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Drodzy Czytelnicy!
W tym roku minęło 35 lat od powstania Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Wielka to dla nas radość i satysfakcja, że w tych niełatwych czasach, w okresie nieustających przemian nasze Towarzystwo nie tylko
przetrwało, ale rozwija coraz to nowe formy działalności, zyskuje Waszą akceptację i jest coraz bardziej widoczne w Skawinie.
Nasz jubileusz obchodzimy skromnie. Nie ma fanfar, biesiadowania
ani przemówień. Oddajemy za to w Wasze ręce krótką historię TPS.
Ma to być kompendium wiedzy o naszym Towarzystwie i ludziach
z nim związanych. W tym wydaniu „Informatora” chcemy podsumować nasz dorobek, przedstawić to, co już zrobione, by tym wyraźniej
zobaczyć to, co jeszcze powinniśmy zrobić.
Chcemy także upamiętnić tych, którzy wiele lat swojego życia poświęcili naszej wspólnej działalności. Niektórzy z nich odeszli już na
zawsze, lecz w naszych sercach i wspomnieniach żyją nadal.
Naszym Drogim Czytelnikom życzymy miłej lektury.
Zespół Redakcyjny
„Informatora Towarzystwa Przyjaciół Skawiny”
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Anna Kudela, Mariusz Tarnopolski

35 lat działalności
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny
Rozwój przemysłu u schyłku XIX w. doprowadził do dwukrotnego
wzrostu liczby mieszkańców Skawiny. Był to proces trwający na tyle
długo, że znaczna część nowo przybyłych stopniowo asymilowała się
z rodowitymi skawinianami. Inaczej było w drugiej połowie XX w.,
kiedy po wybudowaniu Huty Aluminium i Elektrowni Skawina w ciągu kilku lat liczba ludności miasteczka wzrosła pięciokrotnie. Przybysze przywozili ze sobą swoje tradycje, obyczaje, nawyki. Hermetyczna
niegdyś społeczność skawińska stała się bezkształtną mieszaniną. Integracja starych i nowych mieszkańców trwała wiele lat.
Znakomitą okazją do zbliżenia się mieszkańców, a tym samym
ugruntowania ich poczucia wspólnoty, były obchody jubileuszu
600-lecia Skawiny. Uroczystości związane z rocznicą założenia miasta stały się początkiem działań zmierzających do powstania organizacji mającej na celu zbieranie wszelkich pamiątek i dokumentów
dotyczących Skawiny. Z inicjatywy dr. Adama Kamińskiego, pracownika Archiwum Państwowego w Krakowie, w ratuszu otwarto wystawę zgromadzonych dokumentów i pamiątek. Ta szczególna ekspozycja uświadomiła wielu mieszkańcom, że Skawina ma ciekawą historię, którą trzeba i warto poznawać. Powszechne było też przekonanie
o konieczności dokumentowania bieżących, ważnych dla miasta wydarzeń. Równocześnie Koło Przyjaciół Biblioteki zorganizowało w jej
lokalu wystawę skawińskiego rękodzieła oraz drobnych narzędzi pracy, świadectw kultury materialnej. Okazało się, że mieszkańcy Skawiny mają pokaźną liczbę pamiątek! Wielkim zainteresowaniem cieszyły się na przykład skrzynie skawińskie. To właśnie w takiej skrzyni Jadwiga Mikołajczykówna, żona Lucjana Rydla, otrzymała część
posagu. Dużą popularność zyskały również hafty skawińskie, których
wzory można znaleźć w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Kafle
ze skawińskiej szamotowni zdobią zrekonstruowane kominki w komnatach królewskich na Wawelu, a ceramiczne figurki, którymi obdarowywano bardziej znaczących gości, projektowane były przez Konstantego Laszczkę, rzeźbiarza, malarza, grafika, profesora i rektora
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ASP w Krakowie, wieloletniego współpracownika skawińskiej „szamotki”. Wielu zwiedzających nie kryło zdziwienia. W organizację
tego przedsięwzięcia mocno zaangażowały się osoby, które stosunkowo niedawno przybyły do Skawiny: Teresa Ciesielska oraz Wanda Machowiczowa, kierowniczka biblioteki, przy współudziale rodowitych skawinianek.
W latach 70. podjęto próbę ponownego zorganizowania wystawy.
Okazało się jednak, że znaczna część eksponatów, prezentowanych na
poprzedniej wystawie, była już nie do zdobycia. To uzmysłowiło mieszkańcom pilną potrzebę gromadzenia i przechowywania takich przedmiotów. Narodziła się idea, by stworzyć organizację, której na sercu
leżałoby ocalenie pamiątek i świadectw przeszłości związanych z historią Skawiny. Na przełomie 1980 i 1981 r. utworzono komitet organizacyjny przyszłego towarzystwa; znaczącą rolę odegrali w nim:
Anna Porębska, zastępca naczelnika miasta, oraz Marian Pajączkowski, działacz społeczny. W tym czasie opracowano statut i zgłoszono
towarzystwo do rejestracji.
9 marca 1981 r. Towarzystwo Przyjaciół Skawiny wpisano do rejestru Stowarzyszeń i Związków Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.
W tym miejscu warto przypomnieć listę członków założycieli (zachowana została taka kolejność, jak w oryginale znajdującym się w aktach
Towarzystwa). Znaleźli się na niej: Władysław Kutek, Henryk Jeziorski,
Marian Pajączkowski, Józef Nowak, Adam Bilicki, Władysław Baracz,
Eugeniusz Krzemień, Włodzimierz Chrenowski, Tadeusz Małysa, Józef Baran, Mikołaj Barylak, Stanisław Chmielek, Adam Pindel, Mieczysław Godawa, Zbigniew Stachura, Paweł Bielecki, Anna Porębska.
Komitet organizacyjny Towarzystwa Przyjaciół Skawiny wydał odezwę do mieszkańców: „Spełniając powtarzające się od szeregu lat inicjatywy mieszkańców Skawiny chcących przyczynić się do ochrony
i kultywowania historycznych tradycji miasta, postanowiono powołać
stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Skawiny”.
1 czerwca 1981 r. w Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym „Gubałówka” odbyło się I Walne Zgromadzenie. Wybrano na nim władze oraz
przyjęto założenia programowe stowarzyszenia. Przewodniczącym
Zarządu został Jan Gajniak, jego zastępcą zaś Marian Pajączkowski.
Funkcję sekretarza sprawował Jerzy Stec, skarbnika natomiast Bogumir Pekarek. Członkami Zarządu zostali: Stanisław Chmielek, Hen—6—

ryk Jeziorski, Anna Kudela, Władysław Kutek, Józef Nowak, Florentyna Prus, Władysław Szklarski i Józef Szymacha.
W trakcie długiej, rzeczowej dyskusji toczącej się podczas I Walnego Zgromadzenia zarysował się program TPS. Już wtedy Józef Nowak
sformułował główny, dalekosiężny cel gromadzenia zbiorów: utworzenie muzeum historycznego Skawiny, co w czasach powszechnych braków w zaopatrzeniu wydawało się zupełnie nierealne. Po 29 latach ideę
tę zrealizowano. Towarzystwo otrzymało również lokal, który stanowiły dwa pokoiki w siedzibie Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR (dzisiejszy Dworek Ludwikowskich).
Aby TPS mógł prowadzić działalność, potrzebne było odpowiednie wyposażenie. Z nieodpłatną pomocą przyszły Skawińskie Zakłady
Materiałów Ogniotrwałych. Posiadanie konkretnych sprzętów pozwoliło na otwarcie wystawy „Historyczne dzieje Skawiny”. Nieoceniona
w tym okresie była działalność Zdzisława Liskiewicza, Wacława Skokonia, Tadeusza Pary, Stanisława Cinala i Jana Prochwicza.
Historię Towarzystwa Przyjaciół Skawiny można podzielić na kilka etapów.
Lata 1981–1983
W pierwszych latach działalności główne prace Zarządu polegały na
gromadzeniu dokumentów, fotografii, książek i przedmiotów związanych z historią miasta, które początkowo składano do skrzyni. Każdy
zdobyty eksponat otrzymywał kolejny numer i był wpisywany do zeszytu. Niezmiernie ważną działalność prowadził wówczas Józef Nowak, który odwiedzał krakowskie archiwa i muzea, wyszukiwał w nich
wzmianki o Skawinie, sporządzał kserokopie, a z czasem najważniejsze z nich umieszczał na planszach. Pozwoliło to na pogłębienie wiedzy o historii Skawiny i na jej obrazowe przekazanie odwiedzającym
siedzibę TPS.
Na zebraniu Zarządu 22 września 1982 r. Kazimiera Skałuba przedstawiła propozycję, by w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie powstało Koło Młodzieżowe TPS. Utworzono je
11 stycznia 1983 r. Jego organizatorem, a następnie przez kilkanaście
lat opiekunem została pomysłodawczyni projektu. Z czasem Szkolne
Koła TPS powstały także w innych szkołach.
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Lata 1984–1989
Kolejne lata to trudny czas dla Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Decyzją władz miasta w kwietniu 1984 r. musiało ono opuścić dotychczasową siedzibę i przenieść się do małego pomieszczenia w pawilonie handlowym „Ajka”. Mimo trudności lokalowych systematycznie
powiększano zbiory, opracowywano materiały do publikacji, a także
intensywnie współpracowano ze szkołami. Członkowie Towarzystwa
mieli świetny kontakt z młodzieżą. Zbigniew Raczyński organizował
dla młodych skawinian ogniska, a Marian Pajączkowski wycieczki krajoznawcze, w których uczestniczyli dorośli, młodzież i dzieci. Członkowie Zarządu często byli zapraszani do szkół, by przedstawić młodzieży dzieje miasta. Niektórzy z nich oprowadzali klasy po mieście,
pokazując uczniom najstarsze zabytki i miejsca związane z ważnymi
wydarzeniami.
W styczniu 1984 r. wydano pierwszy numer „Biuletynu” Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, kwartalnika redagowanego przez Zbigniewa Raczyńskiego. To wydawnicze przedsięwzięcie udało się zrealizować dzięki staraniom Jana Gajniaka, który uzyskał stosowne zezwolenia i zorganizował druk pisma w „Koncentratach Spożywczych”.
W 1985 r. z powodu nacisków ze strony ówczesnej cenzury zmieniono nazwę na „Informacja” (a następnie na „Informator”) i zaniechano numerowania kolejnych edycji. Pismo ma charakter wewnętrzny,
otrzymują je nieodpłatnie członkowie TPS. Zawiera materiały dotyczące historii, obyczajów i kultury Skawiny, a także przekazuje informacje o bieżących pracach Zarządu. Publikacje zamieszczone w „Informatorze” są na tyle rzetelnie przygotowane, że wyższe uczelnie honorują je jako źródło bibliograficzne.
W tym okresie zacieśniła się także współpraca pomiędzy TPS
a PTTK. Wspólnie organizowano jednodniowe wycieczki tematyczne w bliższe i dalsze okolice Skawiny: „Szlakiem architektury drewnianej”, „Podskawińskie dworki”, „Wojenne ścieżki”, „Kapliczki przydrożne i świątki” itd. Przewodnikiem tych wycieczek był Marian
Pajączkowski, który łączył swoją rozległą wiedzę z umiejętnością wzbudzania zainteresowania słuchaczy. Cykliczną, wspólną imprezą TPS
i PTTK były coroczne rajdy tynieckie. Łączyły one rekreację i zabawę
(gry sportowe) z edukacją, czyli konkursem wiedzy na temat Skawiny i Tyńca. W ostatnich rajdach uczestniczyło prawie 200 osób. Ko—8—

mandorem zlotów był zwykle Wacław Skokoń, który dał się poznać
jako świetny organizator. Przez kilka lat zespół „petetekowców” pod
kierownictwem Jerzego Studenckiego inwentaryzował zbiory fotografii i opracowywał merytorycznie dokumenty dotyczące zabytkowych
obiektów miasta i gminy. Opracowanie to w formie albumów podarowano następnie TPS. Do dziś mają one bezcenną wartość wśród zbiorów Towarzystwa, zwłaszcza że wiele prezentowanych tam budynków
przestało istnieć. Po pięciu latach działalności zgromadzono tak dużo
materiałów, że TPS mógł zorganizować wystawę z okazji Dni Skawiny
w 1986 r. Od tego momentu wystawy organizowano co roku.
Lata 1990–2007
Po transformacji ustrojowej w 1989 r. władze miasta odzyskały budynek przy ul. Mickiewicza 26 i przydzieliły Towarzystwu lokal
na pierwszym piętrze, składający się z dwóch, a potem trzech dużych
pomieszczeń i malutkiej sali, w której urządzono sekretariat. W 1991 r.
powstała stała wystawa „Historyczne dzieje Skawiny”. Odwiedzali
ją dorośli i dzieci, osoby prywatne i grupy zorganizowane, a zwłaszcza młodzież szkolna. W 2001 r. zainteresowała ona również dziennikarzy TVP Kraków, którzy zaprezentowali ją w „Kronice krakowskiej”.
Zbiory TPS powoli stawały się wizytówką miasta. W 1994 r. w Nowym Sączu zorganizowano wielką wystawę poświęconą dziejom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. TPS także zaproszono do udziału
w tej imprezie, ponieważ „sokole” gniazdo skawińskie należało do najstarszych w zachodniej Galicji. Prezentowane plansze z fotografiami
i rzetelnie opracowanym tekstem zyskały duże uznanie. Potem jeszcze
kilkakrotnie Towarzystwo użyczało swoich zbiorów na wystawy organizowane m.in. w miastach partnerskich, poza granicami Polski. Aby
ułatwić korzystanie ze zbiorów, grupa ochotników podjęła się ich tematycznego posegregowania.
Bliskie kontakty ze szkołami zaowocowały w 1996 r. międzyszkolnym konkursem zorganizowanym przez Szkołę Podstawową
nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego pod hasłem „Jeśli kochasz swoje miasto — poznaj jego dzieje”. Konkurs nabrał wielkiego rozmachu
i miał łącznie siedem edycji. Po reformie oświaty rolę głównego organizatora tego przedsięwzięcia przejęło Gimnazjum nr 2 w Skawinie.
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Powstały w marcu 1990 r. miesięcznik „Skawina”, będący pismem
Rady Miejskiej, zaprosił Zarząd TPS do współpracy. Miała ona charakter stały i trwała niemal do końca działalności pisma. Wśród stu
kilkudziesięciu artykułów napisanych do „Skawiny” znalazły się m.in.
cykle: „Spacerkiem przez starą Skawinę” oraz „Sagi rodów skawińskich”. Był to nasz wkład w prowadzenie pisma.
Utworzone w 1998 r. Wydawnictwo SK zainicjowało serię wydawniczą „Skawina przez wieki”. W Radzie Programowej tej serii znaleźli się członkowie Zarządu TPS. Nakładem Wydawnictwa ukazały się
następujące publikacje: Henryk Różycki, Umarła Babka w Skawinie
(powtórzenie edycji z 1911 r.); Tomasz Jodłowski, Skawina w starej
i nowej fotografii (koncepcja książki Małgorzata Morek-Kopeć i Sławomir Kopeć, red. Roman Świątek, 1998 r.); Andrzej Kurkowski, Ze
Skawiny: wiersze i rysunki Andrzeja Kurkowskiego (1999 r.); Jan Prochwicz, Żydzi skawińscy (2000 r., praca będąca owocem wieloletnich poszukiwań autora).
W ciągu kilku miesięcy na przełomie 2000 i 2001 r. grupa członków
TPS pod kierownictwem Stanisława Chmielka przygotowała materiały źródłowe do przewodnika Kocham Skawinę. Został on wydany przez
Wydawnictwo Jagiellonia SA w ramach serii wydawniczej „Dziennika Polskiego” pt. „Przewodnik po miejscach ciekawych i nieznanych”.
Uroczysta promocja przewodnika odbyła się 20 kwietnia 2001 r.
Bardzo trudnym i czasochłonnym przedsięwzięciem okazało się
przygotowanie monografii Skawiny. Zadania tego podjął się cały Zarząd TPS. Poszczególne rozdziały były opracowywane przez pojedyncze osoby bądź kilkuosobowe zespoły.
W dniach 17–18 września 2004 r. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz TPS zorganizowali zjazd regionalistów z całej Małopolski. Impreza ta została włączona w obchody jubileuszu 640-lecia lokacji Skawiny. W czasie zjazdu jego uczestnicy zwiedzili gminę Skawina i jej zabytki.
Rok 2006, czyli 25 rok działalności Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, zaznaczył się dwiema ważnymi inicjatywami: po pierwsze, rozpoczęły się poważne rozmowy dotyczące utworzenia Muzeum Regionalnego w Skawinie; po drugie, z inicjatywy członka Zarządu Jana Liskiewicza postanowiono ratować stare zaniedbane groby zasłużonych
skawinian oraz te, które miały walory zabytkowe.
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Aby zdobyć środki na realizację tego przedsięwzięcia, TPS co roku
organizuje kwesty w dniu Wszystkich Świętych. Sens tej szczytnej
akcji rozumieją ludzie odwiedzający w tym dniu cmentarze. To dzięki ich hojności i zbiorowemu wysiłkowi kwestujących możliwe było
uratowanie przed zniszczeniem i przywrócenie do dawnej świetności nagrobków, świadectw naszej przeszłości. (O osiągniętych efektach oraz przeprowadzonych pracach konserwatorsko-renowacyjnych
piszemy szerzej w oddzielnym artykule w bieżącym numerze „Informatora”).
W tym miejscu należy zaznaczyć, że dorobek TPS został stosunkowo szybko doceniony zarówno przez społeczeństwo, jak i rządzących.
16 grudnia 1996 r. sejmik samorządowy województwa krakowskiego
uhonorował Przewodniczącego Zarządu Stanisława Chmielka, wręczając mu wyróżnienie za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Było
ono tym cenniejsze, że przyznane na wniosek władz Skawiny, a więc
ludzi najlepiej znających działalność Towarzystwa.
W 2001 r. w czasie uroczystego spotkania jubileuszowego Zarząd
Miasta i Gminy w Skawinie uhonorował TPS tytułem „Mecenasa Kultury” za wkład w ochronę dóbr kultury materialnej i niematerialnej.
Ukoronowaniem uznania dla poczynań TPS było nadanie tytułu „Zasłużony dla Skawiny” prezesowi Towarzystwa Stanisławowi Chmielkowi. Uczestniczył on w pracach Zarządu od pierwszego zebrania,
przez trzy kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego, bardzo zasłużył
się w popularyzowaniu wiedzy o Skawinie, kształtował poczucie przynależności do Małej Ojczyzny. Nawet będąc ciężko chorym, nie wychodząc z domu, służył dobrą radą, a w razie potrzeby użyczał swoich
zbiorów oraz udzielał konsultacji studentom piszącym prace dotyczące
Skawiny. Stanisław Chmielek w pełni zasłużył na przyznany mu tytuł. W uznaniu zasług jedną z nowych ulic w Skawinie w 2013 r. nazwano jego imieniem.
Lata 2008–2010
W 2008 r. rozpoczął się bardzo trudny, ale niezwykle owocny okres
działalności TPS. Ostatecznie podpisano umowę pomiędzy gminą Skawina a Towarzystwem Przyjaciół Skawiny o powstaniu Muzeum Regionalnego, któremu TPS przekazał swoje zbiory liczące około 2,3 tys.
eksponatów. Zanim jednak można było zrealizować umowę, należało
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zaadaptować całe piętro Dworku Ludwikowskich. Parter, który zajmowała Miejska Biblioteka Publiczna, gruntownie zmodernizowano.
Władze miasta wykonały ogromną pracę. Wszyscy dotychczasowi
użytkownicy budynku otrzymali pomieszczenia zastępcze. TPS oraz
MBP przeniesiono do górnej części pawilonu „Skawa”. Sama przeprowadzka wymagała wiele wysiłku, w którym Towarzystwo wspierało Szkolne Koło TPS z Liceum Ogólnokształcącego. Mimo niezmiernie trudnych warunków Zarząd funkcjonował normalnie i przeprowadzał inwentaryzację zbiorów przed przekazaniem ich do Muzeum.
Ponadto zrealizowano dwa ważne przedsięwzięcia. TPS wziął udział
w przygotowaniu i otwarciu wystawy poświęconej Skawinie. Wystawa została umieszczona w holu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Krakowie. TPS wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną, Biblioteką Pedagogiczną w Skawinie oraz Pracowanią Edukacji Regionalnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zorganizował także sesję naukową: „Okolice metropolii. Przeszłość — Teraźniejszość — Przyszłość”. Członkowie Zarządu TPS wygłosili pięć referatów.
Uroczyste otwarcie Muzeum Regionalnego nastąpiło 19 lutego
2010 r.
Po zrealizowaniu wielkiego marzenia, jakim było utworzenie tej instytucji, należało wyznaczyć nowe cele. Obecnie TPS mniej koncentruje się na zbieraniu szeroko pojętych pamiątek przeszłości, a bardziej
na współpracy z organizacjami o zbliżonych celach działalności oraz
na poszukiwaniu źródeł wiedzy o przeszłości miasta.
Lata 2011–2016
W ostatnich latach nasza działalność nabrała rozmachu. Nadal zapraszamy naszych członków na doroczne spotkania opłatkowe, prowadzimy kwesty w dniu Wszystkich Świętych, chętnie uczestniczymy w zajęciach poświęconych naszej Małej Ojczyźnie, organizowanych przez
placówki oświatowe. Kontynuujemy wydawanie „Informatora”; od wiosny 2016 r. dostępny jest on także w wersji elektronicznej. Wszystkie
numery, poczynając od pierwszego, można znaleźć na naszej stronie
internetowej. Dodatkowo spisy treści poszczególnych numerów skatalogowano, co znacznie ułatwia znalezienie konkretnych materiałów. Tę
mrówczą pracę wykonali: Stanisław Grodecki i Mariusz Tarnopolski.
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Obecnie Zespołem Redakcyjnym „Informatora” kieruje Stanisław
Grodecki, a w jego skład wchodzą: Anna Kudela, Ewa Tarnopolska
i Mariusz Tarnopolski. Nasz „Informator” zawiera jak dawniej głównie teksty o tematyce historycznej oraz artykuły związane z kulturą regionu. Zawiadamia również o wszystkich wydarzeniach dotyczących TPS. „Informator” jest dostępny nie tylko dla członków
TPS, można go znaleźć także w wielu zaprzyjaźnionych instytucjach
w Skawinie i w innych miejscowościach. Pojedyncze egzemplarze docierają za granicę.
Nasza strona internetowa uzupełniana jest na bieżąco. Czyta ją wiele osób spoza naszego Towarzystwa. Potwierdza to ilość korespondencji mailowej od osób niezwiązanych z TPS, a zainteresowanych naszą
działalnością.
Ponadto zmienił się znacznie styl i zakres naszej działalności. Po
pierwsze, nawiązujemy bliskie kontakty z bratnimi stowarzyszeniami regionalnymi, nie tylko z terenu naszej gminy, ale także z innych
miejscowości w Małopolsce.
Po drugie, podejmujemy współpracę z różnymi instytucjami, takimi jak np. Miejska Biblioteka Publiczna i podległe jej MultiCentrum,
Skawińskie Centrum Wolontariatu, Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
Po trzecie, przy TPS powstają nowe grupy. W październiku 2010 r.
z inicjatywy Agaty Lasek powstało Koło Robótek Ręcznych „Razemkowo”. (O jego działalności piszemy szerzej w oddzielnym artykule
w bieżącym numerze „Informatora”).
W trakcie przygotowań do realizacji projektów zrodziła się idea
powołania wyspecjalizowanej komórki, która zajęłaby się opracowaniem dokumentacji projektowej, pozyskiwaniem środków finansowych
oraz rozliczaniem ich. Liderami tej działalności zostali: Katarzyna Witek i Mariusz Tarnopolski.
Natomiast najmłodszym dzieckiem TPS jest działający od lutego 2016 r. zespół muzyczno-wokalny „Radośni”. (O jego działalności piszemy szerzej w oddzielnym artykule w bieżącym numerze „Informatora”).
Po czwarte, w 2012 r. rozpoczęto na większą skalę realizację zadań
publicznych. Zespół projektowy odniósł już kilka sukcesów. Udało
się pozyskać środki finansowe na realizację projektów, m.in. projektu
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„Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę”, w ramach którego wykonano lalki w tradycyjnym stroju skawińskim oraz przeprowadzono zajęcia edukacyjne na ten temat we wszystkich wiejskich szkołach gminy Skawina. Szkoły objęte projektem otrzymały komplet dydaktyczny składający się z pary lalek w tradycyjnych strojach oraz płyty z materiałem dydaktycznym.
Kolejny projekt pt. „Czego Jan nie umie, tego Jaś go nauczy” skierowany był do grupy osób 60+ i obejmował e-warsztaty literackie promujące m.in. integrację międzypokoleniową, bowiem w prowadzeniu zajęć pomagali wolontariusze ze szkół ponadpodstawowych. Trzydziestu
seniorów wzięło także udział w e-warsztatach teatralnych pt. „Kurtyna w górę”. Poza wykładami w sali bibliotecznej beneficjenci projektu
obejrzeli cztery spektakle w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i zwiedzili zaplecze teatru wraz z garderobą.
Równie dużym zainteresowaniem cieszył się zrealizowany w 2014 r.
projekt „Z jaskini do gwiazd”. Głównym jego elementem były wyjazdy do krakowskich muzeów, gdzie pod czujnym okiem przewodników
i znawców sztuki nie tylko podziwiano dzieła sztuki, ale także poznawano ich kontekst kulturowy i biograficzny.
W 2014 r. zrealizowano projekt „Pamiętajcie o Sokołach”, w ramach
którego przeprowadzono zajęcia edukacyjne we wszystkich filiach
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Trwałym śladem po tym projekcie są
lalki w strojach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, okolicznościowe wydawnictwo oraz portal historyczny.
W 2015 r. zrealizowaliśmy projekt „Dialog międzykulturowy od
kuchni”. Jak wiadomo, dawna Galicja była terenem zamieszkałym nie
tylko przez Polaków, ale także przez liczne mniejszości narodowe, które wnosiły swój wkład we wszystkie dziedziny życia, łącznie ze sztuką
kulinarną. W trakcie zajęć wiele uwagi poświęcono specjałom kuchni poszczególnych grup etnicznych. Uczestnicy projektu odwiedzili restauracje, w których serwowano potrawy ukraińskie, węgierskie,
żydowskie i austriackie.
Wiele projektów adresowaliśmy do dzieci specjalnej troski, koncentrując się na ich integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami. I tak
w 2013 r. zrealizowaliśmy projekt „Po nitce do kłębka” wśród uczniów
Szkoły Podstawowej nr 4 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie. Młodzi uczestnicy projektu spotkali się na płasz— 14 —

czyźnie towarzyskiej w Teatrze Lalki, Maski i Aktora „Groteska”, a także w Operze Krakowskiej na spektaklu edukacyjnym „Opera bez ograniczeń” („Opera B/O”) .
Podobne założenia przyjęto w projekcie „Flirt z Melpomeną”, realizowanym przez uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Skawinie. Zaczęło się od ogniska integracyjnego, a potem były wyjazdy do teatrów, dzieci miały możliwość poznać najpiękniejsze i najważniejsze sceny operowe świata, mówiono także o powstaniu pierwszej sceny narodowej w Polsce. Wszystkie dzieci wzięły udział w grze
miejskiej „Śladami Tadeusza Kantora”.
„Skawiniacy w siedmiomilowych butach — jesteśmy z jednej bajki” to kolejny projekt, realizowany przez Skawińskie Centrum Wolontariatu w ramach Funduszu Inicjatyw Społecznych. Miał on formę
przedstawienia teatralnego, w którym mały chłopiec rozmawiał z babcią o bohaterstwie i bohaterach. W trakcie rozmowy na scenie pojawiają się różne postacie historyczne, które odegrały ważną rolę w dziejach Skawiny. W ramach projektu wydano także album pt. Skawiniacy w siedmiomilowych butach, w dwóch wersjach językowych: polskiej
i angielskiej.
Można by dalej przywoływać i opisywać podobne projekty, ale
ograniczmy się do ich wymienienia: „Niepełnosprawni — nad podziw sprawni” — turniej rycerski o miecz Kazimierza Wielkiego oraz
„Być rycerzem mimo wszystko” — parada dla upamiętnienia Wiktorii Wiedeńskiej.
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny zaznaczyło swoją obecność także w czasie obchodów jubileuszu 650-lecia lokacji Skawiny. Wspólnie z CKiS zorganizowaliśmy koncert pt. „Skawina da się lubić”, który był głównym punktem imprezy jubileuszowej. Wzięliśmy też aktywny udział w jubileuszowej sztafecie „650 kilometrów na 650-lecie” i przebiegliśmy kilka kilometrów. Najcenniejszym wkładem TPS
w tą uroczystość było jednak opracowanie materiałów i przygotowanie
do druku Monografii Skawiny. 650 lat tradycji, wydanej przez UMiG.
Pierwsze wydanie ukazało się w 2014 r., dwa lata później pojawiło się
wznowienie.
Należy zaznaczyć, że udało nam się również rozpocząć edycję miniserii wydawniczej, prezentującej dorobek Henryka Różyckiego. W roku
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2014 współfinansowaliśmy wydanie powieści Rok 1863 w Skawinie,
a rok później Bastera.
Ważnym przedsięwzięciem w ostatnich latach było wykonanie w Korabnikach obelisku upamiętniającego czteroosobową rodzinę Głazów
zamordowaną przez Niemców 1 lipca 1944 r.
Lata wspólnej pracy umocniły więź z naszym ukochanym miastem i jego mieszkańcami. Wszystkim nam leży na sercu dobro
gminy Skawina. W 2013 r., po ponad 30 latach od powstania TPS,
udało się wreszcie zrealizować marzenie członków o posiadaniu sztandaru. Jego wykonanie w połowie sfinansowane zostało ze środków
gminy, a w połowie przez 34 fundatorów. Wszystkich darczyńców
uhonorowano, wbijając symboliczne gwoździe w drzewce. Uroczystość przekazania sztandaru Towarzystwu odbyła się 6 stycznia 2013 r.
w wypełnionej po brzegi sali Pałacyku „Sokół”.
Obecnie pracami Towarzystwa kieruje ośmioosobowy Zarząd. Funkcję Przewodniczącego pełni Stanisław Grodecki, jego zastępcami są:
Anna Kudela i Ewa Tarnopolska. Ponadto w skład Zarządu wchodzą:
Zofia Kapera, Czesława Kopeć, Zofia Płonka, Krystyna Galacińska
i Elżbieta Panek. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Alicja Płonka,
a Sądu Koleżeńskiego — Halina Lech.
Norman Davies powiedział kiedyś, że chcąc dojść tam, dokąd idziemy,
powinniśmy pamiętać, skąd przychodzimy. Pisaliśmy o narodzinach
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, o jego pierwszych krokach, trudnym
dorastaniu i osiągniętych sukcesach.
Co dalej? Łatwiej jest pisać o tym, co było, niż szczegółowo
przewidzieć przyszłość. Jedno jest pewne — będziemy nadal wychodzić do mieszkańców Skawiny z projektami, które umilą im
życie, i będziemy popularyzować dorobek naszego miasta. W najbliższych latach czeka nas ważna misja. Musimy doprowadzić do wydania utworów Henryka Różyckiego. Nie moglibyśmy nawet marzyć o tym, gdyby nie zaangażowanie Władz Miasta oraz dr. Marcina Kani z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który od
pierwszego kontaktu z Towarzystwem wspiera nasze wysiłki wydawnicze.
Dokonaliśmy już wiele, ale do zrobienia jest jeszcze więcej. Zabierajmy się zatem do dalszej pracy.
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TPS W obrazach...

Poświęcenie sztandaru TPS, 11 listopada 2012 r.

Uroczystość przekazania sztandaru, 6 stycznia 2013 r.
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Wbicie przez Czesława Zająca symbolicznego gwoździa w drzewce sztandaru TPS

Uroczystość przekazania sztandaru TPS, 6 stycznia 2013 r.
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Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej batalionu „Biedronka”, 11 listopada 2012 r.

Uroczystość odsłonięcia obelisku upamiętniającego rodzinę Głazów, 13 listopada 2014 r.
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Obelisk upamiętniający rodzinę Głazów,

Maksymilian Ożóg — najmłodszy kwestujący wolontariusz TPS, 1 listopada 2015 r.
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Uroczystość odsłonięcia na budynku OSP tablicy upamiętniającej Bolesława Jamroza.
Przemawia Józef Nowak, 3 maja 1995 r.

Uroczystość 20-lecia TPS. Na zdjęciu: Bogdan Wicher, Ewa Tota-Ramisz, Bolesław
Jamróz, Antoni Sapała, Marek Ptak, Stanisław Pac
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Ognisko TPS, wrzesień 2012 r.

Zarząd TPS, kadencja 2013–2017. Od lewej: Czesława Kopeć, Krystyna Galacińska,
Anna Kudela, Stanisław Grodecki, Ewa Tarnopolska, Zofia Płonka
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Stanisław Grodecki

od lat ratujemy
skawińskie cmentarze
W ciągu 35 lat funkcjonowania Towarzystwo Przyjaciół Skawiny podjęło wiele inicjatyw, które w znaczący sposób podkreśliły istnienie TPS
w Skawinie, jego rolę w kultywowaniu i upowszechnianiu lokalnej tradycji. Jedną z nich są organizowane od 2007 r. kwesty na renowację zabytkowych nagrobków. Ich pomysłodawcą był Jan Liskiewicz. Zasady
organizacji kwest nie uległy zmianie od samego początku, lecz ujęliśmy
je w zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie „Regulaminie organizacji kwest na ratowanie zabytkowych nagrobków skawińskich cmentarzy oraz zasad wykorzystywania zebranych środków finansowych”.
W ciągu tych 10 lat w kwestach uczestniczyły setki wolontariuszy:
były nimi osoby publiczne z gminy Skawina, członkowie i sympatycy
TPS, uczniowie skawińskich szkół ponadgimnazjalnych, harcerze oraz
strażacy ochotnicy. Łącznie zebrano 88 884,2 zł + 1 USD + 16,05 EUR.
W rozbiciu na poszczególne lata przedstawia się to następująco:
I Kwesta — 6002,61 zł + 20 USD + 3 EUR; II Kwesta — 7896,59 zł +
1 USD; III Kwesta — 8300,71 zł; IV Kwesta — 10601,35 zł; V Kwesta — 9830,9 zł; VI Kwesta — 8685,12 zł; VII Kwesta — 9249,91 zł +
3 EUR; VIII Kwesta — 10045,37 zł + 3 EUR; IX Kwesta — 9859,28 zł
+ 10,05 EUR; X Kwesta — 8412,36 zł.
Planując prace konserwatorsko-renowacyjne, Zarząd TPS zawsze
przestrzegał obowiązującego regulaminu organizacji kwest i zasad wykorzystania zebranych środków finansowych. Dlatego też każdorazowo plany renowacyjne były konsultowane z księdzem proboszczem
i zarządcą cmentarza, by mieć pewność, że osoby prywatne nie miały
żadnych praw do poddanych renowacji nagrobków.
Środki zebrane w czasie tych 10 kwest umożliwiły podjęcie prac renowacyjnych i konserwatorskich, którym poddano 15 zabytkowych nagrobków oraz obiektów architektury cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Skawinie oraz na cmentarzu komunalnym w Skawinie.
Należy jednak mieć na uwadze, iż zabytkowe obiekty architektury
cmentarnej wykonane zazwyczaj z piaskowca, czyli materiału mało odpornego na działanie czasu i zmienne warunki pogodowe, mimo pod— 23 —

Każdy odnowiony nagrobek zawiera tabliczkę informacyjną

jętych działań renowacyjnych za kilka lat będą wymagały ponownych
zabiegów konserwatorskich.
Celowym wydaje się przybliżenie skawinianom wspierającym finansowo kwesty organizowane przez TPS historii miasta i życiorysów
osób spoczywających na skawińskich cmentarzach, których nagrobki
zostały odrestaurowane z tych właśnie funduszy. Wszystkie zabytkowe nagrobki poddane pracom naprawczym oznaczone są charakterystyczną tabliczką informującą o tym fakcie. Pracami konserwatorskimi i renowacyjnymi objęte zostały niżej wymienione zabytkowe budowle cmentarne.
Obelisk główny „Odpoczną — Wstaną”
Krzyż umieszczony na kamiennym postumencie jest najstarszym materialnym śladem na cmentarzu parafialnym w Skawinie. Został on
wzniesiony w roku 1857.
Poświęcenia terenu, na którym znajduje się obecny cmentarz parafialny, dokonano 2 lutego 1806 r. Na miejsce cmentarza wybrano małe
wzgórze nieopodal kościoła parafialnego nazywane wówczas „Na spalonym”. Zapewne nazwa ta nawiązywała do znajdującego się w tym
miejscu pogorzeliska. Konieczność powstania cmentarza parafialnego
wiązała się z tzw. edyktem józefińskim z 1784 r. wprowadzonym przez
władze austriackie, które ze względów sanitarnych, z obawy przed sze— 24 —

rzącymi się epidemiami zabroniły grzebania zmarłych w pobliżu kościołów i domostw.
Kwatera powstańców styczniowych
oraz obelisk Józefa Kiełbusa —
uczestnika powstania styczniowego
Po prawej stronie od bramy wejściowej na cmentarz parafialny w Skawinie, od ul. Popiełuszki znajduje się wzniesiony w 1983 r. grób powstańców styczniowych. Jest w nim pochowanych co najmniej dwóch
powstańców, których nazwiska nie są znane. Byli to ludzie zza tzw.
wówczas kordonu, czyli z zaboru rosyjskiego. W Skawinie leczyli się
z ran, tutaj też zmarli. Nagrobek stanowi bryła piaskowca zwieńczona
metalowym krzyżem. Widnieje na nim tylko napis „1863”.
Przed II wojną światową obok bezimiennych powstańców styczniowych spoczęły zwłoki Józefa Kiełbusa. W okresie międzywojennym mieszkał on w Skawinie i był aktywnym działaczem społecznym.
Józef Kiełbus był skawińskim introligatorem i bardzo malowniczą postacią. Znali go wszyscy mieszkańcy Skawiny z tamtego okresu. Na spacery chodził ubrany w powstańczy mundur. Niezależnie od
pory roku zawsze nosił obszerny płaszcz, latem porozpinany, zimą
szczelnie pozapinany. Przed śmiercią wyraził wolę, aby pochowano go
obok dawnych towarzyszy broni z powstania styczniowego, co też się
stało za sprawą jego rodziny.
W 1946 r. w miejscu jego pochówku postawiono bryłę z piaskowca, na której wyryto napis: „W hołdzie powstańcom z 1863”. Nad inskrypcją umieszczono niewielki krzyż stylizowany na harcerski, gdyż
to właśnie skawińscy harcerze opiekowali się tym miejscem w tamtym okresie. W górnej części bryły umieszczono napis: „Józef Kiełbus”.
Nagrobek ROtmistrza Józefa Zaremby
Rotmistrz (kapitan kawalerii) Józef Zaremba (niekiedy pojawia się zapis Zaręba) urodził się w 1844 r. Brał udział w powstaniu styczniowym w 1863 r. Zmarł 18 stycznia 1900 r. w Rzozowie.
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Obelisk „Odpoczną — Wstaną”
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Nagrobek Józefa Kiełbusa

Kwatera powstańców styczniowych
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Nagrobek Józefa Zaremby
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Nagrobek Jakuba Chmielarczyka
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Nagrobek sędziego Jakóba Chmielarczyka
Jakub Chmielarczyk (na nagrobku jego imię zapisano zgodnie z ówczesnymi zasadami pisowni przez „ó”) był cesarsko-królewskim sędzią
powiatowym. Skawina wprawdzie nigdy nie była siedzibą powiatu, ale
przez długie lata mieścił się w niej sąd. Pan sędzia oraz jego żona Maria, z d. Moderlak, mieszkali w Skawinie w budynku pod numerem
99. Jakub Chmielarczyk zmarł 30 marca 1879 r. w wieku 49 lat. Został pochowany 1 kwietnia.
Nagrobek Teresy i Michała Szklarskich
Teresa i Michał Szklarscy osiedlili się w Skawinie jako młode małżeństwo i stali się protoplastami licznej, utalentowanej i zasłużonej
dla miasta rodziny. Ich syn Walenty jako młody lekarz zrobił karierę
na rosyjskim dworze, wyleczywszy cara Aleksandra I z ciężkiej choroby. Resztę życia spędził w Petersburgu, ale przed śmiercią przyjechał w rodzinne strony. Był hojnym darczyńcą Uniwersytetu Jagiellońskiego i ustanowił stypendium dla zdolnych a niezamożnych dzieci skawińskich. Swoim rodzicom ufundował piękny nagrobek, na którym wyryta jest inskrypcja:
Grób Michała i Teresy Szklarskich
ufundował — wdzięczny syn
Walenty Szklarski,
Radca Stanu Cesarza Wszechrosji

Nagrobek ks. Jana Mordzińskiego
Jan Mordziński urodził się 22 stycznia 1853 r. w Niwiskach, niewielkiej wiosce pod Rzeszowem. Jego rodzicami byli Tomasz i Zofia z Sadowskich. Ojciec był organistą. Po ukończeniu gimnazjum
w Nowym Sączu Jan studiował teologię w tarnowskim seminarium
duchownym. W roku 1876 przyjął święcenia kapłańskie i w tym samym roku objął wikariat w Skawinie. Parafia ta była jego pierwszą i jedyną placówką duszpasterską. Zmarł 12 maja 1877 r. w wieku zaledwie 24 lat.
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Nagrobek ks. Józefa Oleaczka
Józef Oleaczek urodził się 15 stycznia 1804 r. w Jordanowie. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Jego rodzicami byli Józef i Katarzyna,
z d. Mrugasz. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Jordanowie Józef rozpoczął studia teologiczne w Przemyślu, a następnie we Lwowie
i Tarnowie. 25 sierpnia 1829 r. przyjął święcenia kapłańskie w Przemyślu. Był wikariuszem parafii w Radłowie (1829 r.) i Nowym Sączu
(1830 r.). Od 1832 r. był administratorem parafii w Łososinie Górnej
oraz Podstolicach. 13 lutego 1835 r. objął probostwo w parafii w Skawinie (należącej wówczas do diecezji tarnowskiej). W pracy duszpasterskiej zwracał szczególną uwagę na dzieci. W 1844 r. zainicjował
w parafii skawińskiej powstanie Towarzystwa Wstrzemięźliwości. Józef Oleaczek otrzymał godność kanonika dekanatu skawińskiego. Cieszył się uznaniem i miłością parafian. Należał obok Jana Dąbrowskiego i Jana Gigonia do trójki najbardziej ofiarnych krzewicieli polskości w XIX-wiecznej Skawinie. W czasie powstania styczniowego był
więziony przez Austriaków jako zakładnik. Po zwolnieniu z więzienia wrócił do skawińskiej parafii. Zmarł 25 lutego 1873 r. w Skawinie.
Nagrobek ks. Teofila Flisa
Teofil Flis urodził się w 1862 r. w Gdowie. Studia teologiczne ukończył w roku 1888, a święcenia kapłańskie przyjął 24 października
tegoż roku w Krakowie. W latach 1888–1893 pełnił posługę duszpasterską w parafii w Morawicy, a następnie w latach 1893–1904 był wikarym w katedrze wawelskiej. 24 października 1904 r. został mianowany proboszczem parafii skawińskiej. Aktywnie uczestniczył w życiu
lokalnej społeczności. Był redaktorem i wydawcą katolicko-społecznego pisma „Prawda”. Publikował również w tygodniku humorystycznym „Diabeł”. W roku 1917 zainicjował w parafii skawińskiej działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zmarł 5 marca 1920 r.
Nagrobek ks. Jana Kantego Zegadłowicza
Jan Kanty Zegadłowicz urodził się 19 października 1844 r. w Grybowie. Jego ojciec Mikołaj był garncarzem, o matce nie mamy żadnych
— 31 —

Nagrobek Teresy i Michała Szklarskich
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Nagrobek ks. Jana Mordzińskiego
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Nagrobek ks. Józefa Oleaczka

Nagrobek ks. Teofila Flisa
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Nagrobek ks. Jana Kantego Zegadłowicza
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informacji. Studia teologiczne ukończył w Tarnowie. Tam też 24 października 1870 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był wikariuszem parafii
w Skrzyszowie (1870–1871) i Tarnowie (1872–1877). W 1877 r. został proboszczem parafii w Trzebini. W listopadzie 1898 r. został wyznaczony na proboszcza parafii w Skawinie. Podczas tej posługi opiekował się Bractwem Żywego Różańca, kontynuował także rozpoczętą przez ks. Józefa Oleaczka akcję trzeźwościową. Aktywnie włączał
się w życie parafii. Własnoręcznie malował wnętrza kościoła. Był aktywnym członkiem Sądu Honorowego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Zmarł 16 sierpnia 1904 r.
grób nieznanego żołnierza
Na cmentarzu parafialnym w Skawinie jest jeden specyficzny nagrobek zwany Grobem Nieznanego Żołnierza. Bardzo ciekawa jest historia jego powstania. W tym miejscu spoczywają dwaj żołnierze, którzy zginęli na terenie Skawiny w latach 1939–1945. Zostali oni godnie
pochowani we wspólnej mogile, pod pamiątkową płytą.
Jeden z nich to nieznany żołnierz Wojska Polskiego, który zginął
w lesie „na Bagienkach” we wrześniu 1939 r. i tam w leśnej mogile spoczywał aż do roku 1946. Określono go mianem nieznany, gdyż jego
blaszka identyfikacyjna, zwana przez żołnierzy nieśmiertelnikiem, zaginęła gdzieś przy pochówku. Drugi to bojownik podziemia, mieszkaniec Skawiny, Alojzy Kopyto. Był on członkiem GL-WRN, konspiracyjnej organizacji wojskowej PPS-WRN. Zginął podczas obławy urządzonej na niego przez niemiecką policję kolejową, wspieraną przez
granatowych policjantów, Polaków będących w służbie niemieckiego
okupanta. Został pochowany na cmentarzu w niepoświęconej ziemi
dla samobójców za kostnicą. W 1946 r. ekshumowano uroczyście ciała tych żołnierzy i pochowano ich we wspólnym grobie. W roku 2015
dokonano pierwszego etapu renowacji i konserwacji Grobu Nieznanego Żołnierza, a w roku 2016, nie naruszając historii tego miejsca, nie
zmieniając jego wyglądu, wkomponowano w istniejącą strukturę pamiątkową tablicę poświęconą 54 mieszkańcom naszego miasta, którzy w latach 1939–1945 zaginęli, zostali zamordowani w katowniach
i obozach śmierci bądź polegli na frontach II wojny światowej, a miejsce ich pochówku nie jest znane.
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Obelisk Oleńki Lewik
Nagrobek o charakterze słupowym wykonany został prawdopodobnie w 1903 r. Jak wynika z inskrypcji umieszczonej na tablicy
z czarnego marmuru został on ufundowany przez rodziców dziewczynki. Oto treść tej inskrypcji: OLEŃKA / NAJDROŻSZE DZIECIĘ / STANISŁAWA I BRONISŁAWY LEWIKÓW / * 11/10 1910 =
3/1 1913 r. Brak bliższych danych na temat rodziny. Według ustnej
informacji Oleńka była jedynym dzieckiem państwa Lewików, nauczycieli ze Skawiny.
Obelisk Maryi Ocetkiewiczowej
Nagrobek ten nadal stanowi wielką tajemnicę. Z wyrytej inskrypcji można z trudem wyczytać, że Maria Ocetkiewiczowa zmarła
w sierpniu 1885 r. Jak dotąd nie mamy żadnych informacji o jej życiu.
Jednak biorąc pod uwagę zabytkowy charakter nagrobka oraz jego
wartość architektoniczną, należało zadbać o stan techniczny, by przetrwał następne lata i był świadectwem historii dla przyszłych pokoleń.
Nagrobki dziedziców Korabnik
Przeniesienie nagrobków dziedziców Korabnik z cmentarza parafialnego na cmentarz komunalny było chyba największym wyzwaniem logistycznym dla TPS. Pierwotnie ciała Maksymiliana Jastrzębca Dzięgielowskiego (ur. 1824 r., zm. 2 maja 1886 r.) i Zofii z Moraczewskich
Brudzewskiej (zm. 4 stycznia 1890 r.) spoczęły w grobie na cmentarzu parafialnym w Skawinie. Obydwu zmarłym postawiono stosowne
nagrobki z piaskowca, które przetrwały do przełomu XX i XXI w. na
miejscach pochówku. W tym okresie uległy one historycznej degradacji, w efekcie czego zabytkowe nagrobki z piaskowca znalazły się pod
murem kaplicy starego cmentarza, nie tylko niszczejąc, lecz również
przeszkadzając w remoncie kaplicy cmentarnej.
Po konsultacjach z księdzem proboszczem Edwardem Ćmielem
i uzgodnieniach z Urzędem Miasta podjęto decyzję o przeniesieniu
zabytkowych nagrobków na cmentarz komunalny w Skawinie-Korabnikach i ich renowacji.
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Nagrobek Zofii z Moraczewskich Brudzewskiej
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Nagrobek Maksymiliana Jastrzębca Dzięgielowskiego
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Dwumetrowej wysokości bryły z piaskowca o wadze paruset kilogramów każda zostały w międzyczasie otoczone nowymi nagrobkami
powstałymi wokół kaplicy, co uniemożliwiło użycie sprzętu ciężkiego.
Dodatkowym utrudnieniem były wąskie alejki cmentarne. Tak więc
wszelkie czynności: podział brył oraz transport w obrębie cmentarza
parafialnego musiały być wykonane za pomocą siły ludzkich mięśni.
Na szczęście cała operacja powiodła się i nagrobki zostały przeniesione na cmentarz komunalny. Zostały umieszczone w centralnym jego
punkcie, obok krzyża cmentarnego.
W artykule wykorzystano fotografie Katarzyny Skrzybalskiej.
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Agata Lasek

Historia i osiągnięcia „Razemkowa”
„Razemkowo” to koło robótek ręcznych działające przy Towarzystwie
Przyjaciół Skawiny. Powstało w październiku 2010 r. z inicjatywy pani
Agaty Lasek i dzięki przychylności pani Ewy Tarnopolskiej.
Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w siedzibie Towarzystwa, od września do czerwca. W czasie spotkań panie wymieniają się
doświadczeniami, uczestniczą także w różnorodnych pokazach oraz
warsztatach. W swoich pracach wykorzystują różne techniki rękodzielnicze, zarówno te tradycyjne, jak np. haft, koronka frywolitkowa i klockowa, dzierganie na drutach, szydełkowanie i bibułkarstwo, jak i współczesne: decoupage, beading, quilling, haft strukturalny i filcowanie.
W nazwie koła nieprzypadkowo pojawia się słowo „razem”. Oznacza
ono w tym przypadku swoistą wspólnotę, która, choć niewielka, robi
coś pożytecznego dla siebie i innych. Dzięki wzajemnej motywacji powstają jedyne w swoim rodzaju pomysły i prace.
Z 6-letniej twórczej działalności „Razemkowa” na uwagę z pewnością zasługują następujące wydarzenia:
— udział w wakacyjnej wystawie rękodzieła artystycznego i ludowego Skawiny i okolic w Muzeum Regionalnym w Skawinie (2011 r.);

Jubileusz 5-lecia „Razemkowa” (foto ze zbiorów A. Lasek)
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„Razemkowo” w siedzibie TPS (foto ze zbiorów A. Lasek)

— udział w wystawie haftu kaszubskiego w Dworze Czeczów
w Krakowie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie LUD-Art, którego prezesem jest pani Jadwiga Gruca (2012 r.);
— udział w Wystawie Rzemiosła Artystycznego i Ludowego podczas uroczystego otwarcia rynku skawińskiego po jego rewitalizacji
(2012 r.);
— przygotowanie wystawy ozdób bożonarodzeniowych w Muzeum
Regionalnym w Skawinie (2012 r.);
— zorganizowanie wystawy „Kwiaty, motyle, ptaki” w Pałacyku
„Sokół” (2013 r.);
— udział w wystawie „Monogramy w hafcie i koronce” na zamku w Suchej Beskidzkiej (2014 r.) oraz w Dworze Czeczów (2015 r.),
zorganizowanej przez Stowarzyszenie LUD-Art;
— zorganizowanie na rynku skawińskim „Niedzieli z rękodziełem” (2015 r.);
— pokaz własnoręcznie wykonanych strojów, różnych części garderoby oraz dodatków i biżuterii pod wspólnym hasłem „Z Razemkowem na wybiegu” w Pałacyku „Sokół” (2015 r.);
— udział w Międzynarodowym Dniu Dziergania na Drutach
na rynku skawińskim (2016 r.);
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Wystawa prac „Razemkowa” w MR (foto ze zbiorów A. Lasek)

— przygotowanie wystawy własnoręcznie wykonanych zakładek do
książek, zaprezentowanej na Targach Książki w Krakowie (2015 r.) oraz
w Bibliotece Pedagogicznej w Skawinie (2016 r.);
— przygotowanie wystawy tradycyjnych i współczesnych ozdób
wielkanocnych w Muzeum Regionalnym w Skawinie (2013 i 2015 r.);
— udział w akcji „Ośmiorniczki dla wcześniaków” (2016 r.);
— prowadzenie warsztatów robótek ręcznych dla dzieci i nauczycieli z gminy Skawina;
— udział w kiermaszach sztuki ludowej w Skawinie, Krakowie, Mogilanach i Liszkach (2013–2015).
Ponadto Panie z koła zgodnie z założeniami statutowymi Towarzystwa Przyjaciół Skawiny postanowiły zwrócić uwagę na tradycyjny haft skawiński. Wykorzystując wybrane motywy haftu skawińskiego, wykonały kilkanaście bluzek, w których występują na spotkaniach, wernisażach i różnych uroczystościach. Wykonały również kilka strojów ludowych inspirowanych tradycyjnym strojem skawińskim.
„Razemkowo” współpracuje z wieloma placówkami i instytucjami
na terenie gminy Skawina, m.in. z: Muzeum Regionalnym w Skawinie, Biblioteką Pedagogiczną w Skawinie, Zespołem Katolickich Szkół
w Skawinie, Szkołą Podstawową nr 4 w Skawinie oraz Szkołą Podsta— 46 —

wową w Pozowicach, Zespołem Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie oraz Klubem Seniora w Zelczynie.
Obecnie koło bierze udział w akcji „Klinika lalek”, której pomysłodawczyniami są panie Krystyna Galacińska i Zofia Kapera. Celem
akcji jest zbiórka, a następnie naprawienie i odnowienie starych, nikomu już niepotrzebnych lalek. Na czerwiec przyszłego roku zaplanowano wystawę w muzeum skawińskim, potem lalki zostaną podarowane potrzebującym dzieciom. W kwietniu 2017 r. odbędzie się również wernisaż prac sakralnych pań z „Razemkowa” w Centrum Don
Guanella w Skawinie.
Na zakończenie pragnę zacytować panią Monikę Fliszewską, która po pokazie mody w Pałacyku „Sokół” pt. „Z Razemkowem na wybiegu” napisała:
„Razemkowo” jest marką ponadczasową, nie tylko ze względu na artyzm i wysoką
jakość ręcznie wykonywanych rzeczy, ale również ze względu na łączenie pokoleń,
przekazywanie doświadczenia, kultywowanie tradycji. Paniom ze stowarzyszenia
gratulujemy i życzymy sto lat!

Członkiniami „Razemkowa” są obecnie: Zofia Badura, Jadwiga Cholewa, Maria Dziobek, Krystyna Galacińska, Anna Kania, Zofia Kapera, Monika Knapik, Irena Kulak, Agata Lasek, Danuta Lasek, Krystyna Lepiarz, Helena Marczuk, Wanda Pabian, Elżbieta Panek, Katarzyna Polek, Danuta Racułt, Ewa Tarnopolska, Magdalena Tarnopolska, Beata Włoch, Zofia Zwierz, Janina Żmuda oraz Ewa Żurek.
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Ewa Tarnopolska

„Radośni”
„Radośni” to grupa członków Towarzystwa Przyjaciół Skawiny działająca bardzo aktywnie od lutego 2016 r. Naszym założeniem było
wspólne śpiewanie, recytowanie oraz przygotowywanie spektakli
teatralnych. Tymczasem grupa prezentuje swój program na różnych
uroczystościach oraz spotkaniach okolicznościowych. Już w kwietniu
przygotowaliśmy program słowno-muzyczny, skierowany głównie do
dzieci w wieku przedszkolnym. Spektakl pt. „Dorośli dzieciom” został
wystawiony w Pałacyku „Sokół” w Skawinie oraz w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie i cieszył się olbrzymim zainteresowaniem.
W sierpniu br. nasza grupa artystyczna pojechała do Turčianskich
Teplic (miasta partnerskiego Skawiny), gdzie odbywały się uroczystości dożynkowe. Zespół zaprezentował swój program i przekazał burmistrzowi Igorowi Husowi kosz dożynkowy wraz z parą laleczek w tradycyjnym stroju skawińskim. Tym razem był z nami nasz Przewodniczący Stanisław Grodecki.

Grupa „Radośni”, Wadowice 13 września 2016 r.
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Grupa „Radośni” przed pałacykiem w Stryszowie

Z okazji jubileuszu 25-lecia Prywatnego Muzeum Polsko-Amerykańskiego w Wadowicach, w odpowiedzi na zaproszenie dyrektora
placówki Zygmunta Krausa grupa „Radośni” zapewniła oprawę artystyczną tego wydarzenia.
Obecnie zespół przygotowuje program artystyczny na opłatek TPS.
Nie sposób nie wspomnieć tu o opiekunie naszej grupy — panu Adamie, który udostępnia nam swój samochód i wozi nas na wszystkie
występy. I tak się kręci nasze śpiewanie.
A oto skład zespołu: Maria Borowiecka (prowadząca spotkania), Zofia Irlik, Czesława Kopeć, Janina Kwarciak, Zofia Maślanka, Wanda
Pabian, Aleksandra Sołtys, Ewa Tarnopolska, Zdzisława Tobis, Stanisław Tylko, Stanisława Tylko, Zuzanna Wędzicha, Adam Woźniczka
(opiekun grupy) oraz Grażyna Woźniczka.
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Stanisław Grodecki, Mariusz Tarnopolski

Kalendarium najważniejszych
wydarzeń Z historii TPS
9 marca 1981 r. — powstał komitet organizacyjny TPS, któremu przewodniczył działacz społeczny Marian Pajączkowski z pomocą zastępcy naczelnika miasta — Anny Porębskiej;
1 czerwca 1981 r. — odbyło się I Walne Zgromadzenie TPS, w czasie którego przyjęto założenia programowe i statutowe oraz dokonano
wyboru władz. Na wniosek Józefa Nowaka do programu działań włączono starania o utworzenie muzeum historycznego Skawiny. Pierwszą
siedzibą Towarzystwa był budynek KMG PZPR przy ul. Mickiewicza 26;
11 stycznia 1983 r. — z inicjatywy Kazimiery Skałuby w skawińskim
Liceum Ogólnokształcącym utworzono pierwsze Młodzieżowe Koło
TPS. Kolejne powstało w grudniu 1984 r. w ZSM-E;
styczeń 1984 r. — ukazał się pierwszy numer „Biuletynu” TPS.
Jego redaktorem został Zbigniew Raczyński. Później zmieniono nazwę na „Informacja” (numery 5 i 6 z czerwca i września 1985 r.),
a w listopadzie 1985 r. zdecydowano się na kolejną zmianę — „Informator”. Obecna nazwa to: „Informator Towarzystwa Przyjaciół Skawiny”;
kwiecień 1984 r. — decyzją władz miasta TPS musiał opuścić swoją
dotychczasową siedzibę. Towarzystwo otrzymało małe pomieszczenie
w pawilonie „Ajka”. Mimo to nie zaprzestano gromadzenia zbiorów;
maj 1984 r. — w gablocie na rynku skawińskim zaczyna ukazywać się
gazetka ścienna TPS prezentująca historię i zabytki Skawiny. Redaguje ją Eugeniusz Krzemień;
1985 r. — kronika miasta prowadzona przez Jerzego Wiechoczka,
a później przez Jerzego Raczyńskiego zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Urząd Rady Ministrów;
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30 maja–2 czerwca 1986 r. — w pomieszczeniach ratusza zorganizowano pierwszą wystawę zbiorów TPS;
1986–1988 r. — TPS organizuje kolejne wystawy z okazji otwarcia Pałacyku „Sokół” i Dni Skawiny;
1989 r. — zespół pod kierunkiem Jerzego Studenckiego we współpracy ze skawińskim oddziałem PTTK dokonał inwentaryzacji zabytków Skawiny i okolic;
1990 r. — TPS powrócił do swojej pierwotnej siedziby przy ul. Mickiewicza 26;
1991 r. — w nowej siedzibie TPS otwarto stałą wystawę pt. „Historyczne dzieje Skawiny”;
1992–1993 r. — systematycznie powiększane są zbiory TPS;
1994 r. — część zbiorów TPS dotyczących skawińskiego gniazda TG
„Sokół” prezentowana jest na wystawie w Nowym Sączu. Organizowane wspólnie ze skawińskim oddziałem PTTK rajdy tynieckie cieszą się olbrzymią popularnością. Uczestniczy w nich wielu członków
TPS i PTTK. TPS rozpoczyna współpracę z Małopolskim Związkiem
Regionalnych Towarzystw Kultury;
grudzień 1994 r. — TPS zorganizował konkurs dla szkół z naszej gminy
na prezentację dziejów i tradycji danej placówki. Efekty tego konkursu
(w postaci kronik, plansz itp.) przeszły nasze najśmielsze oczekiwania;
1995 r. — kilkuosobowa grupa członków TPS rozpoczęła inwentaryzację zbiorów, w wyniku której powstało ponad 40 zbiorów tematycznych;
1996 r. — minęło 15 lat działalności TPS. Na wniosek Rady Miasta
Skawiny sejmik samorządowy województwa krakowskiego uhonorował Przewodniczącego Zarządu Stanisława Chmielka wyróżnieniem
w postaci statuetki za dotychczasową pracę na rzecz lokalnej społeczności;
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grudzień 1996 r. — został ogłoszony konkurs dla szkół podstawowych z gminy Skawina dotyczący dziejów miasta. Konkurs ten doczekał się siedmiu edycji;
1997 r. — w Hürth, mieście partnerskim Skawiny, została zaprezentowana wystawa poświęcona naszemu miastu. Znaczną część ekspozycji stanowiły materiały przygotowane przez TPS;
1998 r. — Wydawnictwo SK we współpracy z TPS wydało powieść
Henryka Różyckiego Umarła Babka w Skawinie w nowo rozpoczętej
serii wydawniczej „Skawina przez wieki” oraz albumik Skawina w starej
i nowej fotografii. Rok później w serii ukazał się tomik wierszy i rysunków Andrzeja Kurkowskiego, warszawiaka mieszkającego w czasie wojny w Skawinie. Tomik ten nosi tytuł Ze Skawiny;
2000 r. — Jan Prochwicz, członek TPS, wydał książkę Żydzi skawińscy;
26 stycznia 2001 r. — TPS otrzymał tytuł „Mecenasa Kultury”, przyznany przez Zarząd Miasta i Gminy w Skawinie;
luty 2001 r. — TVP Kraków wyemitowała materiał o ruchu regionalnym w Skawinie. Dużo miejsca poświęcono na prezentację zbiorów
z wystawy stałej TPS;
28 sierpnia 2002 r. — w czasie podróży z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej Ojciec Święty Jan Paweł II zatrzymał się na krótki postój w Skawinie. Władze samorządowe przekazały Mu upominki związane z naszym miastem. Był wśród nich film nakręcony przez członka TPS Stanisława Cinala z wizytacji skawińskiej parafii — Karol
Wojtyła, przyszły papież, był wówczas arcybiskupem diecezji krakowskiej;
17–18 września 2004 r. — w Skawinie odbył się zjazd regionalistów
z okazji 640-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Uczestnicy zwiedzili najciekawsze obiekty naszej gminy. TPS był współorganizatorem tego wydarzenia;
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maj 2005 r. — TPS został formalnie członkiem Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury;
2005–2006 r. — Zarząd TPS podjął prace nad przygotowaniem monografii Skawiny. Wydawnictwo Skawina. Zarys dziejów miasta ukazało się w październiku 2006 r., lecz nie spełniło ono całkowicie oczekiwań naszego Towarzystwa;
2006 r. — wieloletni Przewodniczący Zarządu TPS — Stanisław
Chmielek — został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Skawiny”;
2007 r. — rozpoczęto przygotowania do przekształcenia wystawy stałej TPS w Muzeum Regionalne w Skawinie;
1 listopada 2007 r. — z inicjatywy Zarządu TPS odbyła się I Kwesta na renowację zabytkowych nagrobków na skawińskim cmentarzu;
2009 r. — w związku z adaptacją pomieszczeń dla powstającego Muzeum Regionalnego TPS musiał opuścić swoją dotychczasową siedzibę.
Razem ze swoimi zbiorami przeniósł się do tymczasowego pomieszczenia w pawilonie „Skawa”;
wrzesień 2009 r. — w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie
otwarto wystawę poświęconą Skawinie. Duża część eksponatów pochodziła ze zbiorów TPS. Miejska Biblioteka Publiczna i Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie oraz Pracownia Edukacji Regionalnej Instytutu
Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zorganizowały konferencję na temat: „Okolice metropolii. Przeszłość — Teraźniejszość — Przyszłość”. Członkowie TPS wygłosili pięć referatów;
19 lutego 2010 r. — dokonano uroczystego otwarcia Muzeum Regionalnego w Skawinie, co było ukoronowaniem 29 lat dążeń i starań
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Otwarcie Muzeum stało się jednocześnie nowym wyzwaniem dla naszego Towarzystwa. Dotychczasowe zadania TPS polegające na gromadzeniu przedmiotów, dokumentów i archiwaliów związanych ze Skawiną przejęła nowo powstała placówka.
Należało się zatem zastanowić nad podjęciem nowych działań, które
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pozwolą realizować cele statutowe TPS: poznawanie historii, ochrona
dziedzictwa kulturowego i kultywowanie tradycji lokalnej;
maj 2010 r. — TPS otrzymał na swoją siedzibę lokal w budynku przy
ul. Żwirki i Wigury 23;
listopad 2010 r. — z inicjatywy Agaty Lasek i Ewy Tarnopolskiej przy
TPS powstało Koło Robótek Ręcznych „Razemkowo”;
11 listopada 2011 r. — odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą Gustawa Adlera „Orlicza”, oficera AK;
9 listopada 2012 r. — na ścianie kaplicy cmentarnej odsłonięto
wykonaną z naszej inicjatywy tablicę upamiętniającą śmierć sześciu
żołnierzy skawińskiego baonu AK „Biedronka”, którzy polegli z rąk
hitlerowców;
2013 r. — utworzono zespół projektowy, którego zadaniem było pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań publicznych.
Pierwszym dużym przedsięwzięciem był projekt „Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę”. Do chwili obecnej zrealizowano 11 projektów;
2013 r. — zainspirowana historią batalionu „Biedronka” krzęcińska
drużyna harcerska przyjęła nazwę tego baonu, a drużynie harcerskiej
z Gaja nadano nazwę — 3 kompania „Jastrząb”;
6 stycznia 2013 r. — nastąpiło uroczyste przekazanie przez fundatorów sztandaru dla Towarzystwa Przyjaciół Skawiny;
zima 2014 r. — TPS rozpoczął wydawanie dzieł Henryka Różyckiego. Jako pierwszy do druku trafił Rok 1863 w Skawinie. Rok później
ukazał się Baster;
11 listopada 2014 r. — z okazji 650 rocznicy lokacji Skawiny ukazała się Monografia Skawiny. 650 lat tradycji. Dwa lata później pojawiło się jej drugie wydanie. Obie edycje sfinansował Urząd Mia— 54 —

sta, ale gdyby nie zaangażowanie TPS, ta pozycja wydawnicza nigdy
by się nie ukazała;
13 listopada 2014 r. — z inicjatywy TPS wykonano obelisk upamiętniający czteroosobową rodzinę Głazów zamordowaną przez Niemców
1 lipca 1944 r. w Korabnikach;
listopad 2016 r. — z inicjatywy TPS została wykonana i poświęcona
tablica pamiątkowa z napisem:
PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW SKAWINY,
KTÓRZY W LATACH 1939–1945 POLEGLI W WALCE,
ZOSTALI ZAMĘCZENI W KATOWNIACH
I OBOZACH ŚMIERCI
LUB ZAGINĘLI

Tablica ta została wkomponowana w Grób Nieznanego Żołnierza,
znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Skawinie.
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Stanisław Grodecki

TPS — ludzie i wydarzenia
W niniejszym numerze „Informatora” wspomnieliśmy o genezie, dokonaniach i sukcesach TPS w ciągu tych wszystkich lat. Należy także pamiętać o ludziach, którzy poświęcili swój czas i zaangażowali się w pracę na rzecz naszego Towarzystwa, aby mogło ono z powodzeniem przetrwać 35 lat i świętować ten jubileusz. Jednym z podstawowych celów
działalności TPS jest poznawanie historii i kultywowanie lokalnych tradycji. Z żalem jednak należy stwierdzić, że TPS nie zadbało do końca o zachowanie własnej historii. Brakuje zdjęć z dawnych działań Towarzystwa, nie ma też pełnych danych o ludziach, którzy tworzyli naszą historię. Na podstawie dostępnych danych można oszacować, że
do TPS w ciągu tych 35 lat należało około 700–800 osób, wliczając
w to członków Młodzieżowych Kół TPS. Na dzień 15 listopada 2016 r.
do Towarzystwa Przyjaciół Skawiny należy 129 członków. W tym miejscu zasadne wydaje się być uhonorowanie osób będących w naszym Towarzystwie od samego początku, czyli od 1981 r. Należy także podkreślić, że jedyną osobą, która jest w Zarządzie TPS od samego początku
i pełni różne funkcje nieprzerwanie od 1981 r., jest Anna Kudela. Oprócz
niej członkami TPS od 35 lat są: Elżbieta Chmielek, Lech Grela, Władysław Kutek, Zdzisław Liskiewicz i Kazimiera Skałuba
Członkami TPS są także wymienieni w kolejności alfabetycznej (w nawiasie podano rok wstąpienia do TPS): Białoń Janina (1993), Biernat
Maria (2016), Bieś Zofia (1986), Bilicka Zofia (1998), Blus Maria (2006),
Bobek Józef (2002), Borowiecka Maria (2006), Chmielek Marek (2011),
Chmielek Stanisław (2011), Cinal Stanisław (1998), Czopek Barbara
(2016), Droździewicz Krystyna (2010), Droździewicz Krzysztof (2003),
Dykiel Zofia (2008), Dymanus Kazimierz (1993), Fidziński Jan (2001),
Fiutowska Alicja (1985), Fołta-Łopińska Irena (1989), Galacińska Dorota (2012), Galacińska Krystyna (1985), Galaciński Włodzimierz (2003),
Gaweł-Dudzińska Maria (2007), Gąstoł Helena (2002), Górecka Zofia
(2013), Grela-Pekarek Jadwiga (1982), Grochal Krystyna (1988), Grodecka Zofia (2012), Grodecki Stanisław (2011), Grzeszczuk Michał
(2010), Guzik Władysława (2011), Irlik Zofia (2016), Jamróz Bolesław
(1995), Janiec-Jania Małgorzata (2006), Jurek Janina (2008), Kaim He— 56 —

lena (2004), Kamińska Maria (2012), Kanonik Danuta (2010), Kapera Zofia (2011), Kasprzyk Janina (2005), Kasprzyk Mieczysław (1985),
Kaźmierczak Elżbieta (1987), Kopeć Czesława (1987), Kowalczyk Danuta (2009), Kruczkowski Tomasz (2012), Krupa Jacek (1993), Krupa
Jan (1993), Krupa Michalina (1984), Kryda Stanisława (2003), Kula Irena (1985), Kulak Irena (2011), Kurlit Kazimierz (1989), Kwarciak Janina (2016), Lackowska Barbara (2016), Lasek Agata (2011), Lasek Danuta (2011), Lech Halina (1996), Lepiarz Krystyna (2014), Lipowczan
Paweł (1993), Liskiewicz Jan (2002), Lupa Stanisław (2013), Łozińska
Elżbieta (2001), Mardyła Przemysław (1996), Maślanka Zofia (2012),
Matuła Władysław (2010), Mrozowski Marek (1992), Murkocińska
Maria (1998), Opydo Janusz (1984), Pabian Wanda (2008), Pachoński
Jerzy (1986), Paciorek Kinga (2011), Panek Elżbieta (2003), Para Celina (1993), Para Tadeusz (1993), Pawelec Danuta (1997), Pierzchała Jadwiga (2015), Płachecka Barbara (1994), Płonka Alicja (2009), Płonka
Zofia (1989), Polek Katarzyna (2011), Racułt Danuta (2012), Raczyńska Jadwiga (1993), Richa Andrzej (2016), Romowicz Zenon (1983),
Różycka-Nowak Zdzisława (2009), Rywotycka Ewa (2003), Rywotycki Marcin (1999), Sapała Antoni (2002), Skałuba Piotr (1983), Skokoń Alina (2009), Skołyszewski Roman (2013), Sładek Barbara (2008),
Sołtys Aleksandra (2016), Spólnik Elżbieta (2014), Spólnik Małgorzata
(1996), Stanek Wiktoria (2013), Stawowa Lidia (2010), Stoczek Krystyna (2009), Strzeboński Marian (2014), Styrylski Karol (1998), Suder
Cecylia (2012), Sznajder Emilia (1987), Świdowska Anna (2012), Tarnopolska Ewa (1987), Tarnopolska Magdalena (2011), Tarnopolski Mariusz (2012), Tobis Zdzisława (2016), Tylko Stanisław (2016), Tylko Stanisława (2016), Wenc Elżbieta (2004), Wędzicha Zuzanna (2010), Witek Katarzyna (2012), Witkiewicz Kazimierz (2004), Włodarska-Kępa
Barbara (1990), Włodarski Wacław (1991), Wojtylak Aleksander (2011),
Woźniczka Adam (2011), Woźniczka Grażyna (2012), Wyrwa-Szota
Halina (1994), Zajda Kazimierz (1985), Zwierz Zofia (2012), Żarnowska Ludwika (1995), Żmuda Janina (2013).
Władze statutowe TPS
Od samego początku istnienia TPS zasady jego funkcjonowania określał statut. Był on kilkakrotnie zmieniany i aktualizowany. Od 1981 r.
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do władz Towarzystwa należą: Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Kilkakrotnie zmieniała się statutowa liczba ich członków.
Zawsze jednak obowiązywała zasada, że członkowie wszystkich tych
organów są wybierani w czasie Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo-Wyborczych TPS. Dopiero później spośród wszystkich członków
Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego następował wybór osób funkcyjnych.
W ciągu tych 35 lat w pracę w organach wybieralnych zaangażowało się wielu członków Towarzystwa. Nasz statut dopuszczał też zmiany
we władzach w czasie trwania poszczególnych kadencji. Osoby rezygnowały głównie z przyczyn losowych, ale także osobistych.
Dla przypomnienia i jednocześnie upamiętnienia 35 lat Towarzystwa Przyjaciół Skawiny poniżej przedstawiamy wykaz wybieralnych władz, uwzględniając zmiany personalne w poszczególnych kadencjach.
I. Kadencja: 1 czerwca 1981–29 kwietnia 1983
Przewodniczący Zarządu — Jan Gajniak;
zastępca Przewodniczącego — Marian Pajączkowski;
sekretarz — Jerzy Stec;
skarbnik — Bogumir Pekarek;
członkowie Zarządu: Stanisław Chmielek, Henryk Jezierski, Anna
Kudela, Władysław Kutek, Józef Nowak, Florentyna Prus, Władysław
Szklarski, Józef Szymacha;
Komisja Rewizyjna: Józef Baran, Mikołaj Barylak, Eugeniusz Krzemień;
Sąd Koleżeński: Zdzisław Liskiewicz, Adam Pindel, Zofia Sołonczak.
Zmiany w Zarządzie w czasie kadencji: 29 kwietnia 1982 r. z członkostwa zrezygnowała Florentyna Prus, a na jej miejsce został powołany Jerzy Raczyński. 10 grudnia 1982 r. z funkcji Przewodniczącego zrezygnował Jan Gajniak, nowym Przewodniczącym Zarządu został Jerzy Raczyński.
II. Kadencja: 29 kwietnia 1983–8 kwietnia 1987
Przewodniczący Zarządu — Jerzy Raczyński;
zastępca Przewodniczącego — Marian Pajączkowski;
sekretarz — Zbigniew Raczyński;
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skarbnik — Bogumir Pekarek;
członkowie Zarządu: Stanisław Chmielek, Jan Gajniak, Anna Kudela,
Władysław Kutek, Józef Nowak, Władysław Szklarski;
Komisja Rewizyjna: Mikołaj Barylak, Eugeniusz Krzemień, Elżbieta
Łachańska, Henryk Mamoń;
Sąd Koleżeński: Zdzisław Liskiewicz, Adam Pindel, Zofia Sołonczak.
Zmiany w Zarządzie w czasie kadencji: W 1984 r. do Zarządu powołano Józefa Kubasa.
III. Kadencja: 8 kwietnia 1987–30 kwietnia 1990
Przewodniczący Zarządu — Jerzy Raczyński;
zastępca Przewodniczącego — Marian Pajączkowski;
sekretarz — Zbigniew Raczyński;
skarbnik — Bogumir Pekarek;
członkowie Zarządu: Stanisław Chmielek, Jan Gajniak, Henryk Jeziorski, Anna Kudela, Władysław Kutek, Józef Nowak;
Komisja Rewizyjna: Eugeniusz Krzemień, Henryk Mamoń, Jerzy Stec,
Jerzy Studencki, Władysław Szklarski;
Sąd Koleżeński: Zdzisław Liskiewicz, Adam Pindel, Antoni Ryniak,
Zofia Sołonczak, Wiesław Stec.
IV. Kadencja: 30 kwietnia 1990–2 czerwca 1993
Przewodniczący Zarządu — Józef Kubas;
zastępca Przewodniczącego — Marian Pajączkowski;
sekretarz — Anna Kudela;
skarbnik — Zofia Płonka;
członkowie Zarządu: Stanisław Chmielek, Jan Gajniak, Zdzisław Liskiewicz, Andrzej Różycki, Kazimiera Skałuba, Marek Wrzoszczyk,
Kazimierz Zajda;
Komisja Rewizyjna: Eugeniusz Krzemień, Henryk Mamoń, Jerzy Stec,
Jerzy Studencki, Władysław Szklarski;
Sąd Koleżeński: Mieczysław Godawa, Józef Nowak, Wiesław Stec;
V. Kadencja: 2 czerwca 1993–30 maja 1996
Przewodniczący Zarządu — Paweł Lipowczan;
zastępca Przewodniczącego — Marian Pajączkowski;
zastępca Przewodniczącego — Stanisław Chmielek;
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sekretarz — Wiesław Stec;
skarbnik — Zofia Płonka;
członkowie Zarządu: Józef Kubas, Anna Kudela, Kazimiera Skałuba,
Wacław Skokoń;
Komisja Rewizyjna: Michalina Krupa, Eugeniusz Krzemień, Jerzy
Studencki;
Sąd Koleżeński: Jan Gajniak, Zdzisław Liskiewicz, Zbigniew Raczyński, Anna Stec, Kazimierz Zajda.
Zmiany w Zarządzie w czasie kadencji: 10 maja 1995 r. Zarząd TPS
powierzył funkcję zastępcy Przewodniczącego Zdzisławowi Liskiewiczowi z powodu śmierci Mariana Pajączkowskiego.
VI. Kadencja: 30 maja 1996–28 maja 1999
Przewodniczący Zarządu — Stanisław Chmielek;
zastępca Przewodniczącego — Zdzisław Liskiewicz;
zastępca Przewodniczącego — Paweł Lipowczan;
sekretarz — Wiesław Stec;
skarbnik — Zofia Płonka;
członkowie Zarządu: Krzysztof Janusz, Józef Kubas, Anna Kudela, Tadeusz Para, Kazimiera Skałuba, Wacław Skokoń, Małgorzata Spólnik;
Komisja Rewizyjna: Michalina Krupa, Eugeniusz Krzemień, Jerzy
Studencki;
Sąd Koleżeński: Jan Gajniak, Jadwiga Raczyńska, Zbigniew Raczyński, Anna Stec, Kazimierz Zajda.
VII. Kadencja: 28 maja 1999–7 czerwca 2002
Przewodniczący Zarządu — Stanisław Chmielek;
zastępca Przewodniczącego — Zdzisław Liskiewicz;
zastępca Przewodniczącego — Wacław Skokoń;
sekretarz — Danuta Opydo;
skarbnik — Małgorzata Spólnik;
członkowie Zarządu: Stanisław Cinal, Krzysztof Janusz, Anna Kudela, Tadeusz Para, Kazimiera Skałuba, Wiesław Stec, Ewa Tarnopolska;
Komisja Rewizyjna: Eugeniusz Krzemień, Zofia Płonka, Jerzy Studencki;
Sąd Koleżeński: Jan Gajniak, Jadwiga Raczyńska, Anna Stec.
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VIII. Kadencja: 7 czerwca 2002–6 września 2005
Przewodniczący Zarządu — Stanisław Chmielek;
zastępca Przewodniczącego — Zdzisław Liskiewicz;
sekretarz — Tadeusz Para;
skarbnik — Wacław Skokoń;
członkowie Zarządu: Stanisław Cinal, Krzysztof Janusz, Anna Kudela, Danuta Opydo, Kazimiera Skałuba, Małgorzata Spólnik, Ewa Tarnopolska;
Komisja Rewizyjna: Eugeniusz Krzemień, Jan Liskiewicz, Zofia Płonka, Sławomir Sroka, Jerzy Studencki;
Sąd Koleżeński: Jan Gajniak, Jadwiga Raczyńska, Anna Stec;
Zmiany w Zarządzie w czasie kadencji: W 2003 r. z powodu śmierci
Danuty Opydo do Zarządu została powołana Ewa Hobrzyk.
IX. Kadencja: 6 września 2005–29 maja 2009
Przewodniczący Zarządu — Stanisław Pac;
zastępca Przewodniczącego — Zdzisław Liskiewicz;
zastępca Przewodniczącego — Eugeniusz Krzemień;
sekretarz — Ewa Tarnopolska;
skarbnik — Zofia Płonka;
członkowie Zarządu: Krzysztof Janusz, Czesława Kopeć, Gabriel Kowal, Anna Kudela, Jan Liskiewicz, Kazimiera Skałuba;
Komisja Rewizyjna: Janina Kasprzyk, Elżbieta Łozińska, Tadeusz Para,
Wacław Skokoń, Sławomir Sroka;
Sąd Koleżeński: Jan Prochwicz, Jadwiga Raczyńska, Anna Stec.
Zmiany w Zarządzie w czasie kadencji: W październiku 2006 r.
po rezygnacji Eugeniusza Krzemienia funkcję zastępcy Przewodniczącego objął Jan Liskiewicz.
X. Kadencja: 29 maja 2009–17 czerwca 2013
Przewodniczący Zarządu — Jan Liskiewicz;
zastępca Przewodniczącego — Ewa Tarnopolska;
zastępca Przewodniczącego — Radosław Rankiewicz;
sekretarz — Kazimiera Skałuba; skarbnik — Zofia Płonka;
członkowie Zarządu: Janina Kasprzyk, Czesława Kopeć, Anna Kudela, Zdzisław Liskiewicz, Janusz Opydo, Zdzisława Różycka-Nowak;
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Komisja Rewizyjna: Mieczysław Chabrzyk, Elżbieta Łozińska, Jadwiga Raczyńska, Wacław Skokoń, Sławomir Sroka;
Sąd Koleżeński: Maria Borowiecka, Małgorzata Janiec-Jania, Halina
Lech, Mirosława Piskorz.
Zmiany w Zarządzie w czasie kadencji: W czerwcu 2010 r. Jan Liskiewicz zrezygnował z funkcji Przewodniczącego, pozostał jednak w Zarządzie. Po jego rezygnacji od czerwca 2010 r. do października 2012 r.
obowiązki Przewodniczącego pełniła Ewa Tarnopolska. W czerwcu 2010 r. z pracy w Zarządzie zrezygnował Radosław Rankiewicz.
W kwietniu 2011 r. z działalności w Komisji Rewizyjnej zrezygnowali:
Sławomir Sroka i Mieczysław Chabrzyk. W sierpniu 2011 r. na miejsce Radosława Rankiewicza do Zarządu została powołana Elżbieta Panek. Również w sierpniu 2011 r. w skład Komisji Rewizyjnej weszły:
Wanda Pabian, Krystyna Sojka i Alicja Płonka. W styczniu 2012 r. Janina Kasprzyk zrezygnowała z członkowstwa w Zarządzie. W marcu
2012 r. na jej miejsce powołano Stanisława Grodeckiego. W październiku 2012 r. Zarząd powierzył obowiązki Przewodniczącego Stanisławowi Grodeckiemu. W tym samym czasie Kazimiera Skałuba zawiesiła swoją działalność w Zarządzie TPS. Obowiązki sekretarza Zarządu powierzono Czesławie Kopeć.
XI. Kadencja: 17 czerwca 2013–obecnie
Przewodniczący Zarządu — Stanisław Grodecki;
zastępca Przewodniczącego — Ewa Tarnopolska;
zastępca Przewodniczącego — Anna Kudela;
sekretarz — Czesława Kopeć;
skarbnik — Zofia Płonka;
członkowie Zarządu: Krystyna Galacińska, Zofia Kapera, Wioletta
Wójcik, Agnieszka Zybek;
Komisja Rewizyjna: Maria Gaweł-Dudzińska, Małgorzata Janiec-Jania,
Wanda Pabian, Alicja Płonka, Kazimiera Skałuba;
Sąd Koleżeński: Halina Lech, Jan Liskiewicz, Elżbieta Panek, Zdzisława Różycka Nowak, Małgorzata Spólnik.
Zmiany w Zarządzie w czasie kadencji: W lipcu 2014 r. Agnieszka
Zybek i Wioletta Wójcik zrezygnowały z członkostwa w Zarządzie.
W kwietniu 2015 r. na członka Zarządu powołano Elżbietę Panek,
która zrezygnowała jednocześnie z członkostwa w Sądzie Koleżeń— 62 —

skim. W czerwcu 2015 r. Wanda Pabian zrezygnowała z pracy w Komisji Rewizyjnej.
Zasłużeni Członkowie TPS
Od 2011 r. Walne Zgromadzenie TPS ma prawo, na wniosek Zarządu, przyznawania tytułu „Zasłużonego Członka Towarzystwa Przyjaciół Skawiny”. Do tej pory tytuł ten przyznano (w kolejności alfabetycznej)1: Stanisławowi Cinalowi, Czesławie Kopeć, Eugeniuszowi Krzemieniowi, Annie Kudeli, Zdzisławowi Liskiewiczowi, Antoninie Pajączkowskiej, Tadeuszowi Parze, Zofii Płonce, Jadwidze
Raczyńskiej, Kazimierze Skałubie, Jerzemu Studenckiemu, Ewie Tarnopolskiej, Stanisławie Tosler.
STANISŁAW CINAL urodził się w 1931 r.
w Korabnikach. W latach 1945–1952 uczęszczał do gimnazjum i liceum Państwowej Szkoły Przemysłowej w Krakowie na Wydział
Mechaniczny. Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę konstruktora w Fabryce Armatury
w Krakowie. Później pracował jako projektant
w Biurze Projektów „Prodlew” w Krakowie.
W 1945 r. został harcerzem drużyny „zielonych” im. Tadeusza Kościuszki oraz członkiem
koła „Wici” w Korabnikach, a po zjednoczeniu w 1948 r. — Związku Młodzieży Polskiej.
W latach 60. ubiegłego stulecia jego pasją było filmowanie kamerą. Początki przygody z kamerą wiązały się z filmowaniem uroczystości rodzinnych i religijnych. W późniejszym okresie filmował także
uroczystości państwowe i zakładowe. Jeden z filmów Stanisława Cinala pt. „Maniuś” został zaprezentowany na Festiwalu Filmów AmaOpracowując biogramy osób już nieżyjących, wykorzystano materiały, które są
w posiadaniu TPS. W miarę możliwości informacje te były konsultowane z rodzinami.
Noty biograficzne osób żyjących zostały opracowane przy ich udziale. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi dotyczące przedstawionych biografii.
1
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torskich Pol-8 w Polanicy. Krzysztof Zanussi w tygodniku „Ekran”
(nr 602 z 1968 r.) pisał: „Moralnym zwycięzcą tegorocznego konkursu
w Polanicy jest sześciominutowy film Stanisława Cinala ze Skawiny”.
Jeden z jego wcześniejszych filmów, dokumentujący uroczystości religijne z udziałem kardynała Karola Wojtyły podczas wizytacji
parafii skawińskiej w 1969 r., dzięki Krzysztofowi Skrzybalskiemu został przeniesiony na CD. Na płytę tę nałożono skomponowany przez
Ryszarda Budzynia utwór muzyczny. 19 czerwca 2002 r. płyta została
przekazana papieżowi Janowi Pawłowi II podczas jego krótkiego pobytu w Skawinie. Od 1998 r. Stanisław Cinal włączył się w działalność TPS. Był bardzo aktywnym członkiem Zarządu przez dwie kadencje (1999–2005). Później sytuacja rodzinna zmusiła go do zmniejszenia tej aktywności.
Jest autorem wielu artykułów historycznych, zamieszczonych w naszych „Informatorach”. Dotyczą one przede wszystkim Korabnik. Cenimy go również za pracę w zespole inwentaryzującym nasze zbiory
i prowadzenie książki ewidencyjnej. Jest jeszcze jedna dziedzina działalności Stanisława Cinala, o której należy napisać. Był on inicjatorem
kilku projektów, które wyeksponowały działalność TPS w społeczności
skawińskiej. W roku 2010 wspólnie z Anitą Karczewską, dyrektorem
SP nr 4, zorganizował uroczystość, w trakcie której odsłonięto tablicę
pamiątkową i posadzono Dąb Katyński dedykowany pochodzącemu
z Korabnik policjantowi Stanisławowi Klimasowi, który został zamordowany w 1940 r. w Katyniu. Bez inicjatywy Stanisława Cinala nie byłoby tablicy na kaplicy cmentarnej, poświęconej żołnierzom batalionu
AK „Biedronka”. Nie byłoby także obelisku w Korabnikach, upamiętniającego zamordowaną 1 lipca 1944 r. przez hitlerowców czteroosobową rodzinę Głazów.
Czesława Kopeć urodziła się 19 listopada 1949 r. w Skawinie. Od samego początku
do chwili obecnej jest bardzo silnie związana
ze swoim rodzinnym miastem.
Z wykształcenia jest technikiem ekonomistą. Pracę zawodową rozpoczęła w „Społem”
Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Krakowie, w sekcji Szkolenia, gdzie zajmowała się
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sprawami kadrowymi i szkoliła młodych pracowników. Aby mieć więcej czasu dla rodziny: córki Małgorzaty, syna Jarosława oraz męża Stanisława, w 1982 r. poprosiła o przeniesienie do oddziału „Społem” PSS
w Skawinie, gdzie pracowała w Dziale Obrotu Towarowego i Dziale
Handlowym do 2007 r.
Po przejściu na emeryturę przez dwie kadencje była członkiem Rady
Nadzorczej „Społem” PSS w Skawinie — pełniła funkcje zastępcy Przewodniczącego oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Od 11 lat
jest członkiem Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, gdzie
przez dwie kadencje pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Jest także członkiem Koła Miejskiego PTTK w Skawinie. 1 stycznia 1987 r. weszła w poczet członków Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Od roku 2009 jest członkiem Zarządu, a od października 2012 r. pełni funkcję sekretarza Zarządu. Od 2008 r. jest ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Krakowie.
Aktywnie angażuje się w działalność społeczną, szczególnie na rzecz
naszej Małej Ojczyzny, jaką jest Skawina. TPS jest dla niej miejscem
szczególnym, gdzie może wykorzystać swoje doświadczenie w pracy
na rzecz lokalnej społeczności. Jest osobą kochającą ludzi, chętnie pomaga tym, którzy potrzebują wsparcia. Uważa, że w działalności społecznej najważniejszy jest drugi człowiek, w którym widzi partnera
do rozmowy i współpracy. Wartości, które ceni w ludziach, to: otwartość, szczerość i uczciwość.
Lubi zwiedzać świat, cieszą ją piesze wędrówki i wycieczki. Bardzo
ceni sobie spotkania z przyjaciółmi i wolne chwile spędzane z rodziną.
EUGENIUSZ KRZEMIEŃ urodził się
w 1934 r. w Wodzisławiu Śląskim. Z domu
wyniósł religijne wychowanie, przywiązanie
do Śląska i głęboki patriotyzm. Do Skawiny
przyjechał w maju 1954 r., gdy powstała Huta
Aluminium (pierwotna nazwa: Zakłady Metalurgiczne). Tu podjął pracę i założył rodzinę. W Hucie pracował do końca jej funkcjonowania. W końcowych latach był zastępcą kierownika odlewni. Jako emeryt pracował jeszcze w wymiarze pół etatu w Dziale Głównego Technologa, a później w Dziale Marketingu.
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Kiedy powstała spółka Benda-Lutz Werke Skawina, utworzona przez
Zakłady Metalurgiczne i zakład Benda-Lutz Werke z Austrii, pełnił
także rolę tłumacza ze strony ZM. Pracował też jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie i w tutejszym Technikum Elektryczno-Mechanicznym.
W TPS był od samego początku — należał do założycieli. Był członkiem Komisji Rewizyjnej od czerwca 1981 r. do 6 września 2005 r.,
kiedy to został wybrany na wiceprzewodniczącego Zarządu. Aktywnie uczestniczył w działalności TPS, był pomysłodawcą wielu inicjatyw. Wspólnie ze Zbigniewem Raczyńskim w latach 1982–1983 redagował gazetkę ścienną umieszczoną w gablotach w rynku, prezentującą zabytki Skawiny, aktualne wydarzenia w mieście i działalność TPS.
Za swoją działalność został w 2011 r. wyróżniony tytułem: „Zasłużony Członek TPS”. Był też wieloletnim członkiem Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, od początku nawiązania kontaktów
pomiędzy niemieckim miastem Hürth i Skawiną. Pełnił rolę tłumacza podczas nieformalnych spotkań i oficjalnych wizyt.
Za swoją działalność zawodową otrzymał odznaczenia: Srebrny
Krzyż Zasługi (1973 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1980 r.) i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.). Był szlachetnym człowiekiem, cenionym m.in. za wysoką kulturę osobistą i życzliwość w kontaktach międzyludzkich, solidną pracę i działalność społeczną. Swoim
dzieciom i wnukom przekazywał wartości wyniesione z domu rodzinnego. Odszedł niespodziewanie po krótkiej chorobie, w wieku 80 lat.
Zmarł 3 kwietnia 2014 r. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Skawinie. Członkowie TPS żegnali Eugeniusza Krzemienia ze
sztandarem, do którego była przypięta czarna
żałobna wstęga.
Anna Kudela urodziła się 17 maja 1933 r.
Jej rodzicami byli: Józefa Stochlowa, z d. Kołodziejska, nauczycielka, oraz Stanisław Stochel, urzędnik intendentury wojskowej w Krakowie. Z końcem sierpnia 1939 r. został on
zmobilizowany, a później walczył pod komendą gen. Maczka. W latach 1939–1946 matka
sama wychowywała dwoje dzieci.
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Przez całe życie Anna Kudela była związana ze Skawiną. Tutaj w latach okupacji niemieckiej ukończyła Szkołę Powszechną nr 2, a potem
kontynuowała naukę w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Józefy Joteyko w Krakowie. Po maturze studiowała filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską obroniła w czerwcu 1955 r.
Nieco wcześniej wyszła za mąż, ale związek ten nie okazał się trwały.
Po dziewięciu latach małżonkowie rozstali się i od tej pory Anna Kudela sama wychowywała trójkę dzieci.
We wrześniu 1956 r. podjęła pracę w skawińskiej „jedenastolatce”,
tzn. w Szkole Podstawowej nr 1 i dopiero co założonym Liceum Ogólnokształcącym. Po 32 latach przeszła na emeryturę, ale przez kolejne 11 lat pracowała na pół etatu, głównie w SP nr 2. W czasie wakacji nie rozstawała się z młodzieżą szkolną — pracowała na koloniach,
obozach i w hufcach pracy.
Ukończyła siedem różnych kierunków studiów podyplomowych,
a w 1984 r. zdobyła uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych w języku angielskim.
Kiedy zrezygnowała z pracy na pół etatu, zapraszano ją na spotkania z dziećmi i młodzieżą, poświęcone dziejom naszego miasta. Niekiedy były to wycieczki terenowe.
Od samego początku istnienia TPS Anna Kudela jest członkiem
Zarządu. Jest również związana z naszym „Informatorem” od pierwszego numeru. Początkowo wykonywała pracę korektorki, a następnie współredaktorki.
Przez kilka lat była radną Rady Miejskiej w Skawinie.
Zdzisław Liskiewicz urodził się 7 września 1926 r. w Skawinie. Jest synem Stefanii
i Józefa. Ze swoją żoną Danutą (są małżeństwem od 1953 r.) mają dwoje dzieci.
W czasie II wojny światowej Zdzisław Liskiewicz był żołnierzem AK (zgrupowanie
Harnaś — rejon Skawina).
Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na AGH ukończył także studia podyplomowe. Jest również absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
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Przepracował 42 lata, z czego 40 lat w Skawińskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w roku
1950 w Elektrowni Jaworzno III. Dwa lata później trafił do „szamotki”, w której pracował na różnych stanowiskach m.in. energetyka,
głównego energetyka, głównego technologa oraz zastępcy dyrektora
ds. technicznych. W tym okresie był radnym Rady Miejskiej w Skawinie przez jedną kadencję.
Na emeryturę przeszedł w 1992 r. W tym też roku włączył się
w działalność Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej — Koło
Skawina, najpierw jako członek, a od 1996 do 2014 r. jako prezes Koła.
W Towarzystwie Przyjaciół Skawiny jest od samego początku. We
władzach Towarzystwa był przez 32 lata. W pierwszych trzech kadencjach był członkiem Sądu Koleżeńskiego, a w latach 1990–2013 członkiem Zarządu — przez 19 lat pełnił funkcję zastępcy Przewodniczącego. Przez cały ten czas aktywnie działał dla dobra TPS. Jak tylko mógł
wspierał działania mające na celu doposażenie siedziby TPS w potrzebne meble i sprzęty. Był jednym z najbardziej aktywnych członków zbierających „skawinalia”, angażował się w prace inwentaryzacyjne. Mówiąc krótko, był zawsze zaangażowanym „tepeesiakiem”.
ANTONINA PAJĄCZKOWSKA urodziła się
28 marca 1915 r. w Skawinie. Była jednym
z sześciorga dzieci Katarzyny i Józefa Fidzińskich. Ze swoich 100 lat życia aż 98 spędziła w Skawinie (dwa lata wraz z mężem Marianem mieszkała w Kościanie). Cały swój
czas poświęciła rodzinie. Jedynie przez krótki
czas pracowała w fabryce Francka, a po wojnie w krakowskiej fabryce cygar. Wychowała córkę i doczekała się dwojga wnucząt oraz
trojga prawnucząt. Członkiem naszego Towarzystwa była od 1 lipca
1981 r. Zmarła w styczniu 2016 r. Została pochowana na cmentarzu
komunalnym w Skawinie.
Tadeusz Para urodził się 4 stycznia 1931 r. w Andrychowie. Jest
ojcem dwojga dzieci. Ukończył wyższe studia techniczne na Politechnice Krakowskiej. Na emeryturę przeszedł w 1996 r., po 48 latach pra-

— 68 —

cy zawodowej. Przez te wszystkie lata związany był z zakładami z branży energetycznej.
Od samego początku powstania NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Energetycznym Kraków jest jego członkiem.
Jego przygoda z Towarzystwem Przyjaciół
Skawiny zaczęła się od wydawałoby się banalnej wycieczki autokarowej, której kierownikiem był Marian Pajączkowski. Tadeusz zafascynowany jego wiedzą o Skawinie i okolicach
postanowił wstąpić do naszego Towarzystwa.
Członkiem TPS został w roku 1993. Przez dwie kadencje był członkiem Zarządu, w tym w latach 2002–2005 sekretarzem Zarządu. Jednak najważniejszym zadaniem, jakiego się podjął, były długie i żmudne
prace związane z inwentaryzacją naszych zbiorów. Pracował w zespole razem ze Zdzisławem Liskiewiczem, Wacławem Skokoniem i Stanisławem Cinalem. Inwentaryzowanie zbiorów TPS było dla nich pracą w „kopalni wiedzy”.
Tadeusz Para interesuje się pieszą turystyką górską, a ulubionymi
terenami do jej uprawiania są Tatry i Beskid Żywiecki.
Zofia Płonka urodziła się 26 października 1947 r. w Kopytnicy na
Podkarpaciu. W 1959 r. wraz z rodzicami zamieszkała w Skawinie. Po
ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie w 1965 r. podjęła
pracę zawodową. W 1984 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim i uzyskała tytuł magistra administracji. W latach 2001–2003 pełniła obowiązki Dyrektora Pogotowia
Ratunkowego w Skawinie. Po 40 latach pracy na różnych stanowiskach w 2004 r. przeszła na emeryturę.
Do TPS wstąpiła w 1989 r. Przez kilka
kadencji pełniła różne funkcje w Komisji Rewizyjnej i Zarządzie. Przez pięć kadencji pełniła także funkcję skarbnika naszego Towarzystwa. W wolnych chwilach podróżuje, rozwiązuje krzyżówki oraz pracuje na działce
ROD.
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Kazimiera Skałuba pochodzi z byłego
województwa rzeszowskiego. W 1963 r. ukończyła studia matematyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach i zamieszkała
w Skawinie, gdzie rozpoczęła pracę zawodową w Liceum Ogólnokształcącym. W marcu
1986 r. uzyskała tytuł doktora nauk matematycznych w zakresie ich dydaktyki, a rok później zdobyła III stopień specjalizacji zawodowej, nadany przez Główną Komisję Kwalifikacyjną w Warszawie.
W czasie pracy w Liceum pełniła funkcję wizytatora metodyka matematyki w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie (wrzesień 1975–sierpień 1979). Później była zastępcą dyrektora ds. Liceum
w nowo powstałym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Skawinie.
Po rozwiązaniu ZSO była wicedyrektorem, a następnie dyrektorem
Liceum do 1991 r. Przez 11 lat pracowała także jako nauczyciel akademicki na część etatu. Po ponad 37 latach pracy w Liceum przeszła
na emeryturę.
W 1981 r. wstąpiła do TPS. W styczniu 1983 r. założyła w Liceum Młodzieżowe Koło TPS. Było to pierwsze szkolne koło w mieście i gminie. W różnych latach w okresie jej prawie 18-letniej opieki
nad kołem należało do niego co najmniej 30% uczniów szkoły. Prowadzenie koła należy do największych jej osiągnięć w pracy społecznej na rzecz TPS. Członkowie koła m.in.: poznawali historię miasta i gminy, organizowali szkolne konkursy wiedzy o Skawinie, przygotowywali programy artystyczne na spotkania noworoczne organizowane przez TPS, organizowali szkolne konkursy fotograficzne,
plastyczne i literackie oraz gromadzili materiały dotyczące historii miasta. Przez rok redagowali kronikę Skawiny, a przez cztery lata — kronikę Liceum. W 1995 r. wspólnie z kołem Kazimiera Skałuba zapoczątkowała coroczne spotkania klas I z przedstawicielami władz miasta i powiatu oraz Zarządu TPS, które z czasem stały się tradycją szkoły. Uczniowie prowadzili kronikę koła, która została przekazana TPS.
Działalność uczniów w MK TPS umacniała ich przywiązanie do Małej Ojczyzny. Informacje o działalności koła można znaleźć w „Informatorach” TPS, lokalnej prasie, w pracach licencjackich i magisterskich
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na temat historii TPS. Powstała np. praca magisterska pt. Młodzieżowe Koła Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.
Będąc członkiem Zarządu TPS od 1990 r., Kazimiera Skałuba aktywnie działała na rzecz Towarzystwa. Uczestniczyła w przygotowaniu materiałów do publikacji: Skawina. Zarys dziejów miasta, a później
do I i II wydania Monografii Skawiny. Jako członek Zarządu współpracowała m.in. z nauczycielami — opiekunami Szkolnych Kół TPS.
W 2011 r. z okazji jubileuszu 30-lecia TPS zainicjowała trzy konkursy dla uczniów wszystkich szkół w mieście i gminie. Konkursy te miały pogłębić wiedzę o przeszłości i teraźniejszości Skawiny i gminy. Ich
celem była też promocja miasta i gminy oraz szukanie młodych talentów podejmujących próby poetyckie i plastyczne. Zorganizowała je
w latach 2011 i 2012. W „Informatorach” znajdują się liczne artykuły
jej autorstwa, a także wiersze okolicznościowe i patriotyczne. Pomagała w organizacji konkursów wiedzy o Skawinie i Tyńcu na tradycyjnych sobotnich zlotach tynieckich.
We wrześniu 2009 r. odbyła się w Skawinie konferencja: „Okolice metropolii. Przeszłość — Teraźniejszość — Przyszłość”. Kazimiera Skałuba wygłosiła referat, w którym eksponowała dorobek Szkolnych Kół TPS.
Jako emeryt włączyła się czynnie w obchody 50-lecia Liceum. Była
pomysłodawcą i współorganizatorem dwudniowej sesji naukowej, podczas której referaty wygłosili absolwenci Liceum z kilku miast Polski,
z dorobkiem naukowym w różnych dziedzinach.
W marcu 2011 r. była organizatorem ze strony TPS seminarium
w Zespole Szkół Ogólnokształcących pt. „Moja Skawina”. Wygłosiła wprowadzenie do debaty nt. „Oferta oświatowa a możliwości rozwoju młodego człowieka na terenie Skawiny”. Pracy społecznej w TPS poświęca wiele czasu, angażuje się zarówno w działalność
wewnątrzorganizacyjną, jak i we współpracę ze środowiskiem lokalnym. Wspólnie z Jadwigą Raczyńską w 2011 r. opracowała projekt
aktualizacji statutu TPS. Uczestniczyła w inwentaryzacji naszych
zbiorów przed przekazaniem ich do Muzeum Regionalnego. Dzięki niej przedstawiciele zasłużonego rodu Ludwikowskich skontaktowali się z Dyrektorem Muzeum, który zorganizował ich spotkanie z mieszkańcami Skawiny. Muzeum wzbogaciło się o przekazane przez Gości rodzinne pamiątki. W listopadzie 2012 r. zorgani— 71 —

zowała wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną wieczór poezji doc.
dr. Jerzego Studenckiego.
W kilku informatorach MZRTK pt. „Regionalista Małopolski”,
a także w rocznikach „Małopolska. Regiony — regionalizmy — małe
ojczyzny” (nr XV i XVII) znajdują się artykuły jej autorstwa. Jest członkiem rady naukowej tego rocznika od 2015 r. Ponadto działa w Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Skawinie. Od wielu lat
jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
Jest autorką lub współautorką ponad 30 publikacji z zakresu matematyki i jej dydaktyki oraz pedagogiki. Wspólnie z MBP wydała tomik pt. Wiersze wybrane, w którym zamieszczone są jej wiersze o tematyce patriotycznej, a także związane z historią miasta, działalnością Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak”, poświęcone Papieżowi Polakowi, polskim tradycjom świątecznym, opisujące
polskie pory roku oraz wiersze różne, refleksyjne, w tym związane ze
szkołą. W czerwcu 2015 r. wybrane z tego tomiku wiersze — recytowane i śpiewane — wypełniły program Skawińskiego Salonu Poetyckiego, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Bibliotekę Pedagogiczną.
Od 2005 r. Kazimiera Skałuba corocznie bierze udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Towarzystwo Opieki nad
Majdankiem Odział Wojewódzki w Krakowie, gdzie prezentuje swoje wiersze. Kazimiera Skałuba posiada łącznie kilkanaście odznaczeń
i wyróżnień za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej.
Jerzy Studencki urodził się w 1927 r. w Łęczycy. Później mieszkał wraz z rodzicami i starszą siostrą w Piotrkowie Trybunalskim, następnie przez dwa lata w Grudziądzu, a po wybuchu II wojny światowej na Lubelszczyźnie,
dokąd jego ojciec — naczelnik Urzędu Skarbowego — został ewakuowany wraz z całą
dokumentacją urzędu. Pod koniec 1939 r.
jego rodzina znalazła się w Krakowie i zamieszkała u krewnych na Dębnikach. Tam Jerzy zetknął się z Karolem Wojtyłą, z którym
utrzymywał kontakty, niekiedy nawet grywali w szachy.
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W czasie okupacji uczęszczał na tajne komplety licealne, a następnie ukończył Technikum Chemiczne i Szkołę Handlową w Krakowie.
W czasie wojny w 1943 r. wraz z grupą kolegów został zaprzysiężony
w kościele Dominikanów jako żołnierz AK.
W 1947 r. Jerzy Studencki rozpoczął studia chemiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie studiów, ze względów ekonomicznych,
pracował zawodowo. W 1951 r. podjął pracę w laboratorium chemicznym Zakładów Cynkowych w Trzebini. Rok później ożenił się z koleżanką ze studiów Barbarą. W 1952 r. małżeństwo Studenckich przeniosło się do Gliwic i oboje zaczęli pracę w Instytucie Metali Nieżelaznych. W Skawinie państwo Studenccy pojawili się w 1954 r., gdzie
podjęli pracę w Hucie Aluminium. Kilka miesięcy później Jerzy został kierownikiem Zakładu Chemii i Fizyki w nowo powstałym Instytucie Metali Lekkich. W 1957 r. Jerzy Studencki został powołany
na członka Komisji Spektroskopii Atomowej oraz Komisji Wzorów
Analitycznych PAN. Cztery lata później został mianowany adiunktem. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Śląskim. W 1973 r.
został rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Przez wiele lat współpracował z PAN. W 1983 r.
przeszedł na emeryturę. Wtedy też aktywnie włączył się w działalność
społeczną. Był członkiem Komisji Krajoznawczej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Krakowie.
Przez wiele lat Jerzy Studencki był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. W latach 1987–2005 był członkiem Komisji Rewizyjnej.
W „Informatorach” TPS publikował artykuły o tematyce historycznej,
dotyczące czasów wojennych. W latach 1999–2000 prowadził w naszym „Informatorze” kronikę skawińskiego koła ŚZŻ AK.
Jerzy Studencki zajmował się także literaturą. Napisał dziesiątki tomików aforyzmów, fraszek, epigramów, limeryków i wierszy. Były to
utwory własne bądź też wybrane z twórczości innych autorów, ułożone tematycznie. Cztery tomiki ukazały się w wersji książkowej.
W 1992 r. Jerzy Studencki owdowiał, a dwa lata później ponownie się ożenił. Jego drugą żoną została Anna Stefan. Za swą działalność zawodową, naukową i społeczną otrzymał łącznie 27 odznaczeń,
odznak i medali.
Zmarł 28 grudnia 2011 r. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
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Ewa Tarnopolska urodziła się 12 maja
1945 r. w Krakowie. W 1953 r. jej rodzina
przeprowadziła się do Skawiny, gdzie Ewa
ukończyła Liceum Ogólnokształcące. Po
ukończeniu studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie pracowała w przedszkolach i szkole jako nauczycielka. Później została dyrektorem przedszkola.
Przez pewien czas była zatrudniona w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie na
etacie nauczyciela-metodyka.
Od 1987 r. jest członkiem TPS. Od 1999 r. nieprzerwanie działa w Zarządzie. Była sekretarzem oraz wiceprzewodniczącą Zarządu.
Od czerwca 2010 r. do października 2012 r. pełniła obowiązki Przewodniczącego. Jest autorką kilku artykułów w naszym „Informatorze”
i w pracy zbiorowej Skawina. Zarys dziejów miasta. Zawsze bierze czynny udział w ważnych dla TPS wydarzeniach. Aktywnie współpracuje
ze szkołami i przedszkolami w Skawinie.
Od 2012 r. wraz z koleżankami Zofią Kaperą i Krystyną Galacińską prowadzi kronikę naszego Towarzystwa. Jej hobby to śpiew i taniec. Odkąd pamięta rodzice codziennie śpiewali godzinki do Najświętszej Maryi Panny. W okresie świąt Bożego Narodzenia całą rodziną
śpiewali kolędy. Zwyczaj ten jest kultywowany w jej rodzinie do dziś.
Oprócz śpiewu uwielbia wycieczki krajoznawczo-turystyczne, zarówno te samochodowe, jak i piesze. W wolnych chwilach lubi pracować
na działce, często też czyta.
Największą wartością jest dla niej rodzina i tradycyjne obiady świąteczne oraz niedzielne.
Stanisława Tosler urodziła się 1 września 1909 r. w Skawinie. Pochodziła z wielodzietnej rodziny. Młodość i lata szkolne
spędziła w Skawinie. W roku 1935 po wyjściu za mąż opuściła nasze miasto i zamieszkała w Krzeszowicach. Wyjechała ze Skawiny, ale nie zerwała więzi z rodziną oraz
z miastem. Będąc mieszkanką Krzeszowic, ak-
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tywnie włączyła się w działalność na rzecz TPS. Dopóki jej stan zdrowia i siły pozwalały uczestniczyła w naszych przedsięwzięciach. Zmarła 1 maja 2011 r. Spoczywa na cmentarzu w Krzeszowicach.
Dorobek Towarzystwa Przyjaciół Skawiny jest w dużej mierze zasługą niewymienionych dotąd osób, które przez lata z oddaniem pracowały na rzecz TPS, poświęcając swój czas i umiejętności. Bez nich nasze Towarzystwo nie obchodziłoby swojego jubileuszu w roku 2016.
Byli wśród nich m.in. (w kolejności alfabetycznej): Stanisław Chmielek, Jan Gajniak, Danuta Ewa Hobrzyk, Jan Liskiewicz, Józef Kubas,
Józef Nowak, Danuta Opydo, Marian Pajączkowski, Jan Prochwicz, Jerzy Raczyński, Zbigniew Raczyński, Wacław Skokoń, Jerzy Stec, Wiesław Stec, Władysław Szklarski.
Stanisław Chmielek urodził się 17 listopada 1928 r. Był absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach
1953–1975 pracował w skawińskiej Hucie Aluminium. Ratował przeszłość od zapomnienia, w pełni oddany swojemu rodzinnemu miastu
i jego historii. Był współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. W latach 1982–1993 był niezwykle aktywnym członkiem Zarządu, następnie w latach 1993–1996 zastępcą Przewodniczącego. W latach 1996–2005 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu. Dzięki
jego staraniom „Wystawa ziemi skawińskiej” wzbogaciła się o wiele nowych eksponatów i materiałów dokumentujących historię miasta i gminy. Stanisław Chmielek nawiązał liczne kontakty z małopolskimi związkami regionalnymi, co znacznie ożywiło działalność TPS.
Chętnie pożyczał materiały i dzielił się swą ogromną wiedzą o Skawinie ze studentami piszącymi prace dotyczące
naszego miasta. W 2006 r. został wyróżniony
tytułem „Honorowego Członka Towarzystwa”.
Był też cenionym i lubianym pedagogiem. Pełnił funkcję wicedyrektora w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie. Otrzymał tytuły: „Przyjaciela Szkoły
Podstawowej nr 2”, „Honorowego Przyjaciela Szkoły nr 1” oraz „Przyjaciela Gimnazjum
nr 2”. Został także odznaczony medalem Li-
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ceum Ogólnokształcącego z okazji jubileuszu 50-lecia szkoły. W 2004 r.
z rąk burmistrza Adama Najdera odebrał medal okolicznościowy z okazji 640-lecia lokacji miasta. Jako pierwszy w historii 26 października
2006 r. otrzymał odznakę „Zasłużony dla Skawiny”.
Zmarł 15 stycznia 2009 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Skawinie.
W 2013 r. jego imieniem nazwano nowo oddaną ulicę w Skawinie.
Jan Gajniak urodził się 23 stycznia 1936 r. w Opatkowicach.

Po maturze, którą zdał w technikum ekonomicznym w Krakowie,
w 1954 r. rozpoczął studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki
w Warszawie. Absolwent SGPiS pojawił się z nakazem pracy w Skawińskich Zakładach Koncentratów Spożywczych. Był to jego pierwszy i jedyny zakład pracy. Zaczynał jako ekonomista w Dziale Zbytu, by wkrótce zostać jego kierownikiem. W kwietniu 1964 r. powierzono mu funkcję zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych. W 1997 r.
przeszedł na emeryturę.
Gdy wiosną 1981 r. garstka zapaleńców rozpoczęła prace związane z założeniem Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, wśród inicjatorów
i współzałożycieli był Jan Gajniak. Został on wybrany na Przewodniczącego Zarządu. Pod jego kierunkiem Towarzystwo stawiało pierwsze kroki. W latach 1984–1993 był członkiem Zarządu, a następnie przez cztery kadencje członkiem Sądu Koleżeńskiego. To właśnie
jemu w głównej mierze zawdzięczamy powstanie naszego „Informatora”. Pomysł stworzenia takiego wydawnictwa narodził się na początku
naszej działalności, lecz wydawał się nierealny. Jan Gajniak nie uznawał jednak słowa „niemożliwe”. Jego upór przyniósł efekty w styczniu 1984 r., kiedy to ukazał się pierwszy numer „Biuletynu” TPS z nadrukiem „Tylko do
użytku organizacyjnego”. Potem zmieniono
nazwę na „Informacja”, a następnie na „Informator” TPS. Obecna nazwa to „Informator Towarzystwa Przyjaciół Skawiny”. Prezentowane są w nim artykuły dotyczące historii i kultury naszej Małej Ojczyzny — Skawiny. Jan Gajniak był członkiem skawińskiego oddziału PTTK. Przewodniczył Komisji
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Turystyki Górskiej. W latach 2002–2006 był radnym Rady Miejskiej
w Skawinie.
Za swoją działalność na rzecz miasta otrzymał medal z okazji jubileuszu 600-lecia Skawiny, srebrną odznakę „Za zasługi dla ziemi krakowskiej” oraz Brązowy Krzyż Zasługi.
Zmarł w 2009 r. Został pochowany na cmentarzu komunalnym
w Skawinie.
Danuta Ewa Hobrzyk urodziła się 25 listopada 1935 r. Członkiem TPS była od 6 września 1999 r. aż do śmierci. W latach 2003–

2005 była członkiem Zarządu.
Interesowała się m.in. turystyką, fotografią i regionalizmem. Jednak prawdziwą jej pasją były skawińskie obyczaje i obrzędy. To właśnie Danucie zawdzięczamy „Konkurs Koszyczka Wielkanocnego”
i wskrzeszenie tradycji strojów skawińskich. Pomysł zorganizowania
konkursu powstał — jak mówiła — za „wielką wodą” podczas pobytu
w Stanach Zjednoczonych, gdzie zrozumiała, co znaczy być Polakiem
i mieć swoje tradycje i obrzędy. Jak wspominała, z wielką dumą niosła w Wielką Sobotę pokarmy do święcenia w wiklinowym koszyczku
z białą serwetką przybraną bukszpanem. Wśród Amerykanów wzbudzało to zainteresowanie.
W lutym 1999 r. odbyła pierwszą rozmowę z ks. Włodzimierzem
Łukowiczem, proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie,
dotyczącą zorganizowania „Konkursu Koszyczka Wielkanocnego”. Jako
pomysłodawczyni zakładała, że będzie to konkurs dla dzieci z parafii i gminy Skawina. Jej pomysł został zaakceptowany. Pierwszy konkurs odbył się 3 kwietnia 1999 r. Wzbudził tak duże zainteresowanie,
że wszedł do tradycji parafii. Z podróży przywiozła też fotografie, które zostały zaprezentowane m.in. na wystawie pt. „Kościoły w Chicago”, zorganizowanej w parafii Miłosierdzia
Bożego i Pałacyku „Sokół”. Wystawa cieszyła
się olbrzymim zainteresowaniem i wielu Skawinian pamięta ją do dziś.
Obdarzona talentem organizacyjnym Danuta była współorganizatorką ze strony TPS zjazdu regionalistów z terenu Małopolski, który
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odbył się w Skawinie w dniach 17–18 września 2004 r. Tryskała energią, miała wiele pomysłów i planów.
Zmarła 19 listopada 2005 r. Została pochowana na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Jan Liskiewicz urodził się 28 marca 1945 r. w Korabnikach. Pierwszą pracę, jeszcze jako niepełnoletni, podjął w Nowej Hucie. Jednocześnie uczył się w technikum, a następnie studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którą
ukończył w 1974 r. W tym czasie pracował
m.in. w biurach projektowych „Instal” Kraków i „Biprodex” Skawina. Kolejnym miejscem pracy było Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Skawinie, gdzie był dyrektorem
ds. technicznych, a następnie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Skawinie, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa.
Członkiem Towarzystwa Przyjaciół Skawiny jest od roku 2002.
W czasie kadencji 2002–2005 był członkiem Komisji Rewizyjnej,
a w latach 2006–2013 członkiem Zarządu. Od maja 2009 r. pełnił
funkcję Przewodniczącego Zarządu, z której zrezygnował w czerwcu
2010 r. z powodów osobistych.
Był to bardzo trudny i pracowity okres w historii TPS. Pod kierownictwem Jana Liskiewicza zinwentaryzowano i przekazano do powstającego Muzeum Regionalnego w Skawinie około 2300 najciekawszych
i najważniejszych eksponatów.
Jan Liskiewicz był też pomysłodawcą i inicjatorem kwest na ratowanie zabytkowych nagrobków na skawińskich cmentarzach, organizowanych co roku przez TPS. Był też organizatorem prac renowacyjnych w początkowym okresie. Jego zasługą jest przeniesienie nagrobków dziedziców Korabnik z cmentarza parafialnego na cmentarz komunalny w Skawinie.
Od wielu lat Jan Liskiewicz jest członkiem Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, działa także w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, głównie na rzecz instalacji ciepłej wody użytkowej w blokach.
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Józef Kubas urodził się w Skawinie
w 1925 r. Całe życie mieszkał w uroczym
domku przy ul. Korabnickiej.
Był wieloletnim członkiem TPS, a w latach 1990–1993 Przewodniczącym Zarządu.
W tym czasie Towarzystwo powróciło do swej
pierwszej siedziby przy ul. Mickiewicza 26,
gdzie mogła powstać wymarzona „Wystawa
starej Skawiny”. Teraz „skarby” gromadzone
przez lata przez rodziców Józefa i jego samego zostały przekazane Towarzystwu. Stały się ważną częścią tej wystawy. Były to różne dokumenty, a szczególnie dotyczące sądu grodzkiego, pokaźny zbiór prasy z okresu dwudziestolecia międzywojennego,
zbiór prasy podziemnej z okresu okupacji, rękopisy prac Artura Marii Swinarskiego (w czasie okupacji mieszkał on u państwa Kubasów),
autentyczne programy pierwszych skawińskich kin.
W czasie okupacji Józef Kubas rozpoczął pracę w aptece „Pod
Gwiazdą” jako farmaceuta. Ukoronowaniem jego długiego życia zawodowego było uzyskanie w 1970 r. tytułu doktora nauk farmaceutycznych.
Józef Kubas był również podpułkownikiem Wojska Polskiego.
Jego życiową pasją była przyroda. Był wieloletnim działaczem skawińskiego oddziału PTTK. W czasie różnych konkursów, imprez turystycznych, wycieczek przekazywał młodzieży wiedzę o historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii Skawiny, a także uczył
miłości do przyrody i zasad jej poszanowania.
Zmarł 22 lutego 1998 r.
Józef Nowak urodził się 19 września

1911 r. Był synem małorolnego chłopa. Młodość spędził w Samborku. Ukończył szkołę podstawową w Skawinie, a następnie Państwowe Gimnazjum św. Jacka w Krakowie.
Mimo dodatkowo ukończonych kursów handlowych, organizowanych przez prof. Nycza,
Józef nie mógł znaleźć zatrudnienia. Ponieważ był bezrobotny, pomagał rodzicom w pra— 79 —

cy na roli. W tym okresie mocno zaangażował się w działalność społeczną na terenie Samborka. Założył czytelnię i bibliotekę Towarzystwa Szkoły Ludowej oraz zespół muzyczny. Został wyznaczony przez
Zarząd Powiatowy TSL na instruktora oświatowego na teren powiatu
krakowskiego. W latach 1936–1939 pracował w pobliskiej „szamotce”.
W czasie II wojny światowej był żołnierzem Batalionów Chłopskich, zgrupowania „Racławice”, i prowadził działalność konspiracyjną na terenie Skawiny. W roku 1941 został aresztowany przez granatową policję, osadzony w piwnicach magistratu w Skawinie, a następnie przewieziony do Krakowa na ul. Wąską. Po dwóch tygodniach
udało mu się zbiec. Wrócił do rodzinnego Samborka i do końca wojny działał w konspiracji.
Po wojnie został kierownikiem Spółdzielni Mleczarskiej w Skawinie. Jesienią 1945 r. opuścił Samborek i zamieszkał w Piechowicach
na Dolnym Śląsku, gdzie także działał społecznie. W 1962 r. przeniósł
się do Nowego Targu, gdzie pracował przy budowie kombinatu obuwniczego. Później los rzucił go do Nowej Huty. W roku 1968 zamieszkał w Skawinie i pracował w różnych krakowskich zakładach. W roku
1973 przeszedł na emeryturę.
Po powrocie w rodzinne strony napisał pracę o historii organizacji podziemnych działających w czasie okupacji na terenie Skawiny
i w okolicach. Choć nie był historykiem z wykształcenia, dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu stał się cenionym badaczem i znawcą dziejów Skawiny i okolic. Te pasje badawcze zaowocowały monografiami
Samborka i Kopanki.
Marzył, by w Skawinie powstała organizacja skupiająca ludzi kochających nasze miasto. Marzenie to spełniło się w 1981 r., kiedy powstało
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny. Józef Nowak należał do grona jego
współzałożycieli. Towarzystwu oddał swoje prace, zbiory dokumentów i fotografii, a przede wszystkim swoją wiedzę, swój czas i zapał.
W latach 1981–1990 był członkiem Zarządu, a w kolejnej kadencji
członkiem Komisji Rewizyjnej.
Józef Nowak działał także w organizacjach kombatanckich, a szczególnie w swoim macierzystym Małopolskim Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich.
Zmarł 25 października 1997 r. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Skawinie.
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Danuta Opydo urodziła się 30 września
1933 r. w Krakowie, gdzie wówczas mieszkali
jej rodzice, Wanda i Adam. Sami pochodzili
ze Skawiny i Wadowic. Wiosną 1939 r. przenieśli się do Skawiny, do nowo wybudowanego przez siebie domu przy ul. Krakowskiej.
Dzieciństwo i okres szkoły powszechnej
Danuty przypadły na lata okupacji niemieckiej. Wkrótce po wojnie Danusia wstąpiła do
skawińskiego harcerstwa i działała w nim aktywnie przez trzy lata, do czasu wyjazdu do Łodzi. Tam uczęszczała
do szkoły dziewiarskiej. Był to jednak krótki epizod w jej życiu.
Po powrocie do Skawiny wyszła za mąż i rozpoczęła pracę w zakładach z branży metalurgicznej. Najpierw w Instytucie Metali Nieżelaznych, następnie w Hucie Aluminium i równocześnie w Zakładzie
Doświadczalnym przy Hucie Aluminium w Skawinie.
Pod koniec lat 60. poszerzyła swoje wykształcenie, ukończyła technikum ekonomiczne w Krakowie i do emerytury pracowała w Dziale
Księgowości Zakładu Doświadczalnego.
Emerytura nie oznaczała dla Danuty zmniejszenia aktywności. Praca w Towarzystwie Przyjaciół Skawiny, reaktywacja drużyn harcerskich
z okresu młodości i powrót na górskie szlaki (także z wnukami) stały
się częścią jej codzienności.
Danuta nieoczekiwanie pożegnała najbliższych i przyjaciół w dniu
swoich 70 urodzin.
Zmarła 30 września 2003 r. Została pochowana na cmentarzu parafialnym w Skawinie.
Marian Pajączkowski urodził się 16 czerwca 1914 r. w Brzeźni-

cy. Miał zaledwie trzy lata, kiedy po śmierci ojca matka wraz z dziećmi przeprowadziła się do Skawiny. Tutaj chodził do szkoły powszechnej. Po jej ukończeniu kontynuował naukę w Krakowie, do którego
dojeżdżał pociągiem. Zabierało to sporo czasu, ale chłopak był świetnie zorganizowany.
Po zakończeniu edukacji młody absolwent dostał pracę w fabryce
Francka. To tam narodził się skawiński ruch turystyczny, który wciągnął także Mariana Pajączkowskiego.
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Pajączkowski związany był z amatorskim ruchem artystycznym. Interesował go
także Związek Strzelecki i Ochotnicza Straż
Pożarna. Zaangażowanie Mariana w sprawy
OSP trwało praktycznie do końca życia. Nawet wtedy, gdy z racji wieku nie mógł już być
strażakiem, robił dziesiątki pożytecznych rzeczy: zbierał pamiątki, spisywał wspomnienia,
pisał artykuły. W latach powojennych Marian
Pajączkowski pracował w Krakowskich Zakładach Tytoniowych. Należał do Naczelnej Organizacji Technicznej, systematycznie się dokształcał. Znał dobrze języki obce, więc często wysyłano go służbowo do krajów zachodnich a to w czasach, gdy trudno
było dostać paszport. Wyjazdy służbowe starał się pogodzić z przywilejami turysty. Ta ciekawość świata zaowocowała też upodobaniem do
zwiedzania ojczystego kraju. Działał w PTTK, gdzie m.in. pełnił rolę
przewodnika, i w „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców.
Niezmiernie ważną dziedziną jego pracy społecznej była spółdzielczość. Przez kilkadziesiąt lat działał w Radzie Nadzorczej „Społem”
PSS w Skawinie, zabiegał o wspólne dobro, o zachowanie i rozwinięcie
każdej dobrej tradycji, każdej sensownej formy działalności, jaką spółdzielczość wypracowała przez ponad 100 lat swego istnienia.
Osobną kartę w jego życiu stanowi Towarzystwo Przyjaciół Skawiny.
To właśnie Marian Pajączkowski podjął pierwsze rozmowy dotyczące założenia organizacji, która zbierałaby pamiątki naszej skawińskiej
przeszłości, gromadziła i popularyzowała wiedzę o historii miasteczka, jego kulturze i obyczajach. „Kto nie zna przeszłości, ten nie zrozumie teraźniejszości i nie pokocha swego miejsca na ziemi” — mawiał.
Był więc Marian Pajączkowski pomysłodawcą i jednym z głównych
założycieli TPS, współtwórcą jego programu i statutu. Marian Pajączkowski był sercem poczynań Towarzystwa. Z kronikarską rzetelnością
spisywał dzieje dawno już nieistniejących zakładów pracy, przedwojennych stowarzyszeń i organizacji, opisywał wygląd miasteczka sprzed
lat, zwyczaje i obyczaje jego mieszkańców. Do „Informatora” TPS napisał ponad 40 artykułów. „Trzeba to wszystko ocalić od zapomnienia. My odejdziemy, skąd nasze wnuki nabiorą pojęcia o życiu dziadków?” To „ocalenie od zapomnienia” wypełniło mu wiele lat życia. Był
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prawdziwą encyklopedią wiedzy o naszym mieście. Od samego początku istnienia TPS, czyli od 1981 r., aż do swojej śmierci był aktywnym członkiem Zarządu. Przez 14 lat był zastępcą Przewodniczącego.
Marian Pajączkowski zmarł 9 stycznia 1995 r. Został pochowany
na cmentarzu parafialnym w Skawinie.
Jan Prochwicz urodził się 16 lipca 1928 r. w Skawinie. Tu spędził
dzieciństwo i wczesną młodość. Tu też ukończył szkołę powszechną.
Był człowiekiem niezwykle aktywnym, twórczym, przyjaznym, wielkim
wielbicielem historii oraz uważnym badaczem dziejów najnowszych.
Jan Prochwicz urodził się w okresie międzywojennym, a II wojna
światowa i lata powojenne odcisnęły piętno zarówno na jego życiu osobistym, jak i zawodowym. Zaraz po zakończeniu działań wojennych
Jan opuścił Skawinę. Rozpoczął naukę w Publicznej Średniej Szkole Zawodowej w Ząbkowicach Śląskich na Wydziale Mechanicznym.
Szkołę tę ukończył w 1949 r. Następnie podjął naukę w liceum energetycznym we Wrocławiu, które ukończył dwa lata później. Potem powrócił do Skawiny. W lutym 1952 r. rozpoczął pracę w Hucie Aluminium w Skawinie (od lutego do września 1952 r. Huta nosiła nazwę:
Skawińskie Zakłady Metalurgiczne i była w budowie). Jednocześnie
w latach 1953–1957 Jan studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, specjalizując się w elektrotechnice przemysłowej. Dyplom
ukończenia studiów na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa otrzymał w 1957 r. W 1962 r. objął stanowisko głównego energetyka w Fabryce Lokomotyw im. F. Dzierżyńskiego w Chrzanowie.
Pracował tam do 1972 r. W tym czasie pracował również jako nauczyciel w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Chrzanowie. Pracę
na tym stanowisku kontynuował po przeprowadzce do Krakowa. W Krakowie zatrudnił
się m.in. w Zakładzie Konstrukcji Stalowych
i Przedsiębiorstwie Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD. Był kierownikiem Działu Utrzymania Ruchu. Ukończył również kilka
kursów specjalistycznych, aby podnieść swoje
kwalifikacje zawodowe. Był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a następnie
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Me-
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chaników Polskich SIMP. Otrzymał kilka medali jubileuszowych oraz
Srebrny (w 1954 r., w wieku 26 lat!) i Złoty Krzyż Zasługi (w 1984 r.).
Po zakończeniu aktywności zawodowej w 1994 r. został członkiem
naszego Towarzystwa. Dojeżdżał z Krakowa, by brać aktywny udział
w działalności TPS. Był człowiekiem niezwykle miłym, uczynnym i nad
wyraz sympatycznym. Jan Prochwicz był członkiem Sądu Koleżeńskiego w czasie kadencji 2005–2009. Jest autorem wydanej w 2000 r. publikacji Żydzi skawińscy. Zmarł 22 września 2015 r. Spoczął na cmentarzu w Borku Fałęckim.
Jerzy Raczyński urodził się 26 kwietnia 1928 r. w Krakowie. Całe
życie mieszkał jednak w Skawinie. Jego ojciec Marian był pułkownikiem w oddziałach legionowych Józefa Piłsudskiego, a matka Anna była
aptekarką i prowadziła najstarszą, jedyną wówczas w Skawinie rodzinną aptekę „Pod Gwiazdą”.
Duch patriotyzmu i atmosfera panująca w rodzinnym domu miały duży wpływ na osobowość i postawę życiową Jerzego. Znaczący
był zwłaszcza wpływ matki, która była osobą szczerze oddaną rodzinie i ludziom, zawsze gotowa nieść pomoc i służyć aptekarską radą.
Jerzego cechowały: otwartość, chęć pomagania innym i zaangażowanie społeczne.
W czasie okupacji w latach 1941–1943 uczęszczał do Publicznej
Męskiej Szkoły Handlowej w Krakowie. Naukę kontynuował dopiero po wyzwoleniu.
Po ukończeniu w 1949 r. Liceum Mechanicznego (tzw. przemysłówki)
w Krakowie podjął pracę w Centralnym Biurze Aparatury i Urządzeń
Chłodniczych, gdzie przepracował dwa lata. Później przez rok pracował w Biurze Projektów Przemysłu Koksochemicznego „Koksoprojekt”.
W okresie pobierania nauki i pracy w wymienionych biurach mieszkał u swojego ojca
w Krakowie. Choroba matki skłoniła Jerzego
do zmiany miejsca zatrudnienia.
W 1954 r. znalazł zatrudnienie w skawińskiej Hucie Aluminium. Przez kilka miesięcy
pracował jako robotnik, później został przeniesiony do biura w Dziale Głównego Me-
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chanika. W 1973 r. został zastępcą dyrektora Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Krakowie. Na emeryturę przeszedł
w 1981 r. W czasie pracy zawodowej ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Krakowie.
Jego wielką pasją młodzieńczą było wioślarstwo, którym interesował się również jako dorosły człowiek. Dzięki swoim wynikom sportowym dostał się do grupy czołowych wioślarzy tworzących kadrę narodową Polski. Ze względu na przeszłość legionową ojca Jerzy został
jednak usunięty przez władze sportowe z kadry.
Po zakończeniu pracy zawodowej Jerzy Raczyński zaangażował
się w działalność społeczną. Działał w Stronnictwie Demokratycznym w Skawinie. Przez blisko 15 lat pełnił funkcję Przewodniczącego w Miejskiej Radzie Narodowej. Działał społecznie w kilku organizacjach.
Był jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.
W kwietniu 1982 r. został członkiem Zarządu, a w grudniu tego roku
Przewodniczącym. Funkcje tę pełnił do końca swojego życia. Działalność w TPS pochłaniała cały jego czas i dawała mu wiele satysfakcji. Dążył do utworzenia Muzeum Regionalnego w Skawinie, zbierał
pamiątki dotyczące historii naszego miasta. Zabiegał u władz miasta
o odpowiedni lokal dla TPS. Wiedział, że dzięki działalności naszego
Towarzystwa będzie można ocalić od zapomnienia historię Skawiny.
Był zawsze pogodny, dowcipny i życzliwy dla ludzi. We współpracy
z innymi był bardzo koleżeński, pełen energii i optymizmu.
Od lat młodzieńczych pisał wiersze, a jego twórczość rozwinęła się
po zakończeniu pracy zawodowej. Znaczną część swoich utworów poświęcił Skawinie. Wiersze dla przyjaciół i znajomych pisał często „na
gorąco”, na różnych kartkach, a nawet na serwetkach podczas spotkań
towarzyskich.
Za swoją działalność zawodową i społeczną został wyróżniony kilkoma odznaczeniami, wśród nich złotą odznaką „Za zasługi dla ziemi
krakowskiej” i Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.
Zmarł 3 stycznia 1990 r.
Zbigniew Raczyński urodził się 12 sierpnia 1922 r.
w Kurowie (obecnie osiedle w Bochni). Był synem Jana i Bogumiły,
z d. Nakielnej.
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Przed wojną rodzina często zmieniała miejsce zamieszkania. Mieszkali m.in. w Wiśniczu, Jaśle i Brzesku. Do roku 1939 Zbigniew
ukończył cztery klasy gimnazjum. Naukę kontynuował w czasie wojny i po jej zakończeniu.
Był żołnierzem AK, pseud. Nałęcz. Służył
w oddziale partyzanckim działającym w rejonie Limanowej i Bochni. Brał udział w akcjach zbrojnych, m.in. w akcji „Burza”. Po latach został członkiem Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej i sekretarzem Komisji Rewizyjnej Związku
Żołnierzy Armii Krajowej w Skawinie. Był współautorem wielu opracowań, m.in. na temat ruchu oporu oraz krajoznawstwa ziemi skawińskiej.
Po wojnie w 1946 r. zdał maturę w liceum ogólnokształcącym
w Brzesku. Następnie studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i uzyskał absolutorium. Jeszcze w trakcie studiów podjął pracę w Krakowskiej Hucie Szkła przy ul. Lipowej na stanowisku
kierownika Działu Zaopatrzenia. W tym czasie poznał swoją przyszłą
żonę Zofię. Ślub odbył się 15 sierpnia 1954 r. Małżonkowie zamieszkali w Skawinie. Zbigniew nadal pracował w Krakowie, a w 1962 r.
został kierownikiem Huty Szkła Skawina. Na tym stanowisku pracował do emerytury.
Był radnym i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Skawinie —
łącznie kilkanaście lat.
Choć nie był rodowitym skawinianinem, spędził w Skawinie ponad
połowę swojego życia, czyniąc wszystko, co było możliwe w tamtych
czasach, dla dobra miasta i ludzi w nim żyjących.
Zbigniew Raczyński należy do członków założycieli TPS. Z dużym
zaangażowaniem pełnił funkcję sekretarza Zarządu przez dwie kadencje. Aktywnie uczestniczył w gromadzeniu zbiorów i pamiątek z dziejów Skawiny; poświęcił temu wiele czasu. Atmosfera w pracy — mimo
trudności lokalowych (TPS przydzielono bardzo małe pomieszczenie) — była bardzo dobra, co w dużej mierze było zasługą pana Zbigniewa oraz Jerzego Raczyńskiego — Przewodniczącego Zarządu.
Od 1984 r. Zbigniew Raczyński wspólnie z Eugeniuszem Krzemieniem redagował gazetkę wywieszaną dwa razy w miesiącu w gablocie
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na rynku skawińskim. Gazetka prezentowała historię i zabytki Skawiny, zakłady pracy oraz informowała o działalności TPS.
Dzięki panu Zbigniewowi w styczniu 1984 r. powstał „Biuletyn” TPS,
którego został redaktorem. Napisał wiele artykułów. Najbardziej znany
jest cykl „Skawina z ratuszowych okien”. Ostatni 24 numer „Informatora” pod jego redakcją, zawierający m.in. artykuł poświęcony pamięci
Jerzego Raczyńskiego, ukazał się w marcu 1990 r. Pan Zbigniew pośredniczył między TPS i władzami miasta.
Prywatnie pasjonował się historią i turystyką, w szczególności turystyką górską. Pasje te starał się przekazywać innym, zwłaszcza młodzieży. Był członkiem skawińskiego oddziału PTTK, uczestniczył w imprezach turystycznych, w tym w słynnych zlotach w Tyńcu. Pomny często powtarzanej przez niego maksymy Jana Zamoyskiego „Takie będą
Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, był orędownikiem rozwoju harcerstwa w Skawinie. Miał tu na uwadze szczytne cele wychowawcze, organizacyjne i utrzymanie sprawności fizycznej młodych ludzi promowane przez tę organizację.
Był człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej i dużych zdolnościach organizacyjnych. Był pracowity, solidny, w pełni zaangażowany
w działalność na rzecz Małej Ojczyzny oraz życzliwy dla ludzi. Tak
zapamiętali Zbigniewa Raczyńskiego ci, którzy z Nim współpracowali.
Zmarł nagle 3 października 1997 r. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Batowickim w Krakowie.
Wacław Skokoń urodził się 11 listopada 1931 r. w Krakowie.
Z wykształcenia inżynier metalurg, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez całe życie zawodowe związany z Krakowskimi Zakładami Elektronicznymi „Unitra Telpod”. W 1965 r.
wraz z rodziną zamieszkał w Skawinie, gdzie od samego początku
zaangażował się w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Przez
50 lat działał w skawińskim Kole PTTK. Wykazał się dużą aktywnością jako członek Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast,
„Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Skawinie oraz
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Skawinie, w której pracował na część etatu przez dziewięć lat, będąc już
na emeryturze. W latach 1994–1998 był członkiem Komisji Ekologicznej Rady Miejskiej w Skawinie.
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Od 1945 r. był harcerzem XI Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Borku Fałęckim. W latach 1949–1954 kontynuował
konspiracyjną działalność harcerską w Lidze
Morskiej. W 1956 r. włączył się w odbudowę
„Borkowskiej Jedenastki”.
Był bardzo aktywnym członkiem i przybocznym Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać”, działał także w Kole
Przyjaciół Harcerstwa „Braterski Węzeł”
w Skawinie. Do TPS wstąpił w 1981 r. W latach 1993–1999 był aktywnym członkiem Zarządu, a w czasie kadencji 1999–2002 pełnił
funkcję zastępcy Przewodniczącego. W kolejnej kadencji był skarbnikiem TPS, a w latach 2005–2009 członkiem Komisji Rewizyjnej.
Był emocjonalnie zaangażowany w działalność społeczną. Uczestniczył we wszystkich ważnych dla TPS wydarzeniach. Często reprezentował nasze Towarzystwo w czasie różnych uroczystości i szkolnych
konkursów. Przybliżał młodym pokoleniom skawinian historię miasta,
dbał o zachowanie tradycji i przetrwanie pamięci o przeszłości. Przez
kilka lat był komandorem zlotów turystycznych w Tyńcu, organizowanych wspólnie przez TPS i PTTK. Wiele czasu poświęcił na inwentaryzację i opis naszych zbiorów. Oprowadzał grupy zwiedzających po
wystawie pt. „Historyczne dzieje Skawiny”, zorganizowanej w siedzibie TPS przy ul. Mickiewicza 26.
Był bardzo towarzyski, otwarty, życzliwy, służył radą i dzielił się
swoim bogatym doświadczeniem. Był uczciwym, szlachetnym i pracowitym człowiekiem, czym zyskiwał sobie szacunek i sympatię ludzi.
Choroba ograniczyła jego aktywność w dwóch ostatnich latach życia.
Zmarł 27 czerwca 2010 r.
W 35-letniej historii Towarzystwa Przyjaciół Skawiny szczególne miejsce zajmują bracia Jerzy i Wiesław Stecowie, ludzie prawi, całym sercem oddani naszemu miastu. W Skawinie się urodzili, w niej dorastali, a później mieszkali. Przez wiele lat wytrwale i bez rozgłosu współtworzyli dorobek TPS. Ich rodzice — Maria i Michał — mieli czterech synów i dwie córki. Najpierw mieszkali w budynku mieszkalnym
PKP, a później w kamienicy przy ul. Zamkowej.
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Jerzy Stec urodził się w 1918 r. Przed wojną zdał maturę i rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wybuch
II wojny światowej i decyzje władz okupacyjnych o zamknięciu m.in. szkół wyższych przerwały studia Jerzego po trzecim roku. W takiej
sytuacji podjęcie przez niego pracy okazało się
koniecznością; po pierwsze dla chleba, a po
drugie dla zwykłego bezpieczeństwa. Trzecia Rzesza potrzebowała rąk do pracy. Nasilały się łapanki uliczne, a lokalne arbeitsamty kierowały młodych Polaków do prac przymusowych w Niemczech. Zaświadczenie, że jest się
zatrudnionym w solidnej firmie, ważnej dla funkcjonowania niemieckiej gospodarki, chroniło przed taką wywózką. Poza pracą Jerzy Stec
prowadził też nielegalną i niebezpieczną działalność — uczył przedmiotów ścisłych na tajnych kompletach. Jeszcze w 1945 r. Jerzy Stec
ukończył studia wyższe.
W czasie okupacji rozpoczął pracę w szamotowni i przepracował
w niej całe zawodowe życie. Przeszedł wszystkie szczeble kariery — od
gońca po dyrektora ds. ekonomicznych.
Poza tajnym nauczaniem Jerzy Stec miał jeszcze jeden epizod pedagogiczny. W latach 1945–1947 był nauczycielem matematyki w Prywatnym Gimnazjum Koedukacyjnym w Skawinie.
Jerzy Stec był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Skawiny od samego początku. Na pierwszym spotkaniu założycielskim 1 czerwca 1981 r.
został wybrany do Zarządu i pełnił funkcję sekretarza. W kolejnych
kadencjach był członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Jego ręką pisane są pierwsze protokoły, sporządzał też różne dokumenty, kartoteki, przygotowywał legitymacje członkowskie. Dzięki pomocy Jerzego stopniowo udało się pokonać wiele trudności i problemów, z jakimi borykało się nasze Towarzystwo.
Jerzy Stec zmarł w 1998 r.
Wiesław Stec urodził się w 1924 r. Od piątego roku życia opieko-

wała się nim tylko matka, ojciec zmarł. We wrześniu 1939 r. miał rozpocząć trzecią klasę Państwowego Gimnazjum św. Jacka w Krakowie.
Wojna pokrzyżowała jednak plany. Po zakończeniu II wojny światowej
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w maju 1945 r. Wiesław zdał egzaminy końcowe w gimnazjum. Swoje wykształcenie podniósł dopiero w 1962 r., kiedy ukończył korespondencyjne liceum i zdał maturę.
Z kolejnictwem Wiesław Stec związany
był praktycznie przez całe życie. Wychowywał się w budynku mieszkalnym przy stacji
kolejowej, a gdy się ożenił, zamieszkał z żoną
w jej domu rodzinnym, mieszczącym się także przy torach kolejowych. W 1942 r. w wieku 18 lat rozpoczął pracę na stacji kolejowej w Skawinie, a potem aż
do emerytury zmieniał stanowiska i placówki kolejowe. Był dyżurnym ruchu w Skawinie, Oświęcimiu, Krakowie Płaszowie, a później
pracował w Dyrekcji PKP w Krakowie.
W ostatnich latach życia, po przejściu na emeryturę Wiesław Stec
włączył się w działalność TPS. Szybko stał się sercem Towarzystwa.
Cichutko, bez rozgłosu pracował dla nas. Przez kilka lat prowadził sekretariat.
Najcenniejsza wartość, jaką Wiesław Stec wniósł do naszej działalności, to umiłowanie świata i ludzi. W każdym doszukiwał się zalet, dla każdego miał życzliwe słowo, przyjazny uśmiech i miły gest.
Zmarł w roku 2000.
Władysław Szklarski urodził się 4 maja 1924 r. w Skawinie.

Wcześnie stracił rodziców, wychowywała go babcia. Ukończył szkołę
podstawową, ale o dalszej nauce ze względów materialnych nie mogło być mowy. Gdy wybuchła II wojna światowa i wojska niemieckie
zbliżyły się do Skawiny, poszedł wraz z innymi
„na ucieczkę” na wschód. Od rodzinnej Skawiny oddzieliła go granica wyznaczona przez
okupantów. Dopiero po dłuższej nieobecności
wrócił do domu. Niewiele czasu minęło, gdy
spadł na niego kolejny cios — został przymusowo wywieziony na roboty w głąb Niemiec. Młody Szklarski miał głęboko zakorzenione poczucie krzywdy i buntował się przeciwko swemu losowi. Zdecydował się na bar— 90 —

dzo ryzykowną ucieczkę przez trzy granice. Znowu był w Skawinie,
niestety na krótko. Jako zbiega Niemcy aresztowali go i osadzili w obozie pracy w Płaszowie. Obóz ten był miejscem strasznym. Choć Szklarski odznaczał się wielkim hartem ducha, fizycznie był słaby. Z powodu
niedożywienia i wyczerpania pracą ponad siły uległ wypadkowi, którego rezultatem było trwałe kalectwo. To jednak dało mu szansę na
zwolnienie z obozu. W czasie, gdy wracał do zdrowia, dużo rysował
i malował. Zupełnie przypadkowo zetknął się z przebywającym wówczas w Skawinie znanym pisarzem Arturem Marią Swinarskim. To on
pierwszy zauważył u chłopca prawdziwy talent do dostrzegania piękna wokół siebie. Młody człowiek nie tylko sam to piękno widział, ale
umiał je także pokazać innym.
We wspomnieniach wielu dorosłych skawinian Władysław Szklarski
żyje przede wszystkim jako twórca teatru lalkowego, który prowadził
ponad 30 lat. Wszystko w nim było dziełem pana Władzia i jego żony
Gieni. Innym dziełem Władysława Szklarskiego jest skawińska szopka — w górnej jej części widzimy tradycyjną stajenkę i Świętą Rodzinę,
a na dole jest scena kukiełkowa, na której odbywają się lalkowe jasełka.
Władysław Szklarski miał też swój udział w popularyzacji muzyki
ludowej i rozrywkowej. Kiedy przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skawinie powstała pierwsza kapela „Krzoki”, nasz artysta grał
w niej na skrzypcach.
Wcześniej jako kierownik klubu „Hutnik” na Gubałówce zabiegał
o to, by prowadzony przez niego ośrodek przyciągał młodzież i dorosłych.
Władysław Szklarski był artystą i równocześnie popularyzatorem
sztuki. Nie mogło go więc zabraknąć w naszym Towarzystwie. W latach
1981–1987 był członkiem Zarządu, a następnie w latach 1987–1996
członkiem Komisji Rewizyjnej.
Władysław Szklarski zmarł 8 marca 2001 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Skawinie.
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Moja droga do TPS
W tym jubileuszowym wydaniu „Informatora” zamiast „Naszych spraw”
członkowie Zarządu podzielili się z czytelnikami wspomnieniami
i opowieściami o swojej drodze do… TPS.
Stanisław Grodecki — Przewodniczący Zarządu
Zanim opiszę moją drogę do TPS, należałoby chyba opisać moją drogę
do Skawiny. Urodziłem się w Krakowie, a mój kontakt ze Skawiną rozpoczął się już w 1976 r. Ze Skawiny pochodzi moja żona. Z racji swojego zawodu — oficera Wojska Polskiego — często zmieniałem miejsca
zamieszkania; przez kilka lat była to Warszawa, ponad 20 lat mieszkałem w Opolu, a potem na kilka lat wróciłem do Krakowa. W tym
okresie moje kontakty ze Skawiną były częste, ale krótkie. Ograniczały się do weekendowych pobytów, krótkich urlopów. Był to czas poświęcony rodzinie, nie interesowałem się wówczas historią Skawiny.
W roku 2007 osiedliśmy z żoną na stałe w Skawinie. Po przejściu
na emeryturę w 2009 r., zgodnie z moimi zainteresowaniami, chciałem poznać historię miejsca, w którym zamieszkałem, czyli Skawiny,
a szczególnie Samborka.
W internecie znalazłem informację, że w Skawinie działa Towarzystwo Przyjaciół Skawiny. Na początku 2010 r. udałem się pod podany
adres i trafiłem na dyrektora Muzeum Regionalnego. Niestety nie znał
on adresu siedziby TPS w tamtym okresie. Rozpocząłem więc poszukiwania. W końcu, dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, otrzymałem adres od Zosi Płonki. Pracowała ona w zakładzie, którego dyrektorem przez pewien czas był mój znajomy. Pierwszą osobą, z którą miałem kontakt w TPS, był Mariusz Tarnopolski. Wypożyczyłem
wtedy opracowanie dotyczące historii Samborka. Po zapoznaniu się
z książką oddałem ją, ale w Towarzystwie zostałem chyba już na stałe.
W marcu 2012 r. zostałem członkiem Zarządu. Pół roku później objąłem funkcję Przewodniczącego, co automatycznie wiązało się z kierowaniem Towarzystwem i kreowaniem jego wizerunku w środowisku skawińskim.
Za swój największy sukces uznaję doprowadzenie do wydania Monografii Skawiny. 650 lat tradycji w roku 2014 oraz jej reedycji w 2016 r.
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Jest to praca zbiorowa, która bez zaangażowania TPS nie powstałaby nigdy.
Satysfakcję sprawia mi również kierowanie pracami Zespołu Redakcyjnego naszego „Informatora”.
Pozostałe moje działania niech ocenią członkowie Towarzystwa
Przyjaciół Skawiny.
Anna Kudela — zastępca Przewodniczącego
To będzie bardzo krótka wypowiedź. W Skawinie się urodziłam, tu się
wychowałam i tu spędziłam całe swoje życie. Jako mała dziewczynka
nie zastanawiałam się nad tym, czy kocham Skawinę. Miałam 12 lat,
kiedy zaczęłam szkołę średnią w Krakowie i w okresie późnej jesieni
oraz zimy zamieszkałam u rodziny przy ul. Paulińskiej. Chociaż warunki bytowe były tam bardzo dobre, dużo lepsze niż w domu, rozpaczliwie tęskniłam za Skawiną. Nocami płakałam do poduszki. Kiedyś
z zeszytu wypadła mi kartka. Nabazgrałam na niej: „Jak przyjdzie mi
siedzieć w Krakowie, chyba utopię się w Wiśle”. Łatwo sobie wyobrazić, jaką przykrość sprawiło to wyznanie mojej cioci i babuni. W starszych klasach dojeżdżałam do szkoły pociągiem. Kiedy się dowiedziałam o powstaniu TPS, tego samego dnia po pracy poszłam do Urzędu
Miasta (mieścił się tam wtedy komitet organizacyjny TPS) i po prostu zapisałam się. I nigdy, nawet przez sekundę, tego nie żałowałam.
Ewa Tarnopolska — zastępca Przewodniczącego
Członkiem TPS jestem od 2 września 1987 r. Zaczęło się banalnie.
W tym okresie byłam dyrektorem przedszkola. Podczas jednej z narad
służbowych, organizowanych przez Inspektora Oświaty, padło stwierdzenie, że mile widziana jest działalność pracowników oświaty w organizacjach społecznych. Ponieważ moim sąsiadem na Osiedlu był
Stanisław Chmielek, wówczas Przewodniczący Zarządu TPS, często rozmawialiśmy o Towarzystwie. Naturalnym zatem wydaje się, że
wstąpiłam właśnie do TPS. Moja aktywność w stowarzyszeniu zaczęła się dopiero 12 lat później. Na Walnym Zgromadzeniu TPS w maju
1999 r., rekomendowana przez Stanisława Chmielka, zostałam wybrana do Zarządu, w którym aktywnie działam do dziś.
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Zofia Płonka — skarbnik
Członkiem TPS jestem od 1 marca 1989 r. Zarekomendował mnie ówczesny Przewodniczący Zarządu Jerzy Raczyński. Uważał on, że moje
cechy osobowe predysponują mnie do pracy społecznej, a zwłaszcza do
wykonywania prac związanych z finansami. Jestem mu za to wdzięczna, bo nigdy nie poznałabym tylu wspaniałych ludzi.
Czesława Kopeć — sekretarz Zarządu
Przez większość życia zawodowego byłam związana ze „Społem” Powszechną Spółdzielnią Spożywców w Skawinie. W swoim środowisku
zawodowym poznałam wielu wspaniałych ludzi, mocno zaangażowanych w działalność na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Współpracowałam m.in. z Janem Gajniakiem, dyrektorem Skawińskich Zakładów Koncentratów Spożywczych. Pracowałam społecznie z Jerzym
Raczyńskim w „Komitecie Sklepowym” Sklepu Spożywczego nr 8 przy
ul. Słowackiego. Poznałam także Mariana Pajączkowskiego, pełniącego
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Społem” PSS w Skawinie
i zastępcy Przewodniczącego Zarządu, który w 1987 r. zarekomendował mnie do TPS. To właśnie te osoby zaszczepiły we mnie pasję do
pracy na rzecz Towarzystwa oraz zamiłowanie do Skawiny, która jest
i zawsze będzie ważnym miejscem w moim życiu.
Krystyna Galacińska — członek Zarządu
Wydawałoby się, że do Towarzystwa Przyjaciół Skawiny może prowadzić tylko jedna droga, ale w moim przypadku było trochę inaczej. Do
Towarzystwa wstąpiłam w styczniu 1985 r. W roku 1996 ze względów
osobistych zrezygnowałam z członkostwa w TPS. Minęło kilkanaście
lat, los ponownie skierował mnie na ul. Żwirki i Wigury, gdzie mieści się siedziba Towarzystwa.
W 2010 r. przy TPS powstało Koło Robótek Ręcznych „Razemkowo”. Zostałam aktywną uczestniczką zajęć prowadzonych w „Razemkowie”, a jednocześnie członkiem TPS po raz drugi. W Kole
Robótek Ręcznych mam możliwość realizować swoje pasje, a jednocześnie rozwijam się intelektualnie i doskonalę umiejętności manualne.
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Mogę służyć pomocą, radą, wymieniać się doświadczeniem oraz pogłębiać moje zainteresowania.
Lubię wyzwania, jestem otwarta na nowe propozycje, chętnie poznaję różne techniki haftu, szydełkuję i robię na drutach. W ostatnim
czasie wspólnie z koleżankami z „Razemkowa” zainicjowałyśmy „Klinikę lalek”. Zniszczonym i zapomnianym lalkom chcemy dać drugie życie. Odświeżone, odczyszczone i na nowo ubrane lalki zostaną przekazane dzieciom w hospicjach i szpitalach. W ramach realizacji różnych
projektów TPS wykonałam rekonstrukcję stroju skawińskiego (skawinianki i skawiniaka) z pierwszej połowy XIX w. W stroje te ubrane są
lalki. W innym projekcie dokonałam rekonstrukcji męskich i żeńskich
mundurów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, które też prezentowane są na lalkach. Wykonane przeze mnie modele trafiły do skawińskich instytucji kulturalnych, stowarzyszeń, szkół i bibliotek.
Jestem rodowitą skawinianką i propagatorką skawińskich tradycji,
toteż członkostwo w TPS daje mi satysfakcję i nadzieję, że moja praca być może zapisze się w dziejach kultury Skawiny i nie odejdzie
w niepamięć.
Zofia Kapera — członek Zarządu
W roku 2010 przeczytałam na stronie internetowej skawińskiego muzeum ogłoszenie o spotkaniu miłośników robótek ręcznych. Z zainteresowaniem udałam się pod wskazany adres, gdzie mieściła się siedziba Towarzystwa Przyjaciół Skawiny i Koła Robótek Ręcznych „Razemkowo”. W ten sposób otrzymałam pakiet 2 w 1, czyli stałam się
członkinią „Razemkowa” i TPS.
Muszę przyznać, że o ile robótki ręczne nie były mi całkiem obce,
o tyle zupełnie obce były dla mnie zebrania oraz tematy poruszane
w Towarzystwie. Większość osób należących do jego grona znałam
jedynie z „Informatora”, po który sięgałam, poszukując interesujących
mnie tematów. Od 2013 r. jestem członkiem Zarządu Towarzystwa.
Chociaż moja droga do TPS była zupełnie przypadkowa, poznałam
na niej wielu niezwykłych ludzi, których podziwiam za wiedzę, zaangażowanie, pracę i wielkie serce, jakie wkładają w pielęgnowanie historii, podtrzymywanie tradycji i obyczajów oraz ochronę dziedzictwa
kulturowego naszego miasta.
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Elżbieta Panek — członek Zarządu
Pierwszy mój kontakt z TPS miał miejsce w 2003 r. W tym okresie
starałam się zapoznać z historią Korabnik, gdzie wówczas zamieszkałam, ale też z historią Skawiny i okolic.
W niewielkiej siedzibie TPS przy ul. Mickiewicza 26 zobaczyłam,
oprowadzana przez sympatycznych członków tegoż Towarzystwa, ekspozycję zbiorów, która potem wielokrotnie przyciągała mnie do tego
magicznego miejsca. Klimat, jaki tworzyli ludzie pragnący ocalić od
zapomnienia przeszłość tego zakątka Polski, połączony z pieczołowicie zbieranymi pamiątkami nie mógł pozostawić mnie obojętną. Zapisałam się wówczas do TPS. Dziękuję tym, którzy swoją przychylnością przyczynili się do tego: pani Annie Kudeli, pani Ewie Tarnopolskiej, pani Kazimierze Skałubie, panu Stanisławowi Cinalowi oraz śp.
panu Wacławowi Skokoniowi.
W sierpniu 2011 r. zostałam członkiem Zarządu TPS i, z krótką
przerwą, działam w nim do dziś.
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