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Kazimiera Skałuba
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, Skawina

TowarzysTwo  przyjacIóŁ  skawIny  –  w  35-lecIe  dzIaŁalnoścI

Skawina została lokowana na prawie magdeburskim 22 maja 1364 roku. 
Po uroczystościach 600-lecia uzyskania praw miejskich rozpoczęto działania 
zmierzające do założenia stowarzyszenia dokumentującego przeszłość  
i teraźniejszość miasta. Dopiero jednak na przełomie lat 1980/1981 powstał 
Komitet Organizacyjny Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Główne role 
odegrali w nim: zastępca naczelnika miasta Anna Porębska i działacz spo-
łeczny Marian Pajączkowski, który później pełnił funkcję zastępcy przewodni-
czącego Zarządu TPS – od początku do odejścia na zawsze 9 stycznia 1995 
roku. Nie chciał przyjąć funkcji przewodniczącego, ale był przez 14 lat bardzo 
zaangażowany w działalność Towarzystwa. Do założycieli należeli także: 
Władysław Kutek, Henryk Jeziorski, Józef Nowak, Adam Bilicki, Władysław 
Baracz, Eugeniusz Krzemień, Włodzimierz Chrenowski, Tadeusz Małysa, 
Józef Baran, Mikołaj Barylak, Stanisław Chmielek, Adam Pindel, Mieczysław 
Godawa, Zbigniew Stachura i Paweł Bielecki.

W dniu 9 marca 1981 roku Towarzystwo Przyjaciół Skawiny zostało 
wpisane do rejestru Stowarzyszeń i Związków Urzędu Miasta i Gminy  
w Skawinie. Komitet Organizacyjny TPS wydał w marcu 1981 roku odezwę 
do mieszkańców Skawiny z propozycją wstąpienia do TPS, określając cele 
Towarzystwa i warunki przynależności. Poinformowano, że na pierwszym 
walnym zgromadzeniu wszystkich członków zostanie przedstawiony statut 
TPS. Załączono deklarację wstąpienia do TPS, którą po wypełnieniu należało 
dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy. Komitet Organizacyjny poszerzył 
listę członków założycieli do 26 w końcu maja 1981 roku, a 1 czerwca 
odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie TPS. Zatwierdzono założenia 
programowe i wybrano władze TPS (Zarząd: Jan Gajniak przewodniczący, 
Marian Pajączkowski – zastępca przewodniczącego, Jerzy Stec – sekretarz, 
Bogumir Lekarek – skarbnik, członkowie: Stanisław Chmielek, Henryk 
Jeziorski, Anna Kudela, Władysław Kutek, Józef Nowak, dr Florentyna Prus, 
Władysław Szklarski, Józef Szymacha. Komisja Rewizyjna: Józef Baran, 
Mikołaj Barylak i Eugeniusz Krzemień. Sąd Koleżeński: Zdzisław Liskiewicz, 
Adam Pindel i Zofia Sołonczak). TPS otrzymało dwa pokoje w budynku 
przy ul. Adama Mickiewicza 26. Od początku działalności gromadzono 
dokumenty, fotografie, książki i eksponaty związane z historią miasta.
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We wrześniu 1982 roku Kazimiera Skałuba, dyrektor LO im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Skawinie, na zebraniu Zarządu zaproponowała 
założenie Młodzieżowego Koła TPS w Liceum. Koło powstało 11 stycznia 
1983 roku. Opiekowała się nim K. Skałuba i pełniła tę funkcję prawie 18 lat, 
do czasu przejścia na emeryturę. Pierwszym przewodniczącym Zarządu Koła 
był uczeń Waldemar Herzog. Ze strony Zarządu TPS opiekę nad Kołem pełnił 
Jerzy Raczyński – członek Zarządu od kwietnia 1982 roku, a od kwietnia 1983 
roku jego przewodniczący. W grudniu 1984 roku powstało Szkolne Koło 
TPS w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Skawinie i nawiązała 
się współpraca kół TPS w obu szkołach średnich. Pierwszą opiekunką Koła  
w ZSEM była Joanna Lelek-Ratajczak. Później długoletnimi opiekunami Koła 
były Jadwiga Raczyńska i Elżbieta Łozińska. W kolejnych latach powstały 
Szkolne Koła TPS w Szkole Podstawowej nr 1, w Gimnazjach nr 1 i nr 2 oraz 
w Zespole Katolickich Szkół1.

Członkowie władz TPS odwiedzali szkoły, zapoznawali uczniów z historią 
Skawiny, byli członkami jury regionalnych konkursów szkolnych. TPS 
wspólnie z Miejskim Kołem PTTK organizowało jesienne Zloty Turystyczne 
w Tyńcu, w których licznie uczestniczyli m.in. uczniowie skawińskich szkół, 
w tym członkowie szkolnych kół TPS. Uczniowie brali udział w zlotowych 
konkursach wiedzy o Skawinie i Tyńcu oraz w konkurencjach sportowych. 
Organizowano także jednodniowe wycieczki do miejscowości w pobliżu 
Skawiny.

W latach 1982–1983 w gablocie w Rynku umieszczana była dwa razy  
w miesiącu gazetka ścienna, redagowana przez Zbigniewa Raczyńskiego  
i Eugeniusza Krzemienia. Publikowano w niej informacje o historii i zabyt-
kach Skawiny.

W kwietniu 1984 roku władze miasta przydzieliły TPS małe lokum  
w budynku handlowym przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki (obecna 
nazwa), gdzie była kolejna siedziba i tam nadal gromadzono zbiory. 
W styczniu 1984 roku ukazał się pierwszy biuletyn TPS, od 1985 roku 
nazywany „Informatorem”. Od początku nad poprawnością tekstu pod 
względem językowym czuwała polonistka – członkini Zarządu Anna  
Kudela.

W początkach działalności TPS Zarząd podjął się kontynuacji redagowania 
Kroniki Skawiny. Pierwszymi autorami Kroniki przed powstaniem TPS 
byli Jerzy Wiechoczek z małżonką Marią. Po śmierci J. Wiechoczka kronikę 
prowadził radny Jerzy Raczyński, początkowo przy współpracy z Marią 
Wiechoczek. Przez rok kronikę redagowali uczniowie – członkowie MK TPS 
w Liceum, we współpracy z J. Raczyńskim, pod kierunkiem nauczycielki  
 

1 K. S k a ł u b a,  Szkolne koła Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, „Małopolska”, R. 15: 
2013, s. 249–257.
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historii Zdzisławy Diurczak. W 1985 roku kronika zdobyła 3. miejsce  
w konkursie organizowanym przez Urząd Rady Ministrów i dwutygodnik 
„Rada Narodowa – Gospodarka – Administracja”. Zanim powstało Muzeum, 
TPS organizowało przez kilka lat w czasie „Dni Skawiny” wystawy, prezen-
tując eksponaty ze swoich zbiorów.

W listopadzie 1990 roku TPS otrzymało nowe lokum – I piętro w budynku 
przy ul. Adama Mickiewicza 26, na którym jeden pokój zajmowało Koło 
Miejskie PTTK. W końcu 1991 roku w siedzibie TPS powstała stała wystawa 
„Historyczne dzieje Skawiny”. Wystawa była zwiedzana przez młodzież 
szkolną, dorosłych mieszkańców miasta i gminy oraz gości odwiedzających 
miasto. W zbiorach TPS znajdowały się fotografie, obrazy, artykuły o historii 
Skawiny i okolic, pamiętniki, fotokopie dokumentów, plakatów i afiszy, 
czasopisma, kroniki zakładów pracy, plansze tematyczne, książki i inne 
eksponaty. Ze zbiorów TPS korzystali również studenci przygotowujący 
prace licencjackie i magisterskie. Kilka takich prac przekazali do TPS.

„Biuletyny” i „Informatory” do nr 29 były drukowane w drukarni Skawiń-
skich Zakładów Koncentratów Spożywczych, dzięki dużej przychylności 
pierwszego Przewodniczącego Zarządu TPS – wicedyrektora SZKS Jana 
Gajniaka¸ a od roku 1992 w Krakowie.

W 1999 roku TPS rozpoczęło współpracę z Małopolską Radą Regionalnych 
Towarzystw Kultury. W latach 1994–2014 roku przedstawiciele TPS trzykrotnie 
uczestniczyli w Krajowym Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury. 
W ramach obchodów 40-lecia Liceum w Skawinie członkowie licealnego 
Młodzieżowego Koła TPS zorganizowali wystawę poświęconą historii szkoły 
na tle dziejów miasta. Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie uczniów  
i absolwentów Liceum, którzy przyjechali z różnych stron Polski i świata.

W drugiej połowie 1995 roku rozpoczęło się porządkowanie zbiorów TPS. 
Opracowano 40 segregatorów ze spisem zawartości. Aktywnie uczestniczyli 
w tej czasochłonnej pracy: Zdzisław Liskiewicz, Wacław Skokoń, Tadeusz 
Para i Jerzy Studencki.

Po tym jak w grudniu 1995 roku Zarząd TPS ogłosił konkurs dla wszystkich 
szkół w mieście i gminie na przedstawienie historii własnych szkół, zbiory 
TPS wzbogaciły się o 14 plansz, 4 monografie i zarysy historii szkół.

W 1996 roku TPS obchodziło jubileusz 15-lecia działalności. Władze 
samorządowe Skawiny wystąpiły do Sejmiku Samorządowego Województwa 
Krakowskiego o wyróżnienie dla TPS za wieloletnią działalność dla 
społeczeństwa Skawiny. W grudniu 1996 roku odebrał je przewodniczący 
Zarządu Stanisław Chmielek podczas uroczystości w Sukiennicach. 
Działalność Towarzystwa doceniali zwiedzający wystawę „Historyczne 
dzieje Skawiny” i czytelnicy naszego wydawnictwa, o czym świadczyły 
wyrazy uznania zapisane w księdze pamiątkowej wystawy oraz wypo-
wiedzi czytelników na temat treści „Informatorów”. Wówczas TPS miało  
241 członków dorosłych i 364 członków Szkolnych Kół TPS.
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Towarzystwo organizuje corocznie spotkania opłatkowe, na które 
zapraszani są przedstawiciele władz samorządowych i stowarzyszeń 
regionalnych w gminie, dyrektorzy szkół oraz instytucji lokalnych. Warto 
wspomnieć, że w styczniu 1997 roku goszczono także ks. Władysława 
Pilarczyka – ówczesnego wiceprzewodniczącego Rady Krajowej Regionalnych 
Towarzystw Kultury.

Aktywność Towarzystwa przejawia się także poza granicami Polski.  
W sierpniu 1997 roku w Hűrth (RFN), mieście partnerskim Skawiny, Urząd 
Miasta wspólnie z TPS zorganizował wystawę przybliżającą dzieje miasta. 
Członkowie TPS biorą czynny udział w uroczystościach patriotycznych 
organizowanych w mieście i gminie, są zapraszani na spotkania regionalne 
i imprezy okolicznościowe.

Ponadto Wydawnictwo SK we współpracy z TPS wydało w latach 1998 
–2000 kilka publikacji, w tym: Umarła babka w Skawinie2 (wznowienie  
I wydania powieści historycznej skawinianina Henryka Różyckiego (1873 
–1938) z 1911 r.), Skawina w starej i nowej fotografii3, Ze Skawiny4– wiersze  
i rysunki Andrzeja Kurkowskiego, pochodzącego ze Skawiny, zamieszkałego 
w Warszawie, a także książkę Żydzi skawińscy5 autorstwa Jana Prochwicza. 
Dodajmy od razu, że TPS kontynuuje edycję dorobku literackiego 
Henryka Różyckiego. W 2014 roku wydano wspólnie z Krzysztofem 
Jastrzębskim – prawnukiem autora – jego „niedokończoną powieść” Rok 
1863 w Skawinie6, a w 2015 roku „opowieść nieukończoną” Baster7. Obie 
pozycje opracował dr Marcin Kania, korzystając z archiwum rodzinnego  
K. Jastrzębskiego.

W działalności Koła TPS w Liceum do tradycji weszły spotkania z przed-
stawicielami władz powiatu, miasta i gminy oraz Zarządu TPS. Goście 
informowali uczniów o działalności samorządów, a uczniowie mogli za-
dawać pytania. Spotkanie w dniu 6 grudnia 2000 roku było połączone 
z podsumowaniem 18-letniej działalności Koła pod opieką K. Skałuby, 
która przechodziła na emeryturę. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli 
Członkowie zaprzyjaźnionego Szkolnego Koła TPS z ZSEM z opiekunką  
J. Raczyńską. Nazajutrz w „Dzienniku Polskim” zamieszczona była 
informacja o tym spotkaniu, a relacje i zdjęcia ze spotkania wypełniły ostatnie 
strony Kroniki MK TPS w Liceum.

2 H. R ó ż y c k i,  Umarła babka w Skawinie. Powieść na tle historycznym z czasów Kazi-
mierza Wielkiego, Skawina 1998.

3 Skawina w starej i nowej fotografii, red. B. Świątek, Skawina 1998.
4 A. K u r k o w s k i,  Ze Skawiny, Skawina 1998
5 J. P r o c h o w i c z,  Żydzi skawińscy, Skawina 2000
6 H. R ó ż y c k i,  Rok 1863 w Skawinie, oprac. M. Kania, Skawina 2014
7 H. R ó ż y c k i,  Baster, oprac. M. Kania, Kraków-Skawina, 2015.
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W lutym 2001 roku ekipa Telewizji Kraków odwiedziła naszą wystawę, 
przygotowała program o regionalizmie w naszym mieście i gminie, który 
został wyemitowany 17 lutego 2001 roku. Niemal jednocześnie powstał 
przewodnik Kocham Skawinę8 w ramach serii wydawniczej „Dziennika 
Polskiego”. Materiały do niego przygotowali członkowie TPS: Stanisław 
Chmielek, Stanisław Cinal, Zdzisław Liskiewicz, Tadeusz Para, Danuta 
Opydo i Jan Prochwicz, a promocja odbyła się 20 kwietnia 2001 roku  
w skawińskim Domu Kultury, jako jedna z uroczystości organizowanych 
z okazji 20-lecia TPS. Wyrazem uznania dla TPS było wyróżnienie przez 
Zarząd Miasta i Gminy tytułem „Mecenasa Kultury” podczas uroczystości 
jubileuszowej 21 czerwca 2001 roku za troskę o świadectwa kultury mater-
ialnej, a także dokumentowanie historii miasta i gminy.

We wrześniu 2004 roku przez dwa dni goszczono regionalistów 
z Małopolski z okazji 640-lecia nadania praw miejskich Skawinie, a od 
grudnia 2014 roku TPS stało się formalnie członkiem Małopolskiego Związku 
Regionalnych Towarzystw Kultury.

Wielkim wyzwaniem dla Zarządu było opracowanie materiałów do  
monografii Skawiny. W 2006 roku została wydana książka Skawina. Zarys 
dziejów miasta9, oparta w dużej części na przygotowanym przez TPS 
materiale, chociaż nie był on w całości wykorzystany przez redaktora. 
Pominięto wiele zagadnień z różnych dziedzin życia mieszkańców miasta  
i gminy, część materiału mocno skrócono, pojawiły się błędy merytoryczne. 
Zarząd TPS nie miał możliwości zapoznania się z tekstem przygotowanym 
do druku. Stanowisko Zarządu wobec treści książki zostało przedstawione 
w Informatorze TPS nr 59 (XII 2006). Dopiero w 2014 roku została wydana 
monografia Skawiny, do której większość rozdziałów lub ich części opra-
cowywali członkowie TPS10. W 2016 roku ukazało się II wydanie tej 
monografii – uzupełnione i poprawione11. Obie monografie nie spełniają 
wprawdzie wymogów monografii, ale wzbudziły one duże zainteresowanie 
mieszkańców miasta i gminy.

Wydanie pierwszej książki o Skawinie zbiegło się w czasie z jubileuszem 
25-lecia działalności TPS. Z tej okazji Szkolne Koło TPS w Gimnazjum nr 1  
im. Noblistów Polskich zorganizowało wystawę fotograficzną „Najpiękniejsze 
miejsca w naszej gminie”. Inne szkolne koła przygotowały program arty-
styczny na uroczystość jubileuszową.

Od 2007 roku TPS organizuje corocznie kwesty na obu skawińskich cmen- 
tarzach na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym. 

 

8 Kocham Skawinę, red. Agata Wawrzyszczuk, Kraków 2001.
9 Skawina. Zarys dziejów miasta, pod red. R. Świątka, Skawina 2006.
10 Monografia Skawiny. 650 lat tradycji, red. M. Turkawska [i in.], Kraków 2014.
11 Monografia Skawiny. 650 lat tradycji, red. M. Turkawska [i in.], Kraków 2016.
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Pomysłodawcą i organizatorem kwest ze strony Zarządu, a także orga- 
nizatorem prac renowacyjnych przez pierwsze 5 lat był Jan Liskiewicz.  
Do 2016 roku dokonano renowacji 15 nagrobków oraz zabytkowych  
obiektów architektury cmentarnej. Przeniesiono nagrobki dziedziców 
Korabnik – Maksymiliana Jastrzębca Dzięgielowskiego (zm. w 1886 r.)  
i Zofii z Moraczewskich Brudzewskiej (zm. w 1890 r.), których groby nie 
zostały zachowane, z cmentarza parafialnego na cmentarz komunalny  
w Skawinie-Korabnikach.

W listopadzie 2012 roku z inicjatywy TPS wykonano i odsłonięto na  
ścianie kaplicy cmentarnej tablicę upamiętniającą sześciu żołnierzy skawiń-
skiego batalionu AK „Biedronka”, którzy zostali zabici przez hitlerowców. 
W listopadzie 2016 roku, także z inicjatywy TPS, wykonano, poświęcono  
i wkomponowano w Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym 
w Skawinie tablicę upamiętniającą mieszkańców Skawiny, którzy polegli 
na frontach II wojny światowej w latach 1939–1945, zginęli w katowniach  
i obozach śmierci lub zaginęli. Udało się ustalić 54 nazwiska spośród takich 
osób i te zostały uwiecznione na tablicy.

W 2009 roku TPS przeprowadziło się z większością swoich zbiorów do 
pomieszczenia w pawilonie „Skawa”. W tym samym okresie przygotowy-
wano się do uczestnictwa w wystawie poświęconej Skawinie, organizo-
wanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, a także do 
sesji popularnonaukowej organizowanej przez dwa dni w Skawinie  
w Domu Kultury przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Bibliotekę Pedago-
giczną w Skawinie, jak również przez Pracownię Edukacji Regionalnej 
Zakładu Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Członkowie Zarządu wygłosili 
pięć referatów na sesji „Okolice metropolii. Przeszłość – Teraźniejszość – 
Przyszłość”.

Działalność Zarządu w siedzibie zastępczej była bardzo utrudniona ze 
względu na warunki lokalowe. Inwentaryzowano w tym okresie zbiory, 
przygotowując je do przekazania do przyszłego muzeum. Jego uroczyste 
otwarcie nastąpiło 19 lutego 2010 roku – było to wielkie święto zarówno dla 
członków TPS jak i dla mieszkańców miasta. Spełniły się nasze marzenia 
i tych Kolegów, którzy – niestety – nie doczekali tej chwili. Od tego czasu 
gromadzenie pamiątek z historii Skawiny i okolic przejęło zasadniczo 
Muzeum Regionalne, ale TPS jest nadal tym zainteresowane.

W maju 2010 roku TPS otrzymało nowy lokal12. Dwa razy w tygodniu 
po kilka godzin czynny jest sekretariat TPS. Strona internetowa TPS 
jest systematycznie uzupełniana. Rozszerza się zakres współpracy ze 
stowarzyszeniami regionalnymi w gminie i poza nią. TPS współpracuje  
 

12 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 23/16.
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z różnymi instytucjami w mieście i gminie, m.in. z Miejską Biblioteką 
Publiczną i w ramach jej działalności z Multicentrum, z Biblioteką 
Pedagogiczną w Skawinie, z Centrum Wolontariatu, z Lokalną Grupą 
Działania „Blisko Krakowa”. Uczestniczy w uroczystościach i konkursach 
w szkołach.

W październiku 2010 roku z inicjatywy Agaty Lasek i Ewy Tarnopolskiej 
powstało przy TPS Koło Robótek Ręcznych „Razemkowo”. Wśród rękodzieł 
członkiń koła są akcenty regionalne, także związane z naszym regionem, 
np. lalki w skawińskim stroju regionalnym z I połowy XIX wieku, a także 
mundury męskie i żeńskie członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 
Rekonstrukcje tych strojów wykonała Krystyna Galacińska.

W 2011 roku z okazji 30-lecia TPS z inicjatywy K. Skałuby zorganizo-
wano konkursy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponad-
gimnazjalnych. Zadanie polegało na napisaniu wiersza o Skawinie lub 
miejscowości w gminie, przedstawieniu legendy skawińskiej w komiksie 
oraz opracowaniu przewodnika po Skawinie lub innej miejscowości  
w gminie. Celem konkursów było zainteresowanie uczniów historią Małej 
Ojczyzny oraz odkrywanie młodych talentów literackich i plastycznych.  
Za organizację konkursów odpowiadała K. Skałuba, także za kolejne edycje 
w 2012 roku. Na zakończenie konkursów zorganizowano wspólnie z Miejską 
Biblioteką Publiczną wieczory poezji, które były plonem konkursu w danym 
roku. Tym świętom młodej poezji skawińskiej patronował burmistrz Skawiny 
Adam Najder.

W maju 2011 roku Walne Zgromadzenie uchwaliło nowy statut TPS 
według projektu opracowanego przez K. Skałubę i J. Raczyńską. Poprzedni 
statut był zatwierdzony w 1985 roku. Na propozycję Zarządu Walne 
Zgromadzenie podjęło też drugą uchwałę o ustanowieniu wyróżnienia 
„Zasłużony Członek Towarzystwa Przyjaciół Skawiny”, a także o przyznaniu 
tego tytułu najstarszym stażem i najbardziej aktywnym członkom TPS. Do 
2016 roku tytuł ten otrzymali (w kolejności alfabetycznej): Stanisław Cinal, 
Czesława Kopeć, Eugeniusz Krzemień, Anna Kudela, Zdzisław Liskiewicz, 
Antonina Pajączkowska, Tadeusz Para, Zofia Płonka, Jadwiga Raczyńska, 
Kazimiera Skałuba, Jerzy Studencki, Ewa Tarnopolska i Stanisława Tosler.  
W dniu 18 VI 2017 roku tytułem tym wyróżniono Jana Liskiewicza.

W dniu 3 czerwca 2011 roku obchodziliśmy uroczystość 30-lecia TPS, 
rozpoczętą Mszą św. w kościele pw. św.św. App. Szymona i Judy Tadeusza.  
W Domu Kultury „Sokół” odbywała się druga część uroczystości 
jubileuszowej z udziałem Gości i członków TPS. Uhonorowano wówczas  
10 członków TPS tytułem: „Zasłużony Członek TPS”. Na zakończenie odbył 
się koncert chóru „Cantica” działającego przy Centrum Kultury i Sportu  
w Skawinie.

Od 2012 roku TPS realizuje zadania publiczne. We współpracy z Centrum 
Wolontariatu w Skawinie pozyskano środki finansowe na realizację projektów. 
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Do 2016 roku zrealizowano 11 projektów, w tym kilka we współpracy 
z Miejską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną w Skawinie. 
Tematyka projektów uwzględniała m.in. edukację seniorów w zakresie 
korzystania z komputera, wykonanie par lalek w tradycyjnym skawińskim 
stroju oraz spotkania z uczniami w szkołach w gminie opisujące ten strój  
i przekazanie takiej pary lalek szkole, wykłady o tematyce teatralnej i wyjazdy 
do teatru na cztery spektakle, wycieczki do muzeów krakowskich, pozna-
nie postaci dawnych mieszkańców Skawiny, którzy odegrali ważną rolę  
w historii miasta. Realizowane też były projekty skierowane do dzieci 
specjalnej troski oraz uwzględniające integrację tych dzieci z dziećmi 
pełnosprawnymi.

W uznaniu osiągnięć w działalności dla Małej Ojczyzny TPS otrzymało 
sztandar. Sztandar ma kształt kwadratu o wymiarach 100 x 100 cm. Jego 
drzewce jest zakończone metalową kulą, na której jest umieszczony srebrny 
orzeł w złotej koronie. Przekątne płatu awersu sztandaru wyznaczają cztery 
trójkąty. Górny i dolny trójkąt są żółtokremowe, a lewy i prawy są błękitno-
niebieskie. Te barwy należą do barw Skawiny. W środku płatu sztandaru 
umieszczone jest logo TPS. Hasło na sztandarze wskazuje na cele TPS  
i zadania służące ich realizacji. Na rewersie sztandaru są również cztery 
trójkąty. Górny i dolny mają kolor biały, a lewy i prawy są czerwone. 
Barwy nawiązują do barw Polski, a w środku rewersu jest biały orzeł na  
czerwonym tle.

Poświęcenie sztandaru odbyło się 11 listopada 2012 roku w kościele  
pw. św.św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, a 6 stycznia 2013 roku 
uroczyście przekazano sztandar dla TPS. Był to wzruszający i zobowiązujący 
moment w historii naszego stowarzyszenia. Od lutego 2016 roku działa 
przy TPS zespół artystyczny „Radośni”, który występuje na różnych 
uroczystościach w mieście i gminie oraz poza nią. Spotkania muzyczno-
wokalne zespołu prowadzi Maria Borowiecka, a opiekunem grupy jest 
Adam Woźniczka. Od II kwartału 2016 roku można zapoznawać się z treścią 
naszych „Informatorów” w wersji elektronicznej.

Do TPS należy 129 członków (wg stanu z 15 XI 2016 r.). Funkcję 
przewodniczących Zarządu od początku działalności TPS pełnili: Jan Gajniak 
(od 1 VI 1981 do 10 XII 1982 r. – dnia rezygnacji), Jerzy Raczyński (od 10 XII 
1982 r. do końca życia – 3 I 1990 r.), dr Józef Kubas (30 IV 1990–2 VI 1993), 
Paweł Lipowczan (2 VI 1993–30 V 1996), Stanisław Chmielek (30 V 1996 
– 6 IX 2005), Stanisław Pac (6 IX 2005–29 V 2009), Jan Liskiewicz (29 V 2009 r. 
do rezygnacji w czerwcu 2010 r.), pełniąca obowiązki przewodniczącej Ewa 
Tarnopolska (VI 2010–29 X 2012), Stanisław Grodecki – członek Zarządu od 
marca 2012 roku (od 29 X 2012 r. i nadal).

W 2016 roku TPS obchodziło 35-lecie działalności. „Informator” nr 89 
(3\2016) jest poświęcony jubileuszowi. Zawiera m.in. historię TPS i artykuł 
TPS – ludzie i wydarzenia, w którym są zamieszczone informacje o składzie 
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kolejnych władz statutowych TPS, a także biogramy zasłużonych członków 
TPS. Umieszczono tam również biogramy nieżyjących Członków: Danuty 
Ewy Hobrzyk, Danuty Opydo, Jana Prochwicza i Władysława Szklarskiego 
oraz Członków zasłużonych dla TPS, którzy zmarli przed 2011 roku, a są 
to: Stanisław Chmielek, Jan Gajniak, Józef Kubas, Józef Nowak, Marian 
Pajączkowski, Jerzy Raczyński, Zbigniew Raczyński, Wacław Skokoń, Jerzy 
Stec i Wiesław Stec.

W dniu 29 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie opłatkowe połączone 
z uroczystością jubileuszową. Goszczono ówczesnego wicewojewodę mało-
polskiego Piotra Ćwika, przedstawicieli władz miasta i powiatu: burmistrza 
Pawła Kolasę, zastępcę burmistrza Norberta Rzepisko, przewodniczącego 
Rady Miejskiej Witolda Grabca, wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Ewę 
Masłowską, przewodniczącą Zarządu MZRTK Barbarę Miszczyk, członka 
Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej 
– Eugeniusza Skocznia, księdza prałata Edwarda Ćmiela, radnego powiatu 
krakowskiego Arkadiusza Wrzoszczyka oraz przedstawicieli zaprzy-
jaźnionych stowarzyszeń regionalnych. Podczas uroczystości TPS zostało 
wyróżnione odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej” przyznaną przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego. Odznaczenie 
wręczył wicewojewoda Piotr Ćwik. Jest to dla nas duże wyróżnienie za 
działalność na rzecz Małej Ojczyzny, motywujące nas do dalszej pracy spo-
łecznej dla Niej.

Anna Kudela, Kazimiera Skałuba i Zdzisław Liskiewicz „Zasłużeni Człon-
kowie TPS”, działający w stowarzyszeniu od początku, otrzymali pisemne 
podziękowanie za znaczące zaangażowanie w działalność Towarzystwa.

Przed Towarzystwem Przyjaciół Skawiny kolejne lata działalności dla 
dobra i rozwoju Małej Ojczyzny.
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