po obejrzeniu sztuki odbywały się dyskusje na lekcjach wychowawczych w szkołach. Nauczyciele pytali uczniów o refleksje,
a uczniowie przy udziale swoich nauczycieli mogli lepiej zrozumieć
przesłanie dramatu. Przy takich okazjach młodzież uczy się spojrzenia
na ludzi niepełnosprawnych nie tylko pod tym kątem, że wymagają
oni wsparcia duchowego i niejednokrotnie pomocy, ale także zobaczenia w nich osób, które „mają coś do ofiarowania, mają w sobie wartości, które każdy może odkryć, i którymi może być obdarowany”.
Myślę, że podobnie jak autorka artykułu, wszyscy oglądający
przedstawienie mieli okazję to odczuć, przeżyć chwile zadumania
i wzruszenia.
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Jadwiga Zacharzewska

„WSPOMNIJ MNIE…” – ROK 2012
W KLUBIE SENIORÓW „SENIOREK”1

Z

godnie z tradycja rozpoczęliśmy Nowy Rok 2012 zabawą sylwestrową w Pałacyku „Sokół. Nastrój balu pobudził nas do refleksji.
Przecież styczeń to miesiąc podsumowań i nowych planów na przyszłość. Przyglądając się naszym poczynaniom w minionym roku,
trudno nie stwierdzić, że działo się bardzo wiele. Przez cały rok dołączali do nas nowi ludzie. Jest nas już ponad sto osób. Na czele Klubu
Seniorek stoi Zarząd. Wybory do zarządu odbyły się w marcu. Oto
jego skład: Maria Blus – Prezes Zarządu, Maria Borowiecka – Wiceprezes Zarządu, Zdzisław Samborski – Wiceprezes Zarządu, Małgorzata Janiec-Jania – Sekretarz Zarządu, Janina Kwarciak – Skarbnik
Zarządu, Zdzisław Jurek – Członek Zarządu, Ryszard Panek – Członek Zarządu oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Zofia Górecka,
Anna Świdowska, Zuzanna Baran. Mamy też redaktora, który prowadzi kronikę i pisze artykuły do lokalnej prasy, pomaga w redagowaniu
dokumentów. Jest nim Jadwiga Zacharzewska.
W 2012 r. ubiegaliśmy się o status stowarzyszenia. Jako komitet
założycielski do złożenia dokumentacji w celu rejestracji w Sądzie
Rejonowym Kraków-Śródmieście w XI Wydziale Gospodarczym,
upoważnieni zostali Maria Blus, Zdzisław Samborski i Janina Kwarciak. W dniu 15 stycznia 2013 r. pod nazwą: Skawińskie Stowarzyszenie Klubu Seniora „Seniorek” w Skawinie zostaliśmy wpisani do
sądowego rejestru. Tym samym uzyskaliśmy status prawny.
W dotychczasowej działalności nie byliśmy osamotnieni. Współpracujemy bowiem z wieloma organizacjami pozarządowymi na
terenie gminy Skawina i nie tylko. Naszymi przyjaciółmi są; Towarzystwo Przyjaciół Skawiny (znaczna część klubowiczów do niego
należy), Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Biblioteka Miejska,
Muzeum Regionalne, Fundacja „Dar Serca”, Stowarzyszenie „Budu1 Artykuł został przepisany z rękopisu przez uczniów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Skawinie. Byli to: Grzegorz Leśniek, Kamil Gugula, Mariusz Sikora,
Łukasz Spytkowski, Przemysław Kania.
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jemy Nadzieję”, Krakowski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Lajkonik”, Stowarzyszenie
„Nasz Dom, Nasze Wielkie Drogi”, „Polski Czerwony Krzyż”
w Krakowie, szkoły i przedszkola ze Skawiny. Już z tej prezentacji
instytucji widać ogromną różnorodność działań klubu. Zależało nam
bowiem na umożliwieniu seniorom wszechstronnego zaspokojenia
zainteresowań i oczekiwań. Pragnęliśmy pomóc wszystkim, którzy
zechcieli skorzystać z naszej oferty, zachować dobrą kondycję, samopoczucie i pogodę ducha. Chcieliśmy, by nie czuli się osamotnieni, lecz znaleźli grupę wsparcia oraz poczucie twórczej przynależności do aktywnej społeczności Skawiny. Chcieliśmy też, by czuli się
wciąż potrzebni. Udało się nam zrealizować te cele poprzez organizację zajęć sportowych, naukowych i kulturalnych.
Nasi seniorzy uczestniczyli w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Są już słuchaczami drugiego roku. Dziesięć osób bierze
udział w rozpoczętym w grudniu projekcie TPS-u „Czego Jan nie
umie tego go Jaś nauczy”. Kurs komputerowy organizowany przez
Bibliotekę Miejską, zakończony certyfikatem ukończyło czternaście
osób. W projekcie „Asystent osoby niewidomej i niedowidzącej”
wzięły udział Anna Budzińska, Bogumiła Mrugacz, Jadwiga Zacharzewska. Po dziesięciodniowym szkoleniu uzyskały odpowiednie
zaświadczenia, uprawniające do opieki nad niepełnosprawnymi na
terenach turystycznych. Dzięki dyrekcji Babiogórskiego Parku Narodowego (szczególnie dyrektora dr. Tomasza Pasierbka i Tomasza
Urbanka) poznały florę, faunę i szlaki turystyczne regionu. Współpraca z TPS-em zaowocowała poznaniem historii, tradycji i zwyczajów, obrzędów i dawnych mieszkańców Skawiny. Naszym przewodnikiem po minionych wiekach była Anna Kudela, która aż czternaście pogadanek poświęciła przybliżeniu nam przeszłości gminy.
Były one zawsze pełne lokalnego patriotyzmu i budziły dumę z przynależności do naszej małej Ojczyzny chlubnie wpisanej w dzieje
narodu polskiego. Oto przykłady tematów niektórych gawęd: „Umarła babka w Skawinie (współudział M. Blus o legendarnym krzywym
palcu skawinianek)”, „Działalność doktora Polańskiego”, „Ród Palichlebów”, „Skawiński holokaust”, „Pierwszy Dzień Niepodległości w Skawinie”, „Wielkie Drogi Jana III Sobieskiego (współudział
Zuzanny Wędzichy)”, „Pierwszy Dzień Wolności w naszym mie— 57 —

ście”, „Feliks Pachel i inni skawiniacy w powstaniu styczniowym”,
„Jak się w Skawinie chleb wypiekało (Poezja z motywem chleba
J. Zacharzewska, B. Mrugacz upiekła dla nas pyszne chlebki), „Zaczarowaną dorożką po krakowskich kabaretach (A. Kudela – „Jama
Michalika”, J. Zacharzewska – „Piwnica pod Baranami”)”, „Kapliczki i świątki na terenie gminy (współudział M. Blus)”, „Historia
służby zdrowia w Skawinie”, „Zwyczaje i tradycje świąteczne (Boże
Narodzenie, Wielkanoc)”.
Patriotyczne uniesienia znalazły też ujście w obchodach świąt
narodowych. Obok śpiewanych na spotkaniach pieśni, według opracowanych przez Marylę Borowiecką scenariuszy i przygotowanych
przez nią dla nas tekstów, tłumnie braliśmy udział w organizowanych uroczystościach gminnych, mszach za Ojczyznę, spektaklach
i występach zaproszonych uczniów, np. ze Szkoły Podstawowej
nr 1, kl. III pod kierunkiem wychowawcy, czy Przedszkola nr 3 pod
opieką pani Elżbiety Szpak. Rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej uczciliśmy przez aktywne uczestnictwo w obchodach nadania miana
„Królewskiej Wioski” wsi Wielkie Drogi, zlokalizowanej na terenie
naszej gminy. Organizację tej uroczystości zawdzięczamy mieszkance i miłośniczce Wielkich Dróg Zuzannie Wędzisze.
Ogromną przyjemność zgotował nam 8 marca prowadzący kącik
kabaretowo-literacki Zdzisław Jurek. W inscenizacji z okazji Dnia
Kobiet, z przymrużeniem oka utrzymanej w klimacie tzw. czasów
Gomułki, wręczył paniom czerwony goździk i obsypał ciekawą interpretacją wierszy pełnych galanterii. Kącikowi literacko-kabaretowemu zawdzięczamy aż dwadzieścia jeden spotkań z poezją, kabaretem i piosenką. W występach często towarzyszyła mężowi Janina
Jurek, tworząc z nim uroczy duet artystyczny.
Ale na tym nie koniec. Nasi seniorzy mają odwagę tworzyć sami
i dzielić się swoimi utworami z klubowiczami. Chcielibyśmy w nadchodzącym roku wydać antologie wierszy naszych „poetów” Czesława Kargula, Cecylii Suder, Zuzanny Wędzichy, Stanisława Wójcika, Jadwigi Zacharzewskiej. Być może dołączą do nas nowe talenty. Naszą duma jest fakt, że niektóre z utworów ukazały się w 2012 r.
w kolejnych edycjach „Informatora” TPS.
Wszystkie spotkania ubogacane są muzyką i śpiewem. Stałą
oprawę muzyczną zapewniają nam Maria Borowiecka, Feliks
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Szczypczyk i doraźnie Marian Czapkiewicz, nasz najwybitniejszy
humorysta i kawalarz. Dzięki Marii dysponujemy dwoma tomikami tekstów wybranych przez nią piosenek. Te małe antologie pieśni patriotycznych, ludowych i biesiadnych dostępne są każdemu
klubowiczowi. Stąd głos nasz niesie się we wtorkowe południa
po całym parku. Mamy też kilka tekstów o naszym mieście napisanych przez J. Zacharzewską do znanych melodii, np. Walczyk
o Skawinie, Skawińska ballada, Wieczór w parku. Nasze śpiewy
ubogacają soliści: Maria Styrylska, Małgorzata Janiec-Jania, Bogumiła Mrugacz, Marian Czapkiewicz oraz zespół „La Felicita”
w składzie: Maria Borowiecka, Zdzisław Jurek, Feliks Szczypczyk. Spotkania wtorkowe i wszelkie nasze eskapady uwieczniają
na fotografii Stanisław Wójcik, Maria Blus i Janina Jurek.
By umożliwić dzieciom z rodzin ubogich z naszego terenu wyjazd
na wakacyjny wypoczynek, wystąpiliśmy na pikniku charytatywnym, organizowanym przez Stowarzyszenie „Budujemy Nadzieję”
w parku miejskim. Akompaniowali tradycyjnie Maria Borowiecka
i Feliks Szczypczyk. Prowadzącym chór był Zdzisław Jurek. W kontaktach z kulturą nie ograniczamy się tylko do własnej działalności.
W marcu wystąpili dla nas ze spektaklem Trędowaty, bo niekochany
uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie pod kierunkiem Grażyny Wójcik. To było wzruszające spotkanie. Mieliśmy również przyjemność gościć na scenie „Sokoła”
wnuczęta naszych klubowiczów. 24 kwietnia 2012 r wystąpił dla nas
z mini koncertem fortepianowym dziewięcioletni wnuk państwa
Orlików. Natomiast w sierpniu bawili nas rodzinnie Janina i Zdzisław Jurkowie z wnuczętami Marysią i Mikołajem Marcinowskimi.
Spotkanie pokoleniowe prowadził Mikołaj, na fortepianie grała siedmioletnia Marysia.
W roku minionym trzykrotnie odwiedziliśmy Muzeum Regionalne z okazji ekspozycji nowych wystaw. Sukcesywnie uczestniczyliśmy w comiesięcznych spotkaniach z podróżnikami i ciekawymi ludźmi, organizowanych przez Akademie Wiedzy i Umiejętności oraz w spektaklach Teatru Maska i „Salonie Poezji. Bywaliśmy również na filmach w kinie „Piast” i w Krakowie w kinie „Kijów” (np. Bitwa pod Wiedniem), a także w Teatrze im. Juliusza Słowackiego (Kordian).
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Po lewej: sala kawiarniana Pałacyku Sokół z trudem może pomieścić seniorów we
wtorkowe popołudnia. Po prawej: uczestnicy klubu chętnie dzielą się z obecnymi swym
twórczym dorobkiem. Jadzia Zacharzewska czyta jeden ze swych wierszy

Nasi seniorzy to też comiesięczni bywalcy koncertów Akademii
Muzycznej w „Sokole”. Wyznajemy zasadę, że „ze śmiechem żyje
się lepiej”, zatem chętnie korzystamy na naszych spotkaniach z występów w skeczach lub dowcipach naszych rozśmieszaczy: Mariusza
Czapkiewicza, Zofii Góreckiej, Marii Blus, Bogumiły Mrugacz,
Stanisława Wójcika, Zdzisława Samborskiego i Janiny Kwarciak,
która jest także naszym ministrem finansów.
Ponieważ w „zdrowym ciele, zdrowy duch”, nasi klubowicze dbają
także o kulturę fizyczną. Gimnastykę „śródlekcyjną” na spotkaniach
prowadzi emerytowana nauczycielka wychowania fizycznego Lidia
Jasińska. A potrafi nawet w tłoku sprawić, że nasze kręgosłupy doznają zbawczej ulgi. Poprawie kondycji służą systematyczne zajęcia gimnastyczne w Centrum Kultury i Sportu raz w tygodniu i gimnastyka
w basenie w poniedziałki i czwartki. Ponadto raz w miesiącu wyjeżdżamy z klubem „Lajkonik” do Orawic w Słowacji. W minionym
roku w siarkowych basenach termalnych moczyliśmy się siedem razy
nie wyłączając zimy. Skorzystało z tej frajdy sto sześćdziesiąt osób.
Sport wiążemy z rekreacją, dlatego chętnie wyjeżdżamy także na
dłuższy wypoczynek. Sezon wypoczynkowy rozpoczęliśmy już
w maju (nie przerywając działalności klubowej) pielgrzymką do
sanktuariów Maryjnych na Podkarpaciu. W czerwcu pięćdziesiąt
cztery osoby odpoczywały nad morzem w Łazach, a we wrześniu
czternaście osób spędziło dwa tygodnie w Tucznie na turnusie rehabilitacyjnym z grzybobraniem. I tu dygresja; ponieważ przebywali— 60 —

Po lewej: „Właśnie leci kabarecik” – Staś Wójcik umie nas głęboko wzruszyć, skłonić do
refleksji, ale także potrafi rozbawić, jak mało kto. Po prawej: spotkanie kolędowe

śmy na terenie Szpitala Rehabilitacyjno-Opiekuńczego dla osób
przewlekle chorych, zorganizowaliśmy pacjentom codziennie godzinne koncerty z gitarą (Stanisław Adamczyk „Lajkonik”, Jadwiga
Zacharzewska „Seniorek”). Nawiązane przyjazne kontakty z chorymi są kontynuowane przez korespondencję.
Wracając na wycieczkowe szlaki, warto wspomnieć o sierpniowej wycieczce sześciu osób do Lwowa i innych miejscowości na
Ukrainie. We wrześniu pielgrzymowaliśmy do Częstochowy i Gleniowa, a w październiku odwiedziliśmy Turczańskie Teplice. W listopadzie trzynaście osób zwiedziło Warszawę. I na koniec wypraw
dwadzieścia trzy osoby spędziły trzy dni w Mszanie Dolnej biorąc
udział w Programie Czerwonego Krzyża „60+”. Ćwiczyliśmy nie
tylko stosowanie prawidłowego odżywiania, ale też nordic walking.
Jedną z form naszej działalności było organizowanie zabaw tanecznych. Bawiliśmy się z okazji Nowego Roku, Dnia Kobiet, Powitania Lata i Andrzejek.W okresie wiosenno-letnio-jesiennym kilka
wieczorów spędziliśmy na działkowym grillowaniu u Wiktorii i Jana
Stanków.
I tak zbliżamy się do końca roku. Rok 2012 zakończyliśmy wspólnym kolędowaniem i życzeniami, aby 2013 rok był równie obfitujący w wydarzenia, dzięki którym zapominaliśmy o troskach, dolegliwościach i wieku. Ponoć nie zależy on tylko od ilości przeżytych lat,
lecz od stanu ducha. Nasz duch ma się doskonale.
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Krystyna Kolstrung-Grajny

WIELKOPOSTNE WSPOMNIENIA

W

stępna, sucha, głucha, środo-postna…
Już od wczesnego dzieciństwa w naszym domu rodzinnym
mama uczyła nas wyliczać na palcach kolejne niedziele Wielkiego
Postu: wstępna, sucha, głucha, środopostna, czarna, Palmowa –
WIELKANOC. Wiedzieliśmy też, że to święto ruchome zależy od
faz księżyca i wypada zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszym
wiosennym zrównaniu dnia z nocą. Wiele lat potem studiując historię, na ćwiczeniach z chronologii zupełnie zaskoczyłam profesorkę
dokładnym określeniem terminu Wielkanocy i nazwami niedziel
Wielkiego Postu.
Mama wyjaśniała nam, co oznaczają nazwy wielkopostnych niedziel. Wstępna, bo była najbliższą niedzielą po środzie popielcowej
i kościół wstępował w liturgiczny okres Wielkiego Postu.
Sucha niedziela wiązała się dawniej z „suchymi dniami” czyli
dodatkowymi postami w środę, piątek i w sobotę, w pierwszym tygodniu kolejnego kwartału roku. Dla mnie jako dziecka był to po
prostu znak, że częściej jadło się suchy chleb.
W niedzielę głuchą „wiązano dzwony” i w kościele zamiast
dźwięku dzwonków rozlegał się odgłos trajkotek, kołatek. Wtedy to
mama kupowała nam na targu od górali małe kolorowe trajkotki,
którymi mogliśmy do woli hałasować przez kilka dni – dłużej i tak
trajkotka nie wytrzymała.
Niedziela środopostna oznaczała, że połowa postu minęła i do
Wielkanocy coraz bliżej.
Dla rzeźników i masarzy (rzemieślnik wyrabiający wędliny
w swoim warsztacie) był to czas przygotowań obfitości wędlin na
stół wielkanocny, a dla sprzedawców ryb – „śledziorzy” – jak mawiała mama, czas dobrego zarobku zaczynał się kończyć. Mama
opowiadała, że przed wojną, w któryś dzień po „środopostnej”,
bo chyba nie w niedzielę, skawińscy rzeźnicy i masarze oraz
sprzedawcy ryb urządzali bitwę „kiełbasiorzy ze śledziorzami”.
Dziadek, zawołany masarz, dawał swoim czeladnikom kosz kiełbas
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i kiszek, którymi obrzucali się gdzieś tam w parku lub na plantach
z handlarzami ryb. Zgromadzona wokoło publiczność – najczęściej
dzieci z uboższych rodzin – dopingowała walczących i zbierała
porzuconą smakowitą broń.
W „czarną” niedzielę przychodzący do kościoła zastawali
wszystkie ołtarze przysłonięte fioletowymi zasłonami, znikały też
zdobiące je kwiaty. Zaczynał się okres powagi i przygotowań do
Wielkiego Tygodnia. W domu zabraniano nam hałaśliwych zabaw
i wygłupów. Moja mama bardzo głęboko przeżywała i lubiła okres
Wielkiego Postu i Wielkanocy, nawet bardziej niż Boże Narodzenie. Myślę, że wiązało się to z przywiązaniem do „dróżek kalwaryjskich” które przedreptała w ciągu swojego życia kilkadziesiąt
razy.Nie było jednak w naszej rodzinie tradycji uczestniczenia
w misteriach Wielkiego Tygodnia w Kalwarii Zebrzydowskiej –
tylko raz, jak pamiętam, tata wziął braci w Wielki Piątek na drogę
krzyżową do Kalwarii. Przez okres Wielkiego Postu mama często
przy pracach domowych śpiewała wielkopostne pieśni, najczęściej
„Ofiara krzyża spełniona”, „Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam” lub stare, liczące po kilkadziesiąt zwrotek rozważania
o Męce Pańskiej. Wieczorami, gdy uczyliśmy się przy stole, siadała z boku i czytała wielką jak mszał księgę z objawieniami o życiu
Chrystusa. Wówczas nie podobał mi się styl autorki, która każdy
akapit zaczynała od słów: „I zobaczyłam; i widziałam, i ujrzałam”.
Księgi już nie ma i nie wiem czyje to były objawienia.
Mama nam, dzieciom, na całe życie zaszczepiła szacunek do obrzędów wielkopostnych i jej zawdzięczam, że nie wyobrażam sobie
Święta Zmartwychwstania Pańskiego bez środy popielcowej, gorzkich żalów, drogi krzyżowej, i całego misterium Wielkiego Tygodnia oraz nocnego czuwania u Grobu Pańskiego. Droga krzyżowa
i gorzkie żale jeszcze 30–40 lat temu gromadziły bardzo wielką
liczbę parafian, którzy z trudem mieścili się w kościele pw. Św.
Szymona i Judy Tadeusza. W Skawinie Gorzkie żale śpiewano bardzo rozwlekle, co młodym nie bardzo się podobało. Potem dla dzieci i młodzieży nabożeństwo było odprawiane osobno w raźniejszym
tempie, ale przy okazji niektóre słowa, styl i gramatykę nieco unowocześniano. To z kolei mi się nie podobało, bo zawsze pociągało
mnie wszystko, co stare, i na przekór jak najgłośniej śpiewałam ar— 63 —

chaiczną wersję. Dziś bardzo cenię to, że pan organista gra
i uczy śpiewać dużo staropolskich pieśni. W czasach szkoły
średniej właśnie w okresie wielkiego postu po raz pierwszy zetknęłam się z nabożeństwami
przygotowywanymi specjalnie dla
młodzieży i przez młodzież. Do
dnia dzisiejszego pamiętam rozważanie wielkopostne mojego
kolegi z klasy osnute na wierszu
Tuwima Chrystusie…
W niedzielę palmową święciliśmy palmę ale taką małą, kupioną na targu lub zrobioną
z bazi, mirtu, zielonych gałązek. Adam Chmielowski, Ecce Homo, 1881 r.,
Nie pamiętam w Skawinie z cza- olej na płótnie, 146 × 96,5 cm
sów dzieciństwa i młodości tak
kolorowych procesji palmowych, jakie od wielu lat odbywają się
wokół kościoła Miłosierdzia Bożego. Poświęconą palmę mama
wkładała za nogi dużej postaci Chrystusa na krzyżu, który wisiał
nad kredensem w pokoju. Tkwiła tam często aż Bożego Ciała, gdy
mama przynosiła zielone gałązki z procesji do czterech ołtarzy.
Już przed Wielkim Tygodniem zaczynało się wielkie sprzątanie,
które należało według mamy zakończyć do czwartku, a najpóźniej
do godziny trzeciej w Wielki Piątek. Po godzinie śmierci Jezusa
nie należało już trzepać chodników, stukać ani wykonywać głośnych prac, a przede wszystkim nie można było brać do ręki młotka, gwoździ i obcęgów czyli narzędzi Męki Pańskiej. Nawet tata
starał się drobne naprawy skończyć przed piątkiem lub odkładał je
na „po świętach”.
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota, czyli triduum
paschalne, w domu moich rodziców było bardzo ważnym okresem
roku liturgicznego. Całą rodziną uczestniczyliśmy we wszystkich
obrzędach. W Wielki Czwartek po liturgii Wieczerzy Pańskiej bardzo przeżywałam moment, kiedy po zakończonej mszy świętej
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Giotto di Bondone, Zmartwychwstanie, ok. 1305 r., fresk ścienny, 185 × 200 cm, kaplica
Scrovegnich w Padwie

i przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do „ciemnicy”, gasły
świece i wieczna lampka przed głównym ołtarzem, otwarte drzwiczki ukazywały pustkę tabernakulum, a ksiądz obchodził wszystkie
ołtarze, przewracał stojące lichtarze i odrzucał na bok obrusy na
mensie ołtarzowej. Kościół wydawał mi się wtedy taki ograbiony,
sprofanowany. Najprzytulniej było wtedy w „ciemnicy”, gdzie jarzyły się świece wokół monstrancji, a ludzie przychodzący na czuwanie szeleścili kartkami modlitewników, szeptali zdrowaśki lub
pod przewodnictwem przepowiadacza śpiewali wielozwrotkowe
pieśni, z powtarzającymi się refrenami jak na przykład: „A gdy nas
już sądzić będziesz / Postawże nas Jezu w pierwszym rzędzie”.
Z tych długich pieśni najbardziej lubię do dziś – Ludu mój ludu, bo
rymy są łatwe do zapamiętania, a melodia kojarzy mi się z żalem
małego dziecka, które nie może pojąć dlaczego zostało skrzywdzone
przez najbliższych.
W niektóre lata w Wielki Piątek, mama zrywała nas przed świtem
z łóżek i takich zaspanych prowadziła nad strumyczek wpadający do
Skawinki. Tam myliśmy się w zimnej wodzie szybko trzeźwiejąc.
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Potem klękaliśmy na brzegu i razem odmawialiśmy pacierz, śpiewając na koniec Któryś za nas cierpiał rany. Mama tymczasem zrywała jakieś bezlistne gałązki i taką rózgą chłostała każdego po plecach
ze słowami: „Boże rany, Boże rany, Boże rany…” Wiedzieliśmy, że
czyniła to na pamiątkę brutalnego przepędzania Chrystusa przez
Cedron w drodze na sąd Piłata i po to, abyśmy potrafili znosić mężnie cięgi, jakie niesie życie. Nikt nie uchylał się przed ciosem, chociaż czasem trafiały się ostre gałązki cierniowe. Do dziś przy rodzinnych spotkaniach wspominamy z nostalgią te mamine „Boże rany”.
Tego dnia post był jak w środę popielcową – suchy chleb i żur
z ziemniakami bez omasty. Podczas wielkopiątkowego nabożeństwa
już od szkolnych lat budziły we mnie szczególną refleksję niektóre
momenty liturgii wielkopostnej – widok księdza leżącego krzyżem
przed ołtarzem i śpiew suplikacji Przed oczy Twoje, Panie. Spotykałam w życiu wiele razy w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Częstochowie i w innych sanktuariach starszych ludzi modlących się krzyżem
na ziemi i Jan Paweł II wielokrotnie modlił się samotnie leżąc krzyżem w niejednej świątyni.
I wiele razy zastanawiałam się, co ludzi skłania do takiej postawy,
czy wielka miłość, czy pokora, a może rozpacz lub bojaźń boża?
Także słowa pieśni przebłagalnej: Przed oczy Twoje, Panie, winy
nasze składamy i ich posępna melodia w dzieciństwie budziły we
mnie lęk, ale w miarę dorastania zrozumiałam, że dopiero takie
właśnie pełne bólu i skruchy przyznanie się do własnej niegodziwości, tchórzostwa i braku odpowiedzialności, uprawnia do błagania
z nadzieją i ufnością: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a Nieśmiertelny! Zmiłuj się nad nami”.
Lubiłam też obserwować, jak ksiądz przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do grobu, otulał monstrancję w nowiutki
biały welon. Podczas mszy świętej przykrywając kielich obrusem
i palką księża robią to szybko i mechanicznie, natomiast okrywając
monstrancję często z taką troskliwością układają każdą fałdeczkę,
jak matka strojąc córkę do ślubu.
Kiedy po zakończonych obrzędach i złożeniu Chrystusa do grobu wracaliśmy do domu, mama zasłaniała wszystkie lustra płóciennymi ręcznikami na znak, że zmarł ktoś najbliższy z rodziny. Tak
samo zasłonięte były lustra po śmierci dziadka i babci i gdy umarł
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tata i mama. Lustra odsłaniało się po powrocie z procesji rezurekcyjnej. Potem zwykle do północy mama kończyła piec placki, a ci,
którzy jej pomagali ćwiczyli się w cnocie męstwa – bo i jak tu
umyć miskę po masie serowej nie wygarniając słodkich resztek?
Na adorację u Grobu Chrystusa chodziliśmy w zależności od wieku albo z rodzicami albo z grupami młodzieżowymi lub z mamą po
skończonej pracy. Przy Grobie Chrystusa obok księży i ministrantów wartę trzymali strażacy z toporkami za pasem i w hełmach na
głowie, brakowało natomiast harcerzy, których w okresie Polski
Ludowej zawłaszczano do państwowych uroczystości. Grób Pański
dekorowany był dawniej ogromną ilością kwiatów i specjalnie na tę
okazję wyhodowanymi w skrzynkach zielonymi źdźbłami zbóż.
Lubiłam i nadal lubię tę nocną modlitwę. Właśnie klęcząc przed
Grobem Chrystusa czuję jakby świat się zatrzymał i nastała wielka
cisza. Do niczego nie trzeba się śpieszyć, misterium męki Pańskiej
się skończyło: „Wykonało się”. Trzeba tylko czekać na czas Zmartwychwstania. Jest to najlepszy czas, żeby przemyśleć najważniejsze
sprawy, zastanowić się po raz kolejny nad sensem swojego życia,
pogodzić się z tym, czego zmienić się nie da, zacząć jeszcze raz od
nowa to, co da się jeszcze naprawić.
W Wielką Sobotę cały dom pachniał plackami, chrzanem, wędzonkami, wykrochmalonymi firankami i pastą do podłogi ale post
był utrzymywany aż do powrotu z rezurekcji. Sobota od rana pełna
jest drobnych prac. Trzeba przynieść z targu bukszpan do ozdoby
koszyczka i pierwsze żonkile na stół. Potem gotowanie jajek w łupinach z cebuli i malowanie pisanek. Jak pamiętam od dziecięcych
lat zawsze malowaliśmy jajka, choć nie były to żadne dzieła sztuki.
W jednym roku, dokładnie w Millenium chrztu Polski w 1966 r. za
namową taty wymalowałam tuszem na jajkach Mieszka i Dobrawę,
św. Wojciecha i Chrobrego i chrzcielnice i orły piastowskie i tak się
te pisanki podobały, że musiałam zrobić dla rodziny całą serię.
W dzieciństwie lubiłam układać „święconki” w koszyku, zdobić
mirtem, baziami. Mama zawsze dbała, żeby w koszyku było wszystko, co będziemy spożywać na śniadanie wielkanocne. Był więc
chleb i babka drożdżowa, jajka, masło, kiełbasa, kawałek szynki
i chrzan, buraczki, sól i pieprz. Pośrodku oczywiście biszkoptowy
i cukrowy baranek otoczone cukrowymi kurczątkami. Nasz kosz był
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duży i ciężki i czasem nawet narzekaliśmy, że inne dzieci miały
mniejsze koszyczki do dźwigania.. Po powrocie z kościoła poświęcone pokarmy były układane na stole, a cukrowego baranka stawiała mama pośrodku gęstego trawnika z rzeżuchy. Pamiętam nawet
wierszyk:
Cukrowy baranek ma złociste różki
pilnuje pisanek na łące z rzeżuszki
a gdy nikt nie widzi, chorągiewką buja
i cichutko beczy – Święte Alleluja!

Z barankiem wielkanocnym pieczonym z ciasta wiąże się rodzinna historia z czasów II wojny światowej. W drewnianym domu
mojej cioci w czasie okupacji przez długi czas kwaterowali Niemcy.
Kiedy w 1945 Niemcy wycofali się, rodzina wróciła do domu i ciocia obiecała upiec chleb w piecu chlebowym. Trzeba go było dokładnie wyczyścić ze śladów po niemieckich żołnierzach. Podczas
wygarniania z czeluści pieca śmieci, popiołu i pajęczyn wyczuła pod
ręką jakiś metalowy duży przedmiot o groszkowanej powierzchni.
Pierwszą myślą było – jakiś pocisk, bo na granat za duży! I następna myśl – co by się stało, gdyby zapaliła w piecu przed wyczyszczeniem czeluści? Ciocia była dzielną osobą i postanowiła sama tę
„bombę” usunąć. Wszystkie dzieci wyprowadziła do sąsiadów
i wzięła się do wyciągania niebezpiecznego pocisku. Szepcząc zdrowaśki powolutku wyciągnęła to coś z pieca i zawinąwszy w fartuch
wyniosła z izby. Ostrożnie rozwinęła i przyjrzała się pociskowi
w pełnym świetle – i oto okazało się, że pod warstwą kurzu i sadzy
kryje się żeliwna, czarna forma „ wielkanocnego baranka”. W ten to
sposób forma na baranka – „łup wojenny” po Niemcach służy do
dziś kolejnym pokoleniom naszej rodziny.
Wielka Sobota to ostatni dzień Triduum Paschalnego z liturgią
rozpoczynającą się po zachodzie słońca święceniem ognia, paschału
i wody i kończąca się mszą świętą i procesją rezurekcyjną. Bogactwo obrzędów sprawiało, że całe nabożeństwo chociaż długie nie
nużyło, tym bardziej, że trakcie jego trwania zmieniał się nastrój
i śpiewy stawały się coraz bardziej radosne, aby w końcu wybuchnąć całą mocą podczas chwalebnego Alleluja! Pamiętam długoletniego proboszcza w kościele pw. św. św. Szymona i Judy Tade— 68 —

usza – księdza Kowalskiego, jak mocnym głosem śpiewał trzy razy
trzykrotne: „Alleluja! Alleluja! Alleluja!”, za każdym razem podwyższając tonację.
W latach mojej wczesnej młodości językiem liturgii kościelnej
była łacina, którą uważałam za bardziej dostojną i odpowiednią do
sprawowania obrzędów kościelnych, niż powszedni język narodowy. Wydawało mi się słusznym, że w całym katolickim świecie
modlitwy brzmią tak samo. W czasie całego Triduum Paschalnego
wiele obrzędów liturgicznych było odprawianych tylko jeden raz
w roku, więc tym bardziej z uwagą śledziłam gesty i czynności kapłana, aby – nie rozumiejąc słów – pojąć ich znaczenie. Często po
powrocie do domu rodzice tłumaczyli, po co do paschału wtyka
ksiądz jakieś ozdoby lub co znaczą słowa modlitwy śpiewane
przez księdza podczas zanurzania paschału w balii z wodą. Posoborowa liturgia w języku polskim to wielkie dobro, bo pozwala
być nie tylko świadkiem ale i pełnym uczestnikiem wszystkich obrzędów w kościele.
Wigilie paschalne, w których uczestniczyłam w ciągu mojego
życia zaczynały się i kończyły o różnych porach – najczęściej tuż
przed zmrokiem, tak że paschał wprowadzano do ciemnego kościoła, czasem jeszcze za dnia i dopiero procesja rezurekcyjna odbywała się w ciemności, ale któregoś roku w Żywcu na procesję Zmartwychwstania wychodziliśmy przed świtem w niedzielę. Podczas
procesji Zmartwychwstania bardzo pilnowałam aby ani przez moment nie zgasła mi świeczka i podobnie jak w święto Matki Boskiej
Gromnicznej zawsze starałam się donieść światło do domu. Wiele
lat później już jako dorosła osoba uczestnicząc w Triduum Paschalnym w kościele Dominikanów w Krakowie odkryłam nowe piękno
i głębię liturgii wielkanocnej – modlitwę śpiewem. Stare pieśni wielkanocne, psalmy biblijne, kantyki, kanony z Taize we wspaniałym
muzycznym opracowaniu, śpiewane przez scholę pozwoliły mi jeszcze lepiej wsłuchiwać się w słowa liturgii. Dobrze, że i w naszym
kościele dzięki scholi „Sygnaturka” rozbrzmiewa na zakończenie
Triduum Paschalnego radosny psalm:
Oto są baranki młode, oto ci, co zawołali Allelują!
Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili
Alleluja, Alleluja!
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Katarzyna Witek, Mariusz Tarnopolski

„PRZEZ MAŁĄ OJCZYZNĘ Z KULTURĄ POD RĘKĘ”

W

raz z początkiem Nowego Roku Towarzystwo Przyjaciół Skawiny przystąpiło do realizacji kolejnego dużego przedsięwzięcia. Projekt „Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę – kultywowanie lokalnych tradycji poprzez
organizację zajęć edukacyjnych”
ma na celu promocję i zachowanie dziedzictwa kulturowego
i specyfiki obszarów wiejskich
poprzez organizację zajęć edukacyjnych. Współfinansowany jest
on ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Projekt zakłada wykonanie lalek w stroju skawińskim z XIX
wieku i przeprowadzenie zajęć
edukacyjnych w jedenastu wiejskich szkołach podstawowych
Gminy Skawina, dotyczących tego historycznego stroju. Duże,
40 cm lalki wykonane z wielką
precyzją przez skawińskie artystki, panie: Alicję Fiutowską
i Krystynę Sojkę, stanowić będą
doskonałe narzędzie edukacyjne.
Każdy element stroju może zostać zdjęty i zaprezentowany
uczestnikom wykładu. W ramach
promocji naszej Małej Ojczyzny,
takie lalki trafiły już na ręce: „Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę”,
Burmistrza Miasta i Gminy Ska- rys. M. Szynkarczuk, M. Droździewicz
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wina, Dyrektora Muzeum Regionalnego w Skawinie, Prezesa Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast oraz Asystenta Burmistrza Miasta i Gminy Skawina ds. Organizacji Pozarządowych
i Sportu. W podobne eksponaty doposażone zostaną również cztery
Izby Regionalne z naszej gminy, gdzie będą stanowić nie lada atrakcję dla zwiedzających.
Do wykonania lalek wykorzystano udostępniony przez Muzeum
Regionalne w Skawinie, odtworzony w ramach projektu „Tradycyjny regionalny strój skawiński podmiotem tożsamości kulturowej
rejonu Skawiny i Małopolski” – mieszczański strój skawiński
z XIX wieku. Nieocenioną pomoc otrzymaliśmy również ze strony
Urzędu Miasta i Gminy Skawina, który do naszego projektu udostępnił nam dwie publikacje tj. strój skawiński oraz Legendy i bajania gminy Skawina ze wspaniałymi rysunkami autorstwa pań: Magdaleny Szynkarczuk i Magdaleny Droździewicz. Profesjonalnie
wykonane zdjęcia lalek zawdzięczamy pani Małgorzacie Kopeć.

Anna Kudela, Katarzyna Witek, Mariusz Tarnopolski

RELACJA Z PRZEBIEGU PROJEKTU
„CZEGO JAN NIE UMIE, TEGO JAŚ GO NAUCZY –
E-WARSZTATY LITERACKIE PROMUJĄCE
INTEGRACJĘ MIĘDZYPOKOLENIOWĄ”

U

czestnicy, realizujący nasz
tytułowy projekt, pełną parą
zbliżają się do finału. Do tej pory
wszystko idzie gładko. Zajęcia
techniczne odbywały się w MultiCentrum, miejscu najlepiej do takiej działalności przygotowanym, a na warsztaty literackie udzieliła
nam gościny Miejska Biblioteka Publiczna – Partner Projektu.
Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012–2013.
Warsztaty odbywają się pod hasłem „Ze śmiechem łatwiej żyć”.
Zgodnie z tą dewizą opracowaliśmy szczegółowy program: wyszukaliśmy definicje i zgłębiliśmy teoretycznie mechanizm śmiechu, co samo w sobie okazało się dość zabawne; mówiliśmy o różnych funk-

Zajęcia w MultiCentrum
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Anna Klimczyk udowadnia, że…

…„Ze śmiechem łatwiej żyć”
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Zakonczenie warsztatów I grupy. Dyplom odbiera p. Maria Blus

cjach śmiechu, także w trudnych sytuacjach i ciężkich czasach, nieco
dłużej zatrzymaliśmy się przy dowcipach okupacyjnych i peerelowskich, z pewnym zdziwieniem odkrywając, że niektóre z nich z niewielkimi zmianami adaptowane bywają do różnych czasów i osób –
można powiedzieć, że zyskują wymiar ponadczasowy. Uczestnicy
czynnie włączyli się w tę część zajęć, sypiąc dowcipami jak z rękawa.
Od połowy stycznia zajęcia poświęcone były najmłodszej sztuce
śmiechu – kabaretowi. Prowadząca je pani Ania Klimczyk zadbała
o efektowne rozpoczęcie: wkroczyła do czytelni w pięknym stroju
z epoki fin de siècle’u, kiedy to w kawiarni Michalika przy ul. Floriańskiej narodził się polski kabaret. Pani Ania szturmem zdobyła serca uczestników. Równie ciekawe zajęcia prowadzą współautorka artykułu Anna Kudela oraz pan Andrzej Morawa.
W realizacji projektu uczestniczą młodzi wolontariusze, zrzeszeni
w działającym przy TPS, Skawińskim Centrum Wolontariatu. Bynajmniej nie ograniczają się oni do „obsługi technicznej”. Żywo
reagują na wszystko, co się na zajęciach dzieje i biorą udział
w scenkach i dialogach. Jakoś nie odczuwamy dzielącej nas różnicy
dwóch pokoleń, a i oni nie wydają się spanikowani w tym, że nasza
średnia wieku przekracza granicę 4 × 15 lat – mówi jedna z uczestniczek. Na razie wszystko idzie gładko, ale nie chwalmy dnia przed
zachodem słońca.
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Janusz Bierówka

ŚMIERĆ NIEWINNEGO CHŁOPCA1

O

pisane wydarzenia rozegrały się w Radziszowie na Podlesiu,
w czasie mrocznych dni okupacji hitlerowskiej w latach 1942–
–1943. Kilka miesięcy wcześniej chłopiec wraz ze swoją mamą
i babcią trafił do domu Franciszki Mazurkiewicz z Wasylów i Wincentego Mazurkiewicza. Wynajęli izbę jako letnicy, których przed
wojną na Podlesiu nie brakowało. Państwo Wasylowie, borykając
się z trudną codziennością i niedostatkiem okresu wojny, chętnie
rodzinę przygarnęli. Sami mieli trzech synów: Kazimierza (ur. 1933),
Tadeusza (ur. 1937) i Henryka (ur. 1939). Dzieci nawzajem polubiły
się i chętnie się razem bawiły. Nowego kolegę nazwali Jurek, bo nie
znali jego prawdziwego imienia. Babcia i mama też posługiwały się
zmienionymi imionami i nazwiskami. Byli Żydami, więc za samo
pochodzenie w każdej chwili groziła im śmierć z rąk okupanta. Codzienności i biedzie Państwa Wasylów od teraz dodatkowo towarzyszył jeszcze strach.
Babcia Jurka mogła mieć wówczas około 60 lat, mama zaś około
40. Jurek był moim rówieśnikiem – wspomina Pan Kazimierz Wasyl, dziś emeryt, mieszkający w Krakowie. Rodzina ta mieszkała u
nas kilka miesięcy. Tego domu dziś już nie ma, ale gdyby dotrwał
do naszych czasów, przypisany by był do ul. Nad Pasieką. W chwili tragedii miałem 9 albo 10 lat. Z wielkim trudem wspominam to
nawet teraz, choć już od tamtych dni minęło blisko 70 lat. Przecież
lubiłem się z nim bawić... Mieszkał u nas w domu kilka miesięcy.
Wszystko rozegrało się w lecie 1943 r. Do ich domu przyszedł
polski, tzw. granatowy policjant ze Skawiny. Nazywał się, bądź miał
pseudonim Zdziebko. Tyle zapamiętał Pan Kazimierz. Był z nim
Niemiec w ciemnoniebieskim mundurze. Przyszli, by zabrać kobiety, babcię i mamę Jurka. Rozstrzelano je za cmentarzem w Radziszowie. Po chłopca przyszli chyba nazajutrz – wspomina Pan KaziMateriał ten powstał na podstawie wspomnień Kazimierza Wasyla, spisanych we
wrześniu 2012 r.
1
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mierz. Jak weszli do domu, podstępnie wywołali Jurka pod pretekstem, że zaprowadzą go do mamy i babci. On sam z radością do nich
wyskoczył. Martwił się przecież o nie, nie wiedząc o tym, co je
spotkało. Jurka wprost z naszego domu zaprowadzili do lasu. Przeszli około 25–30 metrów od drogi, która oddzielała naszą posesję od
lasu. Mówiąc inaczej było to na tyłach posesji państwa Szczepańskich. Tam dokonano bestialskiego mordu na niewinnym chłopcu.
Pochować go w miejscu zastrzelenia musiał mój wujek – ze wzruszeniem mówi po latach Pan Kazimierz. Wujkiem tym był Jan Wasyl, brat Franciszki Mazurkiewicz. Pan Jan Wasyl od lat 40. zamieszkał w Zakopanem. Był kolejarzem, a z zamiłowania był muzykiem.
Wujek często wspominał ten dzień, gdy przyszło mu pochować
w lesie ciało małego Jurka. Dla upamiętnienia miejsca pochówku,
ze sosny ściął korę. Jako dziecko, pan Kazimierz często zaglądał na
miejsce wiecznego spoczynku swojego kolegi. To przecież jest tak
blisko miejsca, w którym kiedyś mieszkał. Tam też często się bawiły dzieci. Po wojnie biegali wzdłuż linii lasu w stronę szlabanu,
gdzie po dziś dzień zachowały się, choć już mocno zatarte, ślady
niemieckich okopów.
Jeśli ktoś może rozwinąć wspomnienia pana Kazimierza, bądź
opowiedzieć inną zapamiętaną lub zasłyszaną historię z czasów drugiej wojny światowej, uprzejmie proszę o kontakt.

Zbigniew Morawski

PRZEDSTAWIAMY PARAFIALNY KLUB SPORTOWY
MILENIUM1

P

arafialny Klub Sportowy Milenium działa przy parafii Świętych
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. Nazwę swą
zawdzięcza dacie urodzenia: powstał na początku 2000 roku – roku,
w którym dobiegało końca drugie tysiąclecie chrześcijaństwa i świata nowożytnego. Pomysłodawcą i inicjatorem pierwszych prac był
ks. Grzegorz Odrzywołek, wówczas wikariusz „starej parafii”.
W porozumieniu z nauczycielami w-f z miejscowych szkół i przy
wsparciu śp. ks. proboszcza Leona Barana przeprowadzono wybory
i powołano Zarząd, który opracował i zatwierdził statut. Pierwszym
prezesem Zarządu PKS Milenium został Stanisław Jaworski. Początkowo treningi wszystkich powstałych sekcji: siatkówki, piłki nożnej
oraz tenisa stołowego odbywały się na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Katolickich przy ul. Ks. Walerego Troski. W dniu 29 marca
2000 r. Starosta Krakowski wpisał Klub do ewidencji, nadając mu
tym samym osobowość prawną. Ks. G. Odrzywołek wyjechał wkrótce do pracy na Ukrainie, ale zanim to zrobił, zdołał zainteresować
ideą klubu wielu ludzi dobrej woli, co zaowocowało rozpoczęciem
prac przy budowie boiska wraz z budynkiem klubowym. Następny
opiekun Klubu i prezes ks. Krzysztof Wilk oraz Zarząd, kontynuowali obraną linię rozwoju. Przy ogromnym nakładzie pracy
i wsparciu wielu firm oraz osób prywatnych wkrótce ogrodzono
blisko 2 ha powierzchni i wykonano prace drenażowe pod płytą
przyszłego boiska. Staraniem następnego zarządu, któremu przewodniczył i nadal przewodniczy prezes Zbigniew Morawski, oddano
do użytku boisko z budynkiem klubowym.

1 Od dawna już w „Informatorze” pojawiają się wzmianki o Parafialnym Klubie Sportowym Milenium: a to współuczestniczymy w sobotnich wycieczkach po ziemi skawińskiej, to kibicujemy najmłodszym piłkarzom, to znów sędziujemy w międzyszkolnych
konkursach znajomości lokalnych podań. Nigdy jednak nie pisaliśmy szerzej o organizatorach tych imprez. Artykuł pana Zbigniewa Morawskiego jest więc wypełnieniem luki
w naszych informacjach. Zespół redakcyjny.
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Dziś, obok boiska głównego znajdują się tam boiska treningowe,
obiekt ma własny parking, jest oświetlony i monitorowany. Organizowane są tam zawody sportowe, rozgrywki, imprezy rekreacyjne
i kulturalne oraz ogniska szkolne. Gościnny klub użycza również
stadionu będącym w potrzebie drużynom z terenu gminy. Warto
podkreślić, że obiekt powstał bez żadnej dotacji z zewnątrz. Równolegle z budową boiska Milenium prowadziło działalność merytoryczną przygotowując zawodników w poszczególnych sekcjach,
a rozgrywki odbywały się głównie w ramach Związku Parafialnych
Klubów Sportowych.
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Dziś działalność Klubu rozrosła się znacznie. Milenium organizuje turnieje piłki nożnej i siatkowej dla drużyn zrzeszonych
w Małopolskim Związku Parafialnych Klubów Sportowych, wspólnie z CKiS zorganizowało Pierwszy Duatlon w Skawinie. Prowadzi obozy szermierki i turnieje szermiercze, konkursy kulturalne
i wycieczki dla dzieci po ich „małej ojczyźnie” – gminie, szuka
sojuszników i sponsorów, gdzie się da. Wszystko wymaga ogromnej pracy i równie wielkiego zaangażowania – ludzie związani
z Milenium działają w poczuciu misji, z pasją, z sercem i bezinteresownie. Oddajmy głos im samym:
Za cel postawiliśmy sobie pracę nad rozwojem kultury fizycznej i sportu u ludzi młodych. Dlatego prowadzimy zajęcia z dziećmi i młodzieżą, nie posiadając sekcji seniorów. Nasi wychowankowie, jeśli po osiągnięciu dorosłości chcą zostać nadal w sporcie, zasilają inne drużyny z okolicy.
Co nam to daje? Prowadząc nabory dzieci do poszczególnych sekcji nie kierujemy się
statusem finansowym rodziców, ani też wybitnymi osiągnięciami sportowymi. Krótko
mówiąc u nas szansę ma każdy. Jak pokazuje historia, wielu młodych ludzi odkryło
swoje talenty i uwierzyło w siebie właśnie dlatego, że stworzyliśmy im alternatywę.
Mają się gdzie poruszać i porywalizować ze sobą zamiast nudzić się pod blokami.
Działalność rozpoczęliśmy od piłki nożnej i nadal jest to nasz chluba. Chłopcy biorą
udział już nie tyko w rozgrywkach Parafialnych Klubów Sportowych, ale także
w Ligach Małopolskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej (aktualnie drużyny juniorów młodszych, trampkarzy starszych i młodszych oraz jeszcze młodszych, tzw.
„orlików”, a w sezonie 2011/2012 zgłosiliśmy do rozgrywek MZPN także formację
najmłodszą, czyli „żaki”). Podobnie z sekcjami piłki siatkowej. Szkolimy także sekcję szermierzy i dziewczęta ćwiczące taniec nowoczesny.
Organizujemy wycieczki z przewodnikiem po okolicznych miejscowościach, w ramach rozwoju świadomości narodowej i podtrzymywania tradycji lokalnej oraz kształtowania zainteresowania małą turystyką.
Nie mamy stałych dotacji, co trochę hamuje naszą działalność. Fundusze pozyskujemy
gdzie się da, a gdy jest ich za mało wyciągamy rękę po pomoc do lokalnych przedsiębiorców. Chyba nas lubią, bo na ogół nie odmawiają.
Równolegle z bieżącą działalnością chcemy się rozwijać, tworzyć nowe sekcje, wzbogacać infrastrukturę, skutecznie przeciwdziałać poczuciu wykluczenia dzieci z rodzin
ubogich lub zagrożonych patologią.
Wszystko z myślą o zdrowym rozwoju młodego pokolenia i póki są ludzie myślący
podobnie jak my, nie lękamy się o przyszłość.

Zygmunt Ryll

SZACHY W SKAWINIE

T

emat jest wdzięczny i ciekawy lecz trudny, ze względu na to, że
opieram się na własnej pamięci, która – jak to pamięć – zawodzi. Podpieram się więc wydawnictwem 90 lat TKS Skawinka
1922–2012, w którym wspomina się o Sekcji Szachowej.
W 1945 r., gdy po niemieckiej okupacji życie zaczynało powoli
się normalizować, znany miłośnik szachów, późniejszy prezes krakowskich szachów (OZSzach) i krakowskiego sportu (WPS) Adam
Jasiński, zorganizował w budynku skawińskiego magistratu czyli
w ratuszu szachowe spotkania. Przyprowadzał mnie z domu na Parcelach, gdyż byłem małolatem. Grali tam także wg mojej pamięci
m.in. Jan Czopek, Wojciech Gawle, Marian Niechaj, Antoni Wojtylak. Już jako Sekcja Szachowa TKS Skawinka otrzymaliśmy lokal
w Sokole, gdzie zagnieździliśmy się na wiele lat. Drużyna została
zgłoszona do rozgrywek. W tym miejscu godzi się nadmienić, że
przed okupacją w Skawinie też grano w szachy. Wyróżniali się pięk-

Pierwszy z lewej – międzynarodowy sędzia szachowy Zygmunt Ryll, w środku – mistrz
szachowy Anatolij Karpow
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ną grą i sukcesami Jerzy Stec, znany matematyk i mieszkający na
Szwabach Franciszek Major, w latach siedemdziesiątych XX w.
trener drużyny, a w 1951 r. mistrz Polski w szachach drużynowych
w Kolejarzu Kraków. Z chwilą budowy w naszym mieście Huty
Aluminium, sekcją zajął się pracujący tam Julian Sołonczak, doskonały zawodnik, działacz, wieloletni członek Zarządu Krakowskiego
Okręgowego Związku Szachowego i sędzia szachowy, który przez
wiele, wiele lat był animatorem życia szachowego w naszym mieście. Organizował wiele cieszących się popularnością turniejów
szachowych, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Z jego inicjatywy,
w każdej skawińskiej szkole działały kółka szachowe. Wykładowcami byli m.in. Jan Krupa, Bronisław Pogoda i Zygmunt Ryll. Wprowadzili oni kilku juniorów do finału Mistrzostw Polski.
W 1952 r. pierwsza drużyna grała w A klasie, a druga w C. Drużyny występowały w składach ośmioosobowych, w tym jeden junior
i jedna kobieta. Kadra drużyny to wspomniani już Julian Sołonczak,
Jan Czopek, Adam Jasiński, Marian Niechaj, Zygmunt Ryll, Antoni
Wojtylak, a także Franciszek Dec, Kazimierz Lutliński, Józef Marucha, Bronisław Pogoda, Olga Prokop. Drużyna rozrastała się i krzepła. W 1958 r. grano z powodzeniem w bardzo silnej lidze okręgowej. Przybyli też nowi zawodnicy, tacy jak m.in.: Adam Groblicki,
Jan Krupa, Piotr Książek, Józefa Obst oraz juniorzy Andrzej Skołyszewski „Dudek”, Waldemar Bednarz i Kazimierz Gąsior (trenowany w wojsku przez mistrza międzynarodowego Reprezentanta Polski
i olimpijczyka Stefana Witkowskiego), a także Jacek Para. W 1963 r.
nasza drużyna szachowa wywalczyła prawo gry na szczeblu centralnym w II lidze, lecz z powodu braku środków finansowych nie
skorzystała z tej szansy. Drużynę przeniesiono pod opiekę Rady
Zakładowej Związku Zawodowego Hutników Huty Aluminium.
Drużyna nadal pod kierownictwem fana szachów Juliana Sołonczaka rozwijała się i notowała sukcesy, zarówno drużynowe, jak i indywidualne.
Mistrzem województwa w grze błyskawicznej – po 5 minut na
partię dla zawodnika – został Adam Groblicki. Nasi zawodnicy wygrali też wiele turniejów klasyfikacyjnych i okolicznościowych,
zajmując także w mistrzostwach Krakowa wysokie miejsca. Przez
wiele lat zespół grał z powodzeniem w lidze międzywojewódzkiej.
— 81 —

Reprezentowaliśmy też powiat Kraków z powodzeniem w międzynarodowych zawodach z reprezentacją powiatu Lipsk (NRD). Było
to w latach 70. XX w.
Do drużyny w tym okresie przybyli m.in.: Janusz Kasperkiewicz,
Czesław Grabowski, Mirosław Grządziel, Fiołka, Kazimierz Fołta,
Alojzy Kaczmarczyk, Stanisław Krupa, Zygmunt Kuzia, Edward
Orzechowski, Franciszek Maślanka, Dorota Maślanka, Józefa Obst,
Marek Cichoń, Marek Dzik Lidia Jasińska-Kuzia, Jerzy Szafruga,
Jerzy Konior, Mieczysław Gałuszka znany i ceniony w Polsce teoretyk szachowy i publicysta, Kazimierz Sosin. Szachy w Skawinie
były bardzo popularne; można napisać, że grali wszyscy i wszędzie.
Po odejściu na Wieczne Szachowisko niezapomnianego Juliana
Sołonczaka, drużynę przejął Bronisław Pogoda, a po nim Jan Krupa.
Niestety, po 1990 r. drużyna przestała działać zawodniczo, chociaż
wielu graczy spotyka się dalej i gra towarzysko w budynku pływalni, gdzie powstało i działa Koło Szachowe CKiS Skawina, zajmujące się szkoleniem dzieci i młodzieży, biorąc udział w rozgrywkach
indywidualnych i drużynowych Małopolskiego Związku Szachowego w Krakowie, a także w mistrzostwach szkół. To jednak już inna
historia. Trenerem w CKiS jest Kamil Makówka.
Pozwólcie, Szanowni Czytelnicy, że podzielę się na zakończenie
osobistą refleksją. Mogę się nieskromnie pochwalić, że do 1955 r.
byłem najlepszym skawińskim juniorem. Można spytać, czy byłem
takim dobrym zawodnikiem? Odpowiedź brzmi: Byłem jedynym
juniorem w mieście.

Nasze sprawy
30 STYCZNIA 2013
W HOŁDZIE POWSTAŃCOM STYCZNIOWYM
Dla upamiętnienia 150. rocznicy wybuchu ostatniego z naszych wielkich powstań narodowych zaprzyjaźniony z nami Klub Przyjaciół
Wieliczki współuczestniczył w uroczystościach na terenie swego miasta, a sam zorganizował spotkanie z cyklu Wieliczka – Wieliczanie,
poświęcone w całości temu wielkiemu wydarzeniu. Zostaliśmy na nie
zaproszeni jeszcze w ubiegłym roku i wzięliśmy w nim udział. Spotkanie miało miejsce 30 stycznia br. i właściwie było sesją naukową,
na której referaty wygłaszali wybitni znawcy tematu, a robili to w sposób tak interesujący, że zasłuchani uczestnicy nawet nie zauważyli,
kiedy minęło parę popołudniowych godzin. „Podręcznikowa” historia
powstania koncentruje się wokół sporów ideowych i działań wojennych na terenie Królestwa Kongresowego; dopiero kolejne wykłady
otworzyły nam oczy na wkład Galicjan w tę wielką próbę wywalczenia wolności, no i na cenę, jaką wielu rodzinom przyszło za ten wkład
zapłacić. Nasza wcześniejsza wiedza na ten temat ograniczała się do
terenu Skawiny i najbliższej okolicy. My, tzn. dwuosobowa reprezentacja Skawiny w składzie S. Grodecki i A. Kudela, też wnieśliśmy
maleńki wkład w tę sesję, prezentując postać Feliksa Pachla – skawinianina, który ostatnie lata swego życia spędził w Wieliczce, tam też
został pochowany, a nazwisko jego widnieje na tablicy pamiątkowej,
postawionej w 1938 r. na miejscowym cmentarzu.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa Wokół Powstania Styczniowego.
Fotografie pochodziły ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii im.
Walerego Rzewuskiego w Krakowie. Prezentowała je p. mgr Lucyna
Król, pracująca w tym muzeum. To było kolejne przeżycie i emocjonalne, ze względu na temat, i intelektualne, bo prelegentka niezwykle ciekawie i przystępnie wprowadziła słuchaczy w tajniki
dziewiętnastowiecznej fotografii. Nasza wizyta w Wieliczce okazała
się bardzo ważna nie tylko dla nas, reprezentantów TPS. Poznaliśmy
tam i nawiązali kontakty z ludźmi, w jakiś sposób związanymi ze
Skawiną: p. Michał Wołek z Andrychowa jest w prostej linii potomkiem Feliksa Pachla; zapisaliśmy sobie adresy i jego, i jego krew— 83 —

nych, wywodzących się od syna Feliksa, Ferdynanda, o którym napiszemy w jednym z najbliższych numerów. Wymieniliśmy adresy
z dr. B. Stefanem, urodzonym w Skawinie bratankiem dr. Jana Stefana. P. Lucyna Król zaprosiła nas do Muzeum Fotografii, gdzie
możemy znaleźć sporo interesujących nas materiałów. Tak więc
uroczystość w Wieliczce będzie miała swój roboczy ciąg dalszy:
przełoży się na poszukiwania nowych materiałów, dotyczących
przeszłości naszego miasta.
A. K.
22 MARCA 2013
DOROCZNY KONKURS W „DWÓJCE”
Jak co roku na wiosnę najstarsza szkoła skawińska, nosząca imię
założyciela miasta, Kazimierza Wielkiego, zorganizowała gminny
konkurs Skawina – Moja Mała Ojczyzna. Odbył się on 22 marca br.,
a wzięło w nim udział aż jedenaście szkół. Po miłym powitaniu
wszystkich obecnych przez p. dyr. Halinę Buchowską uczniowie
zaprezentowali żywy, barwny program artystyczny opracowany
przez p. Joannę Cholewę, po czym przystąpiono do zmagań konkursowych. Konkurs rozgrywał się w siedmiu kategoriach. Pierwsza
z nich składała się z dwóch zadań: należało rozpoznać pięć dworów
z terenu gminy i odpowiedzieć na trzy pytania. Następnie rozwiązywano krzyżówkę dotyczącą etymologii nazw miejscowości. Potem
rozpoznawano miejscowe legendy na podstawie ich fragmentów,
zaczerpniętych ze zbiorku opracowanego przez Renatę Bysinę
i Agnieszkę Mikulec (Legendy i bajania gminy Skawina). Czwarte
zadanie okazało się bardzo czasochłonne: dzieci miały ułożyć puzzle, przedstawiające kapliczkę w Korabnikach i kościół w Woli Radziszowskiej, a następnie podać podstawowe informacje dotyczące
tych obiektów. Problemy zaczęły się już przy układaniu, bo puzzle
wycięte ze zwykłej, wiotkiej kartki, przesuwały się przy każdym
szybszym ruchu układających. Gdy obrazki wreszcie ułożono, należało każdy fragmencik posmarować klejem i przylepić we właściwym miejscu. Zajęło to znacznie więcej czasu, niż wciśnięcie palcem. Ostatecznie jury i organizatorzy postanowili przyjąć także
niedokończone obrazki, oceniając je na pół punktu. Kolejne zadanie
wiązało się ze strojem skawińskim: na kolorowych fotografiach zaznaczono te jego części, które mieli podpisać uczestnicy konkursu.
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Fotografie pochodziły z opracowania Strój Skawiński pióra p. Krystyny Kolstrung-Grajny, wydanego przez Urząd Miasta i Muzeum
Regionalne. Niełatwo było uczestnikom odnaleźć Skawinę na fotografii panoramy Krakowa z Kroniki świata Hartmana Schedla, co
stanowiło część następnego polecenia. Kolejne jego pytania dotyczyły rewitalizacji rynku i dokonanych przy tej okazji znalezisk.
Szczególnie ta ostatnia część szóstego zadania przypadła dzieciom
do gustu – wiedziały naprawdę dużo, często więcej, niż od nich
wymagano. Konkurencja siódma miała charakter twórczy i bardzo
się spodobała nam, dorosłym: należało zaplanować program całodniowej wycieczki po Gminie Skawina, wykorzystując jej zasoby
historyczne i przyrodnicze. Zadanie trudne, ale młodzi turyści całkiem dobrze sobie poradzili. Konkurs był trudny, rywalizacja ostra,
ale czysta, lokata poszczególnych zespołów zmieniała się często.
Ostatecznie I miejsce zajęła SP z Krzęcina, II miejsce – SP nr 2 oraz
III miejsce – SP z Radziszowa. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności – laureatom. Przygotowanie zespołów wymagało wielkiej pracy, za którą serdecznie dziękujemy Nauczycielom. Szczególne podziękowania składamy organizatorkom Konkursu, prowadzącej go od lat p. Małgorzacie Leśniak i Jej Koleżankom
oraz Dyrekcji. My, regionaliści, dobrze wiemy, że nie można być
patriotą abstrakcyjnie, że miłość do swego kraju realizuje się poprzez przywiązanie do miejsca, w którym żyjemy. Konkurs „Dwójki” dobrze służy tworzeniu i rozwijaniu tej więzi, niech więc trwa!
A. K.
2 KWIETNIA 2013
PIĄTA ROCZNICA ŚMIERCI OJCA GENERAŁA ADAMA STUDZIŃSKIEGO
2 kwietnia 2013 roku minęła 5 rocznica śmierci dominikanina Ojca
Adama Studzińskiego. Adam Studziński jest nie tylko Honorowym
Obywatelem miasta Skawiny, którego imieniem nazwano jedną
z naszych ulic, ale był przede wszystkim dominikaninem, generałem
brygady Wojska Polskiego, kapelanem Polskiego Korpusu Sił Zbrojnych na Zachodzie generała Andersa, legendarnym kapelanem pułku
4 pancernego „Skorpion” w czasie zwycięskich walk o Monte Cassino w maju 1944 roku. Ojciec Adam Studziński był kapelanem
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środowisk kombatanckich i harcerskich, m.in. NZH „Czerwony
Mak” ze Skawiny, pisał książki, był również malarzem i konserwatorem sztuki. Z okazji 5 rocznicy śmierci Towarzystwo Przyjaciół
Skawiny wraz ze Stowarzyszeniem „Pancerny Skorpion” z Opola,
zrzeszającym żołnierzy – weteranów pułku 4 pancernego „Skorpion” oraz kontynuującym jego tradycje 5 Brygady Pancernej
„Skorpion” zorganizowało uroczystość złożenia kwiatów na grobie
Ojca Adama w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.
Wartę honorową przy grobie pełnili żołnierze 5 batalionu dowodzenia z Krakowa, grupa rekonstrukcyjna 2 Samodzielnej Brygady
Obrońców Tobruku w składzie Tomasz Kołtoń i Robert Garncarczyk
z Bytomia oraz proporcowowy sierż. Marek Dwornicki ze Stowarzyszenia Pancerny Skorpion z Opola. Kwiaty na grobie generała
Adama Studzińskiego złożyły delegacje reprezentujące Prezydenta
miasta Krakowa, Dowódcę 2 Korpusu Zmechanizowanego, Przeora
Zakonu Dominikanów w Krakowie oraz delegacje Towarzystwa
Przyjaciół Skawiny, Stowarzyszenia Pancerny Skorpion, Szwadronu
pojazdów historycznych Wojska Polskiego. Kombatantów spod
Monte Cassino reprezentował prof. Wojciech Narębski.
Spotkania przy grobie generała Studzińskiego stały się już pewną
tradycją. Corocznie 2 kwietnia w dniu śmierci, oraz 2 czerwca
w dniu urodzin o godzinie 12 spotykają się wszyscy, dla których
ojciec generał Adam Studziński pozostanie na zawsze w pamięci.
Postać ojca generała Adama Studzińskiego została przypomniana
w 74 numerze „Informatora TPS”.
S. G.
4 KWIETNIA 2013
Delegacja Towarzystwa Przyjaciół Skawiny w składzie Elżbieta
Panek i Stanisław Grodecki uczestniczyła 4 kwietnia 2013 r. u uroczystym zebraniu Stowarzyszenia „Nasz Dom – Nasze Wielkie
Drogi”. W trakcie tego zebrania podjęto temat współpracy między
naszymi stowarzyszeniami. Spotkanie to zostało wykorzystane do
przekazania kompletu modeli lalek w tradycyjnym stroju skawińskim z XIX wieku dla izby regionalnej przy Stowarzyszeniu
w Wielkich Drogach. Modele te wykonano w ramach projektu
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„Przez małą Ojczyznę z kulturą pod rękę”. Prezes Stowarzyszenia
„Nasz Dom – Nasze Wielkie Drogi” Zuzanna Wędzicha zrewanżowała się przekazaniem dla TPS własnoręcznie namalowanego obrazu – pejzażu.
S. G.
5 KWIETNIA 2013
W Pałacyku „Sokół” odbył się wernisaż Koła Robótek Ręcznych
„Razemkowo”. Temat wystawy to „Kwiaty, motyle i ptaki”. Jest to
pierwsza indywidualna wystawa Koła Razemkowo, które działa
przy TPS, a powstało 2 października 2010 r. z inicjatywy pani Agaty Lasek. W wernisażu udział wzięły uczennice Szkoły Podstawowej, które przedstawiły nam swój program artystyczny bawiąc zebranych pięknym graniem (na skrzypcach i flecie), śpiewem i tańcem. Swoje prace wystawiło 21 pań z Koła Razemkowo oraz dwie
dziewczynki ze Szkoły Podstawowej a jedna z Gimnazjum. Tematyka wystawy to wiosna, bo każdemu z nas kwiaty, motyle i ptaki,
kojarzą się z taką porą roku, tym bardziej, że wystawa jest bardzo
barwna również z uwagi na rodzaje technik wykonanych prac, takich jak: haft gobelinowy, krzyżykowy, malarski, richelieu, wstążeczkowy, matematyczny, szydełko, kaszubski, makrama, beading,
ganutell, biżuteria z filcu, decoupage, koronka frywolitkowa i klockowa, technika 3D, malowane na szkle. Panie nie tylko obrazem
potrafią pokazać swój kunszt artystyczny; pani Zofia Kapera w swoich wypiekach ciast, dostosowała się do tematu wystawy. Upieczone
przez nią motyle i wspaniałe ciasto udekorowane pięknym czekoladowym kwiatkiem, szybciutko znikały w ustach osób uczestniczący
w wernisażu.
Krystyna Sojka
12 KWIETNIA 2013
W Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych odbyło się podsumowanie projektu Pamięć dla Przyszłości. W trakcie tego zakończenia
uhonorowano uczestników konkursów plastycznych na projekt
znaczka pocztowego upamiętniającego 70 rocznicę likwidacji getta
krakowskiego oraz plakatu upamiętniającego 73 rocznicę Zbrodni
Katyńskiej. W konkursie brali udział uczniowie szkól gimnazjalnych
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i ponadgimnazjalnych szkół gminy Skawina. Wyróżniono okolicznościowymi dyplomami i nagrodami książkowymi około 30 uczniów.
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny objęło patronat honorowy na tym
projektem. Laureatami wyróżnień w postaci kolorowych albumów,
ufundowanych przez nas byli; Gabriel Stec z klasy 2EH ZSTE, Mateusz Kozioł z klasy 3B Gimnazjum Katolickiego w Skawinie oraz
Mariola Kisielewska z Gimnazjum w Radziszowie.
Projekt Pamięć dla Przyszłości obejmował przeprowadzenie
dwóch lekcji otwartych dla uczniów skawińskich szkół pod wspólnym tytułem Minęło siedemdziesiąt lat, lecz pamięć pozostaje.
Pierwsza taka lekcja „Holocaust – lekcja historii i szacunku” odbyła
się w dniu 13 marca i poświęcona była likwidacji krakowskiego
getta. Druga lekcja z tego cyklu „Zbrodnia Katyńska – zbrodnia
nadal nie osądzona” odbyła się właśnie 12 kwietnia. Lekcje przygotowane perfekcyjne przez nauczyciela historii pana Andrzeja Ciaptacza były właściwie widowiskami multimedialnymi połączonymi
narracją i informacjami dokumentalnymi prowadzonymi przez
uczniów ZSTE. Pełne zaangażowanie występujących uczniów i zapełniona sala dają nadzieję, że pamięć o tragicznych wydarzeniach
w dziejach historii Polski nie zaginie, lecz pozostanie w pamięci
młodszych pokoleń.
S. G.
*

*

*

Przepraszamy
W zamieszczonej w poprzednim numerze Informatora publikacji
pt. Pamięci Bohaterów (strona 70) poświęconej sześciu żołnierzom
baonu „Biedronka” zamordowanym przez Niemców, wkradł się fatalny błąd: przekręcono nazwisko B o l e s ł a w a F l o r c z y k a.
Redakcja ze szczególną skruchą p r z e p r a s z a Stanisława Florczyka (brata) i Czytelników nie tylko „Informatora”, ponieważ ten
błąd w nazwisku Bolesława Florczyka pojawił się również w grudniowym „Biuletynie Informacyjnym” Urzędu Miasta i Gminy
w Skawinie, listopadowym Czasopiśmie Podkrakowskiej Izby Gospodarczej „Nasz Czas” i „Dzienniku Polskim” z dnia 19–20
stycznia 2013 r.
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