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Wstęp

W II połowie XIX wieku władze diecezjalne, nakładając obowiązek prowa-
dzenia w parafiach kronik, zmieniały wcześniejszy zwyczaj umieszczania relacji 
kronikarskich w  księgach ochrzczonych, zaślubionych, zmarłych, powodując 
zarazem zmianę charakteru owych relacji. Te pochodzące z XVII i XVIII wie-
ku zawierały informacje o wojnach, klęskach elementarnych, zdarzeniach po-
litycznych, czy miejscowych kuriozach. Oddawały tym samym mentalność au-
torów tych zapisków, ich postrzeganie świata oraz klimat epoki. W kronikach 
tworzonych na polecenie zwierzchności duchownej szersze widzenie świata za-
stąpione zostało materiałem dotyczącym życia parafii. Z rzadka tylko ukazywa-
nym w bardziej ogólnym kontekście, pełnym za to opisów faktów i dokonań, 
bez uchwycenia procesów zachodzących w świadomości i postawach parafian.

W kronikach tych wiadomości o inwestycjach budowlanych dominują nad 
uwagami o ilości, a zwłaszcza jakości, praktyk religijnych. Niewiele w nich prób 
oceny stanu moralnego wiernych, czy skuteczności oddziaływania duszpaster-
skiego. Prowadzone nie na bieżąco, ale z perspektywy kilku miesięcy lub lat, nie 
posiadają zazwyczaj odautorskiego komentarza, ani nie ukazują emocji, przez 
co trudno wnioskować o własnych poglądach kronikarza. Te, chętnie wyraża-
ne we wspomnieniach i pamiętnikach, w kronikach XIX i XX wieku zastąpione 
zostały przez obiektywizującą narrację. Obfitującą w wykazy zasług i osiągnięć 
lub eksponującą skromność w tym względzie. Wypełnioną faktografią i rozle-
głymi opisami. Czyniącą przez to kronikarską twórczość istotnym źródłem do 
poznania lokalnych dziejów i będącą uzupełnieniem urzędowej dokumentacji 
nakierowanej na określonego czytelnika – biskupa, dziekana, następcę na pro-
bostwie, przyszłe pokolenia.

W efekcie kroniki parafialne stały się czymś pośrednim między dokumen-
tem urzędowym, a  osobistymi wynurzeniami kronikarzy. Księgami spisywa-
nymi przez ludzi praktyki i upowszechniania idei, którzy stronili zazwyczaj od 
dogłębnych analiz, całościowych wizji, błyskotliwych interpretacji. Uwiecznia-
li za to codzienność swojego działania. Chętniej jego materialny niż społeczny 
wymiar. Ten pierwszy bowiem podlegał ustawicznym przeobrażeniom. Drugi 
wydawał się być trwały i znany, jak metody duszpasterskie aplikowane na poja-
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wiające się problemy społeczno-religijne. Dlatego też w kronikach parafialnych 
deficytową praktyką będzie ukazywanie powiązań między faktami czy zacho-
wywanie równowagi między elementami obiektywnymi (prezentacja zdarzenia) 
a subiektywnymi (własna ocena).

Aby temu przeciwdziałać, podsuwano kronikarzom różnorakie rady co do 
formy i treści czynionych zapisków. Ich oczekiwanym skutkiem miało być moż-
liwie wszechstronne zobrazowanie parafialnej wspólnoty, z jej historią i teraź-
niejszością, z  miejscową specyfiką, ze zwyczajnością dnia powszedniego, jak 
i momentami ważnymi, świątecznymi, a nade wszystko z przeżywaniem i prze-
kazywaniem dziedzictwa wiary1.

Realizacja tych oczekiwań zależała jednak od autorów kronik. Od ich inwen-
cji, talentu pisarskiego, pilności w prowadzeniu notatek, umiejętności dostrze-
gania procesów i zjawisk, zaangażowania, od sposobu traktowania obowiązku 
narzucanego przez zwierzchników. Teksty zapełniające kroniki parafialne dają 
temu świadectwo.

Nie inaczej jest w przypadku zapisków kronikarskich opowiadających o pa-
rafii w Skawicy autorstwa ks. Józefa Balona. Ten pochodzący z Choczni duchowny, 
urodzony 28 X 1911 roku, syn Józefa i Heleny z domu Łapata, wyświęcony na 
kapłana 2 IV 1939 roku w Krakowie, w Skawicy przez długie lata pełnił posługę 
duszpasterską. Pierwszą jego placówką była Igołomia, gdzie przez 5 lat (1939–
1944) sprawował funkcję wikariusza. W 1944 przeniesiony został na wikariat 
do Zawoi z rezydencją w Skawicy i zadaniem organizowania parafii. Po jej ery-
gowaniu był w  Skawicy administratorem (1952–1966), a  następnie probosz-
czem (1966–1987). Na emeryturę przeszedł w roku 1987, po 43 latach, które 
wypełnił materialnymi przedsięwzięciami, pastoralnymi dokonaniami, budo-
waniem relacji międzyludzkich, tworząc tym samym historię parafii. W Skawi-
cy mieszkał do śmierci 29 V 1996 roku2.

Miejscowość, w której proboszczował ks. Balon, leży w dolinie rzeki Skawi-
cy, na granicy dwóch pasm górskich: Policy i Jałowieckiego. Jej początki sięgają 

1  Zob. P. K., Kronika parafialna, „Homiletyka” R. 3 (1900), t. 5, s. 627–630; Kroniki 
parafialne, „Homiletyka” R. 9 (1906), t. 17, s. 479–481; W. Pogorzelski, Prowadzenie kroniki 
parafialnej, „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” R. 13 (1919), s. 345–350; K. Wilk, Jak pisać 
kroniki parafialne. Uwagi metodyczne, „Ateneum Kapłańskie” R. 16 (1930), t. 25, s. 166–172; 
B. Kumor, Kronika parafialna, „Currenda” R. 108 (1958), s. 284–287; S. Librowski, Zachowa-
ne kroniki parafialne z terenu diecezji włocławskiej z lat 1901–1929 oraz ich wartość jako źródła 
historycznego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1969, t. 18, s. 5–44; J. Kracik, Kroniki 
parafialne wczoraj i dziś, „Notificationes” 1978, nr 7–8, s. 237–243; A. Małysiak, Kroniki para-
fialne, „Notificationes” 1980, nr 5–6, s. 120–125.
2  Zob. AKMKr, Pers 1585, Ks. Józef Balon; Kapłani zmarli, „Notificationes” 1996,  
nr 4–6, s. 238.

czasów staropolskich, kiedy to wieś Skawica obejmowała także obszar dzisiej-
szej Zawoi, zwanej wówczas Górną Skawicą3. Były to dobra królewskie pod-
legające staroście lanckorońskiemu, których dzierżawca rezydował w Mako-
wie Podhalańskim. Ludność tego terenu zajmowała się hodowlą owiec i bydła, 
przerobem drewna, rzemiosłem (funkcjonowały liczne farbiarnie), a także rol-
nictwem, które zaczęło dominować na przełomie XIX i XX wieku. Po pierw-
szym rozbiorze Rzeczpospolitej Skawica znalazła się we władaniu Austriaków. 
W 1839 roku jej właścicielem został hrabia Filip Saint-Genois d’Anneacourt, 
a w 1878 arcyksiążę Albrecht Habsburg. Jego bratanek Karol Stefan Habsburg 
w 1924 roku skawicki majątek przekazał PAU w Krakowie4.

W okresie międzywojennym Skawica stała się prężnym ośrodkiem działal-
ności polityczno-społecznej5. W czasie okupacji hitlerowskiej w okolicy opero-
wały oddziały partyzanckie. Za współpracę z nimi i pomoc 30 skawiczan trafiło 
do aresztu, nadto ok. 30 proc. mieszkańców wsi Niemcy wywieźli na roboty do 
Rzeszy i Generalnego Gubernatorstwa. Nakładali też przymusowe kontyngen-
ty, rekwirowali konie i bydło, niszczyli lokalną oświatę6. Po zakończeniu wojny, 
kiedy nastał czas nowych możliwości i odbudowy zniszczeń, ludność Skawicy 
niezmiennie uprawiała rolę, pracowała w  lesie i niewielkich warsztatach rze-
mieślniczych. Sporo jednak osób podjęło pracę i naukę poza wsią. Byli i tacy, 
którzy emigrowali poza granice kraju, np. do USA.

Ujęta w kościelną strukturę administracyjną Skawica początkowo należa-
ła do parafii w Mucharzu, by w roku 1646 wraz z okolicznymi wioskami wejść 
w skład parafii w Makowie Podhalańskim, a następnie, w 1819, zostać częścią 
Zawoi, skąd przyjeżdżał ksiądz sprawować Msze św. Były to jednak przyjazdy 
nieregularne, do kaplicy ufundowanej w 1817 roku przez hrabiego Artura Sta-
nisława Potockiego. Kaplica stanęła w pobliżu domku myśliwskiego, z którego 
hrabia korzystał, polując w okolicznych lasach. Na własny kościół skawiczanie 
musieli jeszcze długo poczekać. Myśl wystawienia w Skawicy świątyni pojawiła 
się dopiero w latach 20. XX wieku, wpisując się w akcję duszpasterską prowa-
dzoną w diecezji krakowskiej za rządów bp. Adama Stefana Sapiehy. Ideą ak-
cji było budowanie kościołów i tworzenie parafii w miejscowościach znacznie 
oddalonych od świątyń farnych7. Jeżeli chodzi o Skawicę, to spora odległość 

3  Zawoję, jako odrębną wieś, urzędowo wydzielono dopiero w roku 1836.
4  Zob. K. Sumera, Historia Skawicy do 1900 roku, w: Królewska wieś. Monografia Ska-
wicy, red. J. H. Harasimczyk, Skawica–Kraków 2009, s. 47–58.
5  Zob. J. Mydlarz, Skawica od 1900 do 1939 roku, w: Królewska wieś..., dz. cyt., s. 69–87.
6  Zob. J. Mydlarz, Skawica w czasie okupacji hitlerowskiej 1939–1945, w: Królewska 
wieś..., dz. cyt., s. 89–114.
7  Zob. J. Kracik, Rozwój sieci parafialnej i dekanalnej diecezji krakowskiej w  latach 
1912–1951, w: Księga sapieżyńska, t. 1, red. J. Wolny, R. Zawadzki, Kraków 1992, s. 409–436; 
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do zawojskiej fary mobilizowała mieszkańców wsi do podjęcia starań o wysta-
wienie u siebie domu Bożego. Nie była to jednak ogólna mobilizacja. O własny 
kościół zabiegali przede wszystkim biedniejsi gospodarze, którym doskwierało 
pokonywanie (zwłaszcza w niesprzyjających warunkach atmosferycznych) dłu-
giej drogi. Bogaci włościanie nadal chcieli jeździć do Zawoi. Na dodatek władze 
państwowe opierały się przed wydaniem zgody na budowę. Te trudności zosta-
ły ostatecznie przezwyciężone dzięki uporowi i wytrwałości skawiczan.

Ziemię pod budowę kościoła ofiarowały rodziny: Bisagów, Dyrczów, Pacy-
gów, Wilków, Zajdów, Ficków i Giertugów. Na uposażenie przyszłego proboszcza 
przeznaczono 3 hektary pola. Inwestycją miał zaś kierować powołany 25 I 1925 
roku Komitet do Spraw Budowy oraz Rada Nadzorcza. Członkami komitetu po 
pewnych perturbacjach (ostateczny skład wybrano 10 III 1926) zostali: Kazi-
mierz Zieliński (przewodniczący), Józef Listwan (wiceprzewodniczący), kie-
rownik miejscowej szkoły Władysław Hyrlicki (sekretarz), Wojciech Marszałek 
(skarbnik), Władysław Buba, Jan Czarny, Edward Ficek, Jan Giertuga, Feliks 
Marek, Wincenty Migas, Józef Pacyga, Władysław Putek, Wincenty Sikończyk, 
Henryk Trzebuniak8. Z tego grona aktywnością wyróżniał się przewodniczący 
komitetu. To dzięki Zielińskiemu, szanowanemu przez miejscową społeczność 
osiadłemu w  Skawicy emerytowanemu wojskowemu, jego koneksjom, udało 
się uporać z wymogami administracyjnymi i uzyskać pozwolenia budowlane. 
Równocześnie gromadzone były środki na planowaną budowę, np. w okresie 
kolędowym członkowie komitetu kwestowali w okolicznych wsiach. W efekcie 
tych starań 26 VI 1938 roku kompetentne urzędy zatwierdziły plan kościoła au-
torstwa Józefa Merendy, którego realizacji podjął się majster budowlany Fran-
ciszek Sroka. Na patronkę projektowanej świątyni mieszkańcy Skawicy, inspi-
rowani rzekomym ukazaniem się Maryi w miejscu zwanym „U Skutów”, obrali 
Matkę Bożą Częstochowską. Dlatego też kamień węgielny pod przyszły kościół 
poświęcony został 17 IX 1938 roku na Jasnej Górze w Częstochowie. Jego uro-
czyste wmurowanie nastąpiło 11 dni później. Po roku gotowe było prezbite-
rium i ściany naw do górnej wysokości okien. Prace zostały jednak przerwane 
na skutek wybuchu II wojny światowej9.

J. Marecki, Archidiecezja krakowska w latach 1912–1962, w: Kościół krakowski w Tysiącleciu, 
Kraków 2000, s. 411.
8  Zob. J. Mydlarz, Skawica od 1900 do 1939 roku, w: Królewska wieś..., dz. cyt. s. 79–80;  
U. Janicka-Krzywda, Dzieje parafii i  kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej 
w  Skawicy, w: Królewska wieś..., dz. cyt., s. 217–228; Parafia Matki Bożej Częstochowskiej 
w Skawicy. Jubileusz 50-lecia, red. U. Janicka-Krzywda, Kraków–Skawica 2002, s. 19–20.
9  Zob. J. Mydlarz, Skawica od 1900 do 1939 roku, w: Królewska wieś..., dz. cyt., s. 79–80; 
Parafia Matki Bożej..., dz. cyt., s. 20–21.

W czasie jej trwania w niedokończonym kościele w Skawicy prawie w każdą 
niedzielę sprawowana była Msza św. przez księdza macierzystej parafii z Zawoi. 
Dla stacjonującego we wsi okupacyjnego wojska nabożeństwa z  okazji więk-
szych świąt prowadził przyjezdny niemiecki duchowny. Sytuacja zmieniła się 
wraz z przybyciem do Skawicy 15 VIII 1944 roku ks. Józefa Balona. Skawiczanie 
otrzymali stałego duszpasterza, który po zakończeniu wojny wraz z powierzo-
nymi jego pieczy wiernymi kontynuował budowę świątyni. Ten wspólny wysi-
łek, przepełniony entuzjazmem i determinacją, wymownie obrazowała zamiesz-
czona w kronice scena, ukazująca pozyskiwanie materiałów potrzebnych do 
ukończenia budowy kościoła:

„Wspomnieć trzeba – pisał ks. Balon – o osobie sołtysa Jana Czarnego, dyplomaty, 
wszak prosty – ale odważny –  śmiało spoglądał niebezpieczeństwu w oczy – dzię-
ki odwadze uzyskał [od] komendanta ruskiego, stacjonującego w Makowie Podha-
lańskim, zezwolenie na zebranie pozostałego żelaza w bunkrach w Grzechyni oraz 
cementu. Wspaniały widok – szkoda tylko, że nie było kamery wówczas, by sfilmo-
wać ten korowód dzieci, niewiast, młodych i starszych na czele z ks. mgr. Balonem, 
ciągnący w  dłoniach swoich żelazo na dalszą budowę kościoła oraz owe furmanki 
napełnione cementem po wyboistych drogach górskich, zdążające do mety z wyłado-
waniem zawartości tak cennej do dalszej pracy”.

Ta ostatecznie zaowocowała nową budowlą sakralną, którą 1 IX 1946 roku 
poświęcił dziekan ks. Mateusz Zdebski, proboszcz parafii pw. św. Marii Mag-
daleny w Rabce. Dwa lata później (VI 1948) zakończono stawianie pleba-
nii, a 30 XII 1951 roku w Skawicy ustanowiona została parafia10. Zwieńczeniem 
podjętych starań o własny kościół była jego konsekracja dokonana 30 VIII 1953 
roku przez bp. Franciszka Jopa11. Akt ten jednak nie oznaczał kresu troski o po-
siadany już dom Boży. Należało go jeszcze przyozdobić, wyposażyć, a nade 
wszystko zogniskować przy nim życie religijne.

Sposób, w jaki się to dokonywało, ks. Balon przedstawił w kronice parafial-
nej, której spisywanie chwalił bp Jop. W opinii powizytacyjnej z roku 1953 wi-
kariusz kapitulny archidiecezji krakowskiej stwierdzał: „Dobrze jest prowadzo-
na kronika parafialna, za co wyrażam księdzu proboszczowi uznanie”12. Kolejne 
lata przyniosły potwierdzenie tej pochlebnej oceny. W kronice przybywało za-
pisów, a  informacje o  trudnych początkach przy budowie miejscowej świątyni 

10  Skawica była jedną z sześciu parafii erygowanych w 1951 w diecezji krakowskiej; zob. 
J. Marecki, Archidiecezja krakowska w latach 1912–1962, w: Kościół krakowski..., dz. cyt., s. 439.
11  Zob. Parafia Matki Bożej..., dz. cyt., s. 22.
12  AKMKr, Pers A 1585, Ks. Józef Balon, Wizytacja parafii 29–30 VIII 1953 r.
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poszerzone zostały o relacje z parafialnej codzienności. Te zaś w wydatnym 
stopniu dotyczyły gospodarczych dokonań lokalnej wspólnoty wierzących.

Odnotowywane przez ks. Balona przeobrażały miejscami kronikę w kalen-
darium prac budowlanych oraz wykaz wydatków. Te z kolei tylko do roku 1950 
osiągnęły wysokość 5 mln zł, co – uwzględniając nawet narastającą w Polsce 
w końcu lat 40. XX wieku inflację (średnia płaca miesięczna w 1949 roku wy-
nosiła 11 tys. zł13) – wymagało od mieszkańców Skawicy nie lada wysiłku finan-
sowego, kontynuowanego przez następne lata, i to nie tylko na rzecz własnego 
kościoła, ale także nowo wznoszonych w Zawoi-Wilcznej (w 1984 przekazano 
10 tys. zł) i Lalikach (w 1984 przekazano 5 tys. zł).

W przekonaniu ks. Balona ta ofiarność, jak i całe zaangażowanie w życie pa-
rafialne jego podopiecznych, nie działa się bez jego zasługi, tj. wniknięcia w men-
talność babiogórskich górali i umiejętnego z nimi postępowania. Powielał tym 
samym utarte przekonanie o nieufności ludzi gór do obcych i  ich gotowości, 
aby „dać serce i pójść w ogień za nim, gdy odszyfrują go całkowicie”. Na po-
twierdzenie, że prawidło to obowiązywało w Skawicy, kronikarz przytoczył wy-
znanie jednego z autochtonów uczynione przed nim po ogłoszeniu utworzenia 
parafii: „Jegomościu! Jak dobrze, że się skończyło. Wysłuchał nas Pan. A wło-
sy na dłoni nie urosły komuś, mamy już wszystko. Do Zawoi już nie pójdzie-
my! Niech wam Jegomość Bóg niebem zapłaci za trudy wasze, a nam daruje, 
że może niejedną łzę wycisnęliśmy z oczu i niejeden raz dokuczyliśmy mocno”. 
Uskrzydlony tymi słowy Jegomość postanowił dalej kochać lud skawicki, dla 
niego pracować i ponosić dalsze trudy. Autorefleksji, czy aby jego decyzje nie 
były przyczyną rozgoryczenia parafian, nie podjął. Utrapienia dostrzegał wy-
łącznie po własnej stronie. Ta jednostronność zaś sprawiała, iż powierzeni jego 
pieczy wierni stawali się nie tyle współtwórcami życia parafialnego, co obiek-
tem duszpasterskiego oddziaływania.

Jego kształt określały dobrze znane i sprawdzone formy pastoralne, odpo-
wiadające poszczególnym wydarzeniom roku liturgicznego, jak rekolekcje wiel-
kopostne, spowiedź adwentowa i wielkanocna, Pierwsza Komunia św. dzieci, 
odpust parafialny w  uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 
czy nabożeństwa paraliturgiczne. Do tego dochodziły jeszcze celebracje jubile-
uszów parafii, proboszcza, księży związanych ze Skawicą oraz wizytacje bisku-
pie i dziekańskie. Wszystkie te religijne przeżycia, oprócz chwały Bożej, miały 
służyć wzrostowi pobożności mieszkańców podbabiogórskiej wsi i rozwojowi 
parafii przez gromadzenie wiernych. Ich ilość, w opinii proboszcza Balona, sta-
wała się potwierdzeniem duchowej jakości kierowanej przez niego wspólnoty. 
W kronice ustawicznie informował więc o wysokiej frekwencji parafian na róż-

13  Zob. Pieniądz w PRL, www.mowiawieki.pl (21.10.2016).

nego rodzaju „spotkaniach liturgicznych”. W roku 1975 ks. Balon – wykazu-
jąc się niebywałym optymizmem – odnotował stuprocentowy udział wiernych 
w rekolekcjach wielkopostnych i spowiedzi, zaznaczając, iż nie była to wyjątko-
wa sytuacja, ale coroczna norma. Dwa lata później zaś, w 1977, 30 tys. udzielo-
nych komunii uznawał za wymowny obraz życia religijnego parafii. O głębsze 
zastanowienie nad owym życiem skawicki duszpasterz się jednak nie pokusił. 
Do jego pozytywnej oceny wystarczyły mu tłumy zapełniające miejscową świą-
tynię, formowane według zbawczych prawd Kościoła.

Wygłaszający te prawdy kaznodzieje, duchowni diecezjalni i zakonni – je-
zuici, bernardyni, redemptoryści, pijarzy, karmelici – skupiali szczególną uwa-
gę na wzmocnieniu kondycji moralnej rodziny, tępili pijaństwo14, podpowiadali 
sposoby na odnowę wiary, ale i przybliżali aktualne dla współczesnego Kościo-
ła kwestie. W 1969 redemptorysta Władysław Kantor nauki misyjne wygła-
szał w oparciu o encyklikę Pawła VI z 1968 roku Humanae vitae. Rok później, 
w 1970, współbrat Kantora, o. Kazimierz Lendzion, na rekolekcjach wielko-
postnych objaśniał skawiczanom znaki czasu. Innym razem, tj. 8 III 1966 roku, 
i w innych okolicznościach referent nauczania religii ks. Bolesław Saduś prze-
prowadził pokazową katechezę z wykorzystaniem filmu o podróży Pawła VI do 
Bombaju na Kongres Eucharystyczny (1964). Tego typu zaś nauki dawały słu-
chaczom szansę odczuć powszechność wspólnoty Kościoła, do którego przy-
należeli.

Szansa ta wzrosła niebywale w okresie obrad Soboru Watykańskiego II15 
i posoborowej odnowy. W trakcie trwania Vaticanum II wierni ze Skawicy, 
w swojej świątyni, jak i za pośrednictwem delegatów w Częstochowie na Jasnej 
Górze, wspierali ojców soborowych modlitwą. Wzięli również udział w ogól-
nopolskiej akcji duszpasterskiej „Soborowego Czynu Dobroci” – gromadzenia 
dobrych uczynków w intencji zebranego na Watykanie concilium. I podobnie 
jak wszyscy katolicy – uczestniczyć mieli w odnowie posoborowej – w refor-
mie dokonywanej odgórnie, ale domagającej się oddolnej inicjatywy wiernych. 
Tą zaś skawiczanie mogli się wykazać w czasie synodu diecezji krakowskiej z lat 

14  Na kartach kroniki ks. Balon zapewniał i  o swojej aktywności w  zmaganiach 
o trzeźwość parafian oraz przeciw pokątnej sprzedaży alkoholu. Przy każdej sposobności miał 
napominać z ambony i pouczać na katechezie. Wykorzystywał także uroczystości pierwszo-
komunijne, obligując dzieci do składania przyrzeczeń abstynenckich. Nie był jednak przeko-
nany co do skuteczności organizowania –  jak to miało miejsce w Makowie Podhalańskim, 
Zawoi i Osielcu – Pierwszej Komunii św. w Wielki Czwartek. Uważał, że wymuszona w ten 
i kolejne dni Triduum Paschalnego wstrzemięźliwość od alkoholu wzmagała jego konsump-
cję w niedzielę i poniedziałek wielkanocny.
15  Zob. J. W. O’Malley, Co się zdarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego, Kra-
ków 2011.
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1972–1979, na którym dorobkowi Vaticanum II usiłowano nadać wymiar eg-
zystencjalny.

Synod zwołał kard. Karol Wojtyła, łącząc jego przeprowadzenie z postacią 
św. Stanisława, biskupa i męczennika, którego 900. rocznica śmierci przypa-
dała w 1979 roku. Zwoływane zgromadzenie (uroczyste otwarcie nastąpiło 8 V 
1972) miało: przybrać charakter pastoralny, za podstawę wziąć prawidłowo od-
czytaną doktrynę zakończonego soboru powszechnego, stać się odpowiedzią 
wiary wobec soborowych dokonań, uaktywnić całą społeczność krakowskiego 
Kościoła. Dlatego też zasadnicza praca dokonywać się miała w synodalnych ze-
społach studyjnych powoływanych w parafiach i w różnych katolickich środo-
wiskach. Prowadzona, pomimo trudności z zaangażowaniem wiernych, w koń-
cowym rozrachunku zaowocowała uchwałami, które zostały wręczone Janowi 
Pawłowi II na Wawelu w czasie jego pierwszej pielgrzymki do kraju. Wówczas 
też, 8 V 1979 roku, uroczyście zamknięto synod. Ten, w zamyśle kard. Wojty-
ły, miał dokonać przewrotu w rozumieniu Kościoła przez jego diecezjan, co też 
się działo powoli i z różnymi efektami. Niezależnie jednak od tempa i wyników 
wcielania w życie orzeczeń synodalnych ich wypracowywanie dało świeckim 
katolikom możliwość zapoznania się z nauką Soboru Watykańskiego II; organi-
zowało przestrzeń do rozmowy na temat istotnych zagadnień wiary; wytwarza-
ło poczucie odpowiedzialności za Kościół, a w dalszej przyszłości wyznaczało 
zadanie realizacji powziętych postanowień16. Po synodzie wypełnianie tego za-
dania zależało jednak od woli wiernych świeckich i duszpasterzy krakowskiej 
archidiecezji.

Wśród nich byli mieszkańcy Skawicy ze swoim proboszczem. Ten, w pre-
zentowanej kronice, kilkakrotnie nawiązywał do synodu. Najobszerniej przed-
stawił IV sesję plenarną z  roku 1975, na której zatwierdzono ustalenia doty-
czące tworzenia Duszpasterskich Rad Parafialnych17. Zgodnie z nimi owe rady 

16  W trakcie obrad synodu odbyło się 14 zebrań plenarnych, ponad 100 posiedzeń 
Komisji Głównej Synodu, setki zebrań Komisji Roboczych, Zespołów Rzeczoznawców, spo-
tkań Zespołów Redakcyjnych poszczególnych dokumentów i aneksów, których sformułowa-
no 28 z 600 postanowieniami i zaleceniami, zgrupowanymi wedle trzech godności Chrystu-
sa: kapłańskiej, królewskiej oraz prorockiej, w jakich udział mają wszyscy wierzący na mocy 
chrztu. Przyjęte przez synod teksty posiadały różną wagę. Np. zawierały postanowienie o po-
wołaniu rad parafialnych, ale i wezwanie do punktualnego przychodzenia na niedzielną mszę; 
zob. Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej 1972–1979, t. 1, red. T. Pieronek, Kraków 
1985, s. 19–30, 171–172; G. Ryś, O krakowskie „aggiornamento”. Archidiecezja krakowska pod 
rządami arcybiskupa Wojtyły (1963–1978), w: Kościół krakowski..., dz. cyt., s. 480–481; J. M. 
Dyduch, Rola i  znaczenie Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej (1972–1979), 
„Analecta Cracoviensia” 2009, t. 41, s. 441–452.
17  W  dokumentach synodalnych w  kwestii rad parafialnych postanowiono: „We 
wszystkich parafiach Archidiecezji należy obowiązkowo utworzyć Duszpasterskie Rady Para-

stawały się obligatoryjne w każdej parafii, ale w kronice brak wzmianki, by ta-
kowa działała w Skawicy18. Nie było też informacji o funkcjonowaniu w parafii 
zespołu synodalnego. Oznaczało to, iż mimo szczytnych synodalnych założeń 
sprawy wiernych z podbabiogórskiej wsi toczyły się wyżłobionymi duszpaster-
ską praktyką koleinami. Wydobywane z nich – przez wydarzenia ogólnoko-
ścielne, jak wybór kard. Karola Wojtyły na papieża, czy krajowe, np. obchody 
milenijne roku 1966, pielgrzymki papieskie do ojczyzny – szybko wracały na 
swoje miejsce, do rytmu parafialnego, który odmierzała zobrazowana w kroni-
ce lokalna specyfika.

Ważną jej składową byli duchowni zapraszani przez ks. Balona do Skawicy 
– krakowscy kurialiści, księża z obcych diecezji, zakonnicy różnej proweniencji, 
a nade wszystko prezbiterzy z dekanatu makowskiego19. Wielebni goście swoją 
obecnością zasilali parafialne uroczystości i celebracje. Głosili słowo Boże, ka-
techizowali, przewodzili nabożeństwom, ale także zbierali się przy plebańskim 
stole, doświadczając – co z dumą odnotowywał ks. Balon – staropolskiej go-
ścinności. W jej ramach duchowni będący na odpuście w 1977 roku smakowa-
li „znakomitą w smaku szynkę i przesmaczne pstrągi. Nawet ci księża, co nie 
lubią tortu, ze smakiem skawicki tort spożyli, który, jak się wyraziła tutejsza p. 
gospodyni, był «bardzo mądrze» wykombinowany”. Osiem lat później na obie-
dzie odpustowym „kapela przygrywała pieśni gwoli rozweselenia ducha i ciała. 
Nastrój w trakcie obiadu był przyjemny, połączony z wiwatami na cześć sumisty 
i kaznodziei Józefa Przybyły oraz pozostałych gości”. Podobny charakter posia-
dały i inne spotkania przy biesiadnym stole wzmiankowane przez ks. Balona. 
Emanujące obfitością i nadmiarem wiele mówiły o temperamencie skawickiego 
plebana, jego osobowości, którą nacechowana została też treść kroniki.

Na jej kartach ks. Józef Balon prezentuje się w pełnej krasie. Nie wahał się 
informować o  sprawach rodzinnych, zamieszczać osobistej korespondencji, 

fialne, złożone z księży, osób zakonnych i świeckich, według założeń ustalonych przez Synod 
w 1975 roku. Duszpasterze powinni dołożyć starań, aby odpowiadały one nie tylko literze, ale 
przede wszystkim duchowi postanowień synodalnych” – Duszpasterski Synod..., dz. cyt., s. 480.
18  W 1983, w sprawozdaniu z wizytacji dziekańskiej, ks. Franciszek Dźwigoński, oce-
niając duszpasterskie poczynania skawickiego proboszcza, stwierdzał enigmatycznie, że „na 
swój sposób pracuje gorliwie”. Odnotował zarazem nieistnienie w parafii Rady Duszpaster-
skiej; zob. AKMKr, APA 557, Skawica, Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej z 10 IV 1983 r.
19  W 1971 zreorganizowana została sieć dekanalna w diecezji krakowskiej dla uła-
twienia kontaktów i  współpracy między parafiami oraz pogłębienia wspólnoty wiernych. 
Wówczas to w dekanacie Maków Podhalański zmniejszono liczbę parafii z 13 do 6. Obecnie 
dekanat makowski tworzy 10 parafii; zob. G. Ryś, O krakowskie„aggiornamento”. Archidiece-
zja krakowska pod rządami arcybiskupa Wojtyły (1963–1978), w: Kościół krakowski..., dz. cyt., 
s. 477; Informator Archidiecezji Krakowskiej 2014/2015, Kraków 2015, s. 320–328.
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wyrażać śmiałych ocen, donosić o kłopotach zdrowotnych, pisać o wyjazdach 
urlopowych i pielgrzymkach. Bez skrępowania uwydatniał swój zapał w służ-
bie Bożej, utyskując zarazem na doznawane zewnętrzne ograniczenia20. Z sa-
tysfakcją opisywał wystawność, wręcz przepych, opraw obchodzonych w parafii 
uroczystości, np. banderie motocyklowe i konne towarzyszące biskupom wizy-
tującym Skawicę. Szczycił się okazywaną gościnnością. W efekcie tej autopre-
zentacji ks. Balon wypadał bardzo pozytywnie. Jawił się duszpasterzem otwar-
tym, spełnionym, zabiegającym o chwałę Boga i pożytek parafian. Kreowany 
wizerunek posiadał jednak mankamenty. Wrażenie, jakoby proboszcz podba-
biogórskiej wsi składał się z samych cnót, zakłócały chociażby jego uwagi do-
tyczące współbraci w kapłaństwie, niepozbawione złośliwości i uszczypliwości.

W 1982 roku, komentując wybór nowego wicedziekana dekanatu makow-
skiego, Balon stwierdził, iż „Młodzież zwyciężyła […], wypracowany dawny 
wicedziekan, ks. prałat Wądrzyk, usunął się w cień, rozważając maksymę: Sic 
transit gloria mundi, a do młodych należy świat, a nie do zgrzybiałych, stetry-
czałych, zwapniałych sklerotyków”. W tym też roku zamieścił relację z otwarcia 
domu dla księży emerytów w Makowie Podhalańskim. W niej jednego z pen-
sjonariuszy przedstawił jako „najbogatszego w zbiory muzealne”.

Tego rodzaju uwagi nie niweczyły jednak atencji, z jaką duszpasterz ze Ska-
wicy odnosił się do konfratrów. Ta wyrażała się w stosowanej na kartach kro-
niki tytułomanii, w tym w manierze szczodrego obdarowywania księży-gości 
mianem profesora. I choć brzmiało to groteskowo, przynależało do księżow-
skiego świata wielebnych, a skawickiemu proboszczowi dodawało oryginalności.

Przysparzało mu jej także fantazjowanie na temat działania mechanizmów 
przyrody. W kronice ks. Balon bardzo często zapisywał obserwacje meteorolo-
giczne. Odnotowywał obfite opady śniegu i deszczu, które zaburzały prawidło-
we funkcjonowanie życia parafialnego, np. w  1980 roku „Uroczystość Zmar-
twychwstania Pańskiego […] odbyła się bez procesji uroczystej z uwagi na duże 
opady śniegu”. Informował o  pogodzie w  poszczególnych porach roku i  klę-
skach żywiołowych na świecie. Kiedy te ostatnie wystąpiły latem 1976, rozto-
czył następującą wizję: „Upalne słońce dawało się we znaki. Leżąc na wznak na 
zakurzonej nieco trawie, dobrze sobie pomarzyć. Rolnikom naszym jednak nie 
marzenia w głowie, gdy beczką trzeba było wozić wodę, by uprawy zyskały ko-
nieczną odrobinę wilgoci. Cóż za cudna wizja! Przyroda podporządkowana ol-
brzymiej sterowni – naciskasz odpowiedni guzik i jest burza nad wsią Skawicą, 
burza nad miastem Krakowem. Zapach ozonu unosi się w powietrzu, zaczyna 

20  „Chciałby omen nomen [sic!] balonem wzlecieć w przestworze – żalił się autor kro-
niki – ale cóż? Gondola obciążona kłopotami związanymi z budową trzyma go na uwięzi, rzec 
by trzeba było”.

padać deszcz rzęsisty, lecz niezbyt gwałtowny, bo jest pora kwitnienia jabłoni 
i trzeba uchronić przyszłe zalążki. Ot przyroda obłaskawiona, ustatkowana, ła-
godna...”. Ta cudna wizja była jednak jedynie marzeniem nijak się mającym do 
egzystencjalnych doświadczeń mieszkańców Skawicy, co zresztą ich proboszcz 
zauważał. Lecz wyobraźni odnośnie do owych doświadczeń nie uruchamiał. Nie 
fantazjował, jak w kraju ustawicznych niedoborów można by nawadniać pola 
inaczej niż za pomocą beczek z wodą. Nie czynił tego, bo w sprawach społecz-
no-politycznych konsekwentnie milczał, bądź wypowiadał się w kronice z wiel-
ką oględnością lub prawomyślnie.

W roku 1953, kiedy nastąpiło apogeum stalinowskich represji w Polsce, 
aresztowano prymasa Stefana Wyszyńskiego21, ks. Balon zamieścił lapidarną 
wzmiankę: „Czasy to były ciężkie dla Kościoła”. I o ile tę powściągliwość moż-
na tłumaczyć obawą przed konsekwencjami, gdyby kronikę przejęły opresyjne 
władze, to w konfuzję wprowadza zapis z roku 1981, w którym skawicki pro-
boszcz stwierdzał: „W dniu 13 grudnia ojczyzna nasza przeżyła chwilę bolesną, 
wchodząc w okres stanu wojennego, ogłoszonego przez generała Jaruzelskiego 
– marszałka Polski, by salwować ją od zguby rozdartej wewnętrznie niezgodami 
i nieporozumieniami”. Powielał tym samym propagandowy przekaz, rozgrze-
szający rządzących komunistów z wprowadzenia stanu wojennego w Polsce22, 
nie podejmując przy tym własnej refleksji na temat grudniowych wydarzeń. 
Skupił się za to na reakcji swoich parafian zwracających się do Boga w intencji 
ojczyzny i Kościoła, „by Chrystus Pan skrócił te straszne dni”. A że tego typu 
skupienie było dla ks. Balona niezwykle istotne, bo eksponowało wymiar du-
chowy parafialnej codzienności, potwierdzała treść omawianej kroniki.

W niej funkcjonowanie skawickiej wspólnoty wierzących w Chrystusa za-
prezentowane zostało z perspektywy religijnego doświadczenia tejże wspólno-
ty, ale zarazem przez pryzmat lokalnej specyfiki oraz w optyce przyjętej przez 
samego kronikarza. A to niewątpliwe walory wydawanego źródła, pozwalające 
na wszechstronniejsze prześledzenie dziejów parafii w Skawicy. I choć nie są 
one odległe, posiadają przecież kształt ludzkich losów – parafian i ich probosz-
cza – przez co wartych głębszego zastanowienia.

Prezentowana kronika znajduje się w archiwum parafialnym w Skawicy. Jest 
to oprawny maszynopis w dwóch tomach z bogatą dokumentacją fotograficzną, 

21  Zob. A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2003, 
s. 63–99.
22  Por. A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, dz. cyt., s. 373–401. Ks. Balon zna-
lazł się w kręgu zainteresowań Służby Bezpieczeństwa PRL; zob. Represje wobec osób duchow-
nych i  zakonnych na terenie woj. krakowskiego 1944–1975. Leksykon biograficzny, t. 1, red.  
J. Marecki, Kraków 2014, s. 56.
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która tylko w części została wykorzystana w oddawanej do rąk czytelnika książ-
ce. Jej autor, pierwszy proboszcz w Skawicy, ks. Józef Balon, kronikarskie zapi-
ski rozpoczął od zamieszczenia topografii wsi, gdzie duszpasterzował, i przed-
stawienia początków starań skawiczan o  własny kościół, nie będąc jednakże 
tych starań uczestnikiem. Kiedy dokładnie nastąpił początek owych zapisków 
z ogłaszanej drukiem kroniki, nie można dokładnie wywnioskować. Dlatego też 
w tytule prezentowanego dzieła podana została jedynie data końcowa, tj. rok 
1986, kiedy to ks. Balon zakończył jej prowadzenie (dalszy ciąg pisali już jego 
następcy).

Kronikę początkowo wyróżniała ciągła narracja, zastąpiona od 1953 roku 
zapisami umieszczanymi w cyklu rocznym. Odstępstwem od przyjętego porząd-
ku było połączenie w jeden tekst notatek z roku 1967 i 1968 oraz z lat 1972–
1973. Dodając do tego występujące powtórzenia, należy przypuszczać, że kro-
nika nie była prowadzona na bieżąco. Spisana zaś została językiem oddającym 
osobowość kronikarza. Ks. Balon, wspominając o sobie, używał 3 osoby liczby 
pojedynczej. Stosował swoistą stylistykę i szyk wyrazowy, wprowadzał języko-
we ozdobniki, czym nie ułatwia czytelnikowi lektury tekstu. Miejscami gubi sens 
prowadzonej narracji, co zostało zaznaczone przy użyciu terminu [sic!].

W udostępnianym źródle zachowano w większości oryginalną pisownię: po-
prawiono gdzieniegdzie interpunkcję, ortografię, mylnie zanotowane nazwiska 
i nazwy miejscowości. W nawiasach kwadratowych rozwinięto skróty i podano 
uzupełnienia tekstu. W przypisach natomiast znalazły się objaśnienia (w przewa-
żającej większości biogramy księży) pomocne w pełniejszym odczytaniu kroni-
ki, a powstałe przy wykorzystaniu odpowiednich opracowań książkowych, słow-
ników, encyklopedii, archiwaliów (w znacznej mierze pochodzących z zasobów 
archiwum kurii krakowskiej), informacji internetowych oraz pozyskanych od 
żyjących bohaterów kroniki. Dołączony został także epilog napisany przez współ-
pracowników ks. Balona – Stefanię Dzieduszyńską i Jana Listwana.

Niniejsza publikacja powstała z inicjatywy i przy wsparciu byłego probosz-
cza parafii w Skawicy ks. mgr. Krzysztofa Strzelczyka oraz zaangażowaniu obec-
nego proboszcza ks. mgr. Edwarda Łatki, którym wyrażam serdeczne podzię-
kowania. Kieruję je również do ks. mgr. Jarosława Raźnego, wicedyrektora 
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, za nieocenioną pomoc w dostę-
pie do materiałów źródłowych. Za uwagi merytoryczne dziękuję ks. prof. dr. 
hab. Jackowi Urbanowi oraz o. dr. hab. Stanisławowi Cieślakowi SJ, prof. AIK. 
Słowa wdzięczności należą się także pani Stefanii Dzieduszyńskiej – długolet-
niej katechetce i współpracownicy proboszcza Józefa Balona oraz ks. prałatowi 
Stanisławowi Franczakowi – świadkowi prezentowanych wydarzeń – za cenne 
uwagi pomocne przy opracowaniu kroniki. Rodzinie dr. Henryka Świętka dzię-
kuję za informacje dotyczących życia ks. Balona.

„A wszystko dla tegoż ludu  
ziemi skawickiej”. 

Kronika parafii Skawica  
do 1986 roku

Tuż nad ujściem babiogórskiego potoku Skawicy do rzeki Skawy rozpoczy-
na się przełęcz idąca doliną potoku Skawicy w kierunku jej źródeł, zamknięta po 
obu jej bokach wyniosłymi pasmami wzgórz, które nieprzerwanym łańcuchem 
wybiegają niby dwa wyciągnięte ku wschodowi ramiona, potężnej strażnicy za-
chodniego Beskidu.

Środkiem tej doliny toczy po kamiennych progach swe spienione wody rzeka 
Skawica, a nad nią tuż wije się wśród przepięknego krajobrazu wysokogórskie-
go doskonały gościniec wiodący z Makowa Podhalańskiego aż do stóp Babiej 
Góry.

Pomiędzy wioskami Białką a Zawoją, tj. gdzieś około 4 km od ujścia rzeki 
Skawicy, ciągnie się w stronę jej źródeł na przestrzeni 4 km wioska Skawica li-
cząca niespełna 2000 mieszkańców.

Wioska ta posiada dwie szkoły 8 klasowe: jedna znajduje się koło wspomnia-
nego gościńca – szkoła tysiąclecia23, mniej więcej w centrum wsi, druga zaś na Su-
chej Górze, 4 km od Skawicy.

Skawica to wioska nieduża, ale jej malownicze położenie i wesołość tutej-
szych mieszkańców budzi ciekawość i zainteresowanie przechodniów.

I nic dziwnego, bo przecież wieś to rezerwat dawnych obrzędów, zwyczajów, 
strojów ludowych, a wszystkich pociąga swoją polichromią.

23  Szkoły Tysiąclecia – szkoły-pomniki wybudowane ze środków budżetowych i spo-
łecznych w czasie zorganizowanego przez władze PRL jubileuszu Tysiąclecia Państwa Polskie-
go. Łącznie powstało 1417 szkół.
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zdj. nr 1

„Gdy mi się przyśni Skawica – rzeka,

Pluszcząc i lśniąc się srebrzystą wstęgą,

Gdy Babią Górę ujrzę z daleka,

Z jej majestatem, dumą, potęgą.

[…]

Czy pod kasztana liśćmi żółtymi,

Znajdę otuchę, co mnie uleczy?”

Jan Czarny, Kasztany.

Nie można tu pominąć Wesela Wyspiańskiego, w którym autor stara się wy-
kazać, że przyszłość Polski zależy od ludu wiejskiego, bo w nim tkwi wielka 
siła, wielka żywotność i właśnie tę siłę trzeba skierować na odpowiednie tory. 
Świadczą o tym słowa „chłop potęgą jest i basta”. Wkrótce poczęto popierać 
ruch regionalny, jak również zanikające stroje ludowe – zostały zorganizowa-

ne dożynki, obchody święta lasu, na których owa świetność ludowa mogła się 
uwidocznić.

W ten sposób wieś polska otrząsnęła się z dawnych form życia, dając znak 
o sobie, że budzi się z wiekowego snu, w którym była pogrążona.

A że ludność wioski Skawicy nie pozostaje w tyle, ale tętni życiem i  idzie 
naprzód, była myśl budowy kościoła w tejże wiosce. Myśl ta zaistniała już 25 lat 
przed rozpoczęciem konkretnej budowy, a  śp. ks. Br. Niklewicz24, proboszcz 
w Zawoi, sam zachęcał do starań w tym kierunku. W tej sprawie była delegacja 
u Księcia Metropolity w Krakowie. Kościoła życzyli sobie wszyscy na ogół, poza 
niewielkimi wyjątkami, z obawy przed kosztami i utratą lasu gminnego. Ksiądz 
proboszcz Adam Górkiewicz25 również był za budową kościoła w Skawicy, a to 
z obawy przed nurtującymi prądami religijnymi, jakie poczęły się objawiać 
wśród ludu górskiego, oddał sprawę do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie, z podaniem wszelkich trudności, jakie czekałyby 
jego samego i parafian skawickich.

Za staraniem niejakiego wójta Sikończyka26, później Józefa Migasa również 
wójta na terenie Skawicy, a  później na terenie gminy zbiorowej w  Makowie 
Podhalańskim myśl ta, budowy kościoła, odżyła. Nie znalazł się jednak nikt, 
kto mógłby zorganizować Komitet Budowy Kościoła.

Dwa razy zaczęto zwozić kamienie na budowę kościoła, a grunt, na którym 
stoi dom p. Kocyłowskiej27, miał być przeznaczony pod kościół. Zamiary kon-
kretnej budowy kościoła spełzły na niczym. Jednak znaczna odległość Skawi-
cy od kościoła macierzystego w  Zawoi, trudne warunki pójścia do kościoła, 
zwłaszcza podczas pory jesiennej i zimowej, stawały się nie do przebycia, a co 

24  Niklewicz Bronisław Mikołaj (1848–1911) kapłan diecezji tarnowskiej. Święce-
nia 1874, wikariusz w Rabce (1874–1879), Milówce (1879–1881), po restauracji diecezji kra-
kowskiej w Żywcu (1881–1886) kapelan w Koszarawie (1886–1891), Raciechowicach (1891–
1897), od 1897 proboszcz w Zawoi, dziekan dekanatu makowskiego; zob. A. Nowak, Niklewicz 
Bronisław Mikołaj, w: Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786–1985, t. 3, Tar-
nów 2001, s. 246.
25  Górkiewicz Adam (1879–1974) ksiądz. Święcenia 1904, wikariusz w  Zawoi 
(1904–1907), Żywcu (1907–1909), Krakowie w  parafii św. Szczepana (1909), św. Floriana 
(1909–1914), parafii katedralnej (1914–1918), proboszcz w  Zawoi (1918–1935), Makowie 
Podhalańskim (1935–1939), od 1939 administrator, a do 1966 proboszcz parafii św. Szczepana 
w Krakowie, od 1967 rezydent tamże; zob. J. Kracik, Księża zmarli w 1974 roku, „Notificatio-
nes” 1974, nr 11–12, s. 288–289.
26  Sikończyk Wincenty (1893–1982) organizator życia społeczno-gospodarcze-
go w Skawicy, od 1945 przewodniczący Związku Samopomocy Chłopskiej; zob. Królewska 
wieś…, dz. cyt., s. 380.
27  Aktualnie w domu tym mieszka skawicki kościelny Józef Chmielorz z rodziną.
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gorsze – istniała obawa, czy chory mógł być zaopatrzony świętymi sakramenta-
mi, zanim wybrał się w drogę do wieczności.

Do kościoła parafialnego do Zawoi trzeba było przejść z odległych zakąt-
ków Skawicy nawet 12 km drogi. Była wprawdzie kapliczka, do której zaledwie 
kilka razy w roku przyjeżdżał ksiądz ze Mszą świętą z parafialnego kościoła, 
ale tłumnie gromadzący się lud nie znajdywał pomieszczenia z braku miejsca 
w tejże kaplicy. Owe warunki stwarzały również obawę, że różni fałszywi pro-
rocy taką okazję mogli wykorzystać i oderwać znaczną część wiernych od Ko-
ścioła katolickiego. Z tych powyższych przyczyn zaczęto ponownie zabierać się 
do rozpoczętego dzieła.

zdj. nr 2 Kaplica fundacji hrabiego Artura Stanisława Potockiego z 1817 r., 
w której księża z Zawoi sprawowali Msze św. dla mieszkańców Skawicy.

Należy tutaj podkreślić zasługi Józefa Listwana, reemigranta z  Ameryki, 
który dużo wysiłku i starań dołożył, aby rozpocząć pracę przy budowie. Pra-
wą ręką był mu w pracy wielce rzetelny i poświęcający się Wojciech Marszałek.

W roku 1937 na radzie gminnej uzyskano większość głosów za budową ko-
ścioła. Utworzono Komitet Budowy Kościoła w Skawicy. Na przewodniczącego 
proponowano ks. Józefa Świądra28, proboszcza z Zawoi. Funkcji tej nie przyjął. 
Zwrócono się do Józefa Migasa, wójta, który nie przyjął przewodnictwa i wy-
sunął na prezesa emerytowanego profesora Kazimierza Zielińskiego29, mówiąc, 
że ten człowiek ma czas na to i wywiąże się należycie z nałożonego nań obo-
wiązku. Kazimierz Zieliński, jako emeryt, profesor, kapitan wojska polskiego, 
oświadczył, że: „Jeśli nie ma nikogo na przewodniczącego, to ja przyjmę preze-
surę”. Z inicjatywy więc Zielińskiego i miejscowego społeczeństwa został zawią-
zany Komitet Budowy Kościoła w następującym składzie:

• przewodniczący: Kazimierz Zieliński;
• zastępca: Józef Listwan;
• sekretarz: Władysław Hyrlicki – kierownik Szkoły Podstawowej w Ska-

wicy;
• skarbnik: Wojciech Marszałek;
• pozostali członkowie komitetu: Jan Czarny30, Edward Ficek, Feliks Ma-

rek, Wincenty Sikończyk, Henryk Trzebuniak, Jan Giertuga, Józef Pacyga, 
Wincenty Migas; późniejsi: Władysław Putek, Władysław Buba, Wincenty  
Migas.
Budowę kościoła rozpoczęto 8 maja 1938. W tym czasie prezydentem Rze-

czypospolitej Polski był Ignacy Mościcki31, starostą wadowickim był Franciszek 

28  Świąder Józef (1886–1972) ksiądz. Święcenia 1914, wikariusz w  Oświęcimiu 
(1914–1915), Wiśniowej (1915–1919), Makowie Podhalańskim (1919–1920), Wadowicach 
(1920–1923), Krakowie w parafii św. Mikołaja i św. Szczepana (1923–1928), duszpasterz po-
lonijny we Francji (1928–1935), proboszcz w Zawoi (1935–1947), Kętach (1947–1972), dzie-
kan oświęcimski; zob. W. Gasidło, Świąder Józef, „Notificationes” 1972, nr 9–10, s. 222–227.
29  Zieliński Kazimierz (1878–1941) oficer Wojska Polskiego, nauczyciel w Gimna-
zjum Męskim w Jędrzejowie, w latach 30. XX w. osiadł z rodziną na stałe w Skawicy, artystycz-
nie uzdolniony, działacz społeczny; zob. Królewska wieś..., dz. cyt., s. 383.
30  Czarny Jan (1876–1958) w 1935 wybrany sołtysem gminy zbiorowej Maków-Wieś, 
funkcję administracyjną spełniał do końca II wojny światowej; zob. Królewska wieś..., dz. cyt., 
s. 362.
31  Mościcki Ignacy (1867–1946) chemik, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Studia 
chemiczne w Rydze (1887–1891), zaangażowany w socjalistyczną działalność konspiracyjną, 
od 1897 asystent na uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim, w 1912 powołany na katedrę 
chemii fizycznej i elektrochemii technicznej Politechniki Lwowskiej z nominacją na profesora 
zwyczajnego ad personam, od 1925 wykładowca na Politechnice Warszawskiej, autor ponad 
60 prac naukowych i 40 patentów, doktor honorowy uczelni krajowych i zagranicznych, czło-
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Grzesik, dziekanem był ks. Adam Górkiewicz, proboszcz w Makowie. Skawica 
należała do parafii Zawoja, gdzie proboszczem był ks. Józef Świąder.

Kościół według planu inżyniera J. Merendy jest duży, o wymiarach: 30 m dłu-
gości, 12,26 m szerokości, a jego powierzchnia wynosi 370 m2. W skutek ofiar-
ności miejscowego społeczeństwa, które nie szczędziło wysiłku i pomocy, ale 
z zapałem garnęło się do pracy przy nowo rozpoczętej budowie, mury świątyni 
rosły w oczach przechodniów. Już w dniu 17 września 1938 odbyło się uroczyste 
poświęcenie kamienia węgielnego w klasztorze na Jasnej Górze w Częstochowie 
przez jednego z ojców paulinów. Stosunkowo w krótkim czasie, bo niespełna po 
półtorarocznej pracy wzniesiono mury kościoła po okna i zasklepiono betonem 
prezbiterium. Przyszedł wrzesień 1939, wybuch II wojny światowej, a wraz z nią 
przerwano prace przy budowie.

zdj. nr 3 Kazimierz Zieliński – przewodniczący Komitetu Budowy Kościoła 
w Skawicy.

nek towarzystw naukowych, m.in. PAU i Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w 1926 wy-
brany na prezydenta Polski, po 7-letniej kadencji wybrany ponownie w 1933, realizował poli-
tykę Józefa Piłsudskiego, patronował działalności gospodarczej Eugeniusza Kwiatkowskiego, 
po agresji Niemiec na Polskę w 1939 przekroczył wraz z rządem granicę rumuńską, gdzie zo-
stał internowany, 30 IX 1939 zrzekł się prezydentury, powołując na to stanowisko Władysła-
wa Raczkiewicza, w XII 1939 przeniósł się do Szwajcarii, gdzie spędził ostatnie lata życia; zob.  
S. M. Brzozowski, T. Jędruszczak, Mościcki Ignacy, w: PSB, t. 22, Wrocław–Warszawa–Kra-
ków–Gdańsk 1977, s. 143–148.

Lata wojny były ciężkie do przeżycia. Początkowo ówczesny skarbnik Woj-
ciech Marszałek „dreptał” wokoło rozpoczętej budowy, by zabezpieczyć mury 
od deszczu i słoty jesiennej przed zniszczeniem. Niemcy zarekwirowali częścio-
wo cegłę, którzy w czasie okupacji urzędowali na Suchej Górze. W chwili naj-
większego ucisku nieprzyjaciela społeczeństwo w Skawicy postanowiło złożyć 
wotum Matce Boskiej Częstochowskiej, przyrzekając, z chwilą odzyskania nie-
podległości, doprowadzić budowę kościoła do końca.

Dnia 23 XII 1941 zgryziony kłopotami i trudnościami zmarł, pochowany na 
cmentarzu w Skawicy, niestrudzony w pracy Kazimierz Zieliński.

Kazimierz Zieliński urodził się w Miechowie 1878. Studia ukończył w Kra-
kowie. Był kapitanem wojska polskiego. Później objął posadę nauczyciela 
w gimnazjum w Jędrzejowie. Chcąc udostępnić wiernym kult M[atki] B[ożej], 
podjął się przewodnictwa w Komitecie Budowy Kościoła i tak umiał podejść do 
ludzi i nimi pokierować, że do września 1939 stanęły mury kościoła po okna. 
Dzięki szerokim znajomościom i  ofiarności społeczeństwa zebrał fundusze 
z kwesty, bądź z różnych imprez, jak również z organizowanych przedstawień 
wspólnie ze szkołą, przy współpracy miejscowego nauczycielstwa – Marii Mru-
gacz, Władysława Hyrlickiego kierownika szkoły – na dalszą budowę kościoła. 
Mąż to o niesłychanej woli, który zrozumiał duszę tutejszego człowieka, formo-
wał ją, mimo wielkich przeszkód różnej natury.

W 1942 zmarł były wójt gminy zbiorowej Józef Migas.
Za staraniem skawiczan ksiądz Józef Świąder zezwolił, by w Skawicy była 

odprawiana Msza św. z  kazaniem co drugą niedzielę. Wierni gromadzili się 
w prezbiterium, a z nastaniem szarugi jesiennej zrobiono prowizoryczne po-
mieszczenie, schronienie z desek sięgające do połowy długości kościoła. Tłum-
nie gromadził się lud na nabożeństwach, modląc się o przydzielenie duszpaste-
rza do Skawicy.

Bóg wysłuchał próśb wiernych, a  starania o  kapłana zostały uwieńczone 
przyjazdem ks. mgr. Józefa Balona dnia 15 sierpnia 1944 wraz z matką [Hele-
ną] wdową po śp. Józefie Balonie, poległym na I wojnie światowej w 1916, i sio-
strą wdową po zamordowanym przez Niemców mężu Józefie Świętek oraz z po-
grobowcem Henrykiem synem.

Przybył kapłan – pleban bez plebanii, bez kościoła, bez inwentarza, zgoła bez 
niczego. Lud był tutaj biedny – zgnębiony okupacją, brakiem chleba. Z przyby-
ciem ks. mgr. Balona łączy się dalsza i przerwana budowa kościoła w Skawicy.

Zrozumiał ks. mgr Balon, że z  tymi ludźmi inaczej trzeba rozmawiać niż 
z  ludem spod Krakowa, z  igołomskim, skąd przeniósł go [ordynariusz kra-
kowski] na własną prośbę po 5-letnim pobycie w czasie okupacji, na pierwszej 
placówce, jako neoprezbiter. Wiedział ks. mgr, że chcąc czegoś dokonać z tym 
nowym ludem spod Babiej Góry, o różnej psychice kształtowanej warunkami 
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zdj. nr 4 Komitet Budowy skawickiego kościoła z nowym przewodniczącym ks. Jó-
zefem Balonem.

zdj. nr 5 Ks. Józef Balon – jak sam o sobie pisał: „młody zapaleniec w służbie Bożej”.

nieprzychylnymi, musi po prostu wejść w jego umysłowość, mentalność od-
mienną od poprzedniej społeczności, i zdobywać go tak, jak zdobywa się nie-
znane szczyty górskie. Nie tylko z prowizorycznej kazalnicy i prowizorycznego 
konfesjonału przemawiał do tego nowego, pieczy jego powierzonej społeczno-
ści, lecz swoją bezpośredniością, osobistym kontaktem, młodością, pełnym za-
pałem zdobywał zaufanie tego człowieka górskiego, a również i pracą fizyczną 
z łopatą w dłoni razem z robotnikami.

Z przyjazdem księdza wyłoniła się trudność zdobycia mieszkania dla przy-
byłych z nim osób najbliższych. Zrazu zamieszkał chwilowo w domu p. Kocy-
łowskiej, następnie w domu alumna śląskiego seminarium duchownego Stani-
sława Szarleja32, korzystając z gościnności jego matki Anny Szarlej-Pacygi i jego 
brata Ludwika Szarleja z żoną Janiną. Stąd przeniósł się do domu Borowego, 
którego właściciel przebywał w  USA, następnie w  domu Zdzisława i  Heleny 
Marszałków, a rodzina na tak zwanej spuściźnie w niedalekim sąsiedztwie, tak-
że w trudnych warunkach, częściowo także w domu Dyrcza Władysława i Anny 
żony.

Z chwilą wkroczenia wojsk polskich razem ze sprzymierzonymi armiami 
i odzyskaniu niepodległości wybrano przewodniczącym Komitetu Budowy Ko-
ścioła ks. mgr. Józefa Balona, który wspólnie z członkami tegoż komitetu o roz-
szerzonym składzie rozpoczął w  dniu 15 maja 1945 dalszą pracę przerwaną 
przy budowie kościoła.

Ks. mgr Balon, jak to już wspomniane zostało, młody zapaleniec w  służ-
bie Bożej, chciałby wszystkiego dokonać jak najszybciej, zapominając o swoim 
temperamencie żywym, sangwiniczno-cholerycznym, o warunkach lokalnych 
tutejszych mieszkańców zniszczonych także długoletnią okupacją, chciałby 
omen nomen [sic!] – „balonem” wzlecieć w przestworze, ale cóż?

32  Szarlej Stanisław (1915–1985) kapłan diecezji katowickiej. Uczestnik kampanii 
wrześniowej 1939, w latach 1940–1941 przebywał u franciszkanów, uczestnik tajnych kom-
pletów w Krakowie (1944–1945), alumn seminarium śląskiego (1945–1950), święcenia w Ka-
towicach 1950, wikariusz w  Kochłowicach (1950–1954), Lipinach Śląskich (1954–1956), 
Suchej Górze (1956–1957), od 1957 w Ochabach z rezydencją w Drogomyślu, administra-
tor w Hołdunowie (1964–1966), proboszcz tamże (1966–1981), pomagał w duszpasterstwie 
w USA (1981–1984); zob. Szarlej Stanisław, w: Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)
diecezji katowickiej 1922–2008, red. J. Myszor, Katowice 2009, s. 388.
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zdj. nr 6 Wznowienie prac przy budowie świątyni w Skawicy, przerwanych wybu-
chem II wojny światowej, nastąpiło w 1945 r.

„Gondola” obciążona kłopotami związanymi z budową trzyma go na uwięzi, 
rzec by trzeba było. Nie przestaje, nie zraża się – mógł powiedzieć śmiało – pęka 
serce moje, bo usta milczeć muszą, wgryza się w twardą psychikę tutejszego ludu, 
a wszystko dla dobra tegoż ludu ziemi skawickiej, skalistej, boć go pokochał, 
boć sam z ludu pochodził. Teren ten można by było nazwać misyjnym terenem, 
ale niezależnie od tego, mimo wszystko, dalsza budowa szła w  tempie iście 
„amerykańskim”.

W dniu 1  IX 1946 nastąpiło poświęcenie kościoła, ofiarowanego M[atce] 
B[oskiej] Częstochowskiej, którego dokonał ówczesny ks. dziekan Mateusz 
Zdebski33, proboszcz z Rabki. Udział w uroczystości poświęcenia kościoła wzię-
li: ks. dr Bolesław Przybyszewski34, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie, 

33  Zdebski Mateusz (1893–1991) ksiądz, prałat. Święcenia 1916, wikariusz w Spytko-
wicach (1916–1917), katecheta w Andrychowie (1917–1922), Krakowie (1922–1926), peni-
tencjarz w bazylice Mariackiej (1926–1939), proboszcz w Rabce (1939–1976), od 1976 rezy-
dent w Rabce; zob. Księża zmarli w roku 1991, „Notificationes” 1991, nr 10–12, s. 121–123.
34  Przybyszewski Bolesław (1908–2001) ksiądz, infułat, historyk sztuki. Święcenia 
1933, wikariusz w  Morawicy (1933–1934), Wieliczce (1934–1938), od 1938 w  Krakowie 
w parafii św. Szczepana, od 1942 notariusz Kurii Metropolitalnej w Krakowie, a od 1950 jej 
kanclerz, doktor historii sztuki (1950), administrator parafii św. Krzyża w Krakowie (1953–

ks. Stanisław Czartoryski35, kanonik Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, ks. 
Józef Szczotkowski36, notariusz Kurii Metropolitalnej, wygłaszając kazanie z ra-
cji poświęcenia i zarazem odpustu M[atki] B[oskiej] C[zęstochowskiej], ks. mgr 
Mieczysław Satora37, pracownik Najprzew[ielebniejszej] Kurii Metropolitalnej. 
Dzień ten stał się pamiętnym dniem –  ukoronowaniem wysiłku wszystkich 
mieszkańców Skawicy i spełnieniem obietnicy złożonej w chwili największego 
ucisku nieprzyjaciela. Psychika tutejszego człowieka zawiera się w słowach: „do 
przybysza” odnoszą się z nieufnością, z niedowierzaniem, aż do czasu, kiedy 
gotowi dać serce i pójść w ogień za nim, gdy odszyfrują go całkowicie.

Wspomnieć trzeba o osobie sołtysa Jana Czarnego, dyplomaty, wszak pro-
sty – ale odważny – śmiało spoglądał niebezpieczeństwu w oczy – dzięki od-
wadze uzyskujemy [od] komendanta ruskiego stacjonującego w Makowie Pod-
halańskim zezwolenie na zebranie pozostałego żelaza w bunkrach w Grzechyni 
oraz cementu. Wspaniały widok – szkoda tylko, że nie było kamery wówczas, by 

1966), od 1966 proboszcz tamże, równocześnie dyrektor archiwum kurialnego i kapitulnego, 
od 1966 adiunkt na Wydziale Teologicznym ATK w Warszawie, habilitacja 1967, od 1969 wy-
kładowca krakowskiego seminarium duchownego, profesor zwyczajny 1977, od 1982 wykła-
dowca historii sztuki na Wydziale Historii Kościoła PAT w Krakowie, autor artykułów, ksią-
żek, wydawnictw z zakresu historii sztuki; zob. J. Urban, Księża zmarli, „Notificationes” 2001, 
nr 7–12, s. 313–314.
35  Czartoryski Stanisław (1902–1982) ksiądz, infułat. Studia w Rzymie, gdzie w 1929 
uzyskał stopień doktora, święcenia 1929, wikariusz w Niegowici (1929–1930), prefekt (1930–
1931) i wicerektor seminarium duchownego w Krakowie (1931–1939), kapelan Krakowskiej 
Komendy Harcerzy (1937–1939), administrator w Makowie (1939–1946), kierował Niższym 
Seminarium Duchownym w  Krakowie (1947–1957), od 1964 przewodniczył Komisji do 
spraw Prasy i Publikacji Katolickich, od 1966 stał na czele Wydziału Duszpasterskiego, czło-
nek Komisji Liturgicznej (1969–1974), od 1946 kanonik Kapituły Metropolitalnej, od 1958 
jej kustosz, od 1964 archidiakon, od 1977 dziekan, związany ze Stowarzyszeniem Katolickiej 
Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”; zob. J. Kracik, Księża zmarli w 1982 roku, „Notifica-
tiones” 1982, nr 12, s. 300–301; E. Balawajder, K. Turowski, Czartoryski Stanisław, w: SBKSP, 
t. 1, Lublin 1994, s. 92–93.
36  Szczotkowski Józef (1915–2000) ksiądz, prałat. Święcenia 1939, wikariusz w Nie-
gowici (1939–1943), Krakowie w parafii św. Anny (1943–1946), notariusz Sądu Arcybisku-
piego (1943–1950), wikariusz parafii wawelskiej (1946–1970), od 1950 pracownik Kurii 
Biskupiej, m.in. oficjał Sądu Metropolitalnego (1989–1991), od 1970 kanonik Kapituły Kate-
dralnej; zob. J. Urban, Księża zmarli, „Notificationes” 2000, nr 7–9, s. 372.
37  Satora Mieczysław (1917–1980) ksiądz. Święcenia 1943, wikariusz w  Krakowie 
w parafii św. Anny (1943), Niegowici (1943), Kętach (1945), do 1946 katecheta w Kętach, no-
tariusz kurii (1946–1950), prokurator krakowskiego seminarium duchownego (1949), kate-
cheta w Krakowie (1950), od 1950 asystent okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
w okręgu krakowskim, administrator w Mydlnikach (1952–1959), Bieńczycach (1959–1960), 
od 1960 referent gospodarczy Kurii Krakowskiej, od 1961 członek Archidiecezjalnej Rady 
Administracyjnej; zob. AKMKr, Pers A 1332, Ks. Mieczysław Satora.
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sfilmować ten korowód dzieci, niewiast młodych i starszych na czele z ks. mgr. 
Balonem, ciągnący w dłoniach swoich żelazo na dalszą budowę kościoła – oraz 
owe furmanki napełnione cementem po wyboistych drogach górskich, zdążają-
ce do mety z wyładowaniem zawartości tak cennej do dalszej pracy.

Mając materiał, brakowało pieniędzy. Cóż pozostało? Trzeba było wyciągnąć 
rękę o pomoc. Ale jak? Kiedy wszyscy odczuwali zniszczenie wojenne, każdy 
myślał o odnowie zaniedbanych mieszkań i zdobyciu kawałka lepszego, jaśniej-
szego już chleba od owego czarnego nieraz brakującego okupacyjnego „betono-
wego”. Dzięki odwadze sołtysa Jana Czarnego i Klemensa Marka, Wincentego 
Sikończyka i wielu innych, za zgodą Najprzew[ielebniejszej] Kurii, jako też i ów-
czesnych władz, udali się na tereny sąsiednie (jak Maków Podhalański, Białka, 
Sucha Beskidzka, Wadowice, Klecza Górna) i ludzie, choć sami wówczas biedni, 
jak mogli, ale tym groszem ofiarnym niewielkim wspomogli i tę cegiełkę złoży-
li, wspomagając zmęczonych już pracami tymi, niebogatych skawiczan. Muszę 
i dodać szczerze to, że idąc po obcych terenach, doznali przyjęcia serdecznego 
i to u wielu ks. proboszczów, ale i niestety, niektórzy zamknęli bramy podwórza 
plebańskiego, by włóczęgów nie wspomóc. Mimo owych przeszkód prace trwa-
jące od 15 V 1945 do 15 XI 1947 wykończono, [tj.] budowę zewnętrzną kościo-
ła, a wewnątrz pozostał stan surowy. W roku 1948 zbudowany został parkan, 
zdobywając pieniądze z dobrowolnych ofiar od młodzieży ówczesnej, a nawet 
od grasujących wówczas jeszcze nielegalnych organizacji wojskowych.

Mając już do dyspozycji Dom Boży, w którym można było już odprawiać, 
gdy wiatr nie hulał, ani śnieg nie rzucał w oczy w czasie nabożeństw pierwotnie 
odprawianych w tej prowizorce (baraku) nakrytym deskami, bez podłogi jesz-
cze, trzeba było pomyśleć o mieszkaniu, o tej bazie doczesnej już, bo owa po-
niewierka kilkuletnia, jak wspomniano wyżej, w różnych domach, dawała się 
we znaki bardzo, trudno mówić o szczegółach. Wspomnieć mi tu trzeba o wy-
datnej pomocy duchowej i materialnej także kolegi, ks. Kosturka Stanisława38, 
proboszcza z Nowego Bystrego, który w dniach nieraz udręki ducha i ciała za-
chęcał do wytrwania, jako też i przyjeżdżającego z Kalwarii Zebrzydowskiej do 
pomocy duszpasterza, o. Medarda Dubickiego39.

38  Kosturek Stanisław (1911–1993) ksiądz. Święcenia 1939, wikariusz w Kasince Ma-
łej (1939–1940), Mszanie Dolnej (1940–1945), Odrowążu (1945–1946), Dobczycach (1946–
1950), administrator w Nowym Bystrem (1950–1953), Tarnawie Dolnej (1953–1966), pro-
boszcz tamże (1966–1986), a  następnie rezydent (1986–1988), w  Domu Księży Emerytów 
w Makowie Podhalańskim (1988–1993); zob. AKMKr, Pers A 1554, Ks. Stanisław Kosturek.
39  Dubicki Medard Alfons (1919–1982) bernardyn. Do zakonu bernardynów wstąpił 
w 1937 w Leżajsku, profesja zakonna 1943, święcenia 1944, duszpasterz w Radecznicy (1945–
1946, 1963–1969), Kalwarii Zebrzydowskiej (1946–1947, 1956–1957), Leżajsku (1947–1952), 
gwardian w Łodzi (1952–1955), duszpasterz w Piotrkowie Trybunalskim (1955–1956, 1960), 

W tymże roku, tj. 1948, przystąpiono do budowy plebanii, a nie łatwo to 
szło, z uwagi – mamy kościół – mury stoją – a o mieszkanie niechże już trapi się 
sam Jegomość. Za czasów, kiedy obowiązki wójta pełnił Pacyga Józef, a sołtysa 
Eugeniusz Ficek, budową kierował Bolesław Marek, a doglądał tej budowy tak-
że Wojciech Marszałek, który nie szczędził sił, mimo sędziwego wieku – a życia 
tego dokonał w roku 1949, w roku zakończenia budowy plebanii – niewykoń-
czonej całkowicie.

W roku 1947 opuścił parafię Zawoję ks. proboszcz Józef Świąder, przeno-
sząc się do miasta Kęty. Trudno tu nie wspomnieć tej oryginalnej postaci, jaką 
był ks. proboszcz Świąder. Człowiek nader kulturalny, gościnny, towarzyski, na-
der kochający księży wikarych, ale z tym, jakby go nazwać było vir elegantia-
rum, nie dało się pogodzić owej postawy twardej, nieubłaganej w stosunku do 
budującego się kościoła w  Skawicy. Nie mógł przeżyć „samozwańczego pro-
boszcza” Balona Józefa, jak go sam nazwał, który w ferworze mówczym powie-
dział: „Włosy na dłoni prędzej wyrosną, aniżeli tu powstanie parafia”. Niestety 
nie spełniły się słowa Jego Przewielebności. I jego powiedzenie: „Opuścić mu-
szę ukochaną Zawoję piękną także, bo rozszarpali królestwo moje”, od wschodu 
samozwańczy proboszcz Balon, od zachodu emerytowany Michał Sitarz40, pro-
boszcz ze Skomielnej Białej, rodak zawojski mieszkający na Wilcznej, oraz od 
północy karmelici bosi z ojcem Bernardem41 na czele.

Jego miejsce zajął ks. proboszcz Franciszek Sitko42, wicedziekan, były kape-
lan Wojsk Polskich, wielkiej świątobliwości i zacności oraz subtelności, który 
jak najpozytywniej do całej sprawy budowy kościoła w Skawicy podszedł, za-

gwardian w  Kole (1957–1960), duszpasterz w  Rzeszowie (1960), Opatowie (1969–1970, 
1981–1982), Dukli (1975–1981), Łodzi (1970–1971, 1974–1975), asystent Trzeciego Zako-
nu św. Franciszka, spowiednik, promotor misji zagranicznych, misjonarz ludowy; zob. APBK, 
sygn. APZA 1919/1, O. Medard Alfons Dubicki; J. Kachel, Bernardyni 1453–2003. Kapłani 
i bracia zakonni prowincji polskich oraz kustodii św. Michała na Ukrainie, cz. 2, Warta 2004, s. 58.
40  Sitarz Michał (1885–1957) ksiądz. Święcenia 1912, wikariusz w  Milówce (1912–
1916), Trzebini (1916–1918), Porębie Żegoty (1918), Kościelcu Śląskim (1920), Radziechowach 
(1921–1927), ekspozyt w Skomielnej Białej (1927–1940), rektor kościoła w Witowie (1940), 
administrator w  Kasinie Wielkiej (1941), Krzeczowie (1941); zob. AKMKr, Pers A  1049,  
Ks. Michał Sitarz.
41  Bernard od Matki Bożej (Bernard Smyrak) (1910–1980) karmelita bosy. Do kar-
melitów wstąpił w 1928 w Czernej, święcenia 1935 w Krakowie, budowniczy klasztoru i ka-
plicy w Zawoi-Zakamieniu (1946–1954), autor licznych publikacji, kaznodzieja, rekolekcjo-
nista; zob. K. Furmanik, Księga zmarłych ojców i braci karmelitów bosych Prowincji Polskiej 
i Prowincji Krakowskiej pw. Ducha Świętego 1881–1998, Kraków 1998, s. 222–223.
42  Sitko Franciszek (1889–1955) ksiądz. Święcenia 1914, wikariusz w  Biskupicach 
(1914–1915), Trzebini (1915–1917), Rabce (1917–1920), kapelan wojskowy, administrator 
w Jaworznie (1929–1930), proboszcz tamże (1930–1946), administrator w Kętach (1946–1947), 
Zawoi (1947–1955); zob. AKMKr, Pers A 749, Ks. Franciszek Sitko.
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chęcając do wytrwania w dalszych zmaganiach. W roku 1948 dokonał poświę-
cenia kamienia węgielnego pod plebanię w Skawicy z udziałem ks. proboszcza 
emerytowanego Michała Sitarza zamieszkałego na Wilcznej, który radami za-
wsze służył w kłopotliwych sytuacjach, a humorem rozweselał strapionych.

Rok 1950 to rok jubileuszowy43, ogłoszony przez papieża Piusa XII44. W tym-
że roku świątynia pańska wewnątrz została urządzona, a więc: tynkowanie, po-
malowanie wapnem, budowa ołtarza, wykonanie obrazu M[atki] B[oskiej] 
Częstochowskiej przez artystę Konarzewskiego45, wykonanie ambony, balasek, 
wprawienie witraży do prezbiterium św. Andrzeja Boboli46 i błogosławionego 

43  Rok Jubileuszowy, rok święty, okres zazwyczaj 12 miesięcy, ogłaszany przez papie-
ża, obchodzony jako zwyczajny (celebrowany w całym Kościele z okazji rocznicy narodzin 
Chrystusa), nadzwyczajny (z okazji m.in. rocznicy odkupienia 1933, 1983), powszechny (dla 
całego Kościoła) lub lokalny (dla Kościoła lokalnego bądź grupy osób). Wierni, po spełnieniu 
wyznaczonych przez papieża warunków, otrzymują pełne darowanie kar doczesnych za po-
pełnione grzechy. Współcześnie w idei roku jubileuszowego kładziony jest akcent na uświę-
cenie wierzących; zob. H. Witczyk, C. Krakowiak, M. Straszewicz, Rok Jubileuszowy, w: Ek,  
t. 17, Lublin 2012, kol. 231–234.
44  Pius XII, Eugenio Pacelli (1876–1958) papież. Święcenia 1899, doktorat z  obojga 
praw 1902, konsekracja na biskupa 1917, nuncjusz w Niemczech (1917–1929), w 1929 kre-
owany kardynałem, od 1930 sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, w 1939 wybrany na papie-
ża. Pontyfikat Piusa XII przypadł na ciężkie czasy II wojny światowej i powstawania powo-
jennego nowego ładu –  podziału na świat demokratyczny i  komunistyczny. Pomimo apeli 
i modłów o pokój oraz działań mających łagodzić skutki wojny papież, z obawy przed eska-
lacją niemieckich represji, nie potępił wyraźnie sprawców wojennych okrucieństw, zwłasz-
cza eksterminacji Żydów (sam pomocy im udzielał). To zaś prowadziło do zróżnicowanej 
oceny papieskiej postawy, m.in. obwiniania o milczenie w  tak tragicznej sytuacji. Pius XII 
w encyklikach i licznych przemówieniach poruszał ważkie zagadnienia dogmatyczne i etycz-
ne. W encyklice Mystici Corporis Christi z 1943 wyłożył istotę łączności Chrystusa z wierny-
mi w Kościele; w Divino afflante Spiritu z 1943 tłumaczył współistnienie natchnienia Biblii; 
w Mediator Dei z 1947 zwracał uwagę na pastoralną funkcję liturgii; w Humani generis z 1950 
występował przeciwko błędom, które zniekształcały naukę Kościoła. Kulminacją pontyfikatu 
Piusa XII było ogłoszenie 1 XI 1950, w trakcie Roku Świętego, dogmatu o wniebowzięciu Naj-
świętszej Maryi Panny; zob. Z. Zieliński, Pius XII, Eugenio Pacelli, w: Ek, t. 15, Lublin 2011, 
kol. 763–768; J. W. O’Malley, Historia papieży, tłum. M. Zmuda, Kraków 2011, s. 361–372.
45  Konarzewski Ludwik junior (1918–1989) malarz, rzeźbiarz, pedagog. Studia w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie (1938–1948), nauczyciel, współzałożyciel, dyrektor Pań-
stwowego Ogniska Plastycznego w  Rydułtowach, założyciel (1960) społecznej szkoły pla-
stycznej – Ogniska Kultury Plastycznej w Istebnej, autor ok. 1000 obrazów olejnych, wielu 
polichromii i artystycznych elementów wystroju kościołów oraz gmachów użyteczności pu-
blicznej na Górnym Śląsku, a także w innych rejonach Polski; zob. Ludwik Konarzewski ju-
nior, http://pl.m.wikipedia.org (14.05.2016).
46  Andrzej Bobola (1591–1657) jezuita, święty. Do jezuitów wstąpił w 1611 w Wilnie, 
studia filozoficzne (1613–1616) i teologiczne (1618–1622) w Akademii Wileńskiej, święcenia 
1622, kaznodzieja i spowiednik w Nieświeżu (1623–1624), od 1624 duszpasterz przy koście-
le św. Kazimierza w Wilnie, od 1630 superior w Bobrujsku, kierownik Sodalicji Mariańskiej, 

Jacka47 – dar inżynierów ze Lwowa, Rochacza i Krzewskiego, zamieszkałych 
w Mysłowicach. Obraz MB Częstochowskiej został ufundowany ze składek za-
mieszkujących w USA niewielu parafian ze Skawicy, za sprawą ks. Stanisława 
Szarleja przebywającego w Chicago.

W dniu 2 lipca 1950, w roku jubileuszu, odbyła się uroczystość prymicyj-
na ks. Stanisława Szarleja, rodaka skawickiego z seminarium śląskiego. Miłym 
przeżyciem dla mieszkańców Skawicy był dzień prymicyjny, bo od czasów ks. 
Józefa Florczaka48, rodaka skawickiego, po latach wielu właśnie ks. Szarlej sta-
nął w tym nowym kościele przed ołtarzem Pańskim, aby złożyć Bogu ofiarę.

W trakcie rozbudowy kościoła nie zaniedbywano i pracy duchowej. Corocz-
nie urządzano rekolekcje wielkopostne i wszystkie nabożeństwa mające na celu 
wzrost życia sakramentalnego w sercach mieszkańców Skawicy.

Postać księdza Szarleja to postać żołnierza nie tylko w mundurze polskim, 
który z kampanii w 1939 wyszedł cało, ale żołnierz Chrystusowy o charyzma-
tach młodzieżowych, potrafił podbić serca młodzieńców na terenie parafii 
wszystkich, gdzie pracował. A szkoda, trzeba dodać, że Kraków nie przyjął jego 
zgłoszenia. Zasługą jego to m.in., że w chwilach zmagań zachęcał mnie do wy-
trwania, a  łączyły nas momenty różne w czasie okupacji, kiedy w jego domu 
mieszkałem – był zawsze pogodny, gościnny i usłużny.

Sprawa budowy cmentarza była jedyną jeszcze przeszkodą, by się usamo-
dzielnić, stworzyć nową placówkę samoistną. Stąd za staraniem Edwarda Ficka 
i  sołtysa Eugeniusza Ficka, po żmudnych zabiegach, uzyskaliśmy pozwolenie 
na założenie cmentarza grzebalnego na tzw. spółkach właścicieli z Ról Migasowo 
i Sołtystwo. Cmentarz został ogrodzony.

W roku 1951 zostały sprawione ławki do kościoła – wykonane przez Feliksa 
Marka – konfesjonały dwa. Drzewo otrzymaliśmy z Lasów Uprawnionych gro-
madzkich Skawicy, a dzięki poparciu i życzliwości dla całej sprawy Przewodni-

kaznodzieja i prefekt szkół jezuickich, nazywany apostołem Pińszczyzny, uważany za jedne-
go z twórców unii brzeskiej (1596), poniósł śmierć męczeńską z rąk prawosławnych kozaków 
w Janowie Poleskim w 1657, beatyfikowany w 1853, kanonizowany w 1938; zob. B. Natoński, 
Andrzej Bobola, w: Ek, t. 1, Lublin 1989, kol. 530–531.
47  Chodzi o św. Jacka Odrowąża (ok. 1200–1257) założyciela w Krakowie pierwszego 
klasztoru dominikanów na ziemiach polskich, misjonarza na Rusi i w Prusach, patrona Kró-
lestwa Polskiego; zob. A. Witkowska, Jacek Odrowąż, Hiacynt, w: Ek, t. 7, Lublin 1997, kol. 
640–641.
48  Florczak Józef (1862–1914) ksiądz. Święcenia 1889, wikariusz w Nowej Górze 
(1889–1890), Trzebini (1890–1892), Czańcu (1892–1894), Sułkowicach (1894–1895), Cięci-
nie (1895–1897), od 1897 katecheta w Krakowie-Podgórzu; zob. AUJ, sygn. II 514; AKMKr, 
Pers A 175, Ks. Józef Florczak.
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czącego Komisji Lasów Uprawnionych Edwarda Ficka nie musieliśmy się starać 
już o te sprawy.

Do plebani dane zostały nowe rynny przez blacharza, niejakiego Grungrasa 
z Jordanowa, bardzo rzetelnego pracownika.

W roku tym [1951] 23 lipca zmarł nasz Arcypasterz nieodżałowanej pamię-
ci Jego Ekscelencja książę kardynał Adam Stefan Sapieha49, którego pogrzeb był 
jedną wielką manifestacją uczuć dla wielkiego Polaka Kapłana, a kazanie Jego 
Eminencji ks. prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego50 było wzruszające do głę-
bi, kiedy m.in. powiedział: „A o to snop pszeniczny wspaniały spoczął między 
nami”.

W roku tym pamiętnym, natchnieni i zachęceni przez ks. proboszcza Fran-
ciszka Sitkę i wsparci z wysokości orędownictwem zmarłego księcia metropoli-
ty Sapiehy, zostało złożone pismo do Najprzewielebniejszej Kurii Metropolital-
nej w Krakowie z prośbą o erygowanie parafii w Skawicy. Rządy w archidiecezji 
objął, po śmierci księcia Adama Sapiehy, ks. dr abp Metropolita Lwowski J[ego] 

49  Sapieha Adam Stefan (1867–1951) biskup krakowski, arcybiskup metropolita kra-
kowski, kardynał. Studia w Lille, Krakowie i Lwowie, święcenia 1893 we Lwowie, kontynuacja 
studiów w Innsbrucku i w Rzymie zakończona uzyskaniem doktoratu z obojga praw, wika-
riusz w Jazłowcu i Lwowie, wicerektor seminarium duchownego we Lwowie, kanonik tam-
tejszej Kapituły Metropolitalnej, szambelan papieski, sakra biskupia 1911, rok później objął 
rządy biskupstwa krakowskiego, od 1925 pierwszy arcybiskup metropolita krakowski, dbał 
o rozwój duszpasterzy i duszpasterstwa, patronował zaangażowaniu społecznemu katolików, 
w czasie I i II wojny światowej wspierał działalność charytatywną i niepodległościową, w 1946 
mianowany kardynałem, 3 V 1951 rządy w diecezji przekazał arcybiskupowi lwowskiemu Eu-
geniuszowi Baziakowi, cieszył się powszechnym autorytetem; zob. M. Kosman, Sapiehowie, 
w: Ek, t. 17, Lublin 2012, kol. 1096–1098.
50  Wyszyński Stefan (1901–1981) arcybiskup metropolita gnieźnieński i  warszaw-
ski, kardynał, prymas Polski. Święcenia 1924, wikariusz w parafii katedralnej we Włocław-
ku, studia na KUL uwieńczone doktoratem z prawa kanonicznego (1925–1929), duszpasterz, 
dziennikarz, działacz chrześcijańsko-społeczny, wykładowca w seminarium duchownym we 
Włocławku, członek Rady Społecznej przy Prymasie Polski, w czasie okupacji niemieckiej za-
angażowany w konspirację niepodległościową, mianowany ordynariuszem lubelskim w 1946, 
a w 1948 arcybiskupem warszawskim i gnieźnieńskim, kreowany kardynałem w 1953, inter-
nowany przez władze komunistyczne (1953–1956), w 1957 zainaugurował Wielką Nowennę, 
zakończoną obchodami Milenium Chrztu Polski (1966), uczestnik Soboru Watykańskiego II, 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, współorganizator życia religijnego na Zie-
miach Odzyskanych, zmierzał do unormowania stosunków państwo – Kościół, sprzeciwiał 
się procesowi ideologizacji i ateizacji społeczeństwa, bronił praw człowieka i wolności społe-
czeństwa, wspierał formującą się Solidarność, autor publikacji o tematyce religijno-społecz-
no-politycznej, w 1989 rozpoczęto proces beatyfikacyjny; zob. Z. Zieliński, Wyszyński Stefan, 
w: Ek, t. 20, Lublin 2014, kol. 1095–1099.

E[kscelencja] Eugeniusz Baziak51, który na podstawie przedłożonych wymaga-
nych pism, dokumentów, przychylnym nastawieniu i zreferowaniu spraw po-
zytywnie przez ówczesnego kanclerza ks. dr. B. Przybyszewskiego i Kapituły 
Krakowskiej, m.in. ks. dr. Stanisława Czartoryskiego, byłego proboszcza w Ma-
kowie Podhalańskim, który znał te sprawy aż nadto dobrze, dekretem z Naj-
przewielebniejszej Kurii, nr 10151/51 z dnia 21 XI 1951, mocą którego ordyna-
riusz krakowski, arcybiskup metropolita ks. dr Eugeniusz Baziak, wysłuchawszy 
po myśli kanonu 1428 zdania Przew[ielebnego] ks. proboszcza Franciszka Sit-
ki, administratora parafii Zawoja, eryguje z dniem 1 I 1952 osobną, samoistną, 
rzymskokatolicką parafię pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej oraz 
osobne beneficjum parafialne/kanoniczne ze wszystkimi przywilejami i prawa-
mi, obowiązkami, jakie mają z prawa kanonicznego samoistne parafie i bene-
ficja.

Na podstawie dekretu Kurii Metropolitalnej w Krakowie, nr 10152/51, dn. 
21 XII 1951, z dniem 1 I 1952 mianowany został administratorem parafii nowej 
Skawica dotychczasowy rektor kościoła w Skawicy ks. mgr Józef Balon.

***

Odpis dekretu z Kurii Metropolitalnej w Krakowie nr 10151/51

Do związku rzymskokatolickiego parafii w Zawoi należy m.in. wieś Skawi-
ca i wioska Sucha Góra. Obie te miejscowości liczą 2150 dusz. Odległość ich 
od kościoła parafialnego w Zawoi wynosi 6 km. Wierni mieszkający w Skawicy 
od dawna prosili o utworzenie dla nich osobnej samoistnej parafii i w tym celu 
ofiarowali grunt pod kościół i cmentarz – w latach zaś 1938–1946 wybudowali 
kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, a w latach 1948–1949 

51  Baziak Eugeniusz (1890–1962) arcybiskup metropolita lwowski, administrator apo-
stolski i ordynariusz w Krakowie. Studia teologiczne na uniwersytecie lwowskim, święcenia 
1912 we Lwowie, wikariusz w Żółkwi i Tarnopolu (1913–1919), kapelan wojskowy (1917), 
prefekt lwowskiego seminarium duchownego (1919), a  następnie jego wicerektor, doktor 
teologii (1921), proboszcz w  Stanisławowie (1931), dziekan, honorowy kanonik Kapituły 
Lwowskiej, protonotariusz apostolski (1932), sakra biskupia 1933, pełnił urzędy: sufragana 
lwowskiego, rektora seminarium duchownego, asystenta Archidiecezjalnego Instytutu Akcji 
Katolickiej i kustosza Kapituły Metropolitalnej, w 1944 mianowany koadiutorem z prawem 
następstwa abp. Bolesława Twardowskiego, rządy w archidiecezji lwowskiej objął 22 XI 1944, 
w 1946 przeniósł się do Lubaczowa (polskiej części archidiecezji), w 1951 wyznaczony ko-
adiutorem kard. Sapiehy, a po jego śmierci administratorem apostolskim archidiecezji kra-
kowskiej, w latach 1953–1956 przebywał w Tarnowie, w 1962 mianowany arcybiskupem me-
tropolitą krakowskim; zob. M. Rechowicz, Baziak Eugeniusz, w: Ek, t. 2, Lublin 1989, kol. 127.
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plebanię. Na utrzymanie pasterza oddali 3 hektary pola. Gdy przeto z  jednej 
strony wierni w Skawicy uczynili wszystko, co do utworzenia nowej samodziel-
nej parafii jest konieczne i gdy z drugiej strony zachodzą przyczyny kanonicz-
ne przewidziane w Kodeksie Prawa Kanonicznego, a mianowicie zbytnia odle-
głość od kościoła parafialnego w Zawoi i nadmierna ilość parafian (Kan. 1427 
& 2) – dlatego My Eugeniusz Baziak, Arcybiskup Ordynariusz Krakowski, wy-
słuchawszy po myśli Kan. 1428 zdania księdza F. Sitki, administratora parafii 
Zawoja oraz Prześwietnej Kapituły Metropolii Krakowskiej, wydzielamy niniej-
szym dekretem na mocy Kanonu 1427 & 1, z dniem Nowego Roku, tj. 1 stycznia 
1952, z parafii Zawoi wsie Skawicę i Suchą Górę w ich granicach katastralnych 
i erygujemy równocześnie z tym samym dniem osobną i samoistną rzymsko-
katolicką parafię pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej oraz osobne 
beneficjum kanoniczne w Skawicy ze wszystkimi przywilejami i prawami, obo-
wiązkami, jakie mają z prawa kanonicznego samoistne parafie i beneficja.

Ogłoszenie kanoniczne tego dekretu nastąpi przez samo podanie jego treści 
do wiadomości wiernych w czasie nabożeństwa niedzielnego dnia 30 grudnia 
1951 w kościołach parafialnych w Zawoi i Skawicy.

Księdzu Administratorowi w Zawoi polecamy wydać protokólarnie wszyst-
kie księgi metrykalne Skawicy i Suchej Góry Ks. Administratorowi nowej parafii 
i nadesłać nam odpis tego protokołu.

Dekret niniejszy należy przechować w archiwum parafialnym, a treść jego 
wpisać in librum memorabilium na wieczną rzeczy pamiątkę.

Dan w  Rezydencji Arcybiskupa w  Krakowie w  święto Ofiarowania NMP 
w dniu 21 listopada 1951 + Eugeniusz Baziak – Dr B. Przybyszewski kanclerz 
z Kurii.

Własnoręcznym podpisem i pieczęcią parafialną stwierdzam w obecności 
ks. kanonika proboszcza wicedziekana F. Sitki z Zawoi – ks. mgr. Balona Józefa 
administratorem parafii.

***

W dniu 30 XII 1951 odbyło się uroczyste otwarcie parafii. W przeddzień 
29 XII mieszkańcy przystąpili do sakramentu pokuty. W obecności zebranych 
księży, których wykaz z podpisami oryginalnymi widnieje na karcie umiesz-
czonej z udziałem wszystkich ludzi dobrej woli, mieszkańców Skawicy, Suchej 
Góry, nastąpiło wprowadzenie ks. mgr. Balona z plebanii do kościoła, poprze-
dzone powitaniem imieniem mieszkańców Skawicy i Suchej G[óry] przez soł-
tysa p. Eugeniusza Ficka, który w krótkości przedstawił przebieg zmagań i wiel-
kich prac ks. mgr. Balona na przestrzeni lat 1944–1951 wraz z  Komitetem 
Parafialnym, który był świadkiem owych trudów niemałych.

Powitanie przez przedstawicieli młodzieży szkolnej i starszej, następnie wrę-
czone zostały klucze do kościoła oraz chleb i sól przez Prezesa Komitetu Edwar-
da Ficka w obecności ks. wicedziekana kanonika F. Sitki z Zawoi, który przemó-
wił przed kościołem do zebranych tłumnie wiernych o znaczeniu symbolicznym 
tego ceremoniału wręczania kluczy, soli i chleba. Przy dźwiękach kapeli skawic-
kiej wszyscy weszli do wnętrza kościoła, gdzie ks. mgr Balon zaintonował Veni 
Creator. Sumę odprawił ks. mgr Balon, jako pierwszy proboszcz administrator 
nowej parafii, w asyście ks. mgr. Józefa Szczotkowskiego i ks. F. Gancarczyka52. 
Kazanie płomienne – przeszło godzinne – wygłosił ks. prob. wicedziekan, ks. 
kanonik F. Sitko z Zawoi, który historycznie naświetlił rozwój architektury ko-
ścielnej, od katakumb począwszy aż do ostatnich czasów najnowszych budowli 
wznoszonych ku czci Boga, następnie przeszedł w ciągu wieków, mówiąc o roli 
Kościoła, podkreślając przy tej okazji wysiłek ks. mgr. Balona i nieustraszoność 
w pokonywaniu przeszkód różnej natury, uwieńczony erekcją parafii. Zachę-
cił wiernych do budowy królestwa wewnętrznego już po tych zmaganiach ze-
wnętrznych przez udział w  życiu religijnym, umiłowanie duszpasterzy, przez 
posłuszeństwo swoim wodzom duchowym. Odczytał dekret o  erekcji parafii 
w  Skawicy, polecając opiece M[atce] B[oskiej] C[zęstochowskiej], z  apelem: 
„Kto buduje kościół, ten sobie buduje i Królestwo Niebieskie”.

Po sumie kanclerz Przybyszewski oznajmił wiernym, że arcybiskup E. Ba-
ziak udziela nowej parafii swojego błogosławieństwa arcypasterskiego i w in-
tencji Jego odmówił przepisaną modlitwę, po czym w krótkości wyraził podziw 
dla ogromnego poniesionego trudu, jaki poniósł ks. mgr Balon przy pomo-
cy Was wszystkich, Komitetu w latach 1944–1951, zachęcając do dalszej pracy 
wytrwałej. Ks. mgr Balon w słowach serdecznych podziękował Bogu i Matce 
Boskiej Częstochowskiej oraz matce swojej, która pierwsza uczyła zasad wiary, 
arcybiskupowi księdzu E. Baziakowi, wszystkim kapłanom, księdzu probosz-
czowi F. Sitce za wszelką szczerą życzliwość i pomoc kolegom, asyście, komite-
towi, wiernym, zapewniając odnowę życia rozpoczęciem misji świętej w Wiel-
kim Poście. Wzruszony do łez nie dokończył tego podziękowania, a uczynił to 
za niego kolega kursowy ksiądz proboszcz St. Kosturek, który znając najbliżej 
wszystkie prawie kłopoty, przedstawił wszystkie momenty pozytywne i nega-

52  Gancarczyk Franciszek (1912–1985) ksiądz. Święcenia 1938, wikariusz w Inwał-
dzie (1938–1942), Bielsku-Białej Lipniku (1942–1946), Targanicach (1946–1948), Jordano-
wie (1948–1952), Makowie Podhalańskim (1952–1955), administrator (1955–1962), a  na-
stępnie proboszcz w Stróży (1962–1966), wikariusz-ekonom w Zebrzydowicach (1966–1968), 
od 1968 proboszcz w Zebrzydowicach, wicedziekan dekanatu kalwaryjskiego (1971–1980), 
od 1980 dziekan tegoż dekanatu; zob. Kapłani zmarli w  roku 1985, „Notificationes” 1985,  
nr 11–12, s. 279.
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tywne na przestrzeni tych lat tytanicznej pracy, gdy przyszedł tu na placówkę 
misyjną, wikariat zawojski z siedzibą w Skawicy, podkreślił poniewierkę i dzięki 
niespożytej energii i uporowi właściwemu Ks. Koledze doprowadził dzieło do 
tego momentu, dziękując przedstawicielom Komitetu Parafialnego: E[dwardo-
wi] Fickowi i E[ugeniuszowi] Fickowi, sołtysowi Janowi Czarnemu, Józefowi 
Pacydze i wszystkim innym i całej parafii, z prośbą, by nie spoczęli na laurach, 
że to już wszystko jest – ale czeka was większa jeszcze praca, bo dużo do zrobie-
nia pozostało – zakończył życzeniami owocnej pracy dla Boga i dusz nieśmier-
telnych.

Ks. Kanclerz w otoczeniu asysty przy wystawionym Najświętszym Sakra-
mencie zaintonował dziękczynne Te Deum i udzielił błogosławieństwa. Po za-
kończonym nabożeństwie wszyscy wierni i cała świta duchowna udała się fur-
mankami na cmentarz grzebalny, celem dokonania poświęcenia. Dokonał tego, 
wydelegowany przez Najprzewielebniejszą Kurię Metropolitarną, ks. proboszcz 
kanonik F. Sitko – wicedziekan. Kazanie okolicznościowe krótkie wygłosił ks. 
mgr Szczotkowski –  prokurator Najprzewielebniejszej Kurii Metropolitalnej, 
w którym zwrócił uwagę wiernych na ustawiczny pochód ludzkości ku wiecz-
ności, o gotowości, że w każdej chwili może nas powołać przed swój sąd Bóg. 
Zakończył kazanie pieśnią, którą potężnym głosem spiżowym zaintonował: Witaj 
Królowo nieba…, a naród zebrany w lot błyskawicy pochwycił, a echo tej pieśni 
szło przez Policę, hen, hen ku Babiej Górze, gdzie śpią rycerze…

Po skończonych ceremoniach gospodarz podejmował gości dostojnych sta-
ropolskim obiadem – bankietem by to można było nazwać – w czasie którego 
jeszcze raz dziękował wszystkim przedstawicielom Najprzewielebniejszej Ku-
rii z kanclerzem na czele, z ks. dr. B. Przybyszewskim i ks. proboszczem F. Sit-
ko, szczególnie ks. Michałowi Sitarzowi, wszystkim przedstawicielom Komite-
tu Parafialnego.

Głos zabrał ks. proboszcz Sitko, który ponownie podkreślił olbrzymie zma-
gania ks. Balona, że dzięki nieugiętej sile woli wytrzymał w Skawicy w tych wa-
runkach, że nie zraził się i nie uciekł, ale to była wola Boga i Matki Bożej Czę-
stochowskiej.

Ks. Michał Sitarz – na tle ew[angelii mówił], o narodzeniu nowej parafii, jak 
matka św. Anna wydała córkę, tak matka Zawoja rodzi córkę – nową parafię 
Skawicę – a nowego proboszcza zwie prymicjantem nowej parafii, życząc bło-
gosławieństwa B[ożego].

Przedstawiciel gminy p. Józef Pacyga zabrał głos. Podkreślił m.in. zacho-
wanie wierności Kościołowi, Jego Ekscelencji księdzu biskupowi E. Baziakowi 
i jego następcom, wszystkim zebranym oraz gospodarzowi nowemu, nowej pa-
rafii, zapewniając go o gotowości dalszej pomocy w pracy.

Chwila pożegnania gości nadeszła, moment zawsze rzewny, dla gospoda-
rza i parafian, zostajesz nadal sam – z Twoim Panem na niebie i M[atką] B[o-
ską] C[zęstochowską]. A oto jeden ze starych przyszedł do proboszcza i powie-
dział – „Jegomościu! Jak dobrze, że skończyło się. Wysłuchał nas Pan. A włosy 
na dłoni nie urosły komuś, mamy już wszystko. Do Zawoi już nie pójdziemy! 
Niech wam Jegomość Bóg niebem zapłaci za trudy wasze, a nam darujcie, że 
może niejedną łzę wycisnęliśmy z oczu i niejeden raz dokuczyliśmy mocno”.

Któż by nie kochał tego ludu skawickiego i dla niego nie pracował i nie po-
nosił dalszych trudów, gdy tak szczerze podchodzi do spraw. Niech ta M[atka] 
B[oska] C[zęstochowska] ma Ciebie Ludu Boży w dalszej opiece i  chroni od 
wszystkiego złego, a moja jedna prośba, w tym dniu, o duszy mej nie zapomnij-
cie, kiedy stanąć muszę na sądzie Bożym i zdać rachunek za włodarzenie.

Na tym kończym ten pierwszy etap pracy od przybycia mego do Skawicy 
w dniu M[atki] B[oskiej] Wniebowziętej, która dodawała mi zawsze otuchy do 
pracy, aż do tej pory. A szczególnie dzięki naszemu Arcypasterzowi J[ego] E[k-
scelencji] ks. dr. abp. E. Baziakowi za życzliwość.

W dniach od 2 marca do 9 marca włącznie odprawione zostały pierwsze mi-
sje święte prowadzone przez Przewielebnych ojców karmelitów bosych z Kra-
kowa, z o. Walerianem53 z Krakowa oraz o. Romualdem54. Mimo olbrzymich 
opadów śnieżnych udział w naukach misyjnych był imponujący, zakończone 
osadzeniem krzyża misyjnego. Kapłani nie próżnowali, by konfesjonały trzesz-
czały od naporu mężczyzn i młodzieży, dzieci i niewiast. Kapłani uczestni-
czący w spowiedzi św.: ks. dziekan Mateusz Zdebski z Rabki, ks. wicedziekan 
F. Sitko z Zawoi, z wikariuszem Piotrem Czańbą55, ks. Michał Sitarz z Wilcznej,  

53  Walerian od św. MN Teresy (Franciszek Ryszka) (1912–1977) karmelita bosy. Do 
karmelu wstąpił w 1928 w Czernej, święcenia 1935 w Krakowie, prowincjał Polskiej Prowin-
cji Karmelitów Bosych (1960–1966), zmarł w klasztorze w Wadowicach; zob. K. Furmanik, 
Księga zmarłych..., dz. cyt., s. 211–212.
54  Romuald od św. Eliasza (Marian Czulak) (1919–1956) karmelita bosy. Do karme-
lu wstąpił w 1938 w Czernej, śluby zakonne w 1945 w Wadowicach, święcenia kapłańskie 
w 1946 w Krakowie, w latach 1947–1951 prefekt Męskiego Gimnazjum Karmelitów Bosych 
w Wadowicach oraz opiekun karmelitańskiej drużyny harcerskiej im. o. Rafała Kalinowskiego, 
od 1951 ekonom klasztoru w Krakowie; zob. AKPZKB, sygn. PE 6, PE 42, PE/C 26.
55  Czańba Piotr (1923–2003) ksiądz. Święcenia 1951, wikariusz w Zawoi (1951–1957), 
administrator tamże (1955–1956), wikariusz w Kętach (1957–1961), Nowym Targu z rezy-
dencją w Łopusznej (1962–1964), wikariusz-ekonom w Nowej Górze (1964–1967), Pcimiu 
(1967–1970), po czym proboszcz (1970–1971), rezydent w Wieliczce w parafii św. Klemen-
sa (1971–1987), kapelan sióstr urszulanek w Sierczy (1987–1995), penitencjarz w Wieliczce 
(1995–2003); zob. AKMKr, Pers A 1701, Ks. Piotr Czańba.
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ks. Henryk Mróz56 z Jordanowa, ks. Długopolski57 z Sidziny, ks. Wł. Bodzek58 
ze Skomielnej Białej, ks. Kosturek, proboszcz z N[owego] Bystrego, ks. Bubak 
Zygmunt59 z Makowa, ks. A. Czop60, proboszcz ze Skawy, ks. Michałek61, pallo-
tyn z Wadowic.

56  Mróz Henryk (1897–1961) ksiądz. Święcenia 1921, wikariusz w Pobiedrze (1921–
1923), Morawicy (1923–1926), Oświęcimiu (1926–1927), Rabce (1927), Jaworznie (1927–
1928), Żywcu (1928–1931), Niepołomicach (1931–1933), administrator w Jaworniku (1933–
1934), proboszcz tamże (1934–1937), proboszcz w  Spytkowicach k. Zatora (1937–1939), 
administrator w  Klikuszowej (1939–1948), administrator w  Jordanowie (1948–1961); zob. 
AKMKr, Pers A 1081, Ks. Henryk Mróz.
57  Długopolski Józef (1906–1983) ksiądz. Święcenia 1932, wikariusz w  Osieku 
(1932–1937), Białym Kościele (1937–1938), Mszanie Dolnej (1938–1939), administrator 
w Olszówce (1942–1946), Frydmanie (1946–1949), Sidzinie (1949–1966), proboszcz tamże 
(1966–1971), rezydent w Olszówce (1971–1973), od 1973 w Sidzinie-Wielkiej Polanie; zob.  
J. Kracik, Księża zmarli w 1983 roku, „Notificationes” 1983, nr 11–12, s. 311.
58  Bodzek Władysław (1909–1978) ksiądz. Święcenia 1932, wikariusz w  Osielcu 
(1932–1933), Nowym Targu (1933–1936), Trzebini (1936–1938), Zielonkach (1938–1939), 
Budzowie (1939–1942), administrator w  Skomielnej Białej (1942–1966), proboszcz tamże 
(1966–1975), a następnie rezydent (1975–1978); zob. AKMKr, Pers A 1283, Ks. Władysław 
Bodzek.
59  Bubak Zygmunt (1921–1986) ksiądz, prałat. Święcenia 1944, wikariusz w Targani-
cach (1944–1945), Andrychowie (1945–1948), Morawicy (1948–1950), Makowie Podhalań-
skim (1950–1957), Krakowie w parafii św. Katarzyny (1957–1960), Krakowie-Łagiewnikach 
(1960–1963), wikariusz-ekonom ad interim w Nowej Górze (1963–1964), wikariusz w Kra-
kowie, w parafii św. Kazimierza (1964), wikariusz-ekonom tamże (1965–1968), a następnie 
od 1968 proboszcz, od 1971 dziekan dekanatu Kraków II; zob. Kapłani zmarli w roku 1986, 
„Notificationes” 1986, nr 11–12, s. 297.
60  Czop Antoni (1901–1979) ksiądz, salezjanin. Do Towarzystwa św. Franciszka Sale-
zego wstąpił w 1922 w Kleczy Dolnej, śluby wieczyste 1926, święcenia 1933, radca i kierownik 
oratorium w Krakowie (1933–1934), rektor Mniejszego Seminarium Duchownego w Pogrze-
bieniu, a  zarazem nauczyciel biologii, łaciny, fizyki, matematyki (1934–1939), duszpasterz 
w Susułowie k. Komarowa (1939–1944), wikariusz i katecheta w Częstochowie (1944–1945), 
administrator parafii w Skawie (1945–1957), kapelan sióstr salezjanek w Pogrzebieniu (1957–
1964) i Kietrzu (1964–1965), rezydent w Kobyli (1965–1970) i Pogrzebieniu (1970–1979); 
zob. ASIK, Karta personalna ks. Antoniego Czopa, t. 1 A – Ł.
61  Michałek Tadeusz (1920–1992) ksiądz, pallotyn. Studia filozoficzne we Włoszech 
(1940–1943), teologiczne w Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach i Sucharach (1943–1947), 
profesja zakonna 1946 w  Wadowicach, święcenia 1947 w  Gnieźnie, prefekt pallotyńskiego 
Collegium Marianum w  Wadowicach, Częstochowie i  Ząbkowicach Śląskich (1947–1956), 
duszpasterz w Wałbrzychu (1956–1961), rektor parafii tamże (1961–1967), rekolekcjonista 
i  misjonarz z  zamieszkaniem w  Wadowicach (1967–1971), kapelan szpitala tamże (1971–
1977), rektor kolegium w  Częstochowie (1977–1983), następnie administrator tamże, kie-
rownik księgarni Instytut Maryjny (1983–1986), rektor kolegium w  Wadowicach (1986–
1989), w 1989 zrezygnował z urzędu; zob. S. Tylus, Leksykon polskich pallotynów (1915–2012), 
Ząbki 2013, s. 368–370.

W dniu 28 VIII 1952 na skutek pożaru uległy zniszczeniu zabudowania go-
spodarcze. Przyczyn nie ustalono. Działo się to w przeddzień uroczystości od-
pustowej. Widok to był groźny. Sprawdza się – po hosanna – przychodzi krzyż, 
by utrwalić dzieło i wypróbować duchowe walory gospodarza, a zebrani kon-
fratrzy tej uroczystości wyrazili gotowość pomocy materialnej.

Sumę odpustową odprawił ks. dziekan Mateusz Zdebski z Rabki, a kazanie 
wygłosił ks. Julian Barcik62, ówczesny kooperator z pięknej Porąbki. Obecni są-
siedzi najbliżsi: ks. F. Sitko z Zawoi, ks. Michał Sitarz z Wilcznej, ks. Wawro63 
z Osielca, proboszcz ks. Sarna64, bawiący na wakacjach w Juszczynie, proboszcz 
ze Szczakowej, były proboszcz w Choczni, ks. Gancarczyk, wikariusz z Makowa 
P[odhalańskiego], ks. proboszcz Kosturek z N[owego] Bystrego, ks. Bodzek Wł. 
ze Skomielnej B[iałej], ks. Michałek, pallotyn z Wadowic.

Następne dni, tygodnie, miesiące były dniami wytężonej pracy nad usuwa-
niem rumowiska i zgliszcz, których widok budził w sercu lęk i grozę, bo w nie-
spełna trzy lata po wystawieniu tychże zabudowań, trzeba było przeżyć ten wi-
dok groźny w biały dzień, w samo południe i przyglądać się niszczycielskiej sile 
ognia, wobec którego człowiek był bezradny. Dzięki wydatnej pomocy miejsco-
wej straży pożarnej i okolicznych: z Makowa, z Zawoi, z Białki – pożar stłumio-
no, by nie rozprzestrzenił się na budynek plebański, który był w wielkim nie-
bezpieczeństwie zniszczenia. Dzięki zimnej krwi i bojowości obecnego kolegi 
ks. proboszcza St. Kosturka, który kierował wszystkim, udało się ocalić pleba-
nię od zniszczenia.

Mimo trudności wielkich, wiadomo jak to bywa w takich przykrych mo-
mentach, dzięki pomocy p. Józefa Pacygi, który pełniąc obowiązki przewod-
niczącego Gminnej Rady Narodowej w  Makowie, uzyskaliśmy odszkodowa-

62  Barcik Julian (1917–1980) ksiądz. Święcenia 1943, wikariusz w Mogilanach (1943–
1945), Witanowicach (1945–1946), Jeleśni (1946–1948), Mucharzu (1948–1952), Porąbce 
(1952–1954), Barwałdzie (1954–1955), Rajczy (1957–1960), Rudawie (1960–1961), Piekiel-
niku (1961), administrator tamże (1961–1965), a następnie proboszcz (1965–1977), rezydent 
w Białce k. Makowa (1977–1980); zob. AKMKr, Pers A 1311, Ks. Julian Barcik.
63  Wawro Ferdynand (1893–1969) ksiądz. Święcenia 1921, wikariusz w  Niegowici 
(1921), Choczni (1924–1925), Krakowie, w parafii św. Floriana (1925–1928), św. Szczepa-
na (1928–1930), administrator parafii wojskowej w Modlinie (1934–1939), kapelan wojsko-
wy, administrator w Osielcu (1939–1966), po czym proboszcz (1966–1967), rezydent tamże 
(1967–1969); zob. AKMKr, Pers A 1969, Ks. Ferdynand Wawro.
64  Sarna Bolesław (1900–1990) ksiądz. Święcenia 1924, wikariusz w  Andrychowie 
(1925–1928), katecheta w Oświęcimiu (1928–1940), administrator w Komorowicach (1940–
1945), Choczni (1945–1951), Szczakowej (1951–1966), proboszcz w  Szczakowej (1966–
1976), wicedziekan (1962–1965) i dziekan (1965–1975) dekanatu jaworznickiego, od 1976 
rezydent w Szczakowej; zob. Kapłani archidiecezji krakowskiej zmarli w roku 1990, „Notifica-
tiones” 1990, nr 10–12, s. 169–170.
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nie z PZU, a komisja Lasów Uprawnionych dostarczyła drzewo na odbudowę. 
Przystąpiliśmy do odbudowy.

Wydatnie nadzwyczaj pomagali Gasek Józef, Pacyga Mieczysław, Anto-
ni Pacyga, p. organista i wielu innych, m.in. z Suchej Góry prowadzili prace 
Wincenty Ficek z synem Czesławem, z Teofilem Koniorem. Wspomnieć trze-
ba i o wysłaniu ekipy pracowniczej ciesielskiej z Bystrego Nowego koło Zako-
panego przez kolegę, ks. proboszcza St. Kosturka, którzy niestrudzeni w pracy 
zakończyli remont spalonych zabudowań, mimo aury bardzo niekorzystnej, bo 
wielkie opady śniegu utrudniały prace prowadzone w późnym okresie jesie-
ni – w listopadzie. W pracy tej trudno pominąć samarytańską pomoc matki 
mej i siostry z siostrzeńcem oraz pomocy domowej, którzy najwięcej odczuli to 
nieszczęście i zmagania, kiedy człowiek zostaje osamotniony i na barkach jego 
spoczął cały ciężar odnowy dzieła, nie wspominając już i o przeszkodach różnej 
natury ze strony, jak wszędzie to jest po parafiach, będąc szczerym w wypowie-
dziach, najbardziej rzekomo oddanych.

Dla parafii w Skawicy ks. prałat Adam Górkiewicz podarował zacheuszki65. 
Parafianin Smyrak Władysław sprawił figurę Serca Pana Jezusa do kruchty ko-
ścioła.

Nabożeństwa młodzieżowe z racji uroczyści św. Stanisława Kostki66 były od-
prawiane z małym udziałem, bo duże opady śniegu uniemożliwiły dojście z od-
ległych terenów parafii.

Wiele pomniejszych rzeczy sprawiono do kościoła w tymże roku: okno do 
kaplicy, drzwiczki żelazne do balasek wykonane w Kochłowicach Śląskich.

Rok 1953

Po bardzo ostrej zimie jak corocznie odprawione zostały rekolekcje wielko-
postne pod przewodnictwem o. Leśniaka67 z Zakopanego przy licznym udziale 

65  Zacheuszki – jednoramienne świeczniki, które umieszcza się w miejscach namasz-
czonych przez biskupa w czasie poświęcenia kościoła.
66  Stanisław Kostka (1550–1568) jezuita, święty, patron dzieci i młodzieży oraz Pol-
ski. Pobierał nauki w kolegium jezuickim w Wiedniu (1564–1567), przyjęty do jezuitów za 
zgodą generała zakonu Franciszka Borgii, prawdopodobnie pierwsze śluby zakonne złożył 
w 1568 w Rzymie, zmarł w opinii świętości, kanonizowany w 1726; zob. J. Misiurek, Stanisław 
Kostka, w: Ek, t. 18, Lublin 2013, kol. 791–793.
67  Leśniak Stanisław (1915–1977) ksiądz. Do jezuitów wstąpił w 1930 w Starej Wsi, 
święcenia 1941 w Nowym Sączu, studia filozoficzne w Krakowie (1936–1939), w 1939 prze-
znaczony na wychowawcę kolegium w Chyrowie, ale po wybuch wojny schronił się w Ko-

wiernych, którzy zawsze chętnie biorą udział w tego rodzaju spotkaniach litur-
gicznych.

W okresie letnim nastąpiły zmiany na stanowisku rządcy archidiecezji kra-
kowskiej, mianowicie po ustąpieniu J[ego] E[kscelencji] E. Baziaka rządy objął 
J[ego] E[kscelencja] ks. biskup Jop68, który przybył z sandomierskiej kurii bi-
skupiej, a wikariuszami generalnymi byli wówczas ks. infułat Huet69 i o. Bonifa-
cy70, augustianin. Czasy to były ciężkie dla Kościoła.

W tymże roku dokonana została ekshumacja zwłok z cmentarza w Zawoi 
pracowników przy budowie kościoła – śp. Kazimierza Zielińskiego, Wojciecha 
Marszałka.

chawinie, Dubnie i  Lwowie, gdzie pracował jako sanitariusz w  szpitalu, studia teologiczne 
w Nowym Sączu (1940–1943), superior w Czechowicach (1945–1948), Zakopanem (1949–
1957), sekretarz krajowy Apostolstwa Modlitwy w Krakowie (1957–1959), rektor w Krakowie 
(1959–1963), Czechowicach (1967–1970), Starej Wsi (1970–1974), rekolekcjonista, promo-
tor kultu Bożego Serca; zob. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–
1995, oprac. L. Grzebień, Kraków 1996, s. 361.
68  Jop Franciszek (1897–1976) biskup, pierwszy ordynariusz diecezji opolskiej. Studia 
w sandomierskim seminarium duchownym i w Rzymie (1914–1919), święcenia 1920 w San-
domierzu, w 1922 doktorat z prawa kanonicznego, notariusz i kanclerz kurii sandomierskiej, 
od 1946 biskup pomocniczy w Sandomierzu, wikariusz kapitulny archidiecezji krakowskiej 
(1952–1955), od 1956 kościelny rządca Śląska Opolskiego, po czym (od 1967) administrator, 
a od 1972 ordynariusz diecezji opolskiej, członek Komisji Liturgicznej Soboru Watykańskie-
go II, w latach 1962–1974 przewodniczący Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski, w ramach 
której kierował reformą liturgii w Polsce; zob. J. Mikołajec, Jop Franciszek, w: Ek, t. 8, Lublin 
2000, kol. 76.
69  Huet Stanisław (1904–1961) ksiądz, pastoralista, moralista, działacz społeczny. 
Studia teologiczne we Lwowie i  Rzymie, zakończone doktoratem z  filozofii na Gregoria-
num w 1926 oraz doktoratem z teologii na Angelicum w 1929, święcenia 1927, prefekt szkół 
średnich w Stryju, a od 1937 we Lwowie oraz kapelan Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 
w Morszynie, w 1938 habilitacja z  teologii pastoralnej na UJ, kapelan zakonny we Lwowie 
(1939–1945), kapelan szpitala w Zabrzu (1947–1949), od 1949 wykładowca na Wydziale Teo-
logicznym UW, od 1953 profesor nadzwyczajny, a następnie zwyczajny, także od 1953 wika-
riusz generalny archidiecezji krakowskiej, od 1954 profesor teologii moralnej na Wydziale 
Teologicznym ATK w Warszawie, czołowy działacz Ruchu Księży Caritas oraz członek władz 
naczelnych Zrzeszenia Katolików Caritas, za działalność społeczno-polityczną odznaczany 
przez władze komunistyczne; zob. L. Grzebień, Huet Stanisław, w: SPTK 1918–1981, t. 5,  
s. 555–556.
70  Woźny Bonifacy (1907–1984) ksiądz, prałat, augustianin. Do zakonu augustia-
nów wstąpił w 1927 w Krakowie, święcenia 1937, katecheta w Sierczy (1937–1939), wikariusz 
w Maniowach (1939–1941), więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (1941–1942), 
Dachau (1942–1945), ekspozyt w Prokocimiu (1947–1950), Dziekanowicach (1951), wika-
riusz-ekonom w Prokocimiu (1955–1966), proboszcz tamże (1966–1978), a następnie rezy-
dent (1978–1984), od 1953 wikariusz generalny archidiecezji krakowskiej, związany z „księż-
mi patriotami”; zob. AKMKr, Pers 1410, Ks. Bonifacy Woźny.
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Sprawiono drzwi do kościoła dębowe oszklone, wykonane przez Marka Felik-
sa, a ofiarodawcami tychże byli parafianie Józef Pacyga, przewodniczący Gmin-
nej Rady Narodowej w Makowie oraz Rady Parafialnej: E[dward] i Eugeniusz 
Fickowie.

Wielkim i wzniosłym przeżyciem dla nowo powstałej parafii była potrój-
na uroczystość: wizytacja kanoniczna parafii, uroczystość konsekracji kościoła 
i wielkiego ołtarza, uroczystość odpustowa.

W dniu 29 VIII 1953 przyjazd J[ego] E[kscelencji] ks. biskupa F. Jopa do pa-
rafii, powitanie J[ego] E[kscelencji] przez przedstawicieli parafian, młodzież, 
dzieci. Po wygłoszeniu kazania o sakramencie bierzmowania przez J[ego] E[k-
scelencję] odbyła się ceremonia udzielania sakramentu bierzmowania. W dniu 
30 sierpnia o godz. 8 przystąpił J[ego] E[kscelencja] do konsekracji kościoła, 
która to uroczystość trwała do godziny drugiej, tj. z kazaniem, sumą pontyfikal-
ną, procesją teoforyczną, zakończona odśpiewaniem Te Deum. Uroczystość po-
trójna poprzedzona została przygotowaniem się parafian przez udział w trzy-
dniowym nabożeństwie, zakończone spowiedzią.

zdj. nr 7 Biskup Jop w obrzędzie konsekracji namaszcza krzyżmem ściany skawickiej 
świątyni. Zgodnie z tradycją liturgiczną dokonuje się dwunastu lub czterech namasz-
czeń, przez co się zaznacza, że kościół jest obrazem świętego miasta Jeruzalem.

Uroczystość uświetnili: zespół kleryków z zakonu o. bernardynów z Kalwarii, 
którzy w trakcie konsekracji wykonywali liturgiczne pieśni i modlitwy, a w cza-
sie Mszy Świętej Pontyfikalnej, celebrowanej przez J[ego] E[kscelencję] ks. bi-
skupa Jopa, śpiewali pieśni gregoriańskie mszalne, a w czasie bankietu obiado-
wego umilali swoim bogatym repertuarem artystycznym miłych gości z J[ego] 
E[kscelencją] ks. biskupem Jopem. W pamięci pozostała wspaniała postać ks. 
biskupa Jopa, który znany był z owej nadzwyczajnej gorliwości w  spełnianiu 
swoich ciężkich obowiązków, zwłaszcza w czasie konsekracji kościoła i ołtarza, 
który sam głosił kazania w czasie bierzmowania w czasie Mszy pontyfikalnej 
i  tym podbił sobie serca parafian, który odjeżdżał po skończonym obiedzie 
do Zawoi. Żegnany był przez parafian bardzo serdecznie wśród wznoszonych 
okrzyków: „Nasz arcypasterz kochany i drogi i tak niezmordowany niech żyje!”. 
Echo szło po górach i lasach, a w sercu radość z dokonanych wielkich spraw.

Obecni kapłani biorący udział w  tej potrójnej uroczyści: ks. prałat Adam 
Górkiewicz –  proboszcz św. Szczepana w  Krakowie, ks. Stanisław Kosturek 
– proboszcz z Tarnawy, który w trakcie przygotowań do konsekracji wykazał 
wiele energii i nie żałował sił swoich, by pomóc, a wiadomo jak drogą jest po-
moc konfratra, gdy się jest samemu na parafii i wszystko trzeba załatwić tak, jak 
w parafii o wielu współpracownikach, ks. Długopolski z Sidziny, ks. Władysław 
Bodzek ze Skomielnej Białej, o. Józef Borowy71, kapucyn – proboszcz z Woł-
czyna; ks. J. Kluska72 – proboszcz z Górki Kościelnickiej, ks. proboszcz Wawro 
z Osielca, pułkownik wojsk polskich – ks. F. Gancarczyk z Makowa Podhalań-
skiego, ks. A. Karabuła73 z Choczni, ks. Stanisław Wągiel74, neoprezbiter z Su-

71  Borowy Stanisław, w zakonie o. Józef (1904–1977) kapucyn. Do kapucynów komi-
sariatu krakowskiego wstąpił w 1922, śluby proste 1923, śluby uroczyste 1926 w Krakowie, 
święcenia kapłańskie 1928, katecheta we Lwowie (1929–1946), wikariusz i katecheta w Gliwi-
cach, w parafii św. św. Piotra i Pawła (1946–1948), Wołczynie (1948–1961), Krośnie (1961), 
Nowej Soli (1961–1962), gwardian w Nowej Soli (1963–1967), katecheta w Skomielnej Czar-
nej (1967–1969) i Rozwadowie (1969); zob. J. L. Gadacz, Słownik polskich kapucynów, t. 1, 
Wrocław 1985, s. 300–301.
72  Kluska Józef (1905–1994) ksiądz. Święcenia 1931, wikariusz w Wawrzeńczycach 
(1931–1932), Wiśniowej (1932–1939), Zawoi (1939–1947), administrator w Górce Kościel-
nej (1947–1966), a następnie proboszcz (1966–1980), rezydent tamże (1980–1983), od 1983 
rezydent w Makowie Podhalańskim; zob. Zmarli kapłani, „Notificationes” 1994, nr 10–12,  
s. 557–558.
73  Karabuła Antoni (1919–1983) ksiądz. Święcenia 1943, wikariusz w Dziekanowi-
cach (1943–1946), Andrychowie (1946–1948), Jeleśni (1948–1951), Choczni (1951–1954), 
Witanowicach (1954–1958), administrator w Witanowicach od 1958, następnie od 1966 pro-
boszcz, rezydent w  Witanowicach od 1981, w  1983 w  Lanckoronie; zob. J. Kracik, Księża 
zmarli w 1983 roku, „Notificationes” 1983, nr 11–12, s. 313.
74  Chodzi o  pochodzącego z  Suchej Beskidzkiej ks. Józefa Wągiela (1925–1976). 
Święcenia 1953, wikariusz w Jordanowie (1953–1958), Morawicy (1958–1961), Kalwarii Ze-
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chej, ks. proboszcz H. Mróz z  Jordanowa, rodacy skawiccy, alumn Stanisław 
Franczak75 i ks. Szarlej, wikariusz z Kochłowic, z proboszczem swoim radcą ku-
rialnym Szulcem76, o. Bernard, karmelita.

W tym samym czasie przygotowania trwały do przyjęcia J[ego] E[kscelen-
cji] w Zawoi i Makowie P[odhalańskim], a więc ci księża proboszczowie nie 
mogli uczestniczyć w owych uroczystościach.

Rok 1954

Był to rok maryjny z okazji 100-letniej rocznicy ogłoszenia dogmatu o Nie-
pokalanym Poczęciu M[atki] B[ożej] 1854–1954. Uroczystości trwały z polece-
nia papieża Piusa XII od dnia 8 XII 1953 do 8 XII 195477.

Wszystkie rekolekcje tak wielkopostne, które prowadził sławetny o. jezuita 
Wodziński78, piewca maryjny, jako też uroczystość odpustowa, wszystkie tridua 
tradycyjne, rocznice: konsekracji kościoła, przyjęcia sakramentu bierzmowania, 
upływały pod hasłem odnowy życia duchowego.

Obecni kapłani w czasie uroczystości odpustowej: sumę celebrował ks. pro-
boszcz z Tarnawy Dolnej, kolega szkolny i przyjaciel, kazanie wygłosił ks. pro-

brzydowskiej (1961–1963), Dobczycach (1963–1964), Bielsku-Białej (1964–1966), od 1966 
w Kalwarii Zebrzydowskiej; zob. J. Kracik, Księża zmarli w 1976 roku, „Notificationes” 1976, 
nr 11–12, s. 312.
75  Franczak Stanisław (1930– ) ksiądz, prałat. Święcenia 1955 we Wrocławiu, wikariusz 
w Sobótce (1955), Chojnowie (1955–1956), notariusz Kurii Wrocławskiej (1956–1965), rek-
tor kościoła św. Marcina we Wrocławiu (1961–1965), proboszcz w Ołdrzychowicach Kłodz-
kich (1965–2005), dziekan dekanatu kłodzkiego, a  następnie ołdrzychowickiego, w  2005 
przeszedł na emeryturę, pensjonariusz Domu Księży Emerytów w Polanicy Zdroju (2005–
2015), od 2015 w Świdnicy; zob. Personalia przekazane przez ks. Franczaka.
76  Szulc Franciszek (1887–1958) ksiądz. Święcenia 1913 we Wrocławiu, wikariusz 
w Orzegowie (1913–1916), Berlinie, w parafii św. Sebastiana (1916–1919), Piekarach (1919–
1924), proboszcz w Kochłowicach (1924–1958), do 1931 wicedziekan, a od 1938 dziekan de-
kanatu kochłowickiego, więzień obozów koncentracyjnych w Dachau i Gusen (1940), w 1951 
skazany przez Sąd Wojskowy w Katowicach na 8 miesięcy więzienia; zob. Szulc Franciszek, 
http://www.encyklo.pl (29.06.2016).
77  Dogmat o przywileju nadprzyrodzonym udzielonym Maryi przez Boga, polegają-
cym na zachowaniu Jej z chwilą poczęcia od grzechu pierworodnego został orzeczony 8 XII 
1854 przez Piusa IX bullą Ineffabilis Deus; zob. S. Napiórkowski, Niepokalane Poczęcie NMP, 
w: Ek, t. 13, Lublin 2009, kol. 1166–1167.
78  Wodziński Stanisław (1914–1971) ksiądz. Do jezuitów wstąpił w  1930 w  Starej 
Wsi, święcenia 1943, katecheta w Krakowie (1945–1947), od 1948 długoletni misjonarz ludo-
wy; zob. Encyklopedia wiedzy..., dz. cyt., s. 752.

boszcz Wawro z Osielca, obecni także byli ks. proboszcz Franciszek Sitko z Za-
woi, ks. Michał Sitarz z Wilcznej, ks. Sarna, bawiący na wczasach w Juszczynie, 
ks. Wł. Bodzek, proboszcz ze Skomielnej Białej, ks. Długopolski z Sidziny, ks. 
Wcisło79, wikariusz z  Jordanowa, ks. Czańba z  Zawoi, ks. Barcik, wikariusz 
z Barwałdu, ks. Z. Bubak wikariusz z Makowa Podhalańskiego, ks. St. Szarlej, 
wikariusz z Kochłowic, alumn z seminarium wrocławskiego St. Franczak.

zdj. nr 8 Proboszcz Balon wśród miejscowych strażaków ochotników.

Rok ten był ciężki, zima mocna, porywiste wiatry dokonały zniszczenia na 
kościelnym dachu, zrywając wiele dachówek (300), blachę z wieży kościelnej. 
Wszystko trzeba było remontować. „Kogo Bóg miłuje, to go i krzyżykami obsy-
puje – fiat voluntas Tua!” – powiadają.

W roku maryjnym, jak w innych latach, prace były wykonywane różne: tyn-
kowanie plebanii, wykańczanie jej wnętrz. Powtarzające się halne huragany do-
konywały spustoszenia. Zrywanie blachy, dachówek z  wieży małej i  wielkiej, 

79  Wcisło Stanisław (1918–1983) ksiądz. Święcenia 1941, wikariusz w Nowej Górze 
(1941–1943), Rudawie (1943–1946), katecheta w Kętach (1946–1948), przebywał we Wron-
kach (1948–1952), wikariusz w Biórkowie Wielkim (1952–1954), Jordanowie (1954–1961), 
Borku Fałęckim (1961–1962), administrator w  Wieprzu k. Andrychowa (1962–1966), na-
stępnie proboszcz (1966–1973), od 1973 administrator, a od 1975 proboszcz w Hecznarowi-
cach; zob. J. Kracik, Księża zmarli w 1983 roku, „Notificationes” 1983, nr 11–12, s. 312.
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mimo że ona była przybijana, wszystko to pociągało za sobą duże wydatki. Ludzie 
byli wyczerpani ustawicznymi pracami. Zmuszony byłem szukać pieniędzy na 
pokrycie inwestycji. Za zezwoleniem Najprzewielebniejszej Kurii sprzedaż tzw. 
legatów80 z nakazem odprawiania Mszy św. za ofiarodawców. W związku z tym 
wszystkim niemało było i kłopotów.

W dniu 17 X OSP w Skawicy sprawiła motopompę, która została poświęcona 
dla dobra tutejszej społeczności.

Życie moralne w roku maryjnym znacznie się podwyższyło, jeśli można by 
tak powiedzieć. Zwiększył się udział w nabożeństwach maryjnych, w pierw-
sze soboty miesiąca, a także w maju, październiku i wszystkie inne maryjne 
święta.

Rok 1955

W uroczystość M[atki] B[ożej] Gromnicznej odbyła się procesja teoforycz-
na, co rzadko zdarza się w tym czasie, z licznym udziałem parafian.

Prace w okresie letnim dokonywane były jak co roku, m.in. ciąg dalszy po-
rządkowania mieszkania w plebanii, urządzenie góry, szalowanie deskami. Pra-
ce te wykonywali górale z Nowego Bystrego.

Rekolekcje wielkopostne wygłosił o. pijar – Kuc Franciszek81 z Krakowa, po-
łączone z nabożeństwem czterdziestogodzinnym.

Lato było dość burzliwe, raczej obfitowało w deszcze.
Tego roku, 3 lipca, parafia przeżywała niecodzienną uroczystość – prymi-

cje tutejszego księdza rodaka Stanisława Franczaka, kapłana archidiecezji wro-
cławskiej, który, nawiasem mówiąc, nie został przyjęty do seminarium krakow-
skiego, zrażony tym, że ks. Szarlej również był odrzucony, święcenia kapłańskie 

80  Zapisy testamentowe na kościół. Powstającej parafii w Skawicy proboszcz z Zawoi 
zgodził się przekazać legaty (trzy parcele – 10, 12, 20 ar.) z obowiązkiem odprawiania należ-
nych mszy: za śp. Józefa Migasa, jedna msza rocznie; za śp. Jana Bisagę, msza co dwa lata; za 
śp. Katarzynę z Kozinów Dyrczową jedna msza rocznie; zob. AKMKr, APA 557, Skawica.
81  Franciszek od Chrystusa Króla (Władysław Kuc) (1915–1981) pijar. Pierwsze ślu-
by zakonne 1935, profesja wieczysta 1938, święcenia kapłańskie 1943 w Krakowie, ekonom 
domu i liceum pijarskiego w Krakowie (do 1948), ekonom i wicerektor kolegium pijarskiego 
w Krakowie, asystent prowincji (1957–1961), rektor w Łowiczu (1961–1970), ceniony reko-
lekcjonista i misjonarz; zob. APPZP, sygn. PP V–1/39: Katalog Polskiej Prowincji Zakonu Pija-
rów 1982, s. 51.

otrzymał z rąk ks. biskupa Pawłowskiego82, 19 czerwca br. Kazanie prymicyjne 
wygłosił ks. proboszcz z Zawoi Franciszek Sitko, a funkcje archidiakona pełnił 
ks. proboszcz St. Kosturek z Tarnawy Dolnej, z licznym udziałem miejscowego 
duchowieństwa, tj. z dekanatu makowskiego oraz księży z wrocławskiego.

zdj. nr 9 „Robotnicy, którzy pracują w winnicy, są członkami Ludu Bożego: kapłani, 
zakonnicy i zakonnice, świeccy – wszyscy są przedmiotem, a zarazem podmiotem 
komunii Kościoła i jego misji zbawienia” (Christifideles laici). Jednym z robotników 
w winnicy Pańskiej stał się nowo wyświęcony ksiądz Stanisław Franczak.

Uroczystość odpustowa, jak zawsze przeżywana przez wszystkich bardzo 
głęboko, poprzedzona udziałem w sakramencie pokuty. Kapłani uczestniczący 
w tej uroczystości: sumista, ks. proboszcz z Zawoi ks. F. Sitko, kazanie wygło-

82  Pawłowski Antoni (1903–1968) biskup włocławski, mariolog. Święcenia kapłańskie 
1926 w Warszawie, profesor warszawskiego seminarium duchownego i Uniwersytetu Wileń-
skiego, więzień hitlerowskich obozów pracy (1942–1945), wykładowca seminarium duchow-
nego w  Białymstoku, a  także profesor zwyczajny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Warszawskiego (1945), rektor warszawskiego seminarium duchownego (1949) i kanonik Ka-
pituły Metropolitalnej w Warszawie, w 1950 prekonizowany na koadiutora bp. Karola Radoń-
skiego we Włocławku, sakra biskupia 1952 w Siedlcach (ingres ze względu na sprzeciw władz 
komunistycznych odbył się w 1953), aktywny uczestnik prac Soboru Watykańskiego II i re-
alizator postanowień soborowych w diecezji włocławskiej; zob. K. Rulka, Pawłowski Antoni,  
w: Ek, t. 15, Lublin 2011, kol. 161–163.
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sił ks. profesor mgr Jan Kruczek83 z Myślenic, rodacy ks. Franczak i ks. Szarlej 
i kapłani dekanalni.

W dniach 19 IX do 10 X pokryto wieżę kościelną nową, dużą blachą ocyn-
kowaną przez p. Baklarzy z Tomic.

W dniu 22 IX 1955 zmarł nieodżałowanej pamięci nagłą śmiercią ks. pro-
boszcz kanonik F. Sitko, prawy człowiek, a kapłan o cnotach niespotykanych. 
Pogrzeb odbył się w Zawoi z udziałem J[ego] E[kscelencji] ks. biskupa Jopa 
i  licznego duchowieństwa. Kazanie wygłosił w dniu eksportacji ks. Tatara84 
z Andrychowa, zaś w dniu pogrzebu ks. Szlachta85 z Kalwarii.

Prace remontowe na plebanii: przestawienie pieców kaflowych przez mistrza 
kaflarskiego z Bachowic.

Spowiedź św. adwentowa, jak co roku, gromadziła niemniej wiernych niż 
w Wielkim Poście.

Rok 1956

Z okazji 300-lecia zawierzenia narodu polskiego M[atce] B[ożej] przez 
króla polskiego Jana Kazimierza86 odbywały się nabożeństwa dodatkowe połą-
czone z Triduum, zwłaszcza przed uroczystością odpustową. Triduum przed-
odpustowe prowadził o. Remigiusz87, karmelita z Przysłopia jako przeor tam-

83  Kruczek Jan (1912–1985) ksiądz. Święcenia 1939, wikariusz w Bodzanowie (1939–
1943), Myślenicach (1943–1945), od 1945 katecheta w  Myślenicach; zob. Kapłani zmarli 
w roku 1985, „Notificationes” 1985, nr 11–12, s. 280.
84  Tatara Klemens (1882–1959) ksiądz. Święcenia 1909, wikariusz w Porębie Żego-
ty (1909–1915), Ślemieniu (1915–1921), administrator tamże (1923), a następnie proboszcz 
(1923–1959); zob. AKMKr, Pers A 847, Ks. Klemens Tatara.
85  Szlachta Stanisław (1913–1980) ksiądz, prałat. Święcenia 1936, wikariusz w Lisz-
kach (1936–1939), Jaworznie (1939–1943), Brzeszczach (1944–1945), katecheta w  Białej 
(1945), administrator w Kalwarii Zebrzydowskiej (1945–1980), wicedziekan dekanatu ska-
wińskiego (1965), dziekan dekanatu kalwaryjskiego (1971–1980); zob. AKMKr, Pers A 1335, 
Ks. Stanisław Szlachta.
86  W czasie potopu szwedzkiego, 1 IV 1656, Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej zło-
żył śluby przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, oddając kraj pod opiekę Maryi oraz obiecując 
poprawę doli chłopów i mieszczan, kiedy tylko ojczyzna uwolniona zostanie od wroga.
87  O. Remigiusz od Trójcy Przenajświętszej (Józef Czech) (1917–1988) karmelita bosy. 
Do Karmelu w Czernej wstąpił w 1934, święcenia kapłańskie 1942, prowincjał polskiej pro-
wincji karmelitów bosych (1969–1972), przeor klasztorów w Przemyślu, Wrocławiu, Łodzi 
i Krakowie, przełożony w klasztorze Zawoja-Przysłop (1954–1957, 1960–1963, 1975–1978); 
zob. K. Furmanik, Księga zmarłych..., dz. cyt., s. 255.

tejszy, sumę celebrował ks. infułat Skalski88 z Mszany Dolnej, kazanie wygłosił 
ks. proboszcz z Wiśniowej, mgr Edward Opyrchał89, z udziałem jak zawsze 
księży dekanalnych: ks. Sitarz, ks. Kosturek, ks. Długopolski, ks. Kowalski90 
z Bystrej, ks. Wawro, ks. Wcisło, ks. Bubak, rodacy ks. Szarlej, ks. Franczak, 
alumn Czesław Pacyga91.

Parafianie zakupili dzwon z roku 1917 na uczczenie 300-lecia, kapę i sztan-
dar.

Rekolekcje wielkopostne wygłosił o. prowincjał od pijarów z Krakowa, 
o. Buba92, i o. Krzysztof93.

W dniu 22 XI odbyła się pierwsza kongregacja dekanalna z udziałem wszyst-
kich księży dekanalnych. Naukę duchową wygłosił o. przeor karmelita, o. Re-
migiusz.

Ze zmian: po długiej nieobecności powrócił na stolicę biskupią J[ego] E[k-
scelencja] ks. arcybiskup E. Baziak, a pełniący tymczasowo obowiązki J[ego] 
E[kscelencja] ks. biskup Jop przeniesiony został na stanowisko ordynariusza 
do Opola.

88  Skalski Teofil (1877–1957) ksiądz, infułat. Święcenia 1900 dla diecezji łuckiej, 
więzień obozu koncentracyjnego w Asch k. Karlsbadu (1941), duszpasterz w Nowym Targu 
(1942), administrator w Mszanie Dolnej (1942–1958); zob. AKMKr, Pers A 1058, Ks. Teofil 
Skalski.
89  Opyrchał Edward (1914–1981) ksiądz. Święcenia 1932, wikariusz w Wawrzeńczy-
cach (1938–1942), Więcławicach (1942–1944), Pleszowie (1944–1951), od 1951 administra-
tor, a od 1966 proboszcz w Wiśniowej, wicedziekan dekanatu dobczyckiego 1974 i 1976; zob. 
J. Kracik, Księża zmarli w 1981, „Notificationes” 1981, nr 10–12, s. 287.
90  W Bystrej Podhalańskiej nie było księdza o tym nazwisku. Przypuszczalnie chodzi 
o pochodzącego z Bystrej ks. Wojciecha Kowalika (patrz przyp. 96) lub ks. Stanisława Kowa-
lika wyświęconego w 1956.
91  Pacyga Czesław (1935– ) ksiądz. Święcenia 1959 we Wrocławiu, wikariusz w Choj-
nowie (1959–1962), Wałbrzychu w parafii św. św. Aniołów Stróżów (1962–1963), Nowej Ru-
dzie w parafii św. Mikołaja (1963–1969), proboszcz w Maniowie Wielkim (1969–1994), Wę-
grach (1994–2010), w 2010 przeszedł na emeryturę, mieszka w Kalwarii Zebrzydowskiej; zob. 
Personalia przekazane przez ks. Pacygę.
92  Innocenty od Męki Pańskiej (Jan Buba) (1909–1984) pijar, historyk zakonu, pro-
wincjał. Do pijarów wstąpił w 1926, śluby wieczyste 1931, święcenia kapłańskie 1935, wycho-
wawca kleryków, asystent prowincjalny, prowincjał (1952–1955), archiwista zakonu w  Ar-
chiwum Prowincji Pijarów w Krakowie, autor licznych prac naukowych i popularyzatorskich 
z zakresu historii zakonu pijarów, wyborny kaznodzieja; zob. O. Jan Innocenty Buba SP (1909–
1984), www.pijarzy.pl (13.07.2016).
93  Wraz z o. Kucem i o. Bubą w kolegium krakowskim przebywał o. Krzysztof Łyp 
(1921–?). Do zakonu pijarów wstąpił w  1948, pierwsze śluby 1949, śluby wieczyste 1952, 
święcenia kapłańskie 1953, prawdopodobnie ok. 1958/1959 przebywał już poza zakonem; 
zob. APPZP, Tabela personalna, O. Łyp Krzysztof.
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Rok 1957

Upłynął bez większych zmian. Rekolekcje wielkopostne wygłosił o. jezuita 
Cięciwa94. Sumę odpustową celebrował ks. proboszcz St. Kosturek z Tarnawy 
Dolnej, a kazanie wygłosił ks. Stanisław Wcisło, wikariusz z Jordanowa.

W okresie letnim zmarł śp. ks. infułat Skalski.

Rok 1958

Rok burzliwy, obfitował w  kataklizmy powodziowe. Rekolekcje wygłosił 
o. jezuita Maćkowski95 z Zakopanego. Zmarł ks. biskup Stanisław Rospond96. 
Sumę odpustową celebrował ks. proboszcz Leon Bzowski97 z  Trzebini, ser-
deczny przyjaciel z czasów alumnatu, a kazanie wygłosił o. jezuita Maćkow-
ski z Zakopanego.

94  Cięciwa Franciszek (1915–1992) ksiądz. Do jezuitów wstąpił w 1930 w Starej Wsi, 
studia filozoficzne w Krakowie (1936–1939), więzień obozów koncentracyjnych w Auschwitz 
i Dachau, studia teologiczne w Rzymie (1945–1948), święcenia 1946, po powrocie do kraju 
socjusz mistrza nowicjatu w Starej Wsi (1949–1952), superior w Częstochowie (1968–1977), 
duszpasterz trzeźwościowy w Zakopanem (1989–1992), misjonarz ludowy; zob. Encyklopedia 
wiedzy..., dz. cyt., s. 101.
95  Maćkowski Mieczysław (1919–1991) ksiądz. Do zakonu jezuitów wstąpił w 1938 
w Starej Wsi, święcenia 1946 w Starej Wsi, operariusz w Staniątkach, Czechowicach, Wrocła-
wiu, Zakopanem, gdzie był również kapelanem sióstr karmelitanek oraz prowadził duszpa-
sterstwo trzeźwościowe; zob. Encyklopedia wiedzy..., dz. cyt., s. 398.
96  Rospond Stanisław (1877–1958) biskup krakowski. Studia w Krakowie i Innsbrucku, 
święcenia 1901 w Krakowie, wikariusz w Wadowicach, prefekt wyższego i niższego semina-
rium duchownego, katecheta w krakowskich szkołach, od 1920 rektor seminarium duchow-
nego, w 1927 prekonizowany biskupem sufraganem krakowskim, sakrę przyjął 12 VI 1927, 
wikariusz generalny i dziekan Kapituły Metropolitalnej, podczas II wojny światowej należał 
do Obywatelskiego Komitetu Pomocy i brał udział w zjazdach Rady Głównej Opiekuńczej, 
w latach 1953–1956 internowany w Częstochowie przez władze komunistyczne; zob. T. Graff, 
Rospond Stanisław, w: Ek, t. 17, Lublin 2012, kol. 344–345.
97  Bzowski Leon (1901–1966) ksiądz. Święcenia 1927, wikariusz w Czarnym Dunajcu 
(1928–1932), Choczni (1932–1935), katecheta w  Białej (1935–1939), kapelan Wojska Pol-
skiego, od 1939 administrator w Trzebini, proboszcz tamże, administrator ex currendo w Pło-
kach 1946; zob. AKMKr, Pers A 1118, Ks. Leon Bzowski.

W sierpniu ks. profesor doktor Karol Wojtyła98 został biskupem sufraganem 
Arcybiskupa Kurii Metropolitalnej w Krakowie jako najmłodszy z Episkopatu 
Polski, odznaczający się wielkimi zdolnościami i nadzwyczajną pracowitością.

Rok 1959

To rok wielkich burz zimowych i katastrof światowych.
Rekolekcje wielkopostne wygłosił o. jezuita, o. Sobala99 z Krakowa.
W dniu 29 czerwca odbyły się trzecie z kolei prymicje w parafii Czesława 

Pacygi – alumna seminarium wrocławskiego. Kazanie prymicyjne wygłosił ro-
dak skawicki, ks. proboszcz z Drogomyśla w cieszyńskim, ks. Stanisław Szarlej. 
W uroczystości prymicyjnej wzięli udział sąsiedzi z dekanatu i goście Wrocław-
skiego Seminarium Duchownego, m.in. Jan Stępień, rodak skawicki ks. Stani-
sław Franczak, notariusz Arcybiskupa Kurii Wrocławskiej.

Sumę odpustową odprawił ks. kanonik T. Kurowski100 z Makowa Podhalań-
skiego, a kazanie wygłosił ks. proboszcz Edward Opyrchał z Wiśniowej.

98  Jan Paweł II, Karol Wojtyła (1920–2005) filozof, teolog, pisarz, papież, święty. Świę-
ceniach 1946 w  Krakowie, kontynuacja studiów w  Rzymie, wikariusz w  Niegowici i  parafii 
św. Floriana w Krakowie, duszpasterz akademicki, wykładowca na Wydziale Teologicznym UJ 
i Wydziale Filozoficznym KUL, w 1958 mianowany sufraganem, a w 1964 arcybiskupem me-
tropolitą krakowskim, powołał Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie, przeprowadził sy-
nod diecezjalny oraz synod metropolii krakowskiej, rozwijał apostolstwo świeckich, aktyw-
nie uczestniczył w Soborze Watykańskim II, wiceprzewodniczący Episkopatu Polski (1969), 
w 1967 mianowany kardynałem, w 1978 obrany papieżem. W czasie swojego pontyfikatu pro-
wadził wszechstronny dialog ze światem i Kościołami lokalnymi, czemu służyły m.in. podró-
że apostolskie, encykliki, beatyfikacje i  kanonizacje. Był jednym z  najbardziej wpływowych 
przywódców XX wieku. Beatyfikowany 2011, kanonizowany 2014; zob. Z. Zieliński, Jan Pa-
weł II, Karol Wojtyła, w: Ek, t. 7, Lublin 1997, kol. 837–841; J. W. O’Malley, Historia…, dz. cyt.,  
s. 401–415.
99  Sobala Józef (1915–1974) ksiądz. Do jezuitów wstąpił w 1934 w Starej Wsi, świę-
cenia 1941 w Starej Wsi, studia filozoficzne w Krakowie (1936–1939), teologiczne w Lublinie 
(1939–1940), Starej Wsi (1940), Nowym Sączu (1941) i Wiedniu (1942), operariusz w Rudzie 
Śląskiej (1943–1946), kaznodzieja w Biskupicach (1946–1948), kaznodzieja, rekolekcjonista, 
wykładowca homiletyki w Krakowie (1948–1970), superior w Czechowicach (1970–1974); 
zob. Encyklopedia wiedzy..., dz. cyt., s. 627.
100  Kurowski Teofil (1909–1983) ksiądz. Święcenia 1933, wikariusz w Zebrzydowi-
cach (1933–1936), Jordanowie (1936–1940), Wieliczce (1940–1942), Krakowie – w parafii 
św. Mikołaja (1942–1946), administrator w Makowie Podhalańskim (1946–1962) i Oświęci-
miu (1962–1968), archiprezbiter bazyliki Mariackiej (1968–1983), od 1964 kanonik Kapitu-
ły Metropolitalnej, dziekan dekanatu Kraków I (1968 i od 1971); zob. J. Kracik, Księża zmarli 
w 1983 roku, „Notificationes” 1983, nr 11–12, s. 311.
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Rok 1960

Rekolekcji wielkopostnych udzielał ks. proboszcz Edward Opyrchał z Wi-
śniowej.

W dniu 10 lipca J[ego] E[kscelencja] ks. biskup dr Karol Wojtyła dokonał 
poświęcenia ołtarza pod wezwaniem św. Józefa.

Tydzień przed tą uroczystością kraj nasz nawiedziła olbrzymia powódź, która 
dotknęła wielu parafian. Kapłani, mimo tych trudności powstałych na skutek 
powodzi, dojechali, by ułatwić wiernym pojednanie z Bogiem.

W tym roku zostały ufundowane organy dwunastogłosowe, wykonane przez 
firmę Biernackich101 z Krakowa. Fundusze na ten cel uzyskano z przesłanych 
pieniędzy z Chicago przez siostrę ks. Szarleja na ręce Edwarda Ficka, Przewodni-
czącego Komitetu Parafialnego, a następnie w całości przekazano Firmie Bier-
nackich. Dalsze ofiary na ten cel uzyskane zostały ze sprzedaży gruntów, tj. legat 
po śp. Józefie Migas 10 arów, po Janie Bisaga 20 arów, parcelę ofiarowaną przez 
Ludwinę Ficek, gospodynię z Milówki, rodaczkę ze Skawicy.

Ofiary parafian oraz część ze sprzedaży Lasów Uprawnionych zadeklarowa-
nych na rzecz kościoła przez ogół parafian [pokryły koszty zakupu organów]. 
Szczególnie ofiarną pracą wyróżnili się Eugeniusz Ficek, Edward Ficek, Bogu-
sław Marek.

W dniu 6 listopada tegoż roku Jego Ekscelencja ks. biskup dr Julian Groblic-
ki102 dokonał poświęcenia organów, wygłaszając przemówienie z tej okazji do 

101  Firma organmistrzowska Biernackich założona została przez Hugona Biernackie-
go w 1859–1860 w Osieku k. Płocka. Budowane przez nią instrumenty trafiały do Królestwa 
Polskiego, na Litwę i do Rosji. Firma zakończyła działalność w latach 90. XX w. Do najwięk-
szych wybudowanych przez firmę instrumentów należą organy w  kościele św. Elżbiety we 
Lwowie, NMP w Toruniu, Farze Witoldowej w Grodnie oraz w Carskim Siole. Biernaccy byli 
nagradzani i odznaczani, m.in. złotym medalem na Wystawie Krajowej w Poznaniu (1929), 
srebrnymi medalami w Częstochowie i Kaliszu; zob. D. Zagacki, Biernaccy – twórcy organów, 
http://znadniemna.pl (13.05.2016).
102  Groblicki Julian (1908–1995) biskup krakowski. Święcenia kapłańskie w Krakowie 
1933, wikariusz w Czarnym Dunajcu (1933–1934), w latach 1934–1936 kontynuował studia 
w Rzymie, uzyskując stopień doktora teologii, kapelan i sekretarz abp. Sapiehy (1936–1945), 
równocześnie wikariusz parafii św. Szczepana w Krakowie (1938–1939), wykładowca semi-
narium duchownego, obrońca węzła małżeńskiego w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie 
(1947–1960), w 1960 prekonizowany biskupem i ustanowiony sufraganem krakowskim, sa-
krę biskupią przyjął 18 IX 1960, wikariusz generalny (1962–1992), a w latach 1978–1979 wi-
kariusz kapitulny archidiecezji, od 1964 scholastyk Krakowskiej Kapituły Metropolitalnej, od 
1977 jej archidiakon, od 1982 dziekan, uczestnik Soboru Watykańskiego II, w 1992 zrezygno-
wał z obowiązków biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej; zob. K. R. Prokop, Biskupi 
Kościoła katolickiego w III Rzeczpospolitej. Leksykon biograficzny, Kraków 1998, s. 48–49.

wiernych, nawiązując do czasów, kiedy jeszcze, jako młody kapłan w asyście ks. 
kardynała Sapiehy, pełniąc funkcję jego kapelana, był świadkiem owych zma-
gań w początkowej fazie poczynań w budowie kościoła – wskazał rolę organów, 
które mają towarzyszyć wszystkim uroczystościom radosnym i smutnym życia 
ludzkiego. Nawiązuje również do hasła Millenium103 – obrona węzła małżeń-
skiego, mianowicie aby uniknąć zgrzytów, dysonansów w muzyce, muszą być 
organy zestrojone, tak i w życiu małżeńskim winni być ze sobą zgrani małżon-
kowie, mimo różnic w wychowaniu, różnic charakteru czy usposobień. Cele-
brował Mszę św., po czym udzielił błogosławieństwa. W ceremonii tej uczest-
niczyli:

• ks. prof. proboszcz Grodecki104 z Krakowa;
• ks. dr prałat Kocyłowski105 z Wrocławia;
• ks. proboszcz T. Kurowski z Makowa P[odhalańskiego];
• ks. proboszcz Kosturek St. z Tarnawy;
• ks. proboszcz St. Szarlej z Drogomyśla;
• ks. Franczak – notariusz Arcybiskupa Kurii Wrocławskiej;
• o. Remigiusz, przeor karmelitów z Przysłopia w Zawoi.
Pasterka została odprawiona w nocy o godzinie 12.00 przez ks. dr. prała-

ta Kocyłowskiego z Wrocławia, z kazaniem towarzyszył mu ks. rodak skawicki 
Stanisław Franczak. Zawitali oni w progi domu rodzinnego, by wspólnie spo-
żyć tradycyjną wigilię.

Warunki materialne trudne. Brak obiektów przemysłowych zmusza mło-
dzież i starszych do emigracji poza teren parafii, by wedle ulubionej pieśni, czę-
sto powtarzanej przez społeczność tutejszą: „I góry porzucić trzeba, dla chleba 
Panie, dla chleba…”.

103  Milenium chrztu Polski – religijne uroczystości związane z 1000-leciem chrztu Pol-
ski, zorganizowane na Jasnej Górze w Częstochowie w 1966. Milenium poprzedziła Wielka No-
wenna w latach 1957–1966, której inicjatorem był kard. Stefan Wyszyński.
104  Grodecki Stanisław (1906–1983) ksiądz, prałat. Święcenia 1931, wikariusz w Ma-
kowie Podhalańskim (1931–1936), bazylice Mariackiej w Krakowie (1936–1939, 1947–1968), 
kapelan wojskowy (1939–1947), proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie (1968–1981), od 
1981 rezydent w Skrzydlnej i od 1982 w Swoszowicach; zob. J. Kracik, Księża zmarli w 1983 
roku, „Notificationes” 1983, nr 11–12, s. 312–313.
105  Kocyłowski Hieronim (1910–1983) ksiądz, prałat. Święcenia 1934, wikariusz w Ja-
sienicy i Brzozowie (1934–1935), kapelan i sekretarz ordynariusza przemyskiego Franciszka 
Bardy’ego, w latach 1936–1939 kontynuował studia w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z prawa 
kanonicznego, w czasie II wojny światowej należał do AK, po wojnie kierował Caritas prze-
myską, w 1958 przybył do Wrocławia, gdzie pracował w kurii arcybiskupiej, sekretarz Komisji 
Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Ogólnego i Turystyki oraz Komisji Maryjnej, od 
1963 kanonik Kapituły Katedralnej wrocławskiej, od 1969 prałat papieski; zob. J. Mandziuk, 
Słownik księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej 1945–1992, Warszawa 1997, s. 143–145.
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Rok 1961

Rok ten był na ogół dobrym, pod względem moralnym i materialnym, bez 
klęsk żywiołowych.

Z racji roku milenijnego – spowiedź adwentowa z udziałem bardzo licznych 
wiernych, równocześnie z  dużym udziałem kapłanów dekanalnych i  z poza 
także: ks. Uczniak106, profesor z Makowa Podhalańskiego, ks. Wądrzyk107, pro-
boszcz z Zawoi, ks. Długopolski z Sidziny, ks. Opyrchał, profesor z Sidziny (tam 
rezydujący), ks. H. Staudt108 z Bystrej Podhalańskiej, ks. Kosturek z Tarnawy.

Rekolekcje wielkopostne prowadził o. jezuita Leśniak z Krakowa. Sumę od-
pustową celebrował ks. Kosturek z Tarnawy, tamtejszy proboszcz, a kazanie wy-
głosił kolega z ławy szkolnej, o. jezuita Franciszek Woźniak109 – filolog.

W tym roku wykonana została polichromia prezbiterium przez artystę Józe-
fa Machwica110 z Tarnowskich Gór.

Rok ten zakończono uroczystym nabożeństwem ekspiacyjnym w nocy o 12.00 
z nieszporami i Mszą św.

106  Uczniak Władysław (1891–1967) ksiądz. Święcenia 1917, wikariusz w Czarnym 
Dunajcu (1917–1920), Szaflarach (1920–1925), Skawinie (1925), Biskupicach (1926), Ten-
czynku (1927), katecheta w Mszanie Dolnej (1929), od 1934 w Gdowie, rezydent w Makowie 
Podhalańskim (1960–1967); zob. AKMKr, Pers A 1146, Ks. Władysław Uczniak.
107  Wądrzyk Władysław (1912–1990) ksiądz, prałat. Święcenia 1939, wikariusz 
w Niedźwiedziu (1939–1943), katecheta w Wieliczce (1943–1953), kapelan sióstr w Wieliczce 
(1954–1956), administrator w Zawoi (1957–1966), proboszcz w Zawoi (1966–1987), wicedziekan 
dekanatu makowskiego (1971–1982), od 1987 rezydent w Zawoi; zob. Kapłani archidiecezji 
krakowskiej zmarli w roku 1990, „Notificationes” 1990, nr 10–12, s. 170.
108  Staudt Henryk (1925–1980) ksiądz. Święcenia 1952, wikariusz w Ujsołach (1952–
1957), Porębie Żegoty (1957–1958), Wróblowicach (1958–1960), Jordanowie z  rezydencją 
w Bystrej (1960–1963), administrator w Orawce (1963–1966), a następnie proboszcz (1966–
1975), administrator w Barwałdzie (1975–1980); zob. J. Kracik, Księża zmarli w 1980 roku, 
„Notificationes” 1981, nr 3–4, s. 97.
109  Woźniak Franciszek (1912–1998) ksiądz. Do jezuitów wstąpił w 1927 w Starej Wsi, 
święcenia 1941 w Nowym Sączu, studia filozoficzne w Krakowie (1933–1936), teologiczne 
w Nowym Sączu (1939–1943), ukończył na UJ filologię klasyczną (1936–1939, 1945–1947), 
wykładowca języka łacińskiego i  greckiego w  Starej Wsi (1950–1960) i  Krakowie (1960–
1964), socjusz prowincjała (1964–1967), operariusz w Krakowie (1967–1983), od 1985 w Sta-
rej Wsi, autor książek religijnych; zob. Encyklopedia wiedzy..., dz. cyt., s. 761.
110  Machwic Józef artysta-malarz, łączył wiele technik, lubił eksperymentować, au-
tor obrazów, rysunków, grafik, polichromii w licznych kościołach południowej Polski, zmarł 
w 1973; zob. Autor eksperymentalny, http://tarnowskiegory.naszemiasto.pl (11.05.2016).

Rok 1962

Początek tego roku rozpoczął się mroźnie i  trwał prawie do końca marca 
z nadmiernymi opadami śniegu, a ludzie przedzierali się dosłownie tunelami 
śnieżnymi do kościoła.

W tym okresie właśnie przypadły drugie misje święte w parafii, trwające od 
11 marca do 18 marca włącznie. Tytułem do tego rodzaju przeżyć było przygo-
towanie parafii do obchodów tysiąclecia przyjęcia wiary, a także 10-lecie istnie-
nia parafii i 18-lecie pracy na terenie parafii. Misje prowadził wytrawny i znany 
szerokiemu ogółowi księży łowca dusz – o. jezuita St. Wodziński oraz Emil Try-
balski111 z Krakowa od św. Barbary. Mimo niekorzystnej pogody udział parafian 
był manifestacyjny.

zdj. nr 10 Tłumna procesja skawiczan z krzyżem misyjnym.

111  Trybalski Emil Stanisław (1930–2001) ksiądz. Do jezuitów wstąpił w 1948 w Starej 
Wsi, święcenia kapłańskie 1958 w Warszawie, studia filozoficzne w Krakowie (1952–1955), 
teologiczne w  Warszawie (1955–1959), misjonarz ludowy; zob. Encyklopedia wiedzy..., 
dz. cyt., s. 701.
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W dniu 27 i  28 IX została dokonana druga wizytacja kanoniczna parafii 
przez J[ego] E[kscelencję] ks. biskupa dr. Juliana Groblickiego w towarzystwie 
ks. dziekana Mateusza Zdebskiego, ks. kapelana profesora Pochopienia112 i in-
nych kondekanalnych księży. W  czasie udzielania sakramentu bierzmowania 
kazanie wygłosił ks. wikariusz z Zawoi, a sumę w dniu 28 IX odprawił ks. nota-
riusz Arcybiskupa Kurii Wrocławskiej, ks. rodak skawicki, St. Franczak.

zdj. nr 11 Bp Groblicki na przewidzianej prawem kanonicznym wizytacji duszpaster-
skiej w Skawicy.

W dniu 28 XI odbyło się Czuwanie Soborowe113 całej parafii, zakończone 
w dniu 29 XI odśpiewaniem Te Deum i udzieleniem odpustu zupełnego. Wy-
znaczona delegacja brała udział w czuwaniu w Częstochowie.

112  Pochopień Jan (1912–1986) ksiądz. Święcenia 1936, wikariusz w  Międzybrodziu 
Bialskim (1936–1937), Milówce (1937), Kościelisku (1938), katecheta w Bobrku (1938–1939), 
Milówce (1939–1940), Wieliczce (1940–1941), wikariusz w parafii św. Szczepana w Krakowie 
(1941), katecheta w Wieliczce od 1941 i Krakowie od 1943, notariusz kurii (1950–1952), wię-
ziony przez władze komunistyczne (1952–1956), wicekustosz katedry wawelskiej (1963–1964), 
rezydent na Wawelu; zob. Kapłani zmarli w roku 1986, „Notificationes” 1986, nr 11–12, s. 296.
113  Jasnogórskie Czuwania Soborowe – inicjatywa mająca na celu mobilizację polskich 
katolików w niesieniu modlitewnej pomocy ojcom Soboru Watykańskiego II. Czuwania za-
planowane były na cztery lata.

Rok 1963

Ks. proboszcz Kolegiaty Świętej Anny – Jan Pietraszko114 został wyniesiony do 
godności biskupiej jako sufragan Arcybiskupa Metropolii Krakowskiej.

Przyjaciel narodu polskiego papież Jan XXIII115 – papieżem dobroci zwany, 
który zwołał II Sobór Watykański, zmarł, napełniając żalem cały świat wierzą-
cych, a nawet i ateistyczny. Następcą został arcybiskup Montini, który przyjął 
imię Pawła VI116. Kontynuował dalej zwołany II Sobór Watykański przez po-
przednika swego.

W dniu 25 VIII przypadła uroczystość odpustowa ku czci Matki Boskiej 
Częstochowskiej w ramach nabożeństw tzw. dni maryjnych, poprzedzona słu-
chaniem spowiedzi św. z  udziałem księży: ks. Wądrzyk, proboszcz z  Zawoi, 

114  Pietraszko Jan (1911–1988) biskup krakowski. Święcenia kapłańskie 1936, wika-
riusz w Rabce, Czarnym Dunajcu (1942–1943), Zakopanem (1944–1946), kapelan i sekretarz 
abp. Sapiehy, katecheta licealny i  kapelan harcerek krakowskich, od 1947 prefekt krakow-
skiego seminarium duchownego oraz duszpasterz akademicki, od 1957 proboszcz parafii św. 
Anny w Krakowie, w 1962 prekonizowany biskupem sufraganem krakowskim, sakrę przyjął 
w  1963, wikariusz generalny archidiecezji, autor publikacji teologicznych, wybitny kazno-
dzieja, zmarł w opinii świętości, od 1994 trwa proces beatyfikacyjny; zob. E. Gigilewicz, Pie-
traszko Jan, w: Ek, t. 15, Lublin 2011, kol. 545–546.
115  Jan XIII, Angelo Giuseppe Roncalli (1881–1963) papież, święty. Święcenia ka-
płańskie 1904, sekretarz biskupa Bergamo Giacomo Radini-Tedeschiego oraz wykładowca 
historii Kościoła i apologetyki w seminarium duchownym (1905–1915), kapelan wojskowy 
(1915–1918), od 1920 kierował papieskim Dziełem Rozkrzewiania Wiary i wykładał patrolo-
gię w seminarium rzymskim, od 1925 wizytator apostolski (jako biskup tytularny Areopolis), 
a następnie (1931–1934) delegat apostolski w Bułgarii, (od 1934) w Turcji i Grecji, od 1944 
nuncjusz apostolski we Francji, w 1953 kreowany kardynałem i mianowany patriarchą Wene-
cji, wybrany na papieża w 1958, zwołał sobór powszechny – Watykański II, który zapocząt-
kował wielką reformę Kościoła, zyskał ogólnoświatową sympatię, beatyfikowany 2000, kano-
nizowany 2014; zob. Z. Zieliński, Jan XIII, Angelo Giuseppe Roncalli, w: Ek, t. 7, Lublin 1997, 
kol. 835–837; J. W. O’Malley, Historia..., dz. cyt., s. 373–385.
116  Paweł VI, Giovanni Battista Montini (1897–1978) papież. Święcenia kapłańskie 
1920, studia na Gregorianum i Sapienzy, dyplomata watykański, m.in. sekretarz w nuncja-
turze warszawskiej (1923), od 1933 bliski współpracownik sekretarza stanu Eugenio Pacel-
lego, od 1937 substytut w sekretariacie stanu, w 1954 mianowany arcybiskupem Mediolanu, 
w 1958 kreowany kardynałem, jednogłośnie wybrany na papieża w 1963, nazwany „pierw-
szym nowoczesnym papieżem”, intelektualista obeznany ze współczesną literaturą, filozofią 
i  teologią, kontynuował Sobór Watykański II, po zakończeniu soboru kierował procesem 
przystosowania Kościoła do wymogów współczesności, odbył wiele owocnych podróży apo-
stolskich, np. doprowadził do pojednania z patriarchą Atenagorasem I i cofnięcia ekskomu-
nik rzuconych w XI; zob. Z. Zieliński, Paweł VI, Giovanni Battista Montini, w: Ek, t. 15, Lublin 
2011, kol. 123–126; J. W. O’Malley, Historia..., dz. cyt., s. 379–399.
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ks. Paluch117, wikariusz zawojski, ks. Uczniak z Makowa Podhalańskiego, ks. 
Kosturek, ks. Jasieczko118, wikariusz z  Makowa Podhalańskiego, ks. Kruczek 
z Myślenic. Sumę odpustową odprawił ks. mgr prałat Tadeusz Witkoś119, wi-
ceoficjał Sądu Biskupiego z Wrocławia, w asyście ks. rodaka skawickiego Sta-
nisława Franczaka – notariusza Arcybiskupa Kurii Wrocławskiej. Kazanie wy-
głosił ks. profesor Kruczek Jan z Myślenic. [Obecni byli także:] ks. Wawro, ks. 
Koniówka120, rezydent – profesor z Krakowa, ks. Długopolski, rodak osielecki, 
ks. Kowalik121 z Myślenic, senior et junior z Bystrej Podhalańskiej, ks. Staudt, 
ks. Dźwigoński122 z Makowa Podhalańskiego, ks. Wądrzyk z Zawoi, prepozyt, 
ks. Bodzek ze Skomielnej B[iałej], ks. dziekan M. Zdebski z Rabki z ks. Rogow-

117  Paluch Antoni (1934–2008) ksiądz. Święcenia 1957, wikariusz w  Regulicach 
(1957–1959), Mucharzu (1959–1961), Czernichowie (1961–1963), Zawoi (1963–1965), Pła-
zie (1965–1966), Kozach (1966), Ostrowsku (1966–1967), Rudawie (1967–1970), Krzczo-
nowie (1970–1971), Bielanach (1971–1974), Kasinie Wielkiej (1974–1978), proboszcz we 
Włosani (1978–1987), duszpasterz w Stanisławie Dolnym (1987–1989), proboszcz w Harbu-
towicach (1989–1999), od 1999 emeryt w Makowie Podhalańskim; zob. Zmarli księża archi-
diecezji krakowskiej, „Notificationes” 2008, nr 7–9, s. 150.
118  Jasieczko Zenon (1934–1997) ksiądz. Święcenia 1957, wikariusz w Osieku (1957–
1959), Krzyszkowicach (1959–1960), Nowym Targu (1960–1961), Dobczycach (1961–1963), 
Makowie Podhalańskim (1963–1964), Wadowicach (1964–1967), Białej (1967–1971), wika-
riusz-ekonom w  Rudniku (1971–1973), proboszcz tamże (1973–1979), wikariusz-ekonom 
w Tenczynku (1979–1982), po czym proboszcz (1982–1989), proboszcz w Bystrej Krakow-
skiej (1987–1997); zob. AKMKr, Tabela personalna, Ks. Zenon Jasieczko.
119  Witkoś Tadeusz (1906–1987) ksiądz, prałat. Święcenia 1932 w Przemyślu, wika-
riusz w Krościenku Wyżnem (1932–1934), Tyczynie (1934–1936), administrator w Wietunie 
(1936–1945), kapelan AK, duszpasterz w Wierzbnej (1946) i Polichnie (1947), wikariusz we 
Wrocławiu – Psie Pole (1947–1950), prokurator w WSD we Wrocławiu i notariusz Kurii Ar-
cybiskupiej (1950–1956), notariusz Sądu Metropolitalnego (1956–1983); zob. AAWr, sygn. 
W IV/16, Ks. Tadeusz Witkoś.
120  Koniówka Ludwik (1889–1976) ksiądz, prałat. Święcenia 1913, wikariusz w Siepra-
wiu (1913–1916), Gaju (1916–1917), katecheta w szkołach krakowskich (1917–1961), rezy-
dent w parafii św. Anny w Krakowie; zob. J. Kracik, Księża zmarli w 1976 roku, „Notificatio-
nes” 1976, nr 11–12, s. 312.
121  Kowalik Wojciech (1893–1967) ksiądz. Święcenia 1922, wikariusz w Suchej Beskidz-
kiej (1923–1926), Krakowie-Podgórzu (1926–1927), katecheta w Myślenicach (1927–1959), 
od 1938 rektor kościoła na Stradomiu w Myślenicach; zob. AKMKr, Pers A 395, Ks. Wojciech 
Kowalik.
122  Dźwigoński Franciszek (1913–1993) ksiądz, prałat. Święcenia 1937, wikariusz 
w Porębie Żegoty (1937–1939), Piaskach Wielkich (1939–1944), ekspozyt tamże (1944–1948), 
po czym administrator (1948–1957), administrator w Oświęcimiu (1957–1962), wikariusz 
w Makowie Podhalańskim (1962), administrator tamże (1962–1966), a następnie proboszcz 
(1966–1989), wicedziekan (1964–1971) i  dziekan (1971–1991) dekanatu makowskiego, 
przewodniczący Wydziału do spraw Budowy Kościołów Kurii Krakowskiej, archidiecezjalny 
Duszpasterz do spraw Wczasowo-Turystycznych; zob. AKMKr, Pers A 1549, Ks. Franciszek 
Dźwigoński.

cem123, ks. Opyrchał, ks. Gryga F.124, proboszcz z Jordanowa, ks. wikariusz z Jor-
danowa, ks. Sarna bawiący w Juszczynie w stronach rodzinnych.

W dniu 13 XI wyjechała do Częstochowy delegacja z tzw. „Soborowym Czy-
nem Dobroci”125.

W dniu 19 XI odprawiona została tzw. „Soborowa Wieczerza Pańska”126 po-
łączona ze spowiedzią św. i Komunią św. całej parafii.

Rok 1964

Ks. bp dr Karol Wojtyła arcybiskupem krakowskim. Nowy ordynariusz ar-
chidiecezji krakowskiej urodził się 18 V 1920 w Wadowicach. 1 listopada 1946 
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. metropolity kardynała Adama Stefana 
Sapiehy. 4 lipca 1958 Stolica Apostolska mianowała ks. dr. Karola Wojtyłę bi-
skupem tytularnym Ombi. Ks. biskup objął funkcję sufragana krakowskiego, 
a po śmierci śp. ks. arcybiskupa E. Baziaka, funkcję wikariusza kapitulnego ar-
chidiecezji krakowskiej.

W dniu 30 marca tegoż roku miejscowi kapłani rodacy, tj. ks. St. Franczak, 
ks. St. Szarlej i ks. Czesław Pacyga, wikariusz z Nowej Rudy Śląskiej, urządzili 
ze społeczeństwem miejscowym jubileusz kapłaństwa, 25-lecie święceń kapłań-
skich oraz pobytu jego [proboszcza] na terenie parafii w Skawicy 20-lecia. Do 
tego dołączył się także kolega z seminarium, ks. proboszcz St. Kosturek z Tarna-
wy. Tym milsze było to przeżycie, że bez owej pompy zewnętrznej niespodzie-

123  Rogowiec Tomasz (1918–1980) ksiądz. Święcenia 1943, wikariusz w Chochołowie 
(1943–1946), Wróblowicach (1946–1947), Zielonkach (1947–1948), Brzeziu (1948–1957), 
Żywcu (1958–1960), administrator w Harbutowicach (1960–1966), następnie proboszcz (1966–
1978), rezydent tamże (1978–1980); zob. AKMKr, Pers A 1331, Ks. Tomasz Rogowiec.
124  Gryga Franciszek (1914–1991) ksiądz. Święcenia 1940, wikariusz w Zembrzycach 
(1940), Jeleśni (1940–1945), Osieku (1945–1947), Oświęcimiu (1947–1951), administrator 
w Rajsku (1951–1952), wikariusz we Frydrychowicach (1952–1957), Żywcu (1957–1958), 
Krakowie – w parafii św. Szczepana (1958–1960), parafii Najśw. Salwatora (1960–1961), Jor-
danowie (1961–1965), proboszcz w Jordanowie (1965–1989), od 1989 rezydent w Jordano-
wie; zob. Księża zmarli w roku 1991, „Notificationes” 1991, nr 10–11, s. 121.
125  8 IX 1963 w całej Polsce rozpoczęła się akcja Soborowego Czynu Dobroci, będą-
ca kontynuacją modlitewnego wsparcia ojców Soboru Watykańskiego II oraz praktyczną re-
alizacją programu siódmego roku Wielkiej Nowenny: „Sprawiedliwość zaślubiona z miłością”. 
Delegacje poszczególnych parafii na Jasnej Górze składały księgi, w których były zapisane dobre 
czyny parafian.
126  Uroczysta msza, w czasie której konsekrowano hostię i palono świecę podarowaną 
przez jasnogórskich paulinów.
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wanie w ramach tylko parafii, bez powiadamiania o tym Kurii Biskupiej. Z są-
siadów był obecny ks. proboszcz kanonik, jubilat także, ks. mgr Wł. Wądrzyk 
i  kolega ks. Kosturek. Kazanie wygłosił ks. Szarlej, a  jubilatowi towarzyszyli 
w czasie uroczystej Mszy św. jubileuszowej ks. Stanisław Franczak i ks. Czesław 
Pacyga.

W dniu 5 IV J[ego] E[kscelencja] ks. biskup Groblicki w drodze powrotnej 
z uroczystości jubileuszowej ks. gospodarza zawojskiego, kolegi, ks. Wł. Wądrzyka, 
zawadził o progi skawickie, składając życzenia jubileuszowe.

Sumę odpustową odprawił ks. kanonik Kapituły Krakowskiej –  ks. prałat  
T. Kurowski, proboszcz z Oświęcimia, 30 VIII. Kazanie na prymarii wygłosił ks. 
Franczak St., a na sumie ks. mgr Mieczysław Satora, referent gospodarczy Naj-
przew[ielebniejszej] Kurii Metrop[olitalnej].

W dniu 3 XI delegacja parafialna złożyła różaniec w Częstochowie i przy-
wiozła dla parafii różaniec z medalem M[atki] B[oskiej] C[zęstochowskiej].

W dniu 8 XI odbyło się uroczyste nabożeństwo soborowe. Sumę celebrował 
ks. mgr Mieczysław Satora oraz wygłosił kazanie na temat III sesji soborowej127.

W dniach 12–14 XI odbyło się Triduum ku czci św. St. Kostki.

Rok 1965

W dniu 23 V zostało poświęcone tabernakulum pancerne ogniotrwałe przez 
ks. mgr. M. Satorę z wygłoszonym kazaniem okolicznościowym. Uroczystość ta 
była połączona z Pierwszą Komunią św.

W dniu 29 VIII odpust parafialny z udziałem jak zawsze dekanalnych księ-
ży. Sumę celebrował ks. wicedziekan, ks. kanonik mgr F. Dźwigoński, proboszcz 
z Makowa Podhalańskiego. Kazanie wygłosił o. bernardyn z Kalwarii, o. mgr 
nowicjuszów128.

127  Sobór Watykański II obradował w latach 1962–1965, mając na celu uwspółcześnie-
nie Kościoła katolickiego. Odbyły się cztery sesje soborowe. Trzecia miała miejsce jesienią 
1964, na której uchwalono dwa ważne dokumenty – Konstytucję o Kościele Lumen gentium 
oraz Dekret o ekumenizmie Unitas redintegratio; zob. K. Schatz, Sobory powszechne. Punkty 
zwrotne w historii Kościoła, tłum. J. Zakrzewski SJ, Kraków 2001, s. 258–328.
128  Skalniak Sergiusz Ludwik (1915–1998) bernardyn. Do zakonu bernardynów wstą-
pił w 1932 w Leżajsku, studia filozoficzno-teologiczne we Lwowie (1936–1939) i Kalwarii Ze-
brzydowskiej (1939–1940), profesja zakonna 1937, święcenia 1940, w 1975 uzyskał stopień 
magistra na Wydziale Teologicznym KUL, magister nowicjatu braci w Alwerni (1951–1954) 
i  w Przeworsku (1954–1963), magister nowicjatu kleryków w  Leżajsku (1963–1969), tam-
że definitor (1974–1975), asystent Trzeciego Zakonu św. Franciszka w Radomiu i Przewor-

W dniu 5 IX oddanie archidiecezji przez J[ego] E[kscelencję] ks. bp. Karola 
Wojtyłę Matce Bożej.

W dniu 5 XI wyjechała delegacja parafian do Częstochowy celem oddania 
się w macierzyńską opiekę M[atce] B[ożej]. Natomiast w dniu 11 XI nastąpiło 
oddanie parafii w macierzyńską opiekę M[atce] B[ożej].

W dniu 8 XII 1965 nastąpiło zakończenie II Soboru Watykańskiego, połą-
czone z uroczystym nabożeństwem dziękczynnym P[anu] Bogu.

Rok 1966

Rok obfitujący w uroczystości Milenijne 966–1966.
Rekolekcje wielkopostne prowadził o. kustosz bernardynów o. Marian Gło-

wacki129.
Paweł VI, z racji zakończonego soboru, obdarzył odpustem zupełnym za na-

wiedzenie katedry w terminie 1 I 1966 do końca maja 1966. Delegacja ze Ska-
wicy udała się 5 marca po odprawionych rekolekcjach wielkopostnych do ka-
tedry na Wawelu.

W dniu 8  marca odbyła się pokazowa lekcja religii ks. dr. B. Sadusia130 
z wyświetleniem filmu kolorowego „Podróż Ojca Świętego do Bombaju”.

W dniu 3 maja odbyło się ślubowanie z okazji 1000-letniej rocznicy Chrztu 
Polski.

sku, duszpasterz, spowiednik, rekolekcjonista; zob. K. Grudziński, Skalniak Sergiusz Ludwik,  
w: SPPF, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1981, s. 439–440; J. Kachel, Bernardyni..., dz. cyt., 
cz. 5, s. 149.
129  Głowacki Anioł Marian (1907–2002) bernardyn. Do zakonu bernardynów wstąpił 
w  1924 w  Leżajsku, studia filozoficzno-teologiczne we Włoszech (1926–1932), profesja 
zakonna 1928, święcenia 1931, w 1947 uzyskał stopień magistra na Wydziale Teologicznym 
UJ, gwardian w Tarnowie (1936–1939, 1943–1948), Kalwarii Zebrzydowskiej (1941–1943), 
Radecznicy (1957–1963), Piotrkowie Trybunalskim (1963–1965), magister nowicjatu (1939–
1941), definitor (1948–1952), od 1975 gwardian w Radecznicy, promotor Trzeciego Zakonu 
św. Franciszka oraz misji zagranicznych, misjonarz ludowy; zob. K. Grudziński, Głowacki 
Anioł Marian, w: SPPF..., dz. cyt., s. 144; J. Kachel, Bernardyni..., dz. cyt., cz. 2, s. 148.
130  Saduś Bolesław (1917–1990) ksiądz. Święcenia 1941, wikariusz w Makowie Podha-
lańskim (1941–1944), Krakowie-Prądniku Czerwonym (1944–1948), katecheta w Krakowie 
(1948–1960), kurialny referent nauczania religii (1960–1967), wikariusz-ekonom parafii św. 
Katarzyny w Krakowie (1967–1968), a następnie proboszcz (1968–1971), wikariusz-ekonom 
parafii św. Floriana w Krakowie (1971–1972), od 1972 w Austrii, w 1986 inkardynowany do 
archidiecezji wiedeńskiej; zob. Kapłani archidiecezji krakowskiej zmarli w roku 1990, „Notifi-
cationes” 1990, nr 10–12, s. 169.
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W dniu 28 sierpnia odpust milenijny poprzedzony, jak zawsze, spowiedzią 
św. Sumę celebrował ks. mgr kanonik Arcyb[iskupiej] Kurii Metrop[olitalnej] 
kanclerz Mikołaj Kuczkowski131 w asyście ks. wikarych z Makowa Podhalań-
skiego, ks. Andrzeja Waksmańskiego132 i ks. Wojciecha133 z Zawoi. Kazanie wy-
głosił rodak skawicki ks. mgr St. Szarlej – proboszcz z Hołdunowa.

Obowiązki penitencjarza przez okres wakacyjny, na wczasach przebywający 
z rodziną swoją w Skawicy, pełnił ks. kanonik Witold Kacz134 z Krakowa.

W dniu 16 XI odbyła się kongregacja dekanalna z udziałem wszystkich pra-
cujących księży w dekanacie.

Rok 1967

W dniu 25 III rezurekcję odprawił ks. wizytator nauki religii ks. dr Roman 
Daca135 oraz Mszę św. w asyście ks. mgr. M. Satory. Kazanie także wygłosił Ks. 

131  Kuczkowski Mikołaj (1910–1995) ksiądz, infułat. Święcenia 1944, wikariusz w Kra-
kowie – w parafii św. Floriana (1944), Szczakowej (1944–1948), Krakowie – w parafii św. Jó-
zefa (1948–1950) i parafii św. Szczepana (1950), kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie 
(1952–1981), kanonik Kapituły Metropolitalnej (1964–1983), od 1983 jej kustosz, admini-
strator ośrodka duszpasterskiego w Mistrzejowicach (1976), a następnie proboszcz (1976–
1988), rezydent w Mistrzejowicach (1988–1995); zob. Zmarli księża, „Notificationes” 1995, 
nr 10–12, s. 627.
132  Waksmański Andrzej (1941– ) ksiądz, prałat. Święcenia 1964, wikariusz w Mako-
wie Podhalańskim (1964–1967), Rabie Wyżnej (1967), Sierszy (1972–1976), Andrychowie 
(1976–1982), po czym proboszcz (1982–1991), proboszcz w Krakowie – w parafii św. Szcze-
pana (1991–2012), od 2012 rezydent tamże; zob. AKMKr, Tabela personalna, Ks. Andrzej 
Waksmański.
133  Kłusek Wojciech (1939– ) ksiądz. Święcenia 1963, wikariusz w Regulicach (1963–
1965), Zawoi (1965–1968), Barwałdzie (1968–1969), Pietrzykowicach (1969–1971), Niegowici 
(1971–1972), Zębie (1972–1977), Porąbce (1977–1981), administrator w Pobiedniku Małym 
(1981–1984), proboszcz tamże (1984–1992), a następnie w Korzkwi (1992–2006), od 2006 
rezydent w Zakopanem; zob. AKMKr, Tabela personalna, Ks. Wojciech Kłusek.
134  Kacz Witold (1920–1981) ksiądz. Święcenia 1943, wikariusz w Pcimiu (1943–1944), 
katecheta w Sułkowicach (1944–1949), wikariusz w Bronowicach Małych i pracownik sekre-
tariatu Żywego Różańca Dziewcząt (1949), pracownik Referatu Duszpasterstwa Kurii Kra-
kowskiej (1949–1950, 1957–1964), więziony przez władze komunistyczne (1950–1953), od 
1964 archidiecezjalny duszpasterz i  kierownik parafialnego duszpasterstwa chorych; zob.  
J. Kracik, Księża zmarli w 1981 roku, „Notificationes” 1981, nr 10–12, s. 286.
135  Daca Roman (1905–1994) ksiądz, prałat. Święcony dla archidiecezji lwowskiej 
1933, wikariusz w  Rawie Ruskiej (1933–1935), Sokołówce (1935), administrator w  Tucz-
nem (1935–1936), Nowosielcach (1936–1943), wikariusz we Lwowie (1943–1946), katecheta 

Wizytator. W dniu 3 IV udział w pielgrzymce do Częstochowy pod przewod-
nictwem J[ego] E[kscelencji] arcyb[iskupa] dr. Karola Wojtyły i J[ego] E[ksce-
lencji] ks. biskupa Juliana Groblickiego.

28 maja 1967 została poświęcona figura Serca Pana Jezusa oraz witraży 
przez ks. dr. R. Dacę, w obecności ks. mgr. M. Satory i Br. Siepaka136 z Osiel-
ca, ks. rodaka skawickiego, kanonika proboszcza St. Franczaka z Ołdrzychowic 
Kł[odzkich]. Prymarię celebrował ks. Siepak, a sumę ks. dr Daca.

Witraże wykonała firma Paczków z Krakowa według projektu artysty Ma-
chwica Józefa z Tarnowskich Gór. Jeden witraż ufundowała parafia na uczcze-
nie 1000-lecia Chrztu Polski 966–1966. Drugi rodaczka ze Skawicy A. Paluch 
z USA. Figura Serca Pana Jezusa została ufundowana przez tutejszą rodaczkę, 
Anielę Galant, zamieszkałą w Detroit.

W dniu 26 maja137 tegoż roku Ojciec św. mianował ks. abp. dr. Karola Woj-
tyłę, Metropolitę Krakowskiego, kardynałem.

Odpust parafialny 27 sierpnia. Sumę celebrował ks. dr Daca, a  kazanie 
odpustowe wygłosił o. Bonawentura138, bernardyn z  Tarnowa, z  udziałem 
wszystkich księży dekanalnych wraz z o. misjonarzem od O[jców] Białych139 
z Ugandy.

w Krakowie (1946–1957), wizytator katechetyczny (1966–1975), rezydent w Krakowie przy 
kościele św. Marka; zob. Zmarli kapłani, „Notificationes” 1994, nr 10–12, s. 557.
136  Siepak Bronisław (1909–1981) ksiądz. Święcenia 1934 w Wilnie, wikariusz w Pod-
brzeziu (1934–1937), Wilnie (1937), rektor kościoła w Gródku Białostockim (1937–1940), 
zesłaniec na Syberię (1940–1941), kapelan WP w ZSRR (1941–1942), Iranie (1942–1945), 
Bejrucie i Libanie (1945–1948), wikariusz w Detroit (1948–1966), rezydent w Osielcu (1966–
1981); zob. AKMKr, Tabela personalna, Ks. Bronisław Siepak.
137  Powinno być 26 czerwca.
138  Misztal Bonawentura Wacław (1932–2009) bernardyn. Do zakonu bernardynów 
wstąpił w 1950 w Leżajsku, profesja zakonna 1956, święcenia 1959, duszpasterz w Rado-
miu (1959), katecheta, misjonarz, spowiednik w Tarnowie (1959–1969, 1989–1993, 2006–
2008), przełożony klasztoru, proboszcz i katecheta w Przeworsku (1969–1975), duszpasterz 
w Leżajsku (1975–1978), gwardian tamże (1978–1984), duszpasterz w Łodzi (1984–1987), 
gwardian w  Olsztynie (1987–1989), duszpasterz w  Krakowie (1993–1999), przełożo-
ny klasztoru w Dukli, pensjonariusz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Roźniatym 
(2008–2009); zob. J. Kachel, Bernardyni..., dz. cyt., cz. 4, s. 116; http://www.tarnow.bernar-
dyni.pl (30.05.2016).
139  Biali Ojcowie, Zgromadzenie Misjonarzy Afryki założone w 1868 przez kard. 
Karola Lavigerie’ego, zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 1908. Zgromadzenie pro-
wadzi ewangelizację i  pracę charytatywno-wychowawczą wśród mieszkańców Afry-
ki. Misja w Ugandzie w 1886 zasłynęła męczeństwem 22 białych ojców (beatyfikowani 
w 1922); zob. E. Jabłońska-Deptuła, Biali Ojcowie, misjonarze Afryki, w: Ek, t. 2, Lublin 
1989, kol. 358.
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Od dnia 10 XII do 17 XII włącznie odbyły się Misje Święte z racji nawiedze-
nia [obrazu] N[ajświętszej] M[aryi] P[anny]140 prowadzone przez o. redempto-
rystów z Paczkowa, tj. przez o. St. Dutkę141 i Wł. Kantora142.

Uroczystość tzw. „Doby Nawiedzenia” przypadła na dni 15–16 XII. Na przy-
jęcie nawiedzenia N[ajświętszej] M[aryi] P[anny] przyjechał J[ego] E[kscelen-
cja] ks. biskup Julian Groblicki. Msza św. koncelebrowana z udziałem ks. dr. 
Dacy, ks. kanonika St. Franczaka, ks. St. Szarleja, ks. Edwarda143, wikariusza 
z Ołdrzychowic, ks. Czesława Pacygi, wikariusza z Rudy Śląskiej i obecni księ-
ża kondekanalni. Kazanie wygłosił J[ego] E[kscelencja] ks. biskup Groblicki. 
W dniu 16 XII nastąpiło przekazanie obrazu M[atki] B[ożej] do Rabki Zdroju 
z udziałem delegacji.

W dniu 30 maja 1968 ks. mgr Balon wyjechał do USA na okres 3 miesię-
cy. Zastępstwo w tym czasie pełnił o. cysters z Mogiły, o. Waszyński144, oraz 
ks. Potocki145 z  Sułkowic, z  którym niełatwe było współżycie wedle relacji 
Przew[ielebnych] Księży kondekanalnych, potwierdzone oświadczeniem mej 
siostry Marii Świętek oraz pomocnicy domowej H. Marszałek.

140  W ramach przygotowań do Milenium chrztu Polski, od 1957, po wszystkich pol-
skich parafiach pielgrzymowała kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
141  Dutka Stanisław (1929–2015) redemptorysta. Pierwsze śluby 1950, profesja wie-
czysta 1955, święcenia kapłańskie 1957, przebywał w  klasztorach w  Tuchowie, Głogowie, 
Paczkowie, Bardzie, Zamościu, misjonarz ludowy i  rekolekcjonista; zob. APWRT, b. sygn., 
Teczka personalna, O. Stanisław Dutka; O. Stanisław Dutka CssR (1929–2015). Nekrolog, „Na-
sze Wiadomości” R. 68 (2015), z. 3, s. 123.
142  Kantor Władysław (1932–1991) redemptorysta. Do zgromadzenia wstąpił w 1949 
w Braniewie, profesja zakonna 1950, święcenia kapłańskie 1957 w Tuchowie, od 1960 misjo-
narz-rekolekcjonista w Tuchowie, a następnie w Paczkowie, w 1971 przeszedł do diecezji wro-
cławskiej, wikariusz w Piotrkowie Kujawskim (1971), po kilku miesiącach pracy jako ksiądz 
diecezjalny powrócił do zgromadzenia, duszpasterz w Krakowie, proboszcz w Serbach k. Gło-
gowa, w 1991 zginął tragicznie w wypadku samochodowym; zob. S. Stańczyk, Pamięć o nich 
nie zginie. Wspomnienia o zmarłych kapłanach i siostrach zakonnych z Szynwałdu, Szynwałd 
1994, s. 44–46.
143  Zubrzycki Edward (1935– )  ksiądz. Święcenia 1961 we Wrocławiu, wikariusz 
w Biedrzychowicach (1961–1962), Wierzchowicach (1962–1964), Ołdrzychowicach Kłodz-
kich (1964–1969), Kątach Wrocławskich (1969–1972), administrator w Rogowie Sobóckim 
(1972–1978), proboszcz w Rybnicy (1981–2010), w 2010 przeszedł na emeryturę; zob. AKL, 
Tabela personalna, Ks. Zubrzycki Edward.
144  Waszyński Teodor (1925–1983) cysters. Do zakonu cystersów wstąpił w Mogile, 
obłóczyny 1956, profesja zakonna 1957, święcenia 1960, aktywny rekolekcjonista; zob. Catha-
logus monasteriuorum et personarum Ordinis Cisterciensis, Romae 1980.
145  Potocki Czesław (1909–1975) ksiądz diecezji łuckiej. Święcenia 1935, kapelan 
sióstr niepokalanek w Maciejowie, w 1968 przebywał w Sułkowicach; zob. „Miesięcznik Die-
cezjalny Łucki” R. 11 (1936), nr 3, s. 101; www.wolhynia.pl (22.07.2016).

Biednie kapłanowi na parafii w pojedynkę, bo trudności zdobycia kapłana 
na zastępstwo i kosztowne, i zarazem ryzykowne, bo nie miałby po co wracać 
do swoich.

Odpust odbył się bez obecności Ks. Proboszcza. Sumę celebrował ks. mgr 
M. Satora, a kazanie odpustowe wygłosił o. Kantor, redemptorysta z Paczkowa.

Rok 1969

Renowacji misji dokonał o. Wł. Kantor, redemptorysta. Nauki były prowa-
dzone na podstawie encykliki wydanej przez Ojca św. Humanae vitae146.

Uroczystość prymicyjna ks. Kazimierza Buby147 i  Bogusława Czarnego148 
była przeżyciem niecodziennym w parafii z udziałem rodaków skawickich, ka-
płanów, ks. St. Szarleja, ks. prob. kanonika St. Franczaka i kolegów księży pry-
micjantów.

W tymże roku wypadła uroczystość ks. mgr. Balona z racji 30-lecia kapłań-
stwa i 25-lecia pracy duszpasterskiej w Skawicy, urządzona przez księży roda-
ków, połączona z uroczystością odpustową. Sumę celebrował jubilat, a kazanie 
wygłosił ks. prob. mgr Szarlej z Hołdunowa. Uroczystość poprzedzona była Tri-
duum pod przewodnictwem o. Wł. Kantora, redemptorysty z Paczkowa. Upa-
miętnieniem tej uroczystości ze strony parafian było ufundowanie dwóch wi-
traży według projektu artysty J. Machwica z Tarnowskich Gór, wykonane przez 
firmę Paczków z Krakowa.

146  Encyklika Pawła VI z 1968 ukazująca moralne zasady w dziedzinie przekazywania 
życia ludzkiego.
147  Buba Kazimierz (1941– ) ksiądz. Święcenia 1969, wikariusz w Gilowicach (1969–
1973), Gdowie (1973–1976), Bestwinie (1976–1978), Ryczowie (1978–1981), duszpasterz 
w  Lalikach (1981–1989), proboszcz tamże (1989–1990), administrator w  Głębowicach 
(1990), po czym proboszcz (1990–1994), duszpasterz na Ukrainie (1994–1997), w Bielanach 
k. Kęt (1997), proboszcz w  Juszczynie (1998–2016), w  2016 przeszedł na emeryturę; zob. 
AKMKr, AKDB, Tabela personalna, Ks. Kazimierz Buba.
148  Czarny Bogusław (1944– ) ksiądz. Święcenia 1969, wikariusz w Bulowicach (1969–
1973), Wadowicach, w parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (1973–1974), Krako-
wie-Bronowicach Małych (1974–1982), Krakowie – os. Oficerskie (1982–1985), proboszcz 
w Bestwinie (1985–2008), w 2008 przeszedł na emeryturę, mieszka w Białce; zob. Personalia 
przekazane przez ks. Czarnego.
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Rok 1970

Rekolekcje wielkopostne prowadził o. Lendzion149, redemptorysta z Paczko-
wa, temat: O znakach czasu.

Wydarzeniem dużym dla archidiecezji była nominacja na biskupów pomoc-
niczych ks. Stanisława Smoleńskiego150 i ks. Albina Małysiaka151. Konsekrato-
rem księży biskupów był J[ego] E[minencja] kardynał Karol Wojtyła, a współ-
konsekratorami byli m.in. ks. biskup Jan Pietraszko i ks. biskup Julian Groblicki.

149  Lendzion Kazimierz (1913–1992) redemptorysta. Profesja zakonna 1933, świę-
cenia 1938, duszpasterz w Warszawie i Zamościu (1938–1942), Mościskach (1948), Lwowie 
i Samborze (1948–1952), więzień sowieckiego łagru w Czedryniu (1952–1956), administra-
tor parafii w Stryju (1956–1958), po powrocie do Polski pracował w Bardzie Śląskim, Pacz-
kowie, Głogowie, Gdyni; zob. APWRT, b. sygn., Teczka personalna, O. Kazimierz Lendzion;  
J. Wołczański, Aresztowanie, proces i zesłanie o. Kazimierza Lendziona CSsR w Związku So-
wieckim w roku 1952, w: Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymsko-
katolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917–1991, red. J. Wołczański, Kraków 2010, s. 495–507.
150  Smoleński Stanisław (1915–2006) biskup krakowski. Studia teologiczne w Krako-
wie i Rzymie, święcenia 1937 w Krakowie, prefekt seminarium duchownego (1939–1940), 
w  czasie okupacji niemieckiej katecheta i  nauczyciel łaciny na tajnych kompletach (1940–
1944), rektor kościoła św. Wojciecha (1941–1949), ojciec duchowny (1944–1961), wykładow-
ca teologii duchowości (1948–1970) i  teologii moralnej (1961–1986) w krakowskim semi-
narium duchownym, od 1970 biskup sufragan krakowski, wikariusz biskupi (1970–1976), 
wikariusz generalny archidiecezji (1976–1992), w  Episkopacie Polski członek Komisji do 
spraw Duszpasterstwa Rodzin (1979–1985) i do spraw Powołań Duchownych (1970–1992), 
w 1992 złożył rezygnację z urzędu, autor publikacji z zakresu teologii moralnej i historii teo-
logii; zob. K. R. Prokop, Biskupi..., dz. cyt., s. 130–131.
151  Małysiak Albin (1917–2011) biskup krakowski. W 1935 wstąpił do Zgromadze-
nia Misjonarzy św. Wincentego à Paulo, studia teologiczno-filozoficzne w Instytucie Teolo-
gicznym Księży Misjonarzy w Krakowie (1936–1941), święcenia 1941, wikariusz i katecheta 
w Zembrzycach (1941–1942), rekolekcjonista (1942–1944), kapelan wysiedlonego z Krakowa 
do Szczawnicy Zakładu dla Osób w Podeszłym Wieku im. Helclów i zarazem katecheta mło-
dzieży na tajnych kompletach (1944–1946), wikariusz i katecheta w Tarnowie (1946–1947), 
od 1947 ponownie w  Krakowie jako kaznodzieja grupy rekolekcyjnej, studia na Wydziale 
Teologicznym UJ uwieńczone stopniem doktora (1950–1952), wychowawca, a następnie dy-
rektor w  Zakładzie Wychowawczym im. Ks. Siemaszki (1952–1954), wykładowca teologii 
moralnej i pastoralnej w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy (1954–1970), proboszcz 
parafii Matki Bożej z Lourdes w Krakowie i organizator duszpasterstwa akademickiego „Na 
Miasteczku” (1959–1970), od 1970 biskup sufragan krakowski, wikariusz generalny archi-
diecezji (1970–1993), członek komisji Episkopatu Polski, m.in. Iustitia et Pax (1970–1972), 
do spraw Zakonów (1970–1994), Duszpasterstwa Ogólnego i Środków Społecznego Przekazu 
(1991–1994), w 1993 złożył rezygnację z urzędu, autor książek, materiałów i opracowań dusz-
pastersko-homiletycznych, w 1994 odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata 
za uratowanie w czasie wojny pięciu Żydów; zob. K. R. Prokop, Biskupi..., dz. cyt., s. 87–88.

Na uwagę zasługuje fakt odbycia podróży Ojca św. Pawła VI do Ugandy i do 
krajów Azji, nawołując świat do wzajemnego poszanowania, do przyjaźni mię-
dzy narodami.

Polskę południową nawiedziła klęska powodzi. Ks. Kardynał w odezwie do 
ludności dotkniętej nieszczęściem apeluje do dobrych serc o pomoc na rzecz 
poszkodowanych. Z pierwszą niedzielą adwentu wprowadzona została w całym 
Kościele nowa liturgia w języku narodowym, przyjęta z wielkim zrozumieniem 
i wdzięcznością.

Rok 1971

W dniu 13 czerwca odbyła się wizytacja kanoniczna parafii przez J[ego] E[k-
scelencję] ks. biskupa Jana Pietraszkę, poprzedzona jak zawsze przygotowaniem 
młodzieży do sakramentu bierzmowania. Sumę celebrował ks. Szarlej z Hołdu-
nowa, a procesję teoforyczną prowadził J[ego] E[kscelencja] ks. biskup Jan Pie-
trzaszko. Po obiedzie wyjechał Ks. Biskup na Suchą Górę, poprzedzony eskortą 
barwną motocyklistów suchogórskich do punktu katechetycznego, gdzie nastą-
piło powitanie J[ego] E[kscelencji] i katechizacja młodzieży. Spotkanie z gospo-
darzami punktu katechetycznego, z  p. W. i  M. Markami. Po powrocie J[ego] 
E[kscelencja] celebruje Mszę św. z kazaniem dla małżonków, udzielenie błogo-
sławieństwa i pożegnanie J[ego] E[kscelencji] przez przedstawicieli parafii.

Sumę odpustową odprawił ks. Kosturek, proboszcz z Tarnawy, a kazanie wy-
głosił rekolektant wielkopostny o. redemptorysta z Paczkowa.

Rok 1973

Rekolekcje wielkopostne wygłosił o. Koper152, redemptorysta z Paczkowa. 
W dniu 8 maja przedstawiciele parafii wzięli udział w otwarciu Synodu Diece-
zjalnego w Krakowie153.

152  Koper Stefan (1929–1984) redemptorysta. Profesja zakonna 1949, święcenia 1955, 
wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Tuchowie, sekretarz i archiwista pro-
wincji, rektor w klasztorach redemptorystów w Paczkowie, Elblągu i Krakowie, ostatnie lata 
życia spędził w  Elblągu jako proboszcz i  budowniczy kościoła, zmarł nagle; zob. APWRT,  
b. sygn., Teczka personalna, O. Stefan Koper.
153  Duszpasterski synod archidiecezji krakowskiej odbywał się w latach 1972–1979. 
Wynikał w chęci uczczenia św. Stanisława – biskupstwem krakowskim kierował przez siedem 
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W dniu 4 czerwca odbyły się sekundycje154 ks. Stanisława Kaseli155, którego 
rodzice pochodzą ze Skawicy, syn organisty skawickiego p. Juliana Kaseli, który 
przeniósł się na posadę organistowską do Stryszawy.

Wprowadzenie do kościoła po uroczystym powitaniu przez parafian w asy-
ście kapłanów przyjezdnych i kolegów. Kazanie prymicyjne wygłosił ks. prob. 
mgr St. Szarlej – tutejszy rodak. Po uroczystym Te Deum prymicjant udzie-
lił swego błogosławieństwa. W domu odbyła się uroczystość rodzinna z wystę-
pem młodzieży miejscowej przy udziale gościa z Kanady, rodaka z Suchej Góry,  
p. Stefana Koniora.

W dniu 11 czerwca w  tutejszej szkole nowo wybudowanej jako pomnik 
1000-lecia nadano imię Klemensiewicza, który m.in. zginął w katastrofie lot-
niczej w Wielką Środę 1970 razem z załogą i  jego 50 pasażerami156, z udzia-
łem władz naukowych PAN za dyrektorstwa tejże szkoły p. Heleny Bialikiewicz. 
Przystąpiono także do budowy ośrodka zdrowia w Skawicy dla dobra całego 
społeczeństwa skawickiego.

Sumę odpustową celebrował ks. mgr Satora, a kazanie wygłosił o. Majgier157, 
redemptorysta z Paczkowa.

lat (1072–1079) – ale także z nowego sposobu postrzegania roli synodu. Zakładał on długo-
falowe działania nad przyswajaniem przez wiernych dzieła Soboru Watykańskiego II. W tym 
celu zespoły studyjne, zapoznając się z dokumentami soborowymi, swe przemyślenia poda-
wały jako projekty uchwał synodalnych; zob. J. Kracik, G. Ryś, Dziesięć wieków diecezji kra-
kowskiej, Kraków 1998, s. 236–237.
154  Druga msza nowo wyświęconego księdza. Termin ten oznaczał także mszę w 50. 
rocznicę święceń kapłańskich lub uroczystości związane ze złotym jubileuszem kapłaństwa 
oraz sam jubileusz.
155  Kasela Stanisław (1948– ) ksiądz. Święcenia 1972, wikariusz w Rudawie (1972–
1974), Raciborowicach (1974–1975), Milówce (1975–1978), Bielsku-Białej Lipniku (1978–
1981), Bieżanowie Nowym (1981–1985), Nowym Targu w parafii św. Katarzyny (1985–1986), 
administrator w Grabiu (1986), proboszcz tamże (1986–1993), następnie w Krzyszkowicach 
(1993–2011), od 2011 w Gaju; zob. AKMKr, Tabela personalna, Ks. Stanisław Kasela.
156  Klemensiewicz Zenon (1891–1969) profesor, językoznawca. Nauczyciel w gimna-
zjum (1919–1923), od 1923 wykładowca Studium Pedagogicznego UJ, od 1939 profesor UJ, 
w czasie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu (1941–1945), od 1946 członek PAU, a od 
1954 PAN (od 1960 prezes Oddziału Krakowskiego PAN), od 1958 redaktor naczelny „Języ-
ka Polskiego”, od 1961 wiceprezes ZNP, w 1969 zginął w katastrofie lotniczej k. Zawoi, autor 
licznych prac z zakresu języka polskiego; zob. http://encykpoledia.pwn.pl (31.03.2016).
157  Majgier Stanisław (1927–2015) redemptorysta. Śluby zakonne 1947, święcenia ka-
płańskie 1955, przebywał w domach zakonnych w Łomnicy-Zdroju, Wrocławiu, Paczkowie, 
duszpasterz, misjonarz i rekolekcjonista; zob. APWRT, b. sygn., Teczka personalna, O. Stani-
sław Majgier; Nekrolog, „Nasze Wiadomości” R. 68 (2015), z. 2, s. 130.

W dniu 18 IX odbyła się kongregacja dekanalna pod przewodnictwem ks. 
dziekana, prałata mgr. proboszcza F. Dźwigońskiego z udziałem wszystkich 
księży dekanalnych.

W okresie letnim, w przejeździe przez Skawicę, odwiedził probostwo J[ego] 
E[kscelencja] ks. biskup Smoleński w asyście ks. prob. kanonika mgr. Edwar-
da Opyrchała z Wiśniowej i ks. Władysława Murzańskiego158 z Gruszowa, pro-
boszcza.

Dokonano w tym roku szereg inwestycji, m.in. sprowadzenie wody z ciśnie-
nia, pozostawiając urządzenia hydroforowe, zradiofonizowano kościół, pokryto 
dach kościoła blachą pocynkowaną.

W dniu 21 XI J[ego] E[minencja] Ks. Kardynał Metropolita Krakowski ob-
chodził uroczyście 25-lecie otrzymania święceń kapłańskich. Przy akompa-
niamencie Dzwonu Zygmunta, udziale księży biskupów, duchowieństwa oraz 
wiernych wprowadzony został do katedry. Kazanie wygłosił J[ego] E[kscelen-
cja] ks. biskup Ablewicz159, podkreślając zasługi Ks. Kardynała, m.in. powie-
dział: „Metropolita krakowski jest ojcem duchownym dla całej archidiecezji, 
dla licznej młodzieży akademickiej, dla wielu katolików znajdujących się poza 
granicami ojczystymi”.

Na czas choroby ks. prob. A. Małeckiego160 z Bystrej Podhalańskiej funkcję 
p.o. notariusza dekanalnego powierzono ks. mgr. Balonowi, od listopada 1973 
do 8 III 1974, z woli kapłanów dekanatu.

158  Murzański Władysław (1913–1989) ksiądz. Święcenia 1940, wikariusz w Zabierzo-
wie Bocheńskim (1940–1947), Gaju (1947–1949), Rybnej (1949–1955), administrator w Gru-
szowie (1955–1966), a następnie proboszcz (1966–1973), wicedziekan dekanatu dobczyckiego 
(1971–1973), administrator w Trzemeśni (1973–1975), a następnie proboszcz (1975–1988), 
dziekan dekanatu myślenickiego (1976–1982), od 1988 rezydent w Trzemeśni; zob. Kapłani 
archidiecezji krakowskiej zmarli w roku 1989, „Notificationes” 1989, nr 11–12, s. 317.
159  Ablewicz Karol (1919–1990) biskup ordynariusz tarnowski. Studia filozoficzno-
-teologiczne w Przemyślu (1937–1943), święcenia 1943, wikariusz w Trzcieńcu (1943–1946), 
Przeworsku (1946), studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL zakończone uzyska-
niem stopnia doktorskiego (1946–1949), wykładowca filozofii w  przemyskim seminarium 
duchownym (1949–1962), a zarazem jego prefekt, od 1957 wicerektor, od 1962 ordynariusz 
tarnowski, uczestnik I i IV Sesji Soboru Watykańskiego II (1962, 1965), przeprowadził synod 
diecezjalny (1981–1985), wznowił starania o kanonizację bł. Kingi i przyczynił się do beatyfi-
kacji Karoliny Kózki, w 1987 wyniesiony do godności arcybiskupa ad personam, członek wa-
tykańskiej Kongregacji do spraw Świętych i Błogosławionych, a w Episkopacie Polski Komisji 
do spraw KUL, Budowy Kościołów i Komisji Duszpasterskiej; zob. K. R. Prokop, Biskupi...,  
dz. cyt., s. 11–12.
160  Małecki Adam (1932–1992) ksiądz. Święcenia 1955, wikariusz w Balinie (1955–
1957), Zebrzydowicach (1957–1959), Kętach (1959–1961), Zakopanem (1961–1962), Krako-
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Miłym wydarzeniem dla archidiecezji był wyjazd naszego Arcypasterza Ks. 
Kardynała na Kongres Eucharystyczny do Australii, do Melbourne161, i innych 
krajów trzeciego świata.

Doniosłym wydarzeniem także dla całego Kościoła była nominacja ks. arcy-
biskupa B. Kominka162 do godności kardynalskiej.

Rekolekcje wielkopostne wygłosił o. Dutka, redemptorysta z Paczkowa, po-
ruszając problemy wiary i życia w trzeźwości oraz włączenia się poszczególnych 
stanów do zespołów studyjnych synodalnych mających na celu przygotowanie 
społeczności do odnowy życia religijnego.

Kazanie na prymarii wygłosił ks. kanonik proboszcz St. Franczak, nawią-
zując do początków trudnych i przykrych, przedstawiając dorobek duchowy 
i materialny, a kazanie odpustowe wygłosił ks. kanonik Kapituły Metropolital-
nej mgr Józef Szczotkowski, kolega z  roku, który poruszył problemy związa-
ne z duszpasterstwem w dzisiejszych czasach, o pomocy ze strony wielkiej pa-
tronki tutejszej parafii M[atki] B[oskiej] C[zęstochowskiej] oraz o wysiłku nie 

wie, w parafii Najśw. Salwatora (1962–1964), św. Katarzyny (1964–1965), duszpasterz w Ra-
ciborsku (1965–1968), Bystrej Podhalańskiej (1968–1977), rektor tamże, wikariusz-ekonom 
w  Szaflarach, a  następnie proboszcz (1977–1979), zamieszkały w  Białym Kościele (1979–
1980), kapelan sióstr sercanek (1980–1982), penitencjarz w  parafii św. Mikołaja w  Krako-
wie (1982–1986), w Domu Księży Chorych w Swoszowicach (1986–1992); zob. AKMKr, Pers 
A 1533, Ks. Adam Małecki.
161  Kongres Eucharystyczny to wyraz kultu Najświętszego Sakramentu. Ma na celu po-
głębienie osobistej więzi z Chrystusem. Kongresy zainicjowane zostały we Francji w II połowie 
XIX. Początkowo odbywały się co roku, w okresie międzywojennym co dwa lata, a po II woj-
nie światowej co cztery lub pięć lat. Zgromadzeni na Kongresie w Melbourne katolicy (18–25 II 
1973) zwrócili uwagę na konieczność zaangażowania się Kościoła w kwestie społeczne.
162  Kominek Bolesław (1903–1974), arcybiskup metropolita wrocławski, kardynał. 
Studiował teologię w  Krakowie oraz nauki społeczne i  filozofię w  Paryżu, święcenia 1927 
w Katowicach, od 1931 wikariusz w Katowicach-Dębie, po czym pracownik katowickiej ku-
rii diecezjalnej i sekretarz Akcji Katolickiej, w czasie okupacji niemieckiej pomagał polskim 
jeńcom i więźniom obozów koncentracyjnych, w 1945 mianowany administratorem apostol-
skim w Opolu, gdzie tworzył podwaliny diecezji, w 1951 zmuszony przez władze komuni-
styczne od opuszczenia Opola, przebywał w Krakowie i Sierczy, mianowany w 1951 bisku-
pem z przeznaczeniem na rządcę polskiej części archidiecezji wrocławskiej, wobec sprzeciwu 
władz państwowych nie mógł objąć urzędu, sakrę biskupią przyjął potajemnie w Przemyślu 
w 1954, w 1956 obejmuje rządy we Wrocławiu, w 1962 mianowany arcybiskupem tytularnym 
Eucaita, w 1967 administratorem apostolskim ad nutum Sanctae Sedis archidiecezji, w 1972 
arcybiskupem metropolitą wrocławskim, a  w 1973 kardynałem, członek komisji watykań-
skich i Episkopatu Polski, zasłużył się dla rozwoju życia religijnego na Śląsku, we Wrocławiu 
utworzył ważny ośrodek teologiczny, rozwinął sieć placówek duszpasterskich, zabiegał o in-
tegrację Ziem Zachodnich z reszta kraju, działał na rzecz pojednania polsko-niemieckiego, 
autor licznych prac naukowych; zob. J. Swastek, Kominek Bolesław, w: Ek, t. 9, Lublin 2002,  
kol. 444–446.

tylko Ks. Proboszcza na przestrzeni 30 lat pobytu w Skawicy, o tych osiągnię-
ciach duchowych i materialnych, bo przyszedł na ogół twardy, który sam sobie 
to gniazdko stwarzał przy pomocy matki wdowy i siostry wdowy, które pełniły 
funkcje samarytańskie, ale i o pomocy parafian, którzy dużo serca okazali, ale 
może niejedną łzę z oka wycisnęli. Uroczystość została zakończona procesją 
teoforyczną i odśpiewaniem Te Deum z udziałem księży dekanalnych.

Prace remontowe dokonane w tym roku: pokryto dach kościoła blachą po-
cynkowaną, pomalowano kaplicę przydrożną i pokryto również blachą pocyn-
kowaną, zakupiono dywany.

W dniu 25 IX odbyła się kongregacja dekanalna pod przewodnictwem ks. 
dziekana, prałata mgr. F. Dźwigońskiego z Makowa, z udziałem wszystkich ka-
płanów dekanalnych oraz referentem ks. Małysiakiem163 z Krakowa.

Jesień tego roku była nader brzydka. Tak, że owa przysłowiowa jesień złoci-
sta, polska, nie dała o sobie znać. Rok ciężki, zwłaszcza pod względem ekono-
micznym. Ustawiczne apele pod adresem głodujących mas ludzkich, których 
kraje zostały nawiedzone klęską długotrwałej, bo kilkuletniej, suszy, pociąga-
jącej za sobą widmo głodu, każe społeczeństwom lepiej rozwiniętym pomagać 
w imię miłości chrześcijańskiej.

W Katowicach-Panewnikach odbył się zjazd koleżeński 3 seminariów: ślą-
skiego, częstochowskiego i krakowskiego164 z racji 35-lecia kapłaństwa. Reko-
lekcji udzielał ks. prałat Rak165. Błogosławieństwa udzielił ks. biskup sufragan 
katowicki166.

163  Małysiak Stanisław Jan (1925–2017) ksiądz, infułat. Święcenia 1952, wikariusz 
w Niegowici (1952–1957), Krakowie-Kobierzynie (1957–1963), od 1963 w Krakowie, w pa-
rafii NMP, od 1966 sekretarz, a następnie przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego Kurii 
Krakowskiej, od 1967 kanonik gremialny Kapituły Krakowskiej; zob. AKMKr, Tabela perso-
nalna, Ks. Stanisław Małysiak.
164  W Krakowie, obok alumnów diecezji krakowskiej, studiowali klerycy częstochowscy 
(1926–1991) i katowiccy (1929–1980).
165  Rak Romuald (1920–2003) ksiądz diecezji katowickiej, infułat, pastoralista. Studia 
seminaryjne rozpoczęte w Krakowie (1938), które przerwała wojna, kontynuował w Fuldzie 
(1940–1941), Wiedniu (1941–1942) i Linzu, gdzie w 1943 otrzymał święcenia kapłańskie, wi-
kariusz w Bielsku i Cieszynie (1943–1945), w 1945 mianowany kapelanem i sekretarzem bp. 
Stanisława Adamskiego, notariusz katowickiej kurii diecezjalnej (1948–1957), kontynuował 
studia na Wydziale Teologicznym UJ, gdzie uzyskał stopień magistra 1947, a w 1952 stopień 
doktora, od 1954 wykładowca w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, a od 1980 
w Katowicach, w latach 1958–1959 stypendysta w Louvain, 1973 habilitacja z teologii pasto-
ralnej, kierownik Katedry Organizacji Duszpasterstwa KUL (1974–1991), 1986 tytuł profesora 
nadzwyczajnego, autor licznych publikacji naukowych z zakresu liturgiki, teologii oraz socjo-
logii pastoralnej, członek różnorakich gremiów naukowych i diecezjalnych, kompozytor pieśni 
i melodii mszalnych; zob. Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji..., dz. cyt., s. 330.
166  Mógł to być bp Juliusz Bieniek, bp Józef Kurpas lub bp Czesław Domin.
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W dniu 13 III [1973], z racji uroczystości imieninowej gospodarza, odbyło 
się także spotkanie Zespołu Studyjnego Synodalnego księży proboszczów pod 
przewodnictwem ks. wicedziekana, ks. kanonika proboszcza Wł. Wądrzyka, 
poruszając problemy leżące tak bardzo na sercu J[ego] E[minencji] Ks. Kardy-
nałowi.

W dniach od 30 III do 23 IV zastępował Ks. Proboszcza, na czas pobytu jego 
w szpitalu w Katowicach, o. przeor karmelita z Zawoi.

W bazylice na Wawelu w uroczystość św. Stanisława Biskupa Męczennika, 
przy majestatycznych dźwiękach Królewskiego Zygmunta, które rok temu ob-
wieszczały inaugurację otwarcia Synodu Archidiecezjalnego, odbyła się II Ple-
narna Sesja Synodu Pastoralnego pod egidą J[ego] E[minencji] ks. kardynała 
Karola Wojtyły i księży biskupów.

Sumę odpustową celebrował ks. dr, były kanclerz kurii Metropolitalnej, B. Przy-
byszewski, a kazanie wygłosił ks. Dutka, redemptorysta.

Dzień 18 XI był dniem modlitw o powołania kapłańskie z udziałem przysła-
nych alumnów z Arcyb[iskupiego] Sem[inarium] Duch[ownego]: Kocoń An-
drzej167 z Żywca, Dziubek Eugeniusz168 z Jabłonki, Kazimierz Atoń169 z Łodygowic, 
Jan Kopytko170 z Kluszkowiec.

Rok 1974

Rok Święty Jubileuszowy obchodzony był dnia 6 III171, poprzedzony przygo-
towaniem rekolekcyjnym parafian przez o. redemptorystę St. Majgiera.

Ks. Biskup [Julian Groblicki] o godzinie 11.00 celebrował sumę, a o godz. 
15.00 także odprawiał Mszę św. w  intencji młodzieży, udzielając sakramentu 
bierzmowania.

167  Kocoń Andrzej (1951–2005) ksiądz. Święcenia 1976, wikariusz w Żarkach (1976–
1978), Wawrzeńczycach (1978–1980), Zatorze (1980–1982), Osieku (1982–1984), Zielonkach 
(1984–1985), Regulicach (1985–1987), od 1989 pracował w duszpasterstwie zagranicznym 
w RFN; zob. J. Urban, Księża zmarli, „Notificationes”2005, nr 1–3, s. 60.
168  Dziubek Eugeniusz (1951– )  ksiądz. Święcenia 1974, wikariusz w  Lachowicach 
(1975–1977), Jaworznie (1977–1986), administrator w Harklowej, po czym od 1986 proboszcz; 
zob. AKMKr, Tabela personalna, Ks. Eugeniusz Dziubek.
169  Nie figuruje w spisach duchowieństwa krakowskiego.
170  Kopytko Jan (1949–2012) ksiądz. Święcenia 1974, wikariusz w Mucharzu (1974–
1976), Poroninie (1976–1979), Cięcinie (1979–1984), Babicach (1984–1988), administrator 
w Paczółtowicach (1988), po czym proboszcz (1988–2012); zob. AKMKr, Tabela personalna, 
Ks. Jan Kopytko.
171  Rok Święty 1975 ogłoszony został przez Pawła VI 23 V 1974.

Czas był nadzwyczaj piękny, ciepły jak w maju, niespotykane. Pogoda nie 
tylko materialna cudna, ale i pogoda duchowa jeszcze wspanialsza z udziałem 
bardzo licznym parafian młodzieży, ku wielkiemu po raz pierwszy zadowole-
niu J[ego] E[kscelencji], który publicznie oświadczył to, odwiedzając piąty raz 
Skawicę, bo do tej pory J[ego] E[kscelencja], szczerze mówiąc, wystawiał ocenę 
prawię minusową. Za piątym razem – można by powiedzieć – J[ego] E[kscelen-
cja] zmienił zdanie172. Widocznie łaska Ducha Świętego w roku jubileuszowym 
silniej podziałała i skuteczniej niż w poprzednich spotkaniach, a również nie-
mniej wspaniałych, jak m.in. nawiedzenie parafii szlakiem pątniczym M[atki] 
B[oskiej] C[zęstochowskiej].

W dniu 1 IX była uroczystość odpustowa połączona z uroczystością gospo-
darza: 30-lecia pracy duszpasterskiej w Skawicy 1944–1974. Sumę celebrował 
ks. kanonik, proboszcz mgr Wł. Wądrzyk z Zawoi.

Inwestycje związane z budową kościoła w Skawicy oraz tworzeniem parafii:
• rok 1938 wykonane prace za cenę zł 12.000 pod przewodnictwem 

K. Zielińskiego i Komitetu Parafialnego;
• od 15 VIII 1944 ks. mgr Balon Józef, jako wikary zawojski z  siedzibą 

w Skawicy – po skończonej II wojnie światowej – prowadzi dalsze prace wspól-
nie z Komitetem Parafialnym już bez Zielińskiego, który zmarł w 1942;

• rok 1945 – od 15 maja przystąpiono do prac dalszych do budowy ko-
ścioła za cenę zł 235.320;

• rok 1946 – budowa stropu betonowego, wieży kościelnej, krycie dachów-
ką kościoła, zmiana dachówki na blachę w latach 1972–1974, zł 611.292;

• rok 1947 – ogrodzenie kościoła – zmiana na nowe w roku 1974, zł 334.605;
• 1948 – budowa plebanii 1.225.750 [zł];
• 1949 – urządzenie wnętrza plebanii, tynkowanie, okna, drzwi 740.305 [zł];
• 1950 – tynkowanie wnętrza kościoła 300.000 [zł];
• wykonanie obrazu M[atki] B[oskiej] C[zęstochowskiej] 500.000 [zł];
• pobielenie kościoła 180.000 [zł];
• zamontowanie witraży św. Andrzeja Boboli i bł. Jacka 60.000 [zł];
• wykonanie ołtarza głównego, balasek, ambony 400.000 [zł];
• założenie cmentarza grzebalnego 80.000 [zł];

172  Najprawdopodobniej tym niegdysiejszym krytykiem był bp Groblicki. Wskazują 
na to chociażby uwagi powizytacyjne z 1962. Biskup chwalił w nich ks. Balona za gospodar-
cze osiągnięcia, ale wytykał duchowe niedociągnięcia w prowadzeniu parafii. „Znać dobrego 
budowniczego – pisał Groblicki. Ale odmienne wrażenie sprawia duchowy Kościół. Uderza 
skromny udział wiernych w nabożeństwach, byli ci, co mieli otrzymać sakrament bierzmo-
wania oraz ich świadkowie. Były deklaracje, owszem orkiestra, ale nie było tego pełnego za-
angażowania w życie parafialne, jakie się spotykało w sąsiednich parafiach. Zachowanie oraz 
wiadomości przy katechizacji też nie zachwycały” – AKMKr, Pers A 1585, Ks. Józef Balon.
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• położenie posadzki betonowej 50.000 [zł];
• robocizna ławek nowych z miękkiego drzewa 200.000 [zł];
• nieprzewidziane 50.000 [zł];

Okrągło 5 milionów złotych.
• 1951 budowa ołtarza głównego (wykańczanie);
• 1952 pożar budynków gospodarczych;
• 1953 odbudowa budynków spalonych;
• 1954 dalsze urządzanie wnętrza plebanii, tj. tynkowanie reszty; remont 

wieży kościelnej (zerwanie blachy przez straszna wichurę);
• 1955 wykańczanie góry plebanii: zakładanie drzwi, okien, podłogi, piece;
• 1956 tynkowanie plebanii z zewnątrz;
• 1957 sprawianie rynien do plebanii; instalacja elektryczna kościoła;
• 1958 zaprowadzenie instalacji elektrycznej w plebanii;
• 1959 budowa ołtarzy bocznych według artysty Machwica;
• 1960 montowanie organów przez firmę Biernackich;
• 1961 malowanie prezbiterium – polichromia według artysty J. Machwica;
• 1962 polichromia głównej nawy kościoła przez artystę J. Machwica;
• 1963 wykładanie bocznych ołtarzy marmurowymi płytami;
• 1964 montowanie dwóch witraży do nawy głównej, ofiarodawczyni 

jednego p. Galant Aniela z USA, a drugiego Anna Paluch z USA, krewna p. 
Organisty, według planów artysty Machwica, a wykonywała firma Paczko-
wie173 z Krakowa-Podgórza;

• 1965 sprawienie tabernakulum ogniotrwałego, pancerne;
• 1966 sprawienie figury św. Józefa według projektu artysty J. Machwica;
• 1967 wykonanie następnych dwóch witraży według projektu artysty  

J. Machwica oraz wykonanie figury Serca Jezusowego według projektu  
J. Machwica;

• 1968 urządzenie hydrauliczne w plebanii; wyjazd do USA (urlop pierw-
szy po tylu latach pracy w znoju i trudzie);

• 1968 następne witraże do nawy głównej;
• 1970 naprawa przewodów elektryfikacyjnych w kościele;
• zakupienie szat liturgicznych, złocenie naczyń liturgicznych, nowa 

chrzcielnica według projektu J. Machwica;
• 1971 rozpoczęcie prac związanych z dawaniem nowego pokrycia na 

dach kościelny w  miejsce nadgniłej już dachówki blachą pocynkowaną 

173  Pracownia witraży założona w 1932 przez Karola Paczkę, do którego dołączył brat 
Mieczysław. Do początku lat 50. pracownia prowadzona była wspólnie pod nazwą „Bracia 
Paczka”, później podzielona na dwie odrębne. Obecnie firmę prowadzą Krzysztof Paczka 
i Andrzej Cwilewicz; zob. Pracownie witraży, http://prawit.pl (13.05.2016).

– wykonawcy p. Machwic, syn artysty i p. Kos z Tarnowskich Gór; malowa-
nie ławek i konfesjonałów przez p. Dzierzonia z Olesna, według projektu ar-
tysty J. Machwica; betonowanie podwórza plebańskiego;

• 1972 ciąg dalszy prac remontowych z dachem kościelnym; radiofoniza-
cja kościoła; założenie dzwonów elektryczno-magnetofonowych; wprowa-
dzenie – włączenie się do linii hydraulicznej z Roli Sołtysowa; kupno misy 
na kwiaty koło plebanii;

• 1973 ciąg dalszy prac remontowych związanych z pokrywaniem dachu 
kościelnego od strony plebanii, okapy okienne, uzupełnienia blacharskie na 
plebanii; budowa nowych schodów do kościoła (główne wejście i boczne dwa);

• 1974 ciąg dalszy prac remontowych związanych z resztą pokrywania 
dachu kościelnego, prezbiterium, zakrystia, kaplica przydrożna – pokrycie 
blachą; nowe ogrodzenie kościoła (betonowe); gruntowanie blachy na ko-
ściele minią specjalną celem konserwacji, zakupienie desek w Tartaku Pań-
stwowym w Zawoi oraz blachy; zakupienie dywanów przed wielki ołtarz; 
malowanie rynien na plebanii przez pracowników, p. Machwiców Kornela, Jó-
zefa i p. Kosa, bardzo rzetelni, sumienni wykonawcy; budowa kwietników 
betonowych przy kościele; kupno desek w Państwowym Tartaku w Zawoi; kupno 
blachy; założenie lampy jarzeniowej w budynku gospodarczym i przed ple-
banią; przeprowadzono ogrzewanie elektryczne plebanii; kaplica przydroż-
na została zelektryfikowana.
Rok Święty Jubileuszowy został zakończony spowiedzią św. jubileuszową, ad-

wentową, jako przygotowanie do uroczystości Bożego Narodzenia z udziałem 
całej parafii, młodzieży i dzieci szkolnych. Rok 1974 był rokiem na ogół mo-
krym. Jesień deszczowa bardzo, a owa przysłowiowa jesień polska-złocista nie 
miała miejsca. Rok stary zakończono nabożeństwem ekspiacyjnym z nieszpo-
rami, kazaniem i Te Deum.

Duchowy rzut. Zestawienie w ciągu 30 lat pracy na terenie Skawicy 15.08.1944–
01.11.1974:

• odprawionych Mszy św. 10.151;
• ochrzczonych 1.068;
• pobłogosławionych małżonków 379;
• pochowanych dorosłych 454, dzieci 66, nagłą śmiercią 52;
• zaopatrzono chorych 1.128;
• przygotowano do Pierwszej Komunii 1.002;
• rozdanych Komunii św. 444.673 (14.822 rocznie);
• bierzmowanych 1.215, tj. 1953 – 523, 1962 – 359, 1971 – 253, 1974 – 80;
• księża biskupi wizytujących parafie – 1953 ks. bp Jop – bierzmowanie 

i konsekracja kościoła; 1960 ks. bp Karol Wojtyła – 10 lipca poświęcenie fi-
gury św. Józefa; 1960 ks. bp Groblicki – 6 listopada poświęcenie organów, 
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1962 ks. bp Julian Groblicki – wizytacja – bierzmowanie, 1966 ks. bp Julian 
Groblicki – peregrynacja; 1971 ks. bp Pietraszko – wizytacja – bierzmowanie; 
1974 ks. bp Groblicki – Rok Św[ięty] Jub[ileuszowy];

• kapłani z ziemi skawickiej – 1950 – ks. Szarlej, 1955 – ks. Franczak, 
1960 – ks. Pacyga, 1969 – ks. Buba, ks. Czarny.

Rok 1975

Zima z początku bardzo ostra, ale niedługa.
W okresie zimy w dniu 6 lutego br. po krótkiej chorobie zmarła moja mat-

ka Helena Balon, urodzona 16 V 1887 w Choczni. Towarzyszyła mi prawie od 
zarania pracy duszpasterskiej na wikariacie w Igołomi w latach 1942–1944, bo 
jako wdowa, której mąż zginął w czasie I wojny światowej, z wnuczkiem zosta-
ła w czasie okupacji niemieckiej wysiedlona z Choczni. W Skawicy od 15 VIII 
1944, aż do końca pełniła funkcję gospodyni domu w czasie wszystkich prac 
dokonywanych na przestrzeni 30 lat, w  warunkach bardzo ciężkich w  czasie 
budowy kościoła, plebanii. Pogrzeb odbył się w dniu 9 lutego z udziałem Prze-
w[ielebnych] Księż[y]:

• ks. prałata Józefa Szczotkowskiego z Krakowa;
• ks. prałata Fr. Dźwigońskiego z Makowa P[odhalańskiego];
• ks. prałata Romana Dacy z Krakowa;
• ks. wicedziekana Władysława Wądrzyka z Zawoi;
• ks. penitencjarza Józefa Kolbera174 z Makowa P[odhalańskiego];
• ks. prob. Czesława Świniarskiego175 z Suchej Beskidzkiej;
• ks. prob. St. Kosturka z Tarnawy D[olnej];

174  Kolber Józef (1901–1979) ksiądz. Święcenia 1925, wikariusz w  Dankowicach 
(1926–1928), Wawrzeńczycach (1928–1930), katecheta w Borku Fałęckim (1930–1934), Ma-
kowie Podhalańskim (1934–1938), Białej-Leszczynach (1938–1942 i  1945–1946), admini-
strator w  Buczkowicach (1942–1945), Białej-Leszczynach (1946–1962), rezydent w  Cięci-
nie (1963–1965), penitencjarz w Makowie Podhalańskim (1965–1979); zob. J. Kracik, Księża 
zmarli w 1979 roku, „Notificationes” 1980, nr 3–4, s. 95.
175  Świniarski Czesław (1924–2008) ksiądz, prałat. Ukończył studia prawnicze na 
UJ, święcenia 1956, studia z prawa kanonicznego na KUL (1956–1960), wikariusz w Pcimiu 
(1960–1961), Krakowie-Podgórzu (1961–1963), notariusz Sądu Metropolitalnego w Krako-
wie (1963–1975), proboszcz w Suchej Beskidzkiej i dziekan suski (1975–1986), od 1986 wi-
ceoficjał Sądu Metropolitalnego; zob. Zmarli księża archidiecezji krakowskiej, „Notificationes” 
2008, nr 1–3, s. 82–83.

• ks. prob. A. Kowalskiego176 z Sułkowic;
• ks. prob. P. Samoleja177 z Igołomi;
• ks. wikarzy z Makowa P[odhalańskiego]178;
• ks. wikarzy z Zawoi179;
• ks. rodacy skawiccy – ks. Szarlej (kaznodzieja), ks. Franczak, ks. Pacyga, 

ks. Czarny, ks. Buba.
W okresie Wielkiego Postu od dnia 16 II do 20 II włącznie odbyły się reko-

lekcje wielkopostne pod przewodnictwem ks. Władysława Kantora, redemp-
torysty z  Głogowa. Problemy poruszane: alkoholizm, sprawy V  przykazania, 
sprawy rodziny chrześcijańskiej. Udział wiernych jak rok rocznie 100 proc. oraz 
w spowiedzi św.

W dniu 18 maja odbyła się Pierwsza Komunia dzieci z udziałem rodziców 
oraz przyjęciem bezalkoholowym.

W dniu 8 maja w uroczystość św. Stanisława Biskupa Szczepanowskiego od-
była się IV Sesja Plenarna Synodu Archidiecezji Krakowskiej z udziałem księży 
biskupów z diecezji katowickiej, częstochowskiej, kieleckiej, tarnowskiej. Księ-
ża profesorowie Arcyb[iskupiego] Sem[inarium] Duch[ownego], księża diece-
zjalni i zakonni, świeccy reprezentujący poszczególne studyjne Zespoły Syno-
dalne z parafii archidiecezji krakowskiej. Obrady IV Sesji Plenarnej otworzył 
ks. kard. Karol Wojtyła. Mówił o dokonanych już od roku 1972 pracach Synodu 
Krakowskiego, w którym zespalają się wysiłki Zespołów Synodalnych z wysił-
kami Komisji Roboczych i Rzeczoznawców.

Przewodniczący Komisji Głównej Synodu Krakowskiego, ks. biskup dr St. 
Smoleński, scharakteryzował stan prac synodu i jego perspektywy, określając je 
jako stadium przygotowawcze do ostatecznych uchwał. Wspomniał o nurtują-
cych nas dziś problemach ściśle moralnych, m.in. formacji chrześcijańskiej, su-
mienia oraz różnych zagrożeń, których doświadczamy. Redaktor Stefan Wilka-

176  Kowalski Antoni (1923–1985) ksiądz. Święcenia 1951, wikariusz w Mszanie Dolnej 
(1951–1957), Zakopanem (1957–1965), wikariusz-ekonom w Bielsku-Białej Mikuszowicach 
(1965), po czym proboszcz (1965–1972), wikariusz-ekonom w  Sułkowicach (1972–1973), 
od 1973 proboszcz, wicedziekan dekanatu kalwaryjskiego (1980–1985), od III 1985 dziekan 
dekanatu; zob. Kapłani zmarli w roku 1985, „Notificationes” 1985, nr 11–12, s. 279–280.
177  Samolej Piotr (1901–1983) ksiądz. Święcenia 1926, wikariusz w  Porębie Żegoty 
(1927–1928), Skawinie (1928–1930), Kozach (1930–1932), Cięcinie (1932–1936), od 1936 
administrator i 1966–1976 proboszcz w Igołomii, rezydent tamże, w Mętkowie i Świątnikach 
Górnych; zob. J. Kracik, Księża zmarli w 1983 roku, „Notificationes” 1983, nr 11–12, s. 310.
178  W tym czasie funkcje wikariuszy w Makowie Podhalańskim pełnili: ks. Józef Mo-
rawa, ks. Stanisław Barcik, ks. Wiesław Macuda.
179  Wikariuszami w Zawoi byli: ks. Mieczysław Sitko i ks. Władysław Ulmaniec.
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nowicz180 omówił temat: rodzina przekazująca wiarę. Podkreślona została rola 
rodziny chrześcijańskiej we współczesnym świecie, jej uczestnictwo w potrój-
nej misji Kościoła, jej zadania przekazywania wiary, która dziś często jest w nie-
wystarczającym stopniu realizowana, co z kolei znacznie osłabia skuteczność 
pracy duszpasterskiej.

Obrady synodu zakończyło odczytanie przez ks. prałata Franciszka Dźwi-
gońskiego, przewodniczącego Komisji Synodalnej do spraw struktur i ich od-
nowy, dekretu Arcyb[iskupa] Metropolity Krakowskiego, zatwierdzającego sta-
tut Duszp[asterskiej] Rady Parafialnej.

W dniu 31 VIII odbyła się uroczystość parafialna odpustowa połączona 
z 25-leciem pracy duszpasterskiej tutejszego rodaka, ks. mgr. St. Szarleja, prob. 
z  Hołdunowa. Po powitaniu go przez przedstawicieli parafii i  kolegów oraz 
młodzieży przy akompaniamencie orkiestry miejscowej procesjonalnie zo-
stał wprowadzony do kościoła. Sumę odpustową celebrował jubilat w asyście 
księży rodaków: ks. Czarnego, ks. Buby, ks. Pacygi. Kazanie wygłosił ks. kano-
nik, prob., rodak, St. Franczak z Ołdrzychowic Kłodzkich. W uroczystości tej 
uczestniczyli wszyscy kapłani dekanalni, księża proboszczowie.

W dniach październikowych przeprowadzony został 31 Tydzień Miłosier-
dzia przy pomocy ekipy pomocnic parafialnych oraz Tydzień Misyjny w związ-
ku beatyfikacją Matki Ledóchowskiej181.

180  Wilkanowicz Stefan (1924– ) publicysta, działacz katolicki. Absolwent Politechni-
ki Warszawskiej i KUL, od 1957 redaktor „Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „Znak” 
(1977–1994 redaktor naczelny), współzałożyciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 
i Krakowie, przewodniczący Komisji Apostolstwa Świeckich Duszpasterskiego Synodu Archi-
diecezji Krakowskiej (1972–1979), członek Papieskiej Rady do spraw Świeckich (1977–1980), 
od 1990 wiceprzewodniczący Międzynarodowej Rady Państwowego Muzeum Oświęcim-
-Brzezinka, członek Komitetu Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem, organizator 
i inicjator dyskusji dotyczących dialogu i wychowania do pokoju, autor książek i publikacji 
w prasie katolickiej, kawaler Orderu św. Sylwestra; zob. Wilkanowicz Stefan, w: Encyklopedia 
Krakowa, Warszawa–Kraków 2000, s. 1046.
181  Maria Teresa Ledóchowska (1863–1922) założycielka sióstr klawerianek, błogo-
sławiona. Córka Antoniego Augusta Ledóchowskiego i Józefiny z d. Salis-Zizers urodziła się 
i wychowała w Austrii, w 1883 przeniosła się wraz z rodziną do Lipnicy Murowanej, w latach 
1885–1889 była damą dworu księżnej Alicji Toskańskiej w Salzburgu, który opuściła, poświę-
cając się akcji misyjnej na rzecz Kościoła w Afryce i zniesienia niewolnictwa. W 1893 założyła 
Sodalicję św. Piotra Klawera, która została zatwierdzona przez Leona XIII w 1897. Organizo-
wała zbiórki pieniężne na wykup niewolników i pomoc misjonarzom, angażowała świeckich 
w prace misyjne, prowadził ewangelizację przez działalność pisarską i edytorską, wydawała 
m.in. czasopismo misyjne „Echo Afryki”, beatyfikowana przez Pawła VI w 1975; zob. S. Brzo-
zecki, J. Machniak, Maria Teresa Ledóchowska, w: Ek, t. 11, Lublin 2006, kol. 1334.

zdj. nr 12 Do stałych wydarzeń duszpasterskich w Skawicy należała Pierwsza Ko-
munia św. dzieci. Uroczystość urządzana rokrocznie w  maju, była dla proboszcza 
wyzwaniem pastoralnym polegającym również na przekonywaniu parafian do orga-
nizowania bezalkoholowych przyjęć pierwszokomunijnych.

Remonty dokonane:
• w  zabudowaniu gospodarczym budowa garażu oraz pomieszczenia 

na drzewo i węgiel (zakupienie żwiru, piasku, cementu, wapna, papy, drzwi 
i okna do garażu);

• w plebanii (odmalowanie okien i drzwi);
• w kościele (zakupienie płótna dekoracyjnego);
• odnowienie kaplicy przydrożnej (zewnętrzne i wewnętrzne malowanie);
• zakupienie do punktu katechetycznego dla Skawicy i Suchej Góry ławek 

– 15 sztuk;
• wymiana rur azbestowych na metalowe (urządzenie wodne, roboty 

ziemne).
***
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Uwagi dotyczące wspaniałej postaci śp. kardynała Adama Stefana Sapiehy.

Powracając do lat seminaryjnych, na podstawie obserwacji można powie-
dzieć śmiało: był to urzekający pod każdym względem człowiek i kapłan. Z po-
bytu mego na pierwszej placówce na Igołomi w latach 1939–1944, w czasie wi-
zytacji kanonicznej, rozmowa jego z młodym wówczas księdzem wikariuszem 
była nacechowana żywym bardzo zainteresowaniem współżycia z ks. probosz-
czem, z parafianami, z nauczycielstwem. W czasie mego pobytu już w Skawicy 
od 1944 bardzo żywo interesował się losem młodego księdza, jego warunkami 
pracy. W spotkaniu, m.in. w Makowie P[odhalańskim] na plebanii za ks. pro-
boszcza kanonika dr. St. Czartoryskiego, rozmowa toczyła się na temat układa-
nia się wzajemnych stosunków współpracy między [mną a] ks. prob. Józefem 
Świądrem. Zainteresowanie to było naprawdę ojcowskie. Dowodem tego taki 
mały fakt: wiedząc, że ze mną przebywała matka moja, wdowa, wraz z małym 
siostrzeńcem, sierotą, to ile razy był na przejeździe do Zawoi, zatrzymywał się 
na chwilę i przywoływał, zapytując o zdrowie, pracę, o warunki życia i słowami 
jemu tylko właściwymi i oryginalnym powiadał na pożegnanie: „No trzymaj się 
ksiądz dobrze. Masz tu dla sieroty i wdowy” i dał kopertę z pieniędzmi. Na py-
tanie, czy pobyt mój w odosobnieniu mnie nie załamie, odpowiadałem – nie. 
Niech J[ego] E[minencja] będzie spokojny, bo wiara była również silna, zanim 
przyszedłem do seminarium i taka pozostanie.

Rozmowa z  J[ego] E[minencją] była jednym z  najpiękniejszych dni mo-
jego życia, bo przybyć nowemu kapłanowi z  bezpiecznej placówki, jaką była 
Igołomia [do Skawicy], trzeba było zdobyć się na odwagę i moc, z uwagi na 
specyficzne warunki panujące na terenach górskich. Powiedział J[ego] E[mi-
nencja]: „Mam nadzieję, że ks. doprowadzi rozpoczęte dzieło do końca i będzie 
tam pierwszym proboszczem”. Słowa jego były naprawdę osłodą do wszystkich 
poczynań organizowania nowej placówki duszpasterskiej. Kończę oświadcze-
niem: J[ego] E[eminencja] ks. kardynał Adam Stefan Sapieha miał wielkie ser-
ce, a serca nie zastąpi nic.

Skawica, dnia 3 XII 1975

Rok 1976

Kapryśna przyroda uraczyła nas tej zimy śniegiem w nadmiarze. Wizyta ko-
lędowa na Suchej Górze dała się we znaki. Trzeba było przestrzenie przebywać 

na piechotę, brnąc po pas w śniegu. Konie nie były w stanie pokonać tych trud-
ności przejazdowych, a gospodarze zmuszeni byli zawrócić do domu.

W tym to okresie czasu odbyły się rekolekcje wielkopostne, których udzie-
lał ksiądz Henryk Madaj182, redemptorysta z Głogowa. Udział wiernych, mimo 
niesprzyjającej aury, był, jak rokrocznie, liczny.

W maju uroczyście przeżywaliśmy rocznicę śmierci nieodżałowanej pamię-
ci Adama Stefana Sapiehy, kardynała, Księcia Metropolity Krakowskiego 1951–
1976.

Kapryśna przyroda poskąpiła i deszczu, wilgoci dla ziemi dla wzrastających 
upraw. Pani Przyroda dała znać o swej niezależności wstrząsami tektonicznymi, 
kataklizmami o budzących grozę rezultatach w kilku częściach naszego globu. 
Ludzie stanęli bezsilni wobec trzęsień ziemi, podobnie bezsilni jak przed pię-
ciuset, tak jak dwoma tysiącami lat.

W dniu 19 maja, na konferencji dekanalnej w Zawoi z udziałem Przewieleb-
nego ks. prałata Obtułowicza Czesława183, wygłosiłem z polecenia ks. dziekana 
prałata F. Dźwigońskiego naukę ascetyczną pt. Vis possesiva184 na podstawie do-
kumentów II Soboru Watykańskiego.

W dniu 23 maja odbyła się uroczyście, z każdym rokiem uroczyściej, Pierw-
sza Komunia św. dzieci przy udziale całej parafii.

W maju także odbyła się uroczysta Sesja Synodalna w Krakowie pod prze-
wodnictwem Najczcigodniejszego Arcypasterza Ks. Kardynała Metropolity Kra-
kowskiego dr. Karola Wojtyły.

W dniu 8 czerwca, z racji 37. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich, od-
było się w Częstochowie na Jasnej Górze spotkanie kolegów: częstochowiaków, 
ślązaków, krakowian, pod przewodnictwem ks. Szweblika Leopolda185, probosz-
cza św. Barbary.

182  W wykazach redemptorystów próżno szukać o. Henryka Madaja. Przypuszczalnie 
autor kroniki pomylił nazwiska. W tym czasie członkiem wspólnoty głogowskiej redempto-
rystów był o. Henryk Rachwał (1935–1996). Śluby zakonne 1953, święcenia kapłańskie 1961, 
przebywał w domach zakonnych w Szczecinku, Głogowie, Tuchowie, Gdyni, Wrocławiu, mi-
sjonarz i ceniony kaznodzieja; zob. APWRT, b. sygn., Teczka personalna, O. Henryk Rachwał.
183  Obtułowicz Czesław (1914–2001) ksiądz. Święcenia 1937, wikariusz w  Poroni-
nie (1937–1944), w  Krakowie w  parafii św. Floriana (1944–1958), katecheta w  Krakowie 
(1945–1949), notariusz (1948–1951), sędzia (1951–1976), a następnie oficjał (1976–1989) 
Sądu Metropolitalnego, od 1958 kanonik Kapituły Krakowskiej, jej kustosz (1977–1982), 
scholastyk (1982–1983), archidiakon (od 1983), od 1985 członek Kolegium Konsultorów 
Archidiecezji Krakowskiej, od 1983 członek Rady Kapłańskiej; zob. AKMKr, Pers A 1672, 
Ks. Czesław Obtułowicz.
184  Z łac. Siła posiadania.
185  Szweblik Leopold (1913–1994) ksiądz, prałat. Święcenia 1939 w Częstochowie, wi-
kariusz w  Ligocie Wielkiej (1939–1945), Częstochowie, w  parafii św. Jakuba (1945–1950), 
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W dniu 13 czerwca w Makowie P[odhalańskim], z racji urządzonego rok 
rocznie nabożeństwa fatimskiego, mającego na celu przygotowanie do mają-
cej nastąpić niedługo koronacji obrazu MB Makowskiej, łaskami słynącej, zo-
stałem zaszczycony zaproszeniem przez Przew[ielebnego] ks. dziekana prałata 
Dźwigońskiego do wygłoszenia kazania połączonego z rozważaniami drugiej 
części bolesnej różańca świętego. Przeżycie nader wspaniałe, patrząc na owe 
masy rozmodlonego, rozśpiewanego Ludu Bożego w  kościele i  imponującej 
procesji nocnej z lampionami w dłoniach, z uniesionymi w górę świecami, miało 
przedsmak nieba.

W lipcu z racji zbliżającej się uroczystości niecodziennej – 25-lecia erygo-
wania parafii skawickiej – 1951–1976 listopad – założony został witraż M[atki] 
B[oskiej] C[zęstochowskiej] nad głównym wejściem do kościoła oraz trzy okna 
do wieży kościelnej o konstrukcji żelaznej – firma państwa Paczków z Krakowa-
-Podgórza wykonała prace zlecone.

W dniu 22 lipca w uroczystość odpustową św. Magdaleny w Rabce odbyła 
się wspaniała uroczystość z racji 60-lecia przyjęcia święceń kapłańskich przez 
Przew[ielebnego] ks. prałata i dziekana Mateusza Zdebskiego, byłego nasze-
go dziekana dekanatu makowskiego. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością 
Najprzew[ielebniejszy] ks. biskup dr St. Smoleński.

W miesiącach czerwiec – lipiec, na skutek zaleceń komisji sanepidu, [na cmen-
tarzu] dokonane zostały prace: nowe ogrodzenie, odnowienie kostnicy z ze-
wnątrz i wewnątrz, pokrycie jej blachą pocynkowaną, zbudowanie zbiornika.

W dniach od 13 sierpnia do 6 września niespodzianie wylądowałem w szpi-
talu w Nowej Hucie na skutek orzeczenia lekarzy dr. Krupińskiego z Zembrzyc 
i dr. Ryszarda Płonki z Krakowa celem dokonania już trzeciej z rzędu operacji, 
dotychczas dzięki Opatrzności Bożej, szczęśliwie.

W czasie mej nieobecności pracownicy zamówieni przed rokiem już zjecha-
li z Tarnowskich Gór, by dokonać pomalowania dachu kościelnego i wieży ko-
ścielnej, kaplicy przydrożnej oraz rynien w budynku plebańskim.

W czasie mej nieobecności zastępowali mnie Przew[ielebni] księża makow-
scy. Muszę w tym miejscu podkreślić serdeczność wszystkich księży konfratrów 
naszego okrojonego dekanatu, szczególnie troskliwość Przew[ielebnego] ks. wi-
cedziekana, ks. kolegi, Wł. Wądrzyka z Zawoi.

Sosnowcu, w  parafii św. Tomasza (1950–1951), Kamieńsku (1951–1952), administrator, 
a następnie proboszcz w Sokolnikach (1952–1960), administrator (1960–1963), a od 1963 
proboszcz w Grodźcu, w parafii św. Katarzyny, dziekan dekanatu będzińskiego (1970– 1983), 
dziekan dekanatu czeladzkiego (1983–1985), w 1991 przeszedł na emeryturę; zob. ADS, b. sygn., 
Teczka personalna, Ks. Leopold Szweblik.

Uroczystość odpustowa parafialna przypadająca na dzień 29 sierpnia wypa-
dła imponująco, mimo mej nieobecności. Księża dekanalni w przeddzień zje-
chali wszyscy, by wyspowiadać Lud Boży.

W dniu 29 VIII sumę celebrował Przew[ielebny] ks. dziekan prałat F. Dźwigoński, 
w asyście alumnów z parafii makowskiej. Kazanie wygłosił ks. profesor Roman 
Sapeta.

Czas letni był czasem kataklizmów w świecie. Cywilizacja okazała się bez-
silna, jedynie pomocna w łagodzeniu konsekwencji kataklizmowej. Zbyt wiele 
jeszcze tutaj niepewności, wątpliwości, nietrafności, mimo że wiedza poczyniła 
w tej dziedzinie duże postępy.

Upalne słońce dawało się we znaki. Leżąc na wznak na zakurzonej nieco 
trawie, dobrze sobie pomarzyć. Rolnikom naszym jednak nie marzenia w gło-
wie, gdy beczką trzeba było wozić wodę, by uprawy zyskały konieczną odrobinę 
wilgoci. Cóż za cudna wizja! Przyroda podporządkowana olbrzymiej sterowni 
– naciskasz odpowiedni guzik i jest burza nad wsią Skawicą, burza nad miastem 
Krakowem. Zapach ozonu unosi się w powietrzu, zaczyna padać deszcz rzęsi-
sty, lecz niezbyt gwałtowny, bo jest pora kwitnienia jabłoni i  trzeba uchronić 
przyszłe zalążki. Ot przyroda obłaskawiona, ustatkowana, łagodna...

***
Skawica, Święto Patronalne 1976

Czcigodny i Drogi Gospodarzu!

Zebrani przy odpustowym stole Księża dekanalni z Ks. Prałatem na czele 
i Księżmi Gośćmi, po uroczystej Mszy św. i po udanej procesji, łączymy się du-
chowo, myślą i sercem z zawsze gościnnym, życzliwym i uśmiechniętym Go-
spodarzem, zapewniając pamięć w modlitwach u stóp ołtarza i  Jasnogórskiej 
Pani, przesyłamy tą drogą serdeczne pozdrowienia i życzenia rychłego powrotu 
do zdrowia i obowiązków parafialnych.

***
Zmarł 24 września 1976 w  Opolu były wikariusz kapitulny archidiecezji 

krakowskiej [bp Franciszek Jop] w latach 1952–1956. Konsekrował tutejszy ko-
ściół parafialny dnia 29 sierpnia 1953.

W związku z 41. Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym w Fila-
delfii, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, nasz Episkopat był licznie 
reprezentowany, a przewodniczył mu nasz Arcypasterz ks. kardynał Karol Woj-
tyła, Metropolita Krakowski. Orędzie Kongresu Eucharystycznego: „Euchary-
stia jako Pokarm, a pokarm zaspokaja głód nie tylko ciała, ale i ducha”.
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zdj. nr 13 Kard. Karol Wojtyła witany przez wiernych ze Skawicy w parafialnym ko-
ściele.

W dniu 8 grudnia 1976 parafia przeżywała niecodzienną uroczystość, bo 
25-lecie erygowania jej. Uroczystość poprzedzona została przygotowaniem pa-
rafii od strony wewnętrznej przez odprawienie Misji Świętych od dnia 1 XII 
do 8  XII. Na uroczystość tę jubileuszową przybył Nasz Najdostojniejszy ks. 
kardynał Karol Wojtyła, Metropolita Krakowski, aby odprawić Mszę św. ju-
bileuszową, dziękczynną, oraz dokonać poświęcenia wotum M[atki] B[ożej] 
nad wejściem głównym do kościoła, ufundowanym przez parafian jako dar 
wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej za doznane dobrodziejstwa. Droga, 
którą miał przybyć ks. kardynał Karol Wojtyła, została przyozdobiona wiązan-
kami kwiatów, domy przystrojone, w oknach wywieszone obrazy M[atki] B[o-
skiej] C[zęstochowskiej] i oświetlone. Od przejazdu kolejowego na Białce to-
warzyszyła J[ego] E[minencji] eskorta motocyklowa. A gdy dojechali na teren 
parafii skawickiej przy bramie zbudowanej przez stecowian, został powitany Ks. 
Kardynał przez dzieci z Roli Stecowo, które wręczyły kwiaty. Pojazd Ks. Kardy-
nała był poprzedzany przez eskortę motocyklistów, bandrię konną i samochody 
miejscowe. Wspaniały to był widok, bo na przestrzeni przeszło 4 km ciągnął się 
ten korowód różnobarwny. Dojeżdżając do kościoła, wszystko, co żyło, wyległo 
na powitanie J[ego] E[minencji] Ks. Kardynała, a kapela skawicko-suchogórska 
odegrała marsza powitalnego. Przy akompaniamencie dzwonów, po powitaniu 
liturgicznym J[ego] E[minencji] w bramie kościoła przez ks. prob. mgr. Józefa 
Balona, w asyście druhen z wieńcem i wiernymi weszli do kościoła, gdzie od-
śpiewano pieśń, w miejsce Ecce Sacerdos Magnus, Budujemy Kościół Boży. Ko-

ściół został wypełniony po brzegi. Po modlitwie Jego Eminencji nastąpiło po-
witanie uroczyste Księdza Kardynała w kościele przez księdza proboszcza mgr. 
Józefa Balona, który w krótkości nakreślił historię powstania parafii, dziękując 
Jego Eminencji za wyróżnienie, że raczył uświetnić uroczystość jubileuszową. 
Następnie przedstawiciele najstarszego pokolenia [Eugeniusz Ficek] witali J[e-
go] E[minencję] Ks. Kardynała, podkreślając zasługi jego poprzedników: śp. 
kardynała Adama Stefana Sapiehy, ks. biskupa dr. Franciszka Jopa, ks. arcybi-
skupa dr. Eugeniusza Baziaka oraz ks. dziekana prałata Mateusza Zdebskiego, 
proboszcza z Rabki, śp. ks. kanonika proboszcza z Zawoi Franciszka Sitko oraz 
zasługi poniesione w ciągu przeszło 25 lat księdza proboszcza kanonika mgr. 
Józefa Balona.

[Ks. Kardynała witali także] przedstawiciele młodzieży i dzieci oraz kobiet.
Msza św. koncelebrowana [była] pod przewodnictwem J[ego] E[minencji] 

Ks. Kardynała w  asyście księży rodaków ze Skawicy: ks. Szarleja Stanisława, 
proboszcza z Hołdunowa, ks. Franczaka Stanisława, proboszcza z Ołdrzycho-
wic Kłodzkich, ks. profesora Kazimierza Buby z Bestwiny, ks. profesora Bogu-
sława Czarnego z Krakowa. Kazanie wygłosił ks. kanonik Stanisław Franczak, 
nawiązując do przeżytych chwil w ciągu 25 [lat] istnienia parafii. Do Komu-
nii św. przystąpiła cała parafia. Po Mszy św. kazanie wygłosił Ks. Kardynał, na-
wiązując do historii tego ćwierćwiecza od strony wewnętrznej i  zewnętrznej, 
oddając opiece M[atce] B[oskiej] C[zęstochowskiej] parafię, zaintonowaw-
szy potężnym głosem Magnificat, a Lud Boży podchwycił melodię i potężnym 
echem wznosiła się z piersi zebranych ku niebu. Ks. proboszcz mgr Józef Balon 
w przemówieniu podziękował za udział J[ego] E[minencji] Ks. Kardynałowi za 
udział, przez który tej uroczystości nadał jeszcze bardziej szczególny charakter 
i uwydatnił, że ten ważny moment w życiu parafii mogliśmy przeżyć wspólnie, 
uczestnicząc w ofierze Mszy św. celebrowanej przez J[ego] E[minencję] i po-
dziękować Bogu za wszystko, co nam uczynił w okresie 25-lecia istnienia na-
szej skawickiej parafii. A dzień stanowiący ważny etap w życiu naszej parafii 
jest równocześnie progiem wejścia w następne ćwierćwiecze sięgające już okre-
su XXI wieku. Przedstawiciele młodzieży złożyli podziękowanie na ręce J[ego] 
E[minencji] Ks. Kardynała za przybycie, prosząc o błogosławieństwo arcypa-
sterskie. Przy śpiewie Na wszystkich drogach życia opuścił J[ego] E[minencja] 
mury kościoła, udając się na plebanię w asyście kapłanów na skromny posiłek. 
Kapłani uczestniczący:

• ksiądz kapelan J[ego] E[minencji] dr St. Dziwisz186;

186  Dziwisz Stanisław (1939– ) arcybiskup metropolita krakowski, kardynał. Święce-
nia 1963, wikariusz w Makowie Podhalańskim (1963–1965), studia specjalistyczne z liturgi-
ki na Wydziale Teologicznym w Krakowie zakończone stopniem licencjata (1967), doktorat 
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• ksiądz prałat Mateusz Zdebski;
• ksiądz prałat dziekan Dźwigoński;
• ksiądz kanonik wicedziekan Władysław Wądrzyk;
• ksiądz Franciszek Gryga, proboszcz z Jordanowa;
• ksiądz Juliusz Szafrański187, proboszcz z Osielca;
• ksiądz Augustyn Dewera188, proboszcz z Sidziny;
• ksiądz Adam Małecki, proboszcz z Bystrej;
• ksiądz Stanisław Lejawka189, proboszcz z Juszczyna;
• ksiądz Czesław Świniarski, dziekan z Suchej Beskidzkiej;
• ksiądz Stanisław Kosturek, proboszcz z Tarnawy;
• księża ojcowie karmelici z prowincjałem, o. Remigiuszem Czechem.

Księża rodacy:
• ksiądz Stanisław Szarlej, proboszcz z Hołdunowa;
• ksiądz Stanisław Franczak, proboszcz z Ołdrzychowic Kł[odzkich];
• ksiądz Kazimierz Buba, katecheta z Bestwiny;
• ksiądz Bogusław Czarny, katecheta z Krakowa.

z liturgiki (1981), uczestnik prac Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej (1972–
1979), kapelan kard. Wojtyły (1966–1978), osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II (1978–
2005), kanonik Kapituły Metropolitalnej we Lwowie (1995) i Krakowie (1997), protonotariusz 
apostolski (1996), w 1998 mianowany biskupem tytularnym San Leone i drugim prefektem 
Domu Papieskiego, od 2003 arcybiskup, metropolita krakowski (2005–2017), w 2006 kreowa-
ny kardynałem, członek czterech dykasterii watykańskich, m.in. Kongregacji do spraw Wy-
chowania Katolickiego, członek Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, autor książek o Janie 
Pawle II, kawaler licznych odznaczeń, doktor honoris causa kilkunastu wyższych uczelni; zob. 
http://www.diecezja.pl/biskupi/kard-stanislaw-dziwisz (06.04.2016).
187  Szafrański Juliusz (1927–2008) ksiądz. Święcenia 1955, wikariusz w  Zebrzydo-
wicach (1955–1957), Chochołowie (1957–1959), Wadowicach (1959–1962), Oświęcimiu 
(1962–1964), administrator w Jurgowie, a od 1967 w Osielcu, proboszcz w Osielcu (1970–
1994), wicedziekan dekanatu makowskiego, rezydent w Domu Księży Emerytów w Mako-
wie Podhalańskim (1994–2008); zob. Zmarli księża archidiecezji krakowskiej, „Notificationes” 
2008, nr 10–12, s. 65.
188  Dewera Augustyn Józef (1922–1996) ksiądz. Święcenia 1948, wikariusz w Mako-
wie Podhalańskim (1948–1950), Kościelcu (1950–1953), po czym tamże wikariusz-ekonom 
(1953) i wikariusz (1953–1954), wikariusz w Kozach (1954–1958), Kasinie Wielkiej (1958–
1959), Myślenicach (1959–1961), duszpasterz w Leśnej (1961–1963), Nowym Bystrem (1963–
1965), proboszcz tamże (1965–1971), wikariusz-ekonom w Sidzinie (1971–1973), a następ-
nie proboszcz (1973–1977), wikariusz-ekonom w Orawce (1977–1984), po czym proboszcz 
(1984–1986), rezydent w Osieczanach (1986–1996); zob. AKMKr, Pers A 1588, Ks. Augustyn 
Dewera.
189  Lejawka Stanisław (1935–1991) ksiądz. Święcenia 1958, wikariusz w  Sułkowi-
cach (1958–1961), Ślemieniu (1961–1963), Bielsku-Białej, w parafii Opatrzności Bożej 
(1963–1967), Makowie Podhalańskim, rektor w  Juszczynie (1967–1982), a  następnie pro-
boszcz (1982–1986), po czym proboszcz w Krakowie-Bieżanowie (1986–1990), Krzeszowie 
(1990–1991); zob. Księża zmarli w roku 1991, „Notificationes” 1991, nr 10–12, s. 122.

Nieobecny ks. Czesław Pacyga, proboszcz z Mietkowa ad Wrocław, przysłał 
list, w którym usprawiedliwił swoją nieobecność z powodu odpustu parafialne-
go. I tak zakończony został rok 1976.

Rok 1977

W dniu 3 lutego [w Skawicy] odbyła się konferencja dekanalna o godzinie 
10 z porządkiem dziennym jak zawsze połączona z nabożeństwem przed „żłób-
kiem”, prowadzonym przez Najprzew[ielebniejszego] ks. prałata dziekana, ks. 
mgr. Franciszka Dźwigońskiego z Makowa Podhalańskiego. Naukę ascetyczną 
wygłosił ks. rektor z Juszczyna, Stanisław Lejawka, na temat: „Aby jedno byli”. 
Obecnym na konferencji był także J[ego] E[kscelencja] ks. biskup dr J. Gro-
blicki. Po powrocie z kościoła ks. proboszcz mgr Balon podejmował wszyst-
kich księży z J[ego] E[kscelencją] na czele śniadaniem, by nabrać po duchowym 
wzmocnieniu także i mocy fizycznej w dalszych obradach.

Po wyczerpaniu spraw objętych ramami konferencji na zakończenie zabrał 
głos J[ego] E[kscelencja] ks. biskup J. Groblicki, który podzielił się wrażenia-
mi z  pobytu w  USA, w  Filadelfii, na Kongresie Eucharystycznym. Podkreślił 
wielkość poczynań Synodu Krakowskiego, by przede wszystkim ratować ro-
dzinę polską przed laicyzacją, ateizacją programową i  spontaniczną. Zwrócił 
uwagę na zjawisko powszechne tzw. istnienia czwartego świata, tj. zanik war-
tości ducha sumienia, objawiający się w niezdolności do oceny czynów, któ-
rych dziś się dopuszcza człowiek poczynający się dławić dzisiejszą techniką. 
Podkreślił rolę Kościoła, który zawsze towarzyszył społeczeństwu polskiemu 
w  jego martyrologii. Wymienił postać znaną naszego biskupa krakowskiego 
Sołtyka190 czy postać zakonnika ojca Rafała Kalinowskiego191. Wskazał na ko-

190  Sołtyk Kajetan Ignacy (1715–1788) biskup kijowski i krakowski. Młodość spędził na 
dworze prymasa Teodora Potockiego, studiował w Rzymie, gdzie w 1738 uzyskał doktorat z oboj-
ga praw i przyjął święcenia kapłańskie. Kanonik łowicki, scholastyk łęczycki, kanonik gnieźnieński 
i krakowski, w 1749 prekonizowany biskupem tytularnym Emaus i koadiutorem biskupa kijow-
skiego, od 1756 ordynariusz kijowski, w 1759 objął biskupstwo krakowskie, aktywny duszpasterz, 
stronnik dynastii Wettynów, a zarazem przeciwnik króla Stanisława Augusta oraz programu re-
form ustrojowych. W latach 1767–1773 zesłany przez Rosjan do Kaługi, po powrocie do Krako-
wa, wskutek postępującej choroby psychicznej, ograniczył działalność polityczną i duszpasterską. 
W 1782, ubezwłasnowolniony przez króla i Radę Nieustającą, pozbawiony został władzy w diece-
zji; zob. J. Kuś, Sołtyk Kajetan Ignacy, w: Ek, t. 18, Lublin 2013, kol. 591–592.
191  Rafał od św. Józefa (Józef Kalinowski) (1835–1907) karmelita bosy, święty. Inżynier 
i porucznik wojska rosyjskiego, pracował przy budowie linii kolejowej Odessa – Kursk, a na-



90    91

nieczność pogłębienia nabożeństwa do Matki Kościoła, Orędowniczki naszej. 
Uwypuklił także moment w życiu naszego Kościoła krakowskiego, tj. przygoto-
wanie się do uroczystości 900-lecia śmierci męczeńskiej ks. biskupa Stanisława 
Szczepanowskiego192 w łączności z całym kościołem w roku 1979, który będzie 
zarazem rokiem zamknięcia obrad Synodu Krakowskiego 1971–1979. Zaape-
lował do księży dekanalnych, aby w pracy apostolskiej nie ustawali. Ksiądz pra-
łat podziękował J[ego] E[kscelencji] za bardzo cenne uwagi pokrzepiające du-
cha kapłańskiego. Przy akompaniamencie muzyki kolędowej wszyscy kapłani 
z  J[ego] E[kscelencją] na czele weszli do sali przystrojonej ze sztucznymi za-
palonymi ogniami na lampie wiszącej u  sufitu, z  zapalonymi świeczkami na 
stole, nastrój rzeczywiście kolędowy. Wszystko to czyniło urok niepowtarzalny, 
głęboko wchodząc w czułe i wrażliwe serca kapłańskie nawiązujące do dawnych 
lat dzieciństwa. Wśród niemilknącej pieśni kolędowej wytworzyła się atmosfera 
niepowtarzalna – wymiana myśli i przeżyć duszpasterskich. J[ego] E[kscelencja] 
ks. biskup Groblicki zabrał głos, nawiązując do konferencji dekanalnej, wspomniał 
na niedawno przeżyte wielkie uroczystości jubileuszowe 25-lecia erygowania 
parafii skawickiej i zarazem 25-lecie pasterzowania ks. proboszcza z udziałem 
Jego Eminencji Księdza Kardynała, złożył życzenia na ręce ks. prob. mgr. J. Ba-
lona. Ks. proboszcz podziękował J[ego] E[kscelencji] za ciepłe słowa pod adresem 
całej parafii i dokonanych pracy na przestrzeni od roku 1944.

W dniach znowu od 27 lutego do 2 marca włącznie odbyły się rekolekcje 
wielkopostne pod kierownictwem ks. profesora Romana Sapety193, który w ka-
zaniach wzniosłych, opartych o  Pismo Święte, poruszył do głębi serca ludzi, 

stępnie w Brześciu Litewskim. W 1863 uzyskał dymisję z wojska, przyłączając się do powsta-
nia styczniowego, w 1864 aresztowany i skazany na karę śmierci, zamienioną na 10 lat kator-
gi na Syberii, w 1874 zwolniony z wygnania, otrzymał pozwolenie na wyjazd do Królestwa 
Polskiego, gdzie objął obowiązki wychowawcy i nauczyciela Augusta Czartoryskiego, w 1877 
wstąpił do karmelitów bosych, w 1881 złożył śluby zakonne, rok później przyjął święcenia ka-
płańskie, trzykrotnie sprawował funkcję przeora w Czernej i tyleż razy w Wadowicach. Od-
działując duszpastersko i pisarsko, przyczynił się do odnowy karmelitów bosych i  rozwoju 
życia religijnego na ziemiach polskich. Kanonizowany w 1991, w 2007 Senat Rzeczpospolitej 
Polskiej uznał go za wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana-zakonnika; zob. 
Z. Pałubska, Rafał Kalinowski, w: Ek, t. 16, Lublin 2012, kol. 1149–1150.
192  Stanisław ze Szczepanowa (ok. 1030–1079) biskup krakowski, święty, patron Pol-
ski. Kanonik katedralny krakowski, współpracownik króla Bolesława Śmiałego, rządy w die-
cezji krakowskiej objął w 1072, w wyniku konfliktu z królem poniósł śmierć męczeńską, ka-
nonizowany w  1253; zob. L. Wojciechowski, Stanisław Biskup, Stanisław ze Szczepanowa,  
w: Ek, t. 18, Lublin 2013, kol. 783–784.
193  Sapeta Roman (1925–2000) ksiądz. Święcenia 1952, wikariusz w  Szczakowej 
(1952–1956), Stryszawie (1956–1958), Brzeszczach (1958–1960), Krakowie, w parafii św. Ka-
tarzyny (1960–1963), św. Anny (1963–1964), Wieliczce (1964–1971), rektor w Łagiewnikach 
(1971–1972), penitencjarz w Żywcu, w parafii św. Krzyża (1972–1973), kapelan sióstr szary-

zwracając szczególną uwagę na konieczność zwalczania alkoholizmu i melin pijac-
kich, potrzebę organizowania przyjęć pierwszokomunijnych, ślubów, chrzcin, 
pogrzebów, spotkań towarzyskich bez alkoholu. Podkreślił konieczność pogłę-
biania życia religijnego w rodzinach, podkreślając znaczenie synodu krakow-
skiego pod auspicjami św. patrona diecezji krakowskiej biskupa Stanisława 
Szczepanowskiego, na konieczność katechizacji rodzinnej oraz odnowę życia 
sakramentalnego.

Czas był nader piękny – wiosenny w całym tego słowa znaczeniu. Ludzie 
mogli korzystać z dobrego czasu, a wiosna ta uwcześniła wcześniejsze wejście 
na zagony. Od rekolekcji wielkopostnych cała parafia była nastawiana już na 
przygotowywanie się do wizytacji kanonicznej, aby odnowa życia religijnego 
spowodowała większe uczestnictwo w  sakramentach świętych, a  mające się 
dokonać przyjęcie sakramentu bierzmowania przez młodzież i  dzieci starsze 
szkolne było pełnym zaangażowaniem się w życie Kościoła, za którego losy od-
powiedzialni są nie tylko duszpasterze, ale cały Lud Boży.

Wykaz wykonanych robót w latach 1945–1977 w parafii Skawica przez ks. 
prob. mgr. Balona Józefa:

• 1945 przygotowanie materiałów budowlanych: żelazo, cement, drzewo;
• 1946 budowa kościoła: ciągnięcie murów z cegły, konstrukcja żelazno-

-betonowa pod strop wieży kościelnej, założenie konstrukcji drewnianej, 
pokrycie dachówką;

• 1947 budowa ogrodzenia kościelnego i dalszy ciąg budowy kościoła;
• 1948 budowa plebanii;
• 1949 roboty stolarskie w plebanii – drzwi, okna podłogi; tynkowanie 

plebanii;
• 1950 wyprawa tynkiem wnętrza kościoła; zakupienie obrazu M[atki] 

B[oskiej] C[zęstochowskiej] u artysty Konarzewskiego z  Istebnej do wiel-
kiego ołtarza; bielenie kościoła wapnem; zamontowanie witraży do prezbi-
terium św. Andrzeja Boboli i bł. Jacka; założenie posadzki w kościele; zało-
żenie cmentarza grzebalnego; wykonanie ławek do kościoła (w sumie 40);

• 1951 budowa ołtarza głównego, ambony i balasek z betonu;
• 1952 lastrykowanie ołtarza głównego, ambony, balasek;
• 1953 odbudowa budynku gospodarczego, spalonego w 1952 roku;
• 1954 tynkowanie plebanii; remont dachu na kościele i wieży zniszczo-

nych przez gwałtowną wichurę;
• 1955 wykańczanie góry plebanii: piece, podłogi, drzwi, okna;

tek w Bobrku (1973–1977), kapelan szpitala w Rabce (1977–1983); zob. AKMKr, Pers 1664, 
Ks. Roman Sapeta.
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• 1956 tynkowanie plebanii z zewnątrz;
• 1957 założenie instalacji elektrycznej w kościele; założenie rynien do 

plebanii;
• 1958 przeprowadzenie instalacji elektrycznej w plebanii oraz łazienki;
• 1959 budowa ołtarzy bocznych w miejsce dawnych prowizorycznych;
• 1960 montowanie organów – firma Biernackich z Krakowa;
• 1961 polichromia prezbiterium według artysty Machwica;
• 1962 polichromia w nawie głównej według artysty Machwica;
• 1963 wykładanie bocznych ołtarzy płytami marmurowymi – Biała Ma-

rianna;
• 1964 wykonanie figury Serca Pana Jezusa według rzeźbiarza artysty 

Stobierskiego194;
• 1965 założenie dwóch witraży geometrycznych z symbolami M[atki] 

B[ożej] w nawie głównej według artysty Machwica;
• 1966 wykonanie figury św. Józefa według artysty rzeźbiarza Stobierskiego;
• 1967 założenie następnych dwóch witraży geometrycznych z symbola-

mi M[atki] B[ożej] wg artysty Machwica;
• 1968 urządzenie hydrauliczne w plebanii – doprowadzenie wody;
• 1969 założenie następnych dwóch witraży figuralnych w nawie głównej 

według artysty Machwica;
• 1970 uzupełnienie parametrów liturgicznych – złocenie naczyń litur-

gicznych, nowa chrzcielnica według projektu Machwica;
• 1971 chodniki betonowe przed kościołem i na podwórzu plebanii; ma-

lowanie ławek i konfesjonałów; pokrycie prezbiterium w miejsce starej da-
chówki blachą ocynkowaną;

• 1972 urządzenie punktu katechetycznego w kościele i kaplica na Suchej 
Górze – ławki laminatowe; pokrycie kaplicy i zakrystii w miejsce starej da-
chówki blachą ocynkowaną;

• 1973 odnowienie kapliczki przydrożnej [kaplica wzniesiona przez Ar-
tura Potockiego] wewnątrz i zewnątrz, oświetlenie jej; urządzenie elektryczno-

194  Stobierski Mieczysław (1914–1998) artysta rzeźbiarz. W  1937 ukończył Szkołę 
Przemysłu Artystycznego w Krakowie, od 1960 pracował przy wystroju katedry Chrystusa 
Króla w Katowicach, wykonawca wystroju kaplicy MB Częstochowskiej w kościele św. Anto-
niego w Chorzowie, autor projektów głównych ołtarzy w kościołach, a także rzeźb, rysunków 
oraz inscenizacji zagłady w Auschwitz; zob. Mieczysław Stobierski, https://www.bialczynski.
wordpress.com (09.04.2016).

-magnetofonowe w kościele – dzwony; oświetlenie wieży kościelnej; głośni-
ki na wieży;

• 1974 pokrywanie dachu kościelnego blachą ocynkowaną w  miejsce 
starej spróchniałej dachówki; budowa ogrodzenia kościelnego betonowe-
go w miejsce starego z cegły; odnowienie – malowanie wnętrza plebanii: 
okien, drzwi, podłóg; zaprowadzenie ogrzewania elektrycznego na pleba-
nii – wkłady do pieców kaflowych – wykonywał prace p. Szmidt ze swoją 
ekipą pracowniczą;

• 1975 budowa garażu; odnowienie zabudowania gospodarczego; uzu-
pełnienie oświetlenia w kościele – wykonywał p. Stanisław z Tarnawy nad 
Suchą B[eskidzką]; pomalowanie minią wieży kościelnej; pokrycie kapliczki 
przydrożnej blachą ocynkowaną;

• 1976 założenie trzech okien o konstrukcji żelaznej do wieży kościelnej 
wykonanej przez p. Wolnickiego z Krakowa w miejsce starych drewnianych 
okien; wykonanie witraża M[atki] B[oskiej] C[zęstochowskiej] nad głów-
nym wejściem do kościoła; wotum dla M[atki] B[oskiej] C[zęstochowskiej] 
z racji 25-lecia jubileuszu założenia parafii (1951–1976), prace wykonywał 
p. Wolnicki z Krakowa, a ornament p. Paczka Karol i Mieczysław z Krako-
wa-Podgórza; budowa ogrodzenia cmentarnego z frontu i cmentarza oraz 
tzw. zbiornika na odpadki różne wedle wymagań Urzędu Sanitarno-Epide-
miologicznego; pokrycie kostnicy blachą ocynkowaną; tynkowanie kostnicy 
i malowanie wnętrza;

• 1977 malowanie ogrodzenia cmentarnego minią szarą; remont głośni-
ków i sprawienie nowych głośników stereo przez asystentów z AGH z Kra-
kowa (p. Sikora m.in.); kucie murów, prowadzenie przewodów na chór i inne 
prace z tym związane;

• 1978 założenie podwójnych okien o konstrukcji żelaznej w nawie głów-
nej, w zakrystii i kaplicy kościelnej oraz w prezbiterium; firma p. Wolnickie-
go z Krakowa wykonywała konstrukcję żelazną, a szklenie okien firma K. M. 
Paczkowie z Krakowa;

• 1979 spłacanie długów zaciągniętych z remontem okien; kupno rur ce-
lem przeprowadzenia odwodnienia kościoła – rury zostały zakupione w Kę-
tach;

• 1980 spłacanie w dalszym ciągu długów zaciągniętych z remontem po-
dwójnych okien; odwodnienie kościoła.

***
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do chorych: Kurek Józef na Limowie, Trybała Krystyna, Czarna Maria, Dyrcz 
Władysław i Stefania Front, Matyja Maria; obiad, a o godzinie 15 wyjazd na Su-
chą Górę do punktu katechetycznego; tam powitanie J[ego] E[kscelencji] przez 
suchogórzan; podwieczorek, odwiedzenie chorych – Szarlejów, Mazura Leona 
(niewidomego); pożegnanie, godz. 17.45 – Msza św. z błogosławieniem dzieci, 
kazanie J[ego] E[kscelencji] Ks. Biskupa, pożegnanie przez przedstawicieli pa-
rafii; podziękowanie za trud poniesiony dla parafii; Ks. Proboszcz dziękuje Ks. 
Biskupowi w słowach serdecznych bardzo za wszystko; odśpiewanie Boże coś 
Polskę; słowo Ks. Biskupa do jeszcze zebranych wiernych, którzy byli zafascy-
nowani osobą Ks. Biskupa – słowem byli urzeczeni jego oryginalnym podej-
ściem do Ludu Bożego, jego bezpośredniość, serdeczność. Słowa ludu – żaden 
biskup tak do nas nie przemawiał serdecznie, nie uśmiechał się do nas tak jak 
ten właśnie. Długo zostanie obraz tej wizytacji w sercach wiernych. Wzmocnie-
ni, utwierdzeni, pokrzepieni wracali do swoich domów z radością, prosząc, aby 
znowu odwiedził nas J[ego] E[kscelencja] Ks. Biskup. Po zakończonej wizytacji 
i pożegnaniu Ks. Biskup w czasie kolacji rozmawiał serdecznie z księżmi deka-
nalnymi.

zdj. nr 14 Bp Małysiak dał się poznać diecezjanom krakowskim ze swej otwartości, 
serdeczności, żywiołowości i poczucia humoru.

Maków, dn. 14 VIII 1976 r.

Kochany Józku!

A więc znowu jesteś w szpitalu. Zapewniam Cię o modlitwie, aby wszystko 
przeszło szczęśliwie i szybko. Nie jest to nic groźnego – swego czasu przecho-
dziłem i to. Tylko potem trzeba będzie uważać przez jakiś czas i nosić bandaż 
elastyczny. Westchnij czasem w tej chorobie i w moich intencjach. Bardzo pro-
szę i z góry Ci dziękuję.

Serdecznie pozdrawiam i ściskam.

c[um] osc[ulo] fr[aternitatis]195 oddany w S[ercu] J[ezusa] i M[atce] B[ożej]

Ks. Wicedziekan [Władysław Wądrzyk]

***
W dniu 11 i 12 czerwca 1977 została przeprowadzona wizytacja kanonicz-

na parafii Skawica przez J[ego] E[kscelencję] ks. biskupa dr. Albina Małysiaka 
– sufragana krakowskiego. Przy zgromadzonym Ludzie Bożym całej parafii, po-
przedzony przyjazd Jego Ekscelencji banderią konną, motocyklistami, autami, 
droga przybrana wspaniale, przy bramie kościelnej uroczyste powitanie i przy 
akompaniamencie dzwonów, orkiestry, ludzi ze światłem w dłoniach, młodzie-
ży z wieńcem przy śpiewie Budujemy Kościół wprowadzony został do kościoła, 
gdzie odmówiono modły przypisane, a potem przedstawiciele poszczególnych 
stanów witali Ks. Biskupa, a na końcu Ks. Proboszcz.

Udzielił Ks. Biskup benedykcji zebranym; rozpoczęła się Msza św.; przemó-
wienie Ks. Biskupa do zebranych; katechizacja młodzieży mającej przystąpić do 
bierzmowania, a było jej 160; w czasie Mszy św. udzielenie sakramentu bierz-
mowania; kazanie do wybierzmowanych; udzielenie Komunii św.; błogosła-
wieństwo Ks. Biskupa; podziękowanie przez młodzież Ks. Biskupowi za udzie-
lenie sakramentu bierzmowania; słowo Ks. Biskupa; zakończenie i odśpiewanie 
My chcemy Boga; odprowadzenie Ks. Biskupa na plebanię; spotkanie na wspól-
nej kolacji z księżmi dekanalnymi.

Drugi dzień wizytacji:
godzina 8.00 Msza św. na polu dla młodzieży z  kazaniem, błogosławień-

stwo młodzieży; godzina 10.30 Msza św. z błogosławieniem małżeństw; wyjazd 

195  Z łac. Z ucałowaniem braterskim.
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Zaznaczyć muszę, że miło mi bowiem było i zaszczytem gościć u siebie jesz-
cze przez 3 dni prawie Jego Ekscelencję, z którym spędziłem bardzo miłe chwile 
na łonie przyrody, zwiedzając Beskid nasz – Police, korzystając z łaskawego sło-
neczka, które nie skąpiło nam promieni życiodajnych dla umęczonego ciała. 
Chwila rozstania była jak każde pożegnanie bardzo serdeczne i niezapomniane. 
Chciałoby się tak trwać i trwać w tym bratnim i serdecznym uścisku.

Na prośbę ks. prob. mgr. Balona Józefa na skutek przebytych kilku opera-
cji groźnych, J[ego] E[minencja] ks. kardynał Karol Wojtyła dekretem z dnia 
11 VI 1977, nr 2069/77, mianował wikariuszem ks. Tadeusza Kubowicza196, a z 
dniem 24 VI 79 został przeniesiony na stanowisko rektora kościoła do Sienia-
wy – parafia Raba Wyżna. W jego miejsce mianowany został wikariuszem ks. 
Jan Kachel197, który po roku pobytu został przeniesiony do Raciborowic – sier-
pień 1980.

***
Kraków, 31 VIII 1977

Drogi Księże Magistrze i Kanoniku,

Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na Waszą uroczystość odpustową. 
Radością każdego serca kapłańskiego jest widzieć, jak Lud Boży chwali Boga 
modlitwą, pieśnią i czynnym uczestniczeniem w Najświętszej Ofierze. Jest to 
największe przeżycie widzieć, jak od ćwierć wieku na nowym miejscu w tej gór-
skiej okolicy zapaliło się nowe ognisko miłości Bożej. To będzie wiekopomną 
zasługą Ks. Józefa, że wytrwale do tego celu dążył i dzięki talentom użyczonym 
przez Pana Jezusa umiał pragnienie swego i  wielu serc skawiczan pomyślnie 
zrealizować. Niech Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego i  Matki Bożej 

196  Kubowicz Tadeusz (1943–2010) ksiądz. Święcenia 1968, wikariusz w  Wieprzu 
k. Żywca (1968–1970), Żywcu-Sporyszu (1970–1971), Jaworznie (1971–1975), Wieliczce 
(1975–1976), Nowej Hucie-Pleszowie (1976–1977), Skawicy (1977–1979), od 1979 wikariusz 
w Rabie Wyżnej z poleceniem rezydencji i duszpasterstwa w Sieniawie, proboszcz w Sieniawie 
(1983–2010); zob. J. Raźny, Zmarli księża archidiecezji krakowskiej, „Notificationes” 2010, 
nr 1–3, s. 70–71.
197  Kachel Jan (1937–2012) ksiądz. Święcenia 1967, wikariusz w Spytkowicach (1967–
1969), Tenczynku (1969–1970), Pleszowie (1970–1974), Skawinie (1974–1976), Jeleśni (1976–
1978), Wieliczce (1978–1979), Skawicy (1979–1980), Raciborowicach (1980–1981), Cięci-
nie (1981–1983), duszpasterz w Szklarach (1985–1988), rezydent w Kleczy, od 1988 kapelan 
szpitala w Witkowicach, od 1992 kapelan sióstr służebniczek w Łętowni (1997–2009); zob. 
AKMKr, Tabela personalna, Ks. Jan Kachel.

Częstochowskiej zdobywa dalsze serca, zwłaszcza dziatwy i młodzieży w dolinie 
Skawicy.

Dzięki również za szczerą staropolską gościnność. Księża na plebanii rów-
nież odczuli skutki tej gościnności i na śniadanie w poniedziałek chętnie przy-
jęli znakomitą w smaku szynkę i przesmaczne pstrągi. Nawet Ci księża, co nie 
lubią tortu, ze smakiem skawicki tort spożyli, który jak się wyraziła tutejsza 
p. gospodyni, był „bardzo mądrze” wykombinowany.

Dzięki również za bogate stypendium mszalne.

Oddany ks. Przybyszewski
***

W dniu 11 VI [19]77 Prze[wielebny] ks. dziekan i prałat, ks. mgr Dźwigoń-
ski, prob. makowski, wręczył akt z Najprzew[ielebniejszej] Kurii Metrop[olital-
nej], mocą którego przydzielony został do pomocy ks. Tad[eusz] Kubowicz 
– nr pisma 2069/77 z Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

W dniu 18 VI [19]77 w związku z przejazdem J[ego] E[minencji] ks. kardy-
nała Karola [Wojtyły] do Zawoi na wizytację kanoniczną – Skawica przy koście-
le z zebranymi parafianami i dziećmi powitała serdecznie J[ego] E[minencję], 
podkreślając, że córka przynależna ongiś do matki Zawoja jako już usamodziel-
niona i wyposażona po 25 latach samoistnego bytowania.

W dniu 26 czerwca 1977 ks. prob. mgr Balon Józef powitał nowo mianowa-
nego ks. katechetę Tadeusza Kubowicza, odczytując akt nominacyjny – podkre-
ślając wielkość tego aktu, że po 33 latach pracy przydzielono księdza do współ-
pracy. Moment radosny dla parafii, która przyjęła z radością ten fakt nominacji, 
wyrażając gotowość dzielenia się wszystkim z nowo mianowanym Ks. Kateche-
tą, jak ongiś dzieliła się za czasów ciężkich okupacyjnych dni z nowo mianowa-
nym do Skawicy ks. mgr. J. Balonem odrobiną czarnego chleba i tym, co zdobyli 
i z tej ziemi skalistej wydobyli.

W dniu 27 VIII spowiedź jak rok rocznie. Dni poprzedzające odpust były 
dniami nader uciążliwymi, bo deszcze bez małej przerwy dokuczały i nawilga-
cały ziemię bardzo silnie – stąd udział wiernych w ten dzień pogodny, wykorzy-
stywany do ratowania zboża gnijącego już, był tym razem mniejszy niż w latach 
poprzednich.

W dniu 28 sierpnia przy pięknej już pogodzie odbyła się uroczystość Matki 
Boskiej Częstochowskiej, Patronki naszej parafii, z udziałem licznych wiernych 
i z okolicy. Prymarię celebrował Przew[ielebny] ks. dr prałat, dawny wizytator 
Wydziału Katechetycznego, ks. Daca Roman, a kazanie na prymarii wygłosił 
ks. kanclerz były, ks. dr prałat Bolesław Przybyszewski. Sumę celebrował także 
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ks. dr Przybyszewski z udziałem koncelebrujących kapłanów: o. prob. z Przysło-
pia ks. Remigiuszem Czechem i z ks. katechetą Józefem Morawą198 z Makowa 
P[odhalańskiego]. W asyście byli klerycy z Makowa P[odhalańskiego]. Kazanie 
patriotyczne na temat kultu M[atki] B[oskiej] C[zęstochowskiej] na przestrzeni 
wieków wygłosił ks. dr prałat Roman Daca. Kapłani sąsiedzi wzięli udział, jak 
rokrocznie, w uroczystości odpustowej, poza ks. z Sidziny, Dewerą, który został 
w tym czasie przeniesiony do Orawki, a ks. prałat z Makowa P[odhalańskiego], 
Dźwigoński, towarzyszył J[ego] E[minencji] Ks. Kardynałowi w Nowym Targu 
przy powitaniu J[ego] E[minencji] ks. kard. z Chicago Johna Cody’ego199.

***
Kraków, dnia 10 lipca 1977 r.

Wielce Czcigodny Księże Kanoniku!

Z głębi serca dziękuję za miły list. Słowa Kochanego Księdza w nim zawar-
te, tak bardzo przyjazne dla mnie, rozumiem, jako ideał do którego mam dążyć. 
Niemniej wdzięczny jestem za takie spojrzenie.

Wizytację kanoniczną przeprowadzoną w parafii Skawica wspominam bar-
dzo mile i serdecznie. Swą opinię o gorliwej, pełnej zaangażowania pracy dusz-
pasterskiej Czcigodnego Księdza Kanonika wyraziłem na ambonie i przy stole 
wobec księży.

Wypad w góry był przemiły. Odpocząłem. Do dziś mam go na żywo w pa-
mięci. Pracy teraz jeszcze więcej, bo bp Jan [Pietraszko] ma ciężki zawał, leży 
powalony trudami. Od 15 VII zaczynam urlop. Wpadnę przy okazji. Niech 
Drogi i Kochany Ksiądz Proboszcz też dobrze wypocznie, bo się kruszymy. Ks. 
dziekan z Jaworzna – ks. Kowalczyk200, ma wylew.

198  Morawa Józef (1950– ) ksiądz. Święcenia 1974, wikariusz w Makowie Podhalań-
skim (1974–1979), prefekt WSD w Krakowie (1979–1989), wikariusz w Krzeszowie (1990), 
rektor WSD w Krakowie (2004–2007), od 2014 rektor Ogólnopolskiego Seminarium dla Star-
szych Kandydatów do Święceń, doktor teologii, pracownik UPJPII w Krakowie; zob. AKMKr, 
Tabela personalna, Ks. Józef Morawa; Józef Morawa, https://pl.m.wikipedia.org (09.07.2016).
199  Cody John Patrick (1907–1982) arcybiskup, kardynał. Kształcił się w  St. Louis 
i Rzymie, gdzie w 1931 przyjął święcenia kapłańskie, od 1938 sekretarz arcybiskupa St. Louis, 
od 1940 kanclerz archidiecezji, w 1947 mianowany biskupem sufraganem St. Louis, koadiu-
tor i administrator apostolski diecezji St. Joseph, w 1961 promowany na arcybiskupa koadiu-
tora Nowego Orleanu, od 1962 wikariusz generalny, a od 1964 arcybiskup Nowego Orleanu, 
stolicę arcybiskupią Chicago objął w 1965, kreowany kardynałem w 1967, uczestnik Soboru 
Watykańskiego II; zob. John Patrick Cody, https://pl.m.wikipedia.org (09.04.2016).
200  Kowalczyk Stefan (1921–1984) ksiądz. Święcenia 1944, wikariusz w  Poroninie 
(1944–1949), Borku Fałęckim (1949–1950), Krakowie w parafii św. Józefa (1950–1960), wi-

Życzę pokoju i radości. Najserdeczniej pozdrawiam.

+Albin Małysiak

***

Rok 1977 upłynął radośnie, po spotkaniu na wizytacji kanonicznej z J[ego] 
E[kscelencją] ks. dr. biskupem Małysiakiem, którym parafianie byli zszokowani 
– jego podejściem do Ludu Bożego – niejednokrotnie niewłaściwie oceniane-
go przez poprzednio wizytujących parafię księży biskupów. Uraz ten w duszach 
wiernych pozostał. Nie da się go zatrzeć i wymazać.

Nowością historyczną w życiu parafii skawickiej było mianowanie przez ks. 
kardynała dr. Karola Wojtyłę na wyłączną prośbę ks. prob. mgr. Balona Józefa 
w czasie uroczystości 25-lecia erygowania parafii – kooperatora w osobie ks. 
Tadeusza Kubowicza, który w 9. roku kapłaństwa został przeznaczony do Ska-
wicy z Nowej Huty-Pleszów, który w ciągu tych lat według jego relacji przeby-
wał po roku w poszczególnych parafiach; na pierwszej placówce w Wieprzu ad 
Żywiec 4 lata, potem w Sporyszu rok, Jaworzno rok, Wieliczka rok, Nowa Huta-
-Pleszów rok i Skawica.

Gdy idzie o ocenę życia duchowego parafii, jeśli wydanie Komunii św. w su-
mie okrągło 30.000 ma być jakimś wyrazem obrazu duchowości, to ta liczba ma 
swoją wymowę.

W tym roku urodziło się 49 dzieci; związek małżeński zawarło 21; dzieci do 
Pierwszej Komunii św. 33.

Urządzono, jak co roku, Tydzień Miłosierdzia z odwiedzeniem chorych w su-
mie 18. Odwiedzenie w adwencie, w poście, w czasie rekolekcji i przed uroczy-
stością Wielkanocną.

Uroczystość odpustowa poprzedzona, jak rokrocznie, spowiedzią. W adwen-
cie spowiedź jak rokrocznie. Gdy idzie o prace zewnętrzne. Dokonano: remont 
kaplicy przydrożnej; zmiana przewodów mikrofonowych (stereo) zakupienie 
4 nowych; założenie przewodów dla uruchomienia rzutnika z zakupem płyt; 
odnowiony budynek gospodarczy, pokrycie papą i lepikowanie go; przestawie-
nie pieca kaflowego w  punkcie katechetycznym, w  kaplicy; włazy na kaplicy 
i  zakrystii i  inne drobiazgi związane z  utrzymaniem kościoła jak sprawienie 
bielizny kościelnej.

cerektor WSD w Krakowie (1960–1963), wikariusz-audiutor w Żywcu (1963), wikariusz-eko-
nom w Jaworznie (1963–1965), po czym proboszcz (1965–1979), od 1979 rezydent, wicedzie-
kan dekanatu jaworznickiego (1965–1975), a następnie dziekan (1975–1979); zob. AKMKr, 
Pers 1398, Ks. Stefan Kowalczyk.
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W związku z 10-leciem dokonanej peregrynacji parafia postanowiła wzno-
wić peregrynację obrazu M[atki] B[oskiej] C[zęstochowskiej] w związku z ape-
lem Synodu Krakowskiego, by odnowić życie rodzinne w parafii, uwrażliwić ją 
na potrzeby biednych, zgodę w życiu rodzinnym i małżeńskim, przeciwstawić 
się fali nadużywania alkoholu, zwalczanie melin pijackich, wychowanie mło-
dzieży w duchu Bożym, udział w katechizacji rodziców, zwłaszcza przedszkola-
ków, dopilnowanie młodzieży, by brała udział w życiu religijnym parafii.

Mała parafia, a jednak ofiarna na potrzeby własne w parafii, przeprowadzane 
remonty i na cele sem[inarium] duch[ownego] czy KUL, czy inne charytatywne 
lub misyjne.

Cecha ludzi tego Podhala: wrażliwość wielka, ambicjonalność przesadna, 
pobożność zewnętrzna, nieustępliwość w sporach, duch krytycyzmu przesad-
nego w osądzaniu duchowieństwa, którzy rzekomo mają więcej niż oni.

Rok na ogół dobry, bez większych katastrof i wydarzeń.
Najdroższa nasza Matko Patronko parafii! W  ponury dzień adwentowy, 

w pierwsze dziś nabożeństwo roratnie, ty ongiś zostałaś wybrana i zapowiedzia-
na przez proroków – wydałaś oczekiwanego na świat Zbawiciela. Sławią Imię 
Twoje na naszej ziemi niezliczone obrazy. W  naszej także Skawicy wybrałaś 
sobie, w  tej najmłodszej parafii miejsce, aby Twój Syn był wielbiony i  czczo-
ny razem z  Tobą –  Matką naszą najlepszą. W  niedawnym czasie zbrodnicze 
i świętokradcze ręce ograbiły Cię z darów ofiarowanych przez lud Twój skawic-
ki w czasie wędrówki Twej po polskiej ziemi, po uroczystościach 25-lecia zało-
żenia tu siedziby Twego Syna i Twojej zarazem. Pragniemy w 10. rocznicę Twe-
go podróżowania po naszej ziemi wynagrodzić Ci świętokradztwo dokonane. 
W  dniu więc dzisiejszym zebrani na pierwszym nabożeństwie adwentowym, 
roratnim, za chwilę weźmiemy na ramiona swoje, my dzieci tej świątyni – ojco-
wie, matki, młodzież – by nieść procesjonalnie do naszych domów, byś gościła 
wśród nas, patrzyła na nas, na nasze trudy życia codziennego, na nasze łzy wy-
lewane. A my zobowiązujemy się Tobie powiedzieć już dziś w czasie tej wizyty 
u nas, że będziemy stać na straży dobra rodziny katolickiej, czystości młodzie-
ży naszej, wierni Ewangelii, krzyżowi, Kościołowi, bronić przed zalewem alko-
holizmu, który tyle krzywdy wyrządza nam wszystkim! Zobowiązujemy się żyć 
z sobą w zgodzie, darować sobie urazy, zapomnieć o krzywdach wzajemnych.

Przyjmij nas, naszą ofiarę serc i ofiarę rąk naszych spracowanych, jako wo-
tum wynagrodzeniowe za wszystkie niegodziwości naszej wspólnoty Bożej. 
Prowadź nas nasza Matko i  strzeż nas i  Ojczyznę naszą, abyśmy kiedyś pod 
Twoim przewodnictwem osiągnęli żywot wieczny.

Rok 1978

Jak rok rocznie odbyły się rekolekcje pod przewodnictwem o. Trybalskiego 
Emila z T[owarzystwa] J[ezusowego], z Nowego Sącza. W naukach kładł nacisk 
na życie rodzinne w trzeźwości, zwalczanie nadużywania alkoholu przy różnych 
uroczystościach zgodnie z wymogami II Soboru Watykańskiego oraz Synodu 
Krakowskiego.

W dniu 7 V odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci z klasy II (przyjęcia, 
jak to utarło się i przyszło z ziemi śląskiej, niczym małe wesela) na skutek apelu 
i podpisywana oświadczeń rodziców odbyły się skromnie. Plagą wielką wręczanie 
upominków pierwszokomunijnych, które odwracają uwagę dzieci od przeżycia 
właściwego.

Wprowadzenie udzielenia Pierwszej Komunii św. w Wielki Czwartek, jak to 
miało miejsce w Makowie P[odhalańskim], Zawoi i Osielcu wedle relacji nie po-
wstrzymało uczestników od korzystania ze środków wyskokowych, jeśli już nie 
w tym dniu, to Wielka Sobota, Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielka-
nocny nagrodzone tę wstrzemięźliwość wielkoczwartkową, mimo apelu dusz-
pasterzy.

W uroczystość parafialną odpustową na cześć M[atki] B[oskiej] C[zęstochow-
skiej] 27 sierpnia sumę celebrował ks. dr Jakubiec201, wizytator Wydziału Kate-
chetycznego z Metropolii Krakowskiej, a kazanie odpustowe wygłosił o. Emil 
Trybalski z T[owarzystwa] J[ezusowego] z Nowego Sącza. Jak zawsze z udzia-
łem kapłanów z dekanatu, a wierni wypełnili świątynię, jak rokrocznie, po brzegi.

W Makowie P[odhalańskim] odbyła się uroczystość niecodzienna – 40-le-
cie kapłaństwa ks. dziekana i prałata mgr. Franciszka Dźwigońskiego z udzia-
łem księży dekanalnych i gości kapłanów współpracujących i rodaków z Makowa. 
Część artystyczna odbyła się w  Domu Pielgrzyma, gdzie hołdy cum iubilo202 
składali Dostojnemu Jubilatowi przedstawiciele całej parafii.

201  Jakubiec Marian (1929–2014) ksiądz, prałat. Święcenia 1955, wikariusz w Kozach 
(1956–1957), Niegowici (1957–1960), Zakopanem (1960–1962), Krakowie w parafii św. Miko-
łaja (1962–1964) i w parafii Najświętszego. Salwatora (1964–1970), wikariusz-ekonom tamże 
(1970–1971), po czym proboszcz (1971–1975), dziekan dekanatu Kraków IV (1974–1975), 
wizytator katechetyczny (1967–1968), od 1975 pracownik Wydziału Katechetycznego Kurii 
Krakowskiej i wykładowca katechetyki PAT w Krakowie, doktorat obronił w 1974, habilita-
cja w 1993, administrator parafii Wszystkich Świętych w Krakowie (1988–1989), a następ-
nie proboszcz (1989–2005) i  rezydent (2005–2009), pensjonariusz Domu Księży Chorych 
w Swoszowicach (2009–2014); zob. J. Raźny, Zmarli księża archidiecezji krakowskiej, „Notifi-
cationes” 2014, nr 7–9, s. 102–103.
202  Z łac. cum iubilo – z ogromną radością.
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W dniu natomiast 3  IX w  Juszczynie został poświęcony kamień węgielny 
w rozbudowującej się kaplicy.

Apel Najprzew[ielebniejszego] Ks. Dziekana Prałata do księży dekanatu ma-
kowskiego, by pamiętali o ofiarach na rzecz budującego się Domu Księży Eme-
rytów w Makowie P[odhalańskim].

Lotem błyskawicy rozeszła się wiadomość o śmierci papieża Pawła VI, która 
pogrążyła w głębokim bólu i żałobie cały Kościół, wszystkich biskupów, księży 
i świeckich, cały Lud Boży, żyjący w tak licznych i różnorodnych wspólnotach 
i Kościołach lokalnych, ale tworzący przecież jeden Kościół powszechny, które-
go ojcem i pasterzem był przez 15 lat papież Paweł VI.

Następcą zmarłego papieża Pawła VI został wybrany w  dniu 26 sierpnia 
1978 patriarcha Wenecji kardynał Albino Luciani. Pontyfikat jego trwał zaled-
wie 34 dni, bo zmarł dnia 29 IX 1978. Przybrał imię Jana Pawła I203.

Przybrał imię poprzedników, aby jednego i  drugiego wielkie dzieło kon-
tynuować w duchu mądrości, tej właśnie, którą Duch Święty w  jakiś specjal-
ny, tajemniczy sposób prowadzi, zwłaszcza od Soboru Watykańskiego II. Był 
niesłychanie bliskim ludzi, niesłychanie blisko młodzieży. Bardzo miłował kler 
i wzajemnie, bo miał taki niesłychanie prosty, jak i braterski, ojcowski zarazem 
sposób traktowania jego spraw, jak i pracowania z nim razem na Bożej roli.

Jan Paweł I spoczął naprzeciw grobów Jana XXIII i Pawła VI, tworząc wraz 
z nimi to, co już nazwano „trójkątem modlitwy”.

16 października 1978 wielkie chwile przeżywaliśmy. Miliony ludzi ogląda-
ło transmisję „Polak papieżem”. Skojarzenie takie przez całe wieki przekracza-
ło najśmielsze nadzieje i jawić się tylko mogło w poetyckich rejonach. Wybór 
papieża nie Włocha jest na pewno znakiem czasu. Pierwszy raz po 450 latach 
wybór papieża, który nie jest Włochem, ma ogromną wymowę, jako symbol 
jedności świata.

Wielkie jest nasze szczęście, że najgodniejszym okazał się POLAK – nasz 
ARYCYBISKUP KRAKOWSKI.

Przed bazyliką św. Piotra, wśród tłumów, parotysięczna grupa Polaków 
przybyła specjalnymi samolotami z Polski. Ojciec św. w  tak naturalny, w  tak 

203  Jan Paweł I, Albino Luciani (1912–1978) papież. Święcenia kapłańskie 1935, wi-
kariusz w Forno di Canale, a następnie w Agro, wicerektor i profesor teologii w seminarium 
duchownym w Belluno, doktorat z teologii dogmatycznej 1947, wicekanclerz kurii biskupiej 
i zastępca wikariusza generalnego, od 1954 wikariusz generalny diecezji Belluno, w 1958 mia-
nowany biskupem Vittorio Veneto, uczestnik Soboru Watykańskiego II, patriarcha Wenecji 
(1969), w 1973 kreowany kardynałem, w 1978 wybrany na papieża, jako pierwszy w histo-
rii papież przyjął podwójne imię, honorując swoich poprzedników – Jana XXIII i Pawła VI, 
zmarł po 33 dniach pontyfikatu, autor artykułów i książek, trwa jego proces beatyfikacyjny; 
zob. J. Walkusz, Jan Paweł I, Albino Luciani, w: Ek, t. 7, Lublin 1997, kol. 837.

zindywidualizowanej formie przyjmujący tradycyjny hołd składany przez każ-
dego z kardynałów, tak głęboko pojmujący swoją rolę na Stolicy Piotrowej i tak 
imponujący w swej postawie pełnej mądrej dobroci – w każdym swym geście 
i wielojęzycznych wezwaniach do wiernych z całego świata, wywarł ogromne 
wrażenie. Lawina dziennikarzy zagranicznych wpadła na Kraków, Wadowice. 
Tematem wszystkich dzienników i prasy światowej był Papież z Polski – Polska 
i polski Kościół.

TOTUS TUUS – te słowa wraz z monogramem Matki Najświętszej stanowią 
zasadniczą treść herbu, jaki zgodnie z odwieczną tradycją Kościoła pomyślał 
dla siebie ks. bp Karol Wojtyła, gdy 20 lat temu miał otrzymać sakrę biskupią. Te 
słowa i ten monogram, „które wypisaliśmy w naszym sercu i w naszym herbie” 
– wspomina w pierwszym swym orędziu do świata, które wygłaszał w pierw-
szym dniu po wyborze na papieża.

Nazwał się Janem Pawłem, chcąc przez to powiedzieć Kościołowi i światu, 
jak olbrzymi ciężar zadań i odpowiedzialności bierze na siebie. Jan XXIII, Pa-
weł VI, Jan Paweł I – nie trzeba już mówić, co w najnowszej historii Kościoła 
oznaczają te imiona i co w związku z tym oznacza odwaga wyznaczania nimi 
dalszych lat tej historii.

Wizyta Jana Pawła II w sanktuarium maryjnym w Mentorelli204 – skierowa-
ła uwagę wiernych na modlitwę. Radość zgromadzonych była tak spontaniczna 
i głośna, że Ojciec św. kilka razy kładł palec na usta – wreszcie przez mikrofon 
zawołał: „Pozwólcie, żeby przemówił biskup, a potem papież. Przybyłem w te 
góry, by śladem Maryi śpiewać Magnificat. W miejscu oddalonym od wszyst-
kiego, a zarazem bliskim przyrodzie, człowiek rozmawia poufnie z samym Bo-
giem. Modlitwa jest pierwszym obowiązkiem i jakby pierwszym orędziem pa-
pieża – jest pierwszym warunkiem służby w Kościele i świecie”.

W dniu 26 listopada odbyło się poświęcenie okien podwójnych zamontowa-
nych przez firmę Paczków z Krakowa i p. Wolnickiego – konstrukcja żelazna, 
w sumie 8 okien wielkich i 2 w kaplicy i zakrystii.

Adwent jak zawsze gromadzi wiernych na wczesnym nabożeństwie, godzina 
6 w niedzielę, mimo dużych opadów śnieżnych.

Uroczystość Bożego Narodzenia poprzedziła spowiedź św. adwentowa, jak 
co roku.

204  Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Mentorelli, położone na wschód od Rzymu, 
w Górach Prenestyńskich, Jan Paweł II odwiedził je w 13 dniu po wyborze na Stolicę Piotro-
wą. Było to pierwsze miejsce na szlaku papieskiego pielgrzymowania. Sanktuarium opiekują 
się księża zmartwychwstańcy; zob. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Mentorelli, http://
www.resurrectionist.net (11.04.2016).
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Rok 1979

Nowy rok rozpoczął się nowym wydarzeniem, jakże miłym dla całej archi-
diecezji krakowskiej – nominacja dotychczasowego rektora seminarium du-
chownego, ks. prałata Franciszka Macharskiego205, na stanowisko Arcybiskupa 
Metropolity Krakowskiego.

W dniu 1 stycznia zostałem powiadomiony o wydelegowaniu mnie jako 
przedstawiciela dekanatu makowskiego na wyjazd do Rzymu na uroczystość 
konsekracyjną nadania sakry biskupiej nowemu Metropolicie Krakowskiemu, 
ks. Franciszkowi Macharskiemu.

W dniu 5 stycznia o godzinie 15 nastąpił wyjazd autokarami do Warszawy, 
skąd samolotem o godzinie 7.50 wystartowaliśmy i na godzinę 10 z minutami 
wylądowaliśmy na lotnisku Fiumicino.

W dniu 6 I o godzinie 17 zgromadzeni w bazylice św. Piotra w liczbie nie-
spełna 200 osób, tj. kapłani z poszczególnych dekanatów, siostry zakonne, dele-
gaci świeccy z każdego także dekanatu. Razem z zebranymi Włochami wypeł-
niającymi bazylikę, czekaliśmy na ukazanie się Ojca św.

Wśród burzy oklasków, poprzedzany kapłanami, biskupami w liczbie prze-
szło 26, z kardynałami w liczbie 16, błogosławiąc, wszedł na tron papieski. Po 
powitaniu wszystkich oraz delegacji z Krakowa, celebrował Mszę św., w czasie 
której udzielił sakry biskupiej ks. dr. Macharskiemu, nakładając mu paliusz arcy-
biskupi.

Dnia 7 I bierzemy udział w Mszy św. celebrowanej przez biskupa włoskiego 
w asyście ks. biskupa Małysiaka. Godzina 12. Papież ukazuje się w oknie, a ze-
brany tłum ludzi na placu św. Piotra wita go oklaskami niemilknącymi. Prze-
mawia. Wita delegację polską z Krakowa. Odmawia Anioł Pański i udziela bło-
gosławieństwa.

205  Macharski Franciszek (1927–2016) arcybiskup metropolita krakowski, kardynał. 
Święcenia 1950, wikariusz w Kozach (1950–1956), studia specjalistyczne we Fryburgu Szwaj-
carskim (1956–1961) zakończone doktoratem z  teologii pastoralnej, ojciec duchowny se-
minarium krakowskiego (1961–1962), wykładowca teologii pastoralnej i homiletyki, rektor 
Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie (1970–1978), od 1977 kanonik gremialny 
Kapituły Krakowskiej, w 1978 ustanowiony arcybiskupem metropolitą krakowskim, kardy-
nałem kreowany w 1979, członek kongregacji watykańskich, wiceprzewodniczący Konferen-
cji Episkopatu Polski (1979–1994) i członek Rady Głównej Episkopatu Polski, doktor honoris 
causa uniwersytetu w Taipei (1989), Manili (1989), ATK w Warszawie (1992), autor ok. 250 
artykułów, kazań, przemówień i listów pasterskich, zrezygnował z urzędu w 2005; zob. K. R. 
Prokop, Biskupi..., dz. cyt., s. 83–84.

O godzinie 16.30 zebrani w Kaplicy Sykstyńskiej oczekujemy na przyjście 
Ojca św. Wchodzi witany burzą oklasków, a on błogosławiący i uśmiechający się 
zajmuje miejsce na tronie. Rozpoczyna się Msza św. celebrowana przez samego 
papieża.

Ks. Arcybiskup Metropolita Krakowski wraz z biskupami siedzi przed oł-
tarzem, następnie przedstawiciele Kapituły Krakowskiej. Ojciec św. przemawia do 
zebranych w ciepłych i gorących słowach, witając zebranych Polaków. Na za-
kończenie udziela błogosławieństwa i przechodzi żegnany przez obecnych.

Msza św. z kazaniem była transmitowana przez radio watykańskie na cały 
świat. W Polsce wierni słuchali audycji ze wzruszeniem wielkim.

Dnia 8 I Ks. Arcyb[iskup] Metropolita Krakowski celebruje Mszę św., w której 
uczestniczą wszyscy kapłani. Po Mszy św. zwiedzanie Muzeum Watykańskiego, 
a o 15 zwiedzanie Rzymu.

Dnia 9 I wyjazd na Monte Cassino do opactwa benedyktynów. Wyjazd na 
cmentarz, gdzie leżą żołnierze polegli w zdobywaniu twierdzy. Godzina 16.30, 
Ojciec św. przyjmuje nas na audiencji prywatnej w Sali Klemensa VIII – obec-
ni asystujący mu najbliżsi z otoczenia – ks. arcybiskup metropolita krakowski 
Macharski, księża biskupi.

Powitanie uroczyste. Ojciec św. przemawia na temat sukcesji apostolskiej: 
„Sam Pan Jezus tę sukcesję ustanowił, a raczej tajemnicę. Sam wskazał Piotra, 
apostołów, związał przyszłość Kościoła, życie Kościoła z sukcesją po apostołach 
i św. Piotrze. Jest w tej sukcesji biskupiej jakieś podobieństwo do procesu ro-
dzenia. Przekazuje ojciec i matka swoje człowieczeństwo nowemu człowiekowi. 
Wiemy, że to urodzenie nowego człowieka łączy się z cierpieniem, jak kosztuje 
kobietę rodzącą jej macierzyństwo. I tak myślę, że i sukcesjom biskupim towa-
rzyszą pewne bóle, cierpienia matki rodzącej”.

Moment rzewny, kiedy wręcza, a raczej nakłada na szyję Arcybiskupa Metro-
polity łańcuch swój, przemawiając do niego gorącymi słowami. Księdzu biskupo-
wi Groblickiemu wręcza dla katedry dar specjalny: Pismo Święte. Ks. Metropo-
lita Arcybiskup dziękuje papieżowi w czułych słowach za wszystko. Następnie 
podchodzą delegacje z Zakopanego, Jaworzna, Makowa, wręczając przywiezio-
ne dary. Papież przekazuje dary dla młodzieży oazowej od młodzieży włoskiej: 
akordeon, gitarę, narty, koszulkę od najlepszego sportowca piłki nożnej, a na-
stępnie podchodzą księża, z  którymi zamienia parę zdań, przekazując bratni 
serdeczny uścisk. Ktoś z otoczenia wręcza nam koperty z zawartością medali 
z Roku św. Jubileuszowego, koroneczkę, fotografię – obrazki M[atki] B[oskiej] 
C[zęstochowskiej] z konsekracji Metropolity Krakowskiego. Rozstanie rzewne… 
przeplatane śpiewem kolęd.
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Dnia 10 stycznie pożegnanie się z życzliwymi siostrami Instytutu, z siostrami 
od Przenajdroższej Krwi Chrystusa206.

Godzina 11 – audiencja ogólna. Bazylika nabita po brzegi dziećmi z nauczy-
cielami, a my, zająwszy miejsce honorowe, jesteśmy świadkami, jak żywiołowo 
witają papieża – oklaskami, gestami.

Papież przemawia po włosku o macierzyństwie M[atki] B[ożej] i każdej 
matki. Mówi o roli matki w życiu każdego człowieka. „Macierzyństwo ducho-
we nie zna granic. Rozciąga się w czasie i przestrzeni, dosięga tylu serc ludzkich, 
dosięga całych narodów. Macierzyństwo jest powołaniem kobiety, powołaniem 
odwiecznym i współczesnym. Należy uczynić wszystko, by godność wspania-
ła powołania nie została zniszczona, aby kobieta zasługiwała na miłość i odda-
nie, aby dzieci – rodzina, społeczeństwo widziały w niej tę godność, którą wi-
dział w niej Chrystus”. Do Polaków: „Witam was bracia serdecznie w Nowym 
Roku w tej wspólnocie w której się znajdujecie, by ta tajemnica macierzyństwa 
była w  poszanowaniu na naszej polskiej ziemi, w  polskiej rodzinie, w  społe-
czeństwie, w polskiej kulturze i cywilizacji. Tym życzeniem kończę, dziękując 
wam za waszą obecność”.

Godzina 13. Odjazd autokarami na lotnisko Ciampino, skąd o godzinie o 15 
odlot do Krakowa.

W dniu 28 stycznia odbył się ingres arcybiskupa metropolity do katedry wa-
welskiej.

Arcybiskup metropolita krakowski dr Franciszek Macharski objął dziedzictwo 
św. Stanisława Szczepanowskiego. Jesu, in Te confido207.

Z Jego Świątobliwością uczęszczałem do Gimnazjum im. Marcina Wadowi-
ty208 w Wadowicach. On był w klasie I gimnazjalnej, a ja w klasie VIII, jak wie-
lu innych kolegów. Dziwne to losy człowieka, który to wówczas przypuszczał, 

206  Nie istniało wówczas zgromadzenie zakonne o takiej nazwie. Można tylko domnie-
mywać, że były to siostry ze Zgromadzenia Córek Miłości Najdroższej Krwi lub Ubogich Słu-
żebnic Najdroższej Krwi; por. M. Daniluk, Krew Chrystusa. VI. Instytuty życia konsekrowane-
go i stowarzyszenia życia apostolskiego, w: Ek, t. 9, Lublin 2002, kol. 1288–1291.
207  Z łac. „Jezu, ufam Tobie” – zawołanie biskupie kard. Macharskiego.
208  Wadowita Marcin, właściwie Marcin Campius (ok. 1567–1641) ksiądz, teolog, po-
lemista katolicki. Studiował w Akademii Krakowskiej, gdzie w 1590 uzyskał stopień magi-
stra sztuk wyzwolonych, święcenia 1602, dziekan Wydziały Filozoficznego Akademii Kra-
kowskiej, kanonik kolegiaty św. Anny, w 1603 uzyskał stopień bakałarza teologii, a w 1604 
profesora na Wydziale Teologicznym Akademii Krakowskiej, studia w  Padwie i  Rzymie 
(1605–1606), gdzie uzyskał doktorat z teologii, prepozyt kapituły św. Floriana w Krakowie, 
proboszcz w Opatowcu i kaznodzieja w katedrze krakowskiej, dziekan Wydziału Teologiczne-
go Akademii Krakowskiej (1618–1636), wicekanclerz Akademii, kanclerz kurii krakowskiej, 
brał udział w  polemikach z  protestantami, darczyńca studiującej młodzieży; zob. T. Graff, 
Wadowita Marcin, w: Ek, t. 20, Lublin 2014, kol. 139–140.

że z owego gimnazjum klasycznego na wysokim poziomie naukowym będące, 
ze skromnego wówczas ucznia, wyrośnie tak wielki i osiągnie szczyty w hierar-
chii kościelnej.

zdj. nr 15 Niegdysiejsi uczniowie wadowickiego gimnazjum – Jan Paweł II i ks. Józef 
Balon.
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W dniu 28 I 1979 w katedrze wawelskiej odbyła się niecodzienna uroczy-
stość, mianowicie ingres arcybiskupa krakowskiego ks. dr. F. Macharskiego. Przy 
dźwiękach królewskiego dzwonu i wtórujących mu równie dostojnych dzwo-
nów, dzwonów wawelskich, obejmując w posiadanie tę pierwszą świątynię ar-
chidiecezji, przyjmując homagium209 od przedstawicieli tego Kościoła lokalnego.

Wspomnieć trzeba, że 22 X 1978 roku Dzwon Zygmunta obwieszczał rado-
śnie inaugurację pontyfikatu pierwszego papieża Polaka, Jana Pawła II. Żegnał 
on zarazem kardynała Karola Wojtyłę, jako arcybiskupa metropolitę krakow-
skiego. W dniu 28 I 1979 wita arcybiskupa metropolitę Franciszka Macharskie-
go, rodowitego krakowianina, który w święto Objawienia Pańskiego otrzymał 
u grobu Księcia Apostołów, św. Piotra, sakrę biskupią z rąk Ojca św.

Arcybiskup F. Macharski przejął dziedzictwo blisko tysiącletniej diecezji, 
przejął dziedzictwo tylu świątobliwych swych poprzedników, kapłanów wiel-
kiej wiary jak św. Stanisław Szczepanowski i innych, aż po arcybiskupów Kra-
kowa – Adama kardynała Sapiehę i Eugeniusza Baziaka.

Ojciec św. Jan Paweł II powiedział w Rzymie: „Ten pierwszy akt październi-
kowy i ten drugi akt styczniowy, dokonało się wiele w roku jubileuszowym św. 
Stanisława, a od roku 1972 – powiedział papież jako biskup Kościoła krakow-
skiego – wkładałem całe serce w przygotowania do tego jubileuszu. Jest to umi-
łowane moje dziecko, jeśli można tak powiedzieć. Jest to sprawa, której stara-
łem się służyć wedle najlepszego i możliwie najgłębszego zrozumienia. Na ten 
rok jubileuszowy św. Stanisława oddaję memu następcy wszystko i wszystkie 
elementy tej wielkiej sprawy – nie tylko same uroczystości jubileuszowe, nie 
tylko religijne przeżycie roku jubileuszowego, nie tylko Synod Arch[idiecezji] 
Krakowskiej, nie tylko Synod Metropolii Krakowskiej, ale cały wysiłek jaki po-
dejmowaliśmy wspólnie, by doprowadzić do odnowy Kościoła krakowskiego 
w duchu Soboru Watykańskiego II. Od tej sprawy zostałem odwołany, jak gdy-
by w przeddzień jej zakończenia – oddaję ją mojemu następcy”.

W Roku Pańskim 1979 rekolekcje wielkopostne wygłosi ks. proboszcz z Męt-
kowa – ks. St. Konieczy210, od dnia 20 II do 23 włącznie.

209  Homagium (łac. hołd), uznanie zależności przez poddanego względem panujące-
go lub przełożonego kościelnego. W Kościele katolickim to hołd składany nowo wybranemu 
papieżowi przez kardynałów dla okazania mu szacunku, posłuszeństwa i hierarchicznej zależ-
ności oraz przez duchownych i wiernych świeckich biskupowi w czasie ingresu; zob. T. Wala-
chowicz, Homagium, w: Ek, t. 6, Lublin 1993, kol. 1164.
210  Konieczny Stanisław (1939–1994) ksiądz. Święcenia 1963, wikariusz w Luborzycy 
(1963–1964), Szaflarach (1964–1967), Igołomi (1967–1976), Krakowie w parafii św. Katarzyny 
(1976–1977), Babicach-Mętkowie (1977–1982), proboszcz w  Mętkowie (1982), wikariusz-
-ekonom w Świątnikach Górnych (1982–1983), a w latach 1983–1994 proboszcz; zob. Zmarli 
kapłani, „Notificationes” 1994, nr 10–12, s. 558.

W dniach przed Postem W[ielkim] odbył się zjazd koleżeński wszystkich 
uczestników sem[inarium] śląskiego, częstochowskiego i krakowskiego z UJ 
w Krakowie – Panewnikach Śl[ąskich]-Katowice pod przewodnictwem ks. pra-
łata Gawora211. Temat – obraz kapłaństwa na przestrzeni służby jubileuszowej 
40 lat.

W tymże czasie, w okresie W[ielkiego] Postu, z racji 900-lecia śmierci św. 
Stanisława Biskupa Męczennika, w parafii przewodniczył temu nabożeństwu 
J[ego] E[kscelencja] ks. biskup Albin Małysiak, który w płomiennych kaza-
niach zachęcił wiernych do dawania świadectwa życiem swoim. Uroczystość 
owa połączona była z uroczystością ks. prob. magistra Józefa Balona – 40-lecia 
kapłaństwa oraz 35-letnią pracą w parafii Skawica. Udział w  tej uroczystości 
wzięli kapłani dekanalni oraz księża rodacy: ks. Franczak, proboszcz i kano-
nik z Ołdrzychowic Kłodzkich, z przyjacielem, ks. Kruczkiem212 – proboszczem 
z wrocławskiego, ks. Czarny Bogusław, ks. Czesław Pacyga, ks. Kasela Stanisław, 
ks. Strączek213, kolega z ławy seminaryjnej, ks. kanonik i proboszcz z Porąbki 
Zdroju ad Kęty, oczywiście na czele z ks. prałatami, ks. Dźwigońskim z Mako-
wa P[odhalańskiego], ks. Wądrzykiem z Zawoi.

211  Gawor Józef (1907–1981) ksiądz diecezji katowickiej, prałat. Święcenia 1931, ka-
techeta w Katowicach (1931), Chorzowie (1932–1938), kapelan żeńskiego hufca harcerskie-
go w  Świętochłowicach (1938), wikariusz w  Świętochłowicach (1939–1940), więzień obo-
zów koncentracyjnych w Dachau i Gusen (1940–1942), wikariusz w Kończycach Wielkich, 
zastępca proboszcza w Katowicach-Załężu, wikariusz w Wodzisławiu Śląskim (1943–1944), 
substytut w Ćwiklicach (1944), katecheta, rektor kościoła św. Andrzeja Boboli i kapelan Wyż-
szego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach (1945), od 1946 redaktor mie-
sięcznika Sodalicji Mariańskiej „Nasza Droga”, w 1949 mianowany prezesem Diecezjalnego 
Związku Caritas, od 1950 przewodniczący Komitetu Redakcyjnego „Gościa Niedzielnego”, 
w 1952 uzyskał na UJ tytuł doktora teologii, kierownik Referatu Duszpasterskiego Kurii Kato-
wickiej (1952–1953), wikariusz w Bielsku-Białej w parafii św. Mikołaja i rektor kościoła Świę-
tej Trójcy (1953–1955), w 1956 przeszedł na emeryturę, w 1962 mianowany przez papieża 
tajnym szambelanem, redaktor „Gościa Niedzielnego” (1956–1974); zob. Gawor Józef, http://
www.encyklo.pl (17.05.2016).
212  Kruczek Michał (1914–1990) ksiądz. Studia z  filologii klasycznej na UJ (1935–
1939), więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz (1940–1944), nauczyciel języka łaciń-
skiego w gimnazjum w Prudniku (1946–1949) i Tarnowskich Górach (1949–1950), nauczy-
ciel w Technikum Mechanicznym w Gliwicach (1950–1952), święcenia 1955 we Wrocławiu, 
wikariusz w Sobótce (1955–1956), Czermnej (1956), prefekt WSD we Wrocławiu (1956–1957), 
administrator w Kudowie-Czermnej (1957–1972), wikariusz w Głuszynie (1972–1973), od 
1973 administrator tamże; zob. AAW, KVIII/39, Ks. Kruczek Michał.
213  Strączek Józef (1914–2016) ksiądz, prałat. Święcenia 1939, wikariusz w Wilkowi-
cach (1939–1942), Komorowicach (1942–1946), Rajczy (1946–1951), Żywcu (1951–1957), 
wikariusz-ekonom w Porąbce (1957–1966), a następnie proboszcz (1966–1989), od 1989 re-
zydent tamże; zob. AKMKr, Tabela personalna, Ks. Józef Strączek.
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Wielkim przeżyciem dla diecezji i każdej parafii był ingres ks. kardynała 
Macharskiego na stolicę krakowską – spiżowy Dzwon Zygmunta odezwał się 
z wieży – przemawiający w ważnych chwilach dla Kościoła i Ojczyzny. Witał 
przybyłego z Rzymu do Krakowa nowego rządcę prastarego biskupstwa, Fran-
ciszka Macharskiego, rodowitego krakowianina, który u grobu Księcia Aposto-
łów, św. Piotra, w święto Objawienia Pańskiego otrzymał sakrę biskupią z rąk 
Ojca św. Jana Pawła II, Karola Wojtyły.

Arcybiskup Macharski przejął dziedzictwo blisko tysiącletniej diecezji 
–  przejął dziedzictwo tylu świątobliwych swych poprzedników –  kapłanów 
wielkiej wiary.

Będąc w Rzymie z racji nadania sakry biskupiej ks. Macharskiemu, słyszałem 
słowa skierowane przez Ojca św. do następcy [na] stolicy krakowskiej, tego ro-
dzaju: „Chwila, w której się to wszystko dokonało i ten pierwszy akt paździer-
nikowy, i ten drugi akt – styczniowy, jest niezwykła, także i z uwagi na jubileusz 
św. Stanisława. Jako biskup Kościoła krakowskiego, wiecie dobrze, wkładałem 
całe serce w przygotowania do tego jubileuszu. Jest [to] moje umiłowane dziec-
ko, jeśli tak można powiedzieć. Od tej sprawy zostałem odwołany, jak gdyby 
w przeddzień jej zakończenia. Oddaję ją mojemu następcy i wszystko, co się na 
nią składa”.

W asyście księży biskupów Metropolii Krakowskiej, z  przedstawicielem 
prymasa Polski Wyszyńskiego – ks. biskupem Dąbrowskim214, Kapituły Metro-
polii Krakowskiej z ks. najstarszym kanonikiem Figlewiczem215 przygiętym już 

214  Dąbrowski Bronisław (1917–1997) biskup warszawski. Członek zgromadzenia 
orionistów, śluby wieczyste 1943, święcenia kapłańskie 1945, duszpasterz w parafii Najświętszego 
Serca Jezusowego we Włocławku, organizator i kierownik domu opieki nad sierotami wojennymi 
w  Izbicy Kujawskiej, przełożony warszawskiej bursy dla młodzieży rzemieślniczej (1949–
1954), od 1949 kierownik Wydziału Spraw Zakonnych przy Sekretariacie Prymasa Polski, od 
1950 dyrektor Biura Episkopatu Polski, w 1961 mianowany sufraganem warszawskim, sakrę 
biskupią przyjął w 1962, wikariusz generalny archidiecezji, kanonik Kapituły Metropolitalnej, 
sekretarz Konferencji Episkopatu Polski (1968–1993), uczestnik Soboru Watykańskiego II, 
członek Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu, w 1982 obdarzony godnością 
arcybiskupa ad personam, w 1992 złożył rezygnację z obowiązków biskupich, doktor honoris 
causa KUL (1990), odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 
(1993); zob. K. R. Prokop, Biskupi..., dz. cyt., s. 27–28.
215  Figlewicz Kazimierz (1903–1983) ksiądz, infułat. Święcenia 1925, wikariusz w Rusz-
czy (1926–1930), Wadowicach (1930–1933), katedrze wawelskiej (1933–1956), od 1956 wika-
riusz aktualny katedry, od 1957 kanonik Kapituły Metropolitalnej, jej kustosz (od 1969), schola-
styk (od 1977), archidiakon (od 1982), w 1982 mianowany protonotariuszem apostolskim; zob. 
J. Kracik, Kapłani zmarli w 1983 roku, „Notificationes” 1983, nr 11–12, s. 312.

do ziemi, z ks. Kurowskim, już nie ten dawny w całej okazałości i splendorze, 
dotknięty niemocą mowy i innymi młodszymi, przedstawiciele Wydziału Pa-
pieskiego Teologicznego z ks. dr. Jaworskim216 – z nowym już rektorem Arcy-
b[iskupiego] Sem[inarium] Duch[ownego], dr. Nowakiem217. Zespół profesor-
ski w togach z Różyckim218 na czele, z obecnym już prałatem ks. Pieronkiem219, 
dr. prawa, i inni.

216  Jaworski Marian (1926– ) arcybiskup metropolita lwowski, kardynał. Kleryk semi-
narium lwowskiego, święcenia 1950, wikariusz w Baszni Dolnej k. Lubaczowa 1951, studia 
na Wydziale Teologicznym UJ uwieńczone doktoratem (1951–1952), wikariusz w Poroninie 
(1952–1953), studia specjalistyczne na KUL zakończone doktoratem z filozofii, wykładowca se-
minariów duchownych w Krakowie i na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, kano-
nik Kapituły Metropolitalnej w Lubaczowie (od 1974), dziekan Papieskiego Wydziału Teo-
logicznego w Krakowie (1974–1981), rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 
(1981–1988), w  1984 prekonizowany biskupem tytularnym Lambaesis i  administratorem 
apostolskim w Lubaczowie, sakrę biskupią przyjął w 1984 w Krakowie, w 1991 mianowany ar-
cybiskupem metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego, przewodniczący Konferencji Epi-
skopatu Ukrainy, doktor honoris causa Uniwersytetu w Bochum (1985), w 1998 kreowany 
kardynałem in pectore, w 2001 kardynałem prezbiterem, od 2008 arcybiskup senior archidie-
cezji lwowskiej, autor publikacji o tematyce filozoficzno-teologicznej; zob. K. R. Prokop, Bi-
skupi..., dz. cyt., s. 57–58.
217  Nowak Stanisław (1935– ) arcybiskup metropolita częstochowski. Święcenia 1958 
w Krakowie, wikariusz w Choczni (1958–1961), Ludźmierzu (1961–1962), organizator para-
fii w Rogoźniku (1962–1963), ojciec duchowny krakowskiego seminarium (1963–1967), stu-
dia specjalistyczne z teologii w Paryżu zakończone doktoratem (1967–1971), wykładowca na 
Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, a następnie na Papieskiej Akademii Teolo-
gicznej w Krakowie, od 1972 ponownie ojciec duchowny w seminarium krakowskim, rektor 
tegoż seminarium (1979–1984), od 1982 kanonik Kapituły Krakowskiej, w 1984 ustanowiony 
ordynariuszem częstochowskim, w 1992 mianowany arcybiskupem nowo utworzonej metro-
polii częstochowskiej, od 1994 stały współpracownik rzymskiego Sekretariatu Synodu Bisku-
pów, w 2011 zrezygnował z urzędu, autor publikacji z teologii ascetycznej i moralnej; zob. K. 
R. Prokop, Biskupi..., dz. cyt., s. 104–105.
218  Różycki Ignacy (1911–1983) ksiądz, prałat, profesor teologii. Święcenia 1934, 
studiował w Krakowie i Rzymie, gdzie w 1937 uzyskał stopień doktora teologii, w 1938 staż 
naukowy w Monachium, w 1939 asystent na Wydziale Teologicznym UJ, w czasie okupacji 
wykładał dogmatykę krakowskim i  częstochowskim alumnom, w  1945 habilitacja, 1954 
profesor nadzwyczajny Akademii Teologii Katolickiej w  Warszawie, prodziekan Wydziału 
Teologicznego tejże uczelni (1954–1956), 1968 nominacja na profesora zwyczajnego, wykładowca 
na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, od 1964 kanonik Kapituły Krakowskiej; 
zob. J. Kracik, Kapłani zmarli w 1983 roku, „Notificationes” 1983, nr 11–12, s. 312.
219  Pieronek Tadeusz (1934–2018) biskup sosnowiecki. Święcenia 1957 w  Krako-
wie, studia z prawa kanonicznego w Krakowie, Lublinie i Rzymie, wikariusz w Bielsku-Białej 
(1957), pracownik krakowskiej kurii, prefekt krakowskiego seminarium duchownego (1965–
1967), wykładowca prawa kanonicznego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, 
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Na wstępie powitał przedstawiciel świeckiej wspólnoty Kościoła krakow-
skiego dr Grygiel220, życząc owocnej pracy. Rozpoczyna się Msza św. celebro-
wana przez ks. kardynała Macharskiego. Odczytany został telegram Ojca św. aż 
z Meksyku. Następnie wita J[ego] E[kscelencja] ks. biskup dr J. Groblicki, po-
wracając do wydarzeń z dnia 6 I 1979. Chór bazyliki Metropolitalnej odśpiewał 
Gaude Mater. Po Ewangelii przemawia nam ks. kardynał Macharski. Następ-
nie składanie darów ofiarnych przez przedstawicieli poszczególnych regionów 
diecezji krakowskiej oraz hołd składany (homagium) przez wszystkich przed-
stawicieli episkopatu, kapituły, dziekanów, przedstawicieli księży proboszczów, 
księży wikarych, sióstr zakonnych, delegacji zagranicznych. Na końcu odśpie-
wany został hymn: Boże coś Polskę, My chcemy Boga oraz Anioł Pański w inten-
cji papieża.

W korowodzie barwnym widzimy wszystkich sunących z  uśmiechem na 
twarzy, a  na końcu twarz rozjaśniona nowego Arcypasterza, arcybiskupa dr. 
Macharskiego.

Na całość sztabu pracowniczego składają się: diecezja liczy 2 miliony wier-
nych, kapłanów pracujących na okrągło 1000, narybku kleryckiego okrągło 
300, dekanatów 34, w  tym 4  krakowskie, zespołów zakonnych 29, zespołów 
sióstr zakonnych.

W maju Pierwsza Komunia św. dzieci z udziałem całej parafii oraz złożony-
mi oświadczeniami na piśmie wytrwania w trzeźwości i wierności Matce B[o-
skiej] Częstochowskiej, Patronce parafii.

W czerwcu zmiana nastąpiła na stanowisku ks. katechety, po ks. Kubowiczu 
Tadeuszu przydział otrzymał ks. Jan Kachel, przeniesiony z Wieliczki.

od 1981 na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, adiunkt na Wydziale Prawa Ka-
nonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1967–1976), sekretarz generalny II 
Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej (1971–1976), od 1975 członek Komisji 
Episkopatu Polski do spraw Rewizji Prawa Kanonicznego, od 1990 uczestniczył w rokowa-
niach z rządem Rzeczpospolitej Polskiej w kwestii zawarcia konkordatu, sufragan diecezji so-
snowieckiej (1992–1998), wikariusz generalny tejże diecezji, sekretarz generalny Konferencji 
Episkopatu Polski (1993–1998), rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1998–
2004), autor artykułów i opracowań z zakresu prawa kanonicznego; zob. K. R. Prokop, Bisku-
pi..., dz. cyt., s. 113–114.
220  Grygiel Stanisław (1934– ) filozof i filolog. Studia filozoficzne na KUL i w Louvain, re-
daktor miesięcznika „Znak” (1963–1980), wykładowca filozofii na Papieskim Wydziale Teo-
logicznym w Krakowie (1970–1980), dyrektor Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej 
w Rzymie (1980–1983), wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, konsultor Pa-
pieskiej Rady do spraw Rodziny, w 1991 i 1999 konsultor Synodu Biskupów; zob. Stanisław 
Grygiel, https://pl.m.wikipedia.org (13.04.2016).

Niecodziennym przeżyciem w dekanacie naszym była uroczystość dokona-
nej koronacji obrazu M[atki] B[oskiej] Makowskiej221 przez Jego Świątobliwość 
Papieża Jana Pawła II w Krakowie w czasie sławetnej wizyty na ziemi polskiej, 
czego wszyscy byliśmy świadkami, uczestnicząc z parafianami w poszczegól-
nych miejscach pobytu Ojca św. – Wadowice, Kalwaria, Nowy Targ, Kraków, 
Oświęcim.

W dniu 11 sierpnia 1979 odbyło się pożegnanie obrazu M[atki] B[oskiej] 
Makowskiej w katedrze wawelskiej przez jej czcicieli krakowskich. Nabożeń-
stwo celebrował ks. biskup J. Groblicki w otoczeniu członków Kapituły Metro-
politalnej i przy licznym udziale duchowieństwa i wiernych z Krakowa. Przyby-
li tłumnie i z Makowa P[odhalańskiego], delegacja pod przewodnictwem swego 
duszpasterza ks. prałata mgr. Dźwigońskiego. Po przemówieniu ks. biskupa Gro-
blickiego obraz procesjonalnie odprowadzono na dziedziniec katedry, skąd na 
specjalnie przygotowanym samochodzie wyruszył w drogę powrotną do Makowa 
P[odhalańskiego].

Na sobotę i niedzielę 12 sierpnia przybyły rzesze pielgrzymów, którzy jesz-
cze raz mieli niejako możność powrócić do przeżyć religijnych w owym nie-
zapomnianym klimacie, jaki towarzyszył pielgrzymce Ojca św. do jego ojczy-
zny. Maków P[odhalański] przybrał na ten dzień wygląd taki, jaki miały w tych 
dniach miejsca nawiedzenia papieskiego. Chociaż Biały Pielgrzym nie był tu 
teraz obecny fizycznie, to był obecny niejako poprzez niezliczone swe podo-
bizny, godło i dewizy, lecz przede wszystkim w swej nauce i gorącej modlitwie 
wiernych.

W sobotę o godz. 16 obraz M[atki] B[oskiej] Makowskiej został uroczyście 
powitany na granicy parafii makowskiej, przy moście nad Skawą, skąd ulica-
mi miasta przeniesiono go procesjonalnie na ramionach wiernych do królu-
jącej nad wzgórzem pięknie odnowionej świątyni parafialnej pod wezwaniem 
Przemienienia Pańskiego, przybranej flagami kościelnymi i  narodowymi. Tu 
o godzinie 17 uroczystą Mszę św., wraz z kapłanami pochodzącymi z parafii 
makowskiej, celebrował J[ego] E[kscelencja] biskup łódzki ks. dr Józef Rozwa-
dowski222. O godz. 19 rozpoczęło się całonocne czuwanie przy obrazie, a o pół-
nocy odprawiono pasterkę maryjną.

221  Obraz Madonny do kościoła makowskiego sprowadził ks. Albert Dąbski w 1590. 
Wota i spisywane świadectwa cudów potwierdzają istnienie lokalnego kultu wizerunku MB 
Makowskiej – Opiekunki Rodzin; zob. AKMKr, b. sygn., J. Raźny, Dzieje parafii Maków Pod-
halański do I rozbioru Polski, Kraków 1990, s. 84–87, kopia pracy magisterskiej.
222  Rozwadowski Józef (1909–1996) biskup łódzki. Święcenia kapłańskie 1931 w Kra-
kowie, kontynuacja studiów w  Rzymie (1931–1934), wikariusz w  Lubniu (1934–1935), 
Oświęcimiu (1935–1938), prefekt Liceum Pedagogicznego w  Bielsku (1938–1939), ojciec 
duchowny seminarium krakowskiego (1939–1944), asystent na Wydziale Teologicznym UJ 



114    115

Niedziela 12 VIII, Mszę św. wotywną odprawił ks. biskup koszalińsko-koło-
brzeski Ignacy Jeż223 z kapłanami uprzednio pracującymi w parafii makowskiej. 
Po Mszy św. obraz został przeniesiony do ołtarza polowego. Procesję prowa-
dził główny celebrans uroczystości kard. Bernardin Gantin224. Chór odśpiewał 
pieśń Bogurodzica i Gaude Mater. Kustosz sanktuarium makowskiego, ks. pra-
łat Fr. Dźwigoński, w imieniu swoim i swych następców złożył przysięgę, że bę-
dzie wiernym stróżem koronowanego obrazu M[atki] B[oskiej] Makowskiej. 
Kazanie wygłosił J[ego] E[kscelencja] ks. biskup Groblicki, witając na wstępie 
dostojnego gościa –  kardynała Gantina, biskupów ordynariuszy. Bp Groblic-
ki mówił o macierzyńskiej służbie Maryi w dziele Chrystusowego odkupienia. 
Maryja będzie w  tym sanktuarium wsparciem w  obronie świętości życia ro-
dzinnego. Na zakończenie przemówił po francusku kard. Gantin, wyrażając ra-
dość ze swego upragnionego odwiedzenia Ojczyzny kard. Wojtyły, obecnego 
Ojca św. Znaną mu była Polska jako Ojczyzna Matki Afryki, bł. Marii Teresy 
Ledóchowskiej z Lipnicy Murowanej, miejscowości jej rodzinnej w diecezji tar-
nowskiej. Na zakończenie odśpiewano hymn Boże coś Polskę.

(1948–1952), od 1953 profesor katechetyki w seminariach duchownych – krakowskim, czę-
stochowskim i śląskim, proboszcz parafii św. Floriana w Krakowie (1965–1968), w 1968 mia-
nowany ordynariuszem łódzkim, przyczynił się do rozbudowy duszpasterstwa rodzin i dusz-
pasterstwa akademickiego, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw Rodzin 
(1969–1983), członek Rady Głównej Episkopatu Polski, delegat Episkopatu Polski na Synod 
Biskupów w Rzymie (1980), w 1984 zrezygnował z urzędu ordynariusza diecezji; zob. K. R. 
Prokop, Biskupi..., dz. cyt., s. 122–123.
223  Jeż Ignacy (1914–2007) biskup gorzowski i  koszalińsko-kołobrzeski. Święcenia 
kapłańskie 1937 w Katowicach, wikariusz w Hajdukach Wielkich (1938–1939), od 1940 za-
rządca tejże parafii, więzień obozu koncentracyjnego w Dachau (1942–1945), kapelan i pro-
boszcz w obozie repatriacyjnym dla Polaków w Göppingen w Wirtembergii (1945–1946), ad-
ministrator w Radlinie (1946), wikariusz w parafii św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach 
(1946), katecheta, wicerektor seminarium śląskiego (1955–1957), dyrektor Niższego Semina-
rium Duchownego w Katowicach (1957–1960), w 1960 mianowany sufraganem gnieźnień-
skim z zadaniem duszpasterzowania w Gorzowie Wielkopolskim, sufraganem gorzowskim 
mianowany w 1967, w 1972 powołany na ordynariusza nowo utworzonej diecezji koszaliń-
sko-kołobrzeskiej, organizator tegoż biskupstwa, w 1992 zrezygnował z pełnionego urzędu, 
zmarł w Rzymie, pochowany w bazylice konkatedralnej w Kołobrzegu; zob. K. R. Prokop, Bi-
skupi..., dz. cyt., s. 60–62.
224  Gantin Bernardin (1922–2008) arcybiskup Cotonou, kardynał. Święcenia kapłańskie 
1951 w Cotonou (Benin), studia specjalistyczne w Rzymie (1953–1956), w 1956 mianowany 
sufraganem w Cotonou, sakrę biskupią przyjął w Rzymie w 1957, arcybiskup Cotonou (1960–
1971), od 1971 pracownik Kurii Rzymskiej, kreowany kardynałem w 1977, kardynałem-pre-
zbiterem w 1984, a w 1986 kardynałem-biskupem, od 1993 pełnił godność dziekana Kolegium 
Kardynalskiego, w 1998 zrezygnował ze sprawowania funkcji prefekta Kongregacji do spraw 
Biskupów i prezydenta Papieskiej Komisji do spraw Ameryki Łacińskiej, w 2002 zrezygnował 
z tytułu kardynała-biskupa Ostii oraz dziekana Kolegium Kardynalskiego i powrócił do Beninu, 
zmarł w Paryżu; zob. Bernardin Gantin, https://pl.m.wikipedia.org (14.04.2016).

zdj. nr 16 Główny celebrans makowskiej uroczystości kard. Bernardin Gantin w asy-
ście diakonów.

Trzeba dodać, że parafia makowska przygotowała się do tych uroczystości 
intronizacji obrazu tygodniowymi misjami oraz we wszystkich parafiach całe-
go dekanatu dla wiernych wszystkich. Tematem nauk było: rodzina chrześci-
jańska.

W dniu 13 sierpnia biskup Groblicki celebrował nabożeństwo ku czci M[at-
ki] B[oskiej] Makowskiej z procesją nocną wokół kościoła.

Uroczystość odpustowa, jak rokrocznie, odbyła się poprzedzona spowiedzią 
św. Sumę celebrował ks. prałat mgr Józef Szczotkowski, a kazanie wygłosił ks. 
wizytator wydziału katechetycznego Józef Kapcia225.

Uroczystość przed Bożym Narodzeniem, jak rokrocznie odbyła się spo-
wiedź św. adwentowa, frekwencja, jak rokrocznie, bardzo dobra. Wierni przez 
dni świąteczne tłumnie garnęli się do Komunii św. Rok cały 1979 był rokiem 
obfitującym w wydarzenia wspaniałe. Rok na ogół pod względem ekonomicz-
nym dobry, jako też bez żadnych wstrząsów w naturze.

225  Kapcia Józef (1940– ) ksiądz, prałat. Święcenia 1964, wikariusz w Makowie Pod-
halańskim (1964–1970), Krakowie w parafii św. Anny (1970–1973), parafii Wszystkich Świę-
tych (1973–1977), od 1975 wizytator katechetyczny, wikariusz-ekonom w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej (1980–1982), proboszcz tamże (1982–1986), proboszcz w Rabce-Zdroju w parafii 
św. Teresy (1986–2011), od 2012 kapelan w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Służebnic 
Krzyża oraz Szkoły im. św. Teresy; zob. AKMKr, Tabela personalna, ks. Józef Kapcia.
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Rok 1980

Jak rokrocznie rekolekcje wielkopostne odbyły się w dniach od 24 II do 
29 II włącznie, pod przewodnictwem ks. rekolektanta226 Władysława Kantora 
– oo. redemptoryści z Głogowa Śl[ąskiego]. Oczywiście przy pełnym udziale 
wszystkich wiernych łącznie z dziećmi.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w tym roku odbyła się bez pro-
cesji uroczystej z uwagi na duże opady śniegu.

W maju 24 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci jak zawsze bardzo uro-
czyście z udziałem nie tylko rodziców tych dzieci, ale całej parafii i gości przy-
byłych. Po popołudniu o godz. 15 wspólne nabożeństwo z dziećmi i ofiarowanie 
ich opiece M[atce] B[oskiej] C[zęstochowskiej] z przyrzeczeniami nieużywania 
alkoholu, papierosów aż do czasu dojścia do pełnoletności. Apel do rodziców 
i dzieci, by przyjęcie odbyło się bez alkoholu.

W dniu 31 sierpnia odbył się odpust parafialny ku czci M[atki] B[oskiej] 
C[zęstochowskiej] Patronki parafii, połączony z uroczystością jubileuszową tu-
tejszego ks. rodaka, kanonika, proboszcza z Ołdrzychowic Kłodzkich, 25-lecie 
otrzymania święceń kapłańskich w  katedrze wrocławskiej. Sumę celebrował 
właśnie jubilat, ks. Stanisław Franczak. Kazanie wygłosił ks. dr kanclerz Kurii 
Arcyb[iskupiej] Wrocławskiej, przyjaciel od dawnych lat ks. jubilata, Hieronim 
Kocyłowski. W koncelebrze wzięli udział tutejsi kapłani rodacy: ks. Bogusław 
Czarny, ks. Kazimierz Buba, ks. Szarlej Stanisław i ks. Hieronim Kocyłowski 
–  przyjaciel jubilata. Nieobecny był tylko ks. Pacyga Czesław, który przesłał 
telegram gratulacyjny na ręce Jubilata – proboszcz z Mietkowa wrocławskiego. 

Załączone zdjęcia (zdj. nr 17, 18, 19) z  przebiegu uroczystości dopełnią 
reszty.

W dniu 5 października ks. prob. mgr Józef Balon brał udział w uroczystości 
jubilata na jego terenie parafii ołdrzychowickiej, wygłaszając kazanie ku czci Ju-
bilata, podkreślając jego zalety ducha i ciała, ową serdeczność, życzliwość, do-
broć serca kapłańskiego, mądrość i roztropność w życiu przy udziale całej para-
fii, która wypełniła olbrzymi kościół po brzegi.

W dniu 17 sierpnia został przeniesiony, drugi z rzędu dodany do pomocy 
po latach pracy ks. prob., niejaki ks. Jan Kachel rodem z Krzeszowa nad Suchą 
Beskidzką, do parafii Racioborowice, ku jego niezadowoleniu – Nec Hercules 
centra plures.

226  Powinno być: rekolekcjonisty. Rekolektant to uczestnik rekolekcji.

zdj. nr 17, 18
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W dniach sierpniowych także parafia gościła przydzielonych przez Arcyb 
[iskupią] Kurię Krakowską alumnów: niejakiego Pawła Skowrona227 z Nowego 
Targu, Józefa Dudę228 z Dankowic, Zbigniewa Oczkowskiego229 z Kalwarii Ze-
brzydowskiej. Był to dzień modlitw o powołania kapłańskie. W swoich wystą-
pieniach i spotkaniach z rodzicami, z młodzieżą i z dziećmi zachęcali do mo-
dlitw w intencji kandydatów, których przyjęto na pierwszy rok 80, a w sumie 
alumnów 320, plus cały sztab profesorski i służba pomocnicza.

227  Skowron Paweł (1955– ) ksiądz. Święcenia 1980, wikariusz w Niegowici (1980–
1982), Zatorze (1982–1984), Wadowicach (1984–1989), Chrzanowie w parafii św. Mikoła-
ja (1989–1994), od 1994 duszpasterz w Chabówce, po czym proboszcz; zob. AKMKr, Tabela 
personalna, Ks. Paweł Skowron.
228  Duda Józef (1946– ) ksiądz. Święcenia 1982, wikariusz w Budzowie (1982–1984), 
Byczynie (1985–1987), Leśnej (1987–1990), Zebrzydowicach (1990–1992), Bielanach k. Kęt 
(1992–1994), od 1994 rezydent w Dankowicach; zob. AKMKr, Tabela personalna, Ks. Józef 
Duda.
229  Oczkowski Zbigniew (1957– )  ksiądz. Święcenia 1982, wikariusz w  Podwil-
ku (1982–1984), Bieńczycach (1984–1985), Ryczowie (1985–1988), Krakowie w parafii św. 
Szczepana, od 2009 proboszcz w  Hucisku; zob. AKMKr, Tabela personalna, Ks. Zbigniew 
Oczkowski.

W adwencie, jak rokrocznie, urządzona została spowiedź w dniu 19 grudnia 
popołudniu od godz. 15. Zachęceni przystąpili tłumnie do sakramentu pokuty, 
a w okresie świąt Bożego Narodzenia na wszystkich Mszach św. przystępowali 
parafianie do Komunii św.

Święta upłynęły w atmosferze wzajemnej serdeczności, życzliwości z przy- 
jezdnymi z różnych stron synów i córek do swoich rodziców.

Apel do parafian, by dostosować się do próśb nie tylko ks. kardynała Ma-
charskiego, ale i do gorących słów naszego Ojca św., apelującego do społeczeń-
stwa polskiego, by w trzeźwości umysłu zachowali wstrzemięźliwość oraz zwal-
czali powstające potajemne tzw. meliny, ściągając przekleństwo i  łzy matek 
i dzieci. Ks. Proboszcz także przy każdej sposobności tę drastyczną sprawę me-
lin z ambony poruszał, narażając [się] niejednokrotnie na krytyczne uwagi, że 
to nie jego zakres działania. W katechizacji także o tym mowa, by uwrażliwić 
serca młodzieży na fatalne skutki nadużywania alkoholu nieraz i przez młodzież. 
Zachęta, by uczestniczyli w  życiu sakramentalnym: pierwsze piątki, soboty 
i wszystkie uroczystości parafialne, spełniając rolę małych współpracowników 
w rozszerzaniu Królestwa B[ożego] na ziemi.

Rok ten był rokiem niełaskawym dla nas, obfitujący w  deszcze, wczesną 
zimę, czego następstwem były trudności natury ekonomicznej, racjonowanie 
wyrobów mięsnych i tłuszczów, stąd pomruki społeczeństwa, które trzeba było 
uspokajać i zachęcać do wytrwania oraz poprawy stosunków ekonomicznych.

Rok 1981

Rok ten był rokiem obfitującym w nadzwyczajne wydarzenia w życiu Ko-
ścioła oraz państwowym.

Jak rokrocznie w okresie Wielkiego Postu rekolekcje wygłosił Przew[ieleb-
ny] ks. profesor Roman Sapeta.

W maju dzieci przystąpiły do Pierwszej Komunii św. w liczbie 41. Jak zawsze 
przeżycie dla parafii bardzo głębokie.

W tymże także miesiącu wstrząsnęła światem, a nami szczególnie wiadomość 
o dokonanym zamachu na życie Ojca św. Jana Pawła II. Cały świat, a szczegól-
nie Polska trwała dniem i nocą na modlitwie. W maju także osierocona została 
Stolica Prymasowska w Warszawie. Odszedł powołany przez Boga po utrudze-
niach żywota długiego wspaniały człowiek śp. kardynał Stefan Wyszyński. Po-
grzeb był jedną wielką manifestacją całego społeczeństwa polskiego, ale i licz-
nych przedstawicieli zagranicznych, świata dyplomatycznego.

zdj. nr 19
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Ojca św., w tym czasie leżącego w rzymskim szpitalu, jako delegat na po-
grzebie prymasa, zastępował kardynał Casaroli230. Płomienne kazanie wygłosił 
nasz kardynał, Metropolita Krakowski, dr Franciszek Macharski.

Ojciec św. mianował ks. dr., byłego kapelana ks. kardynała Wyszyńskiego, 
ks. Józefa Glempa231 – arcybiskupa warszawskiego i gnieźnieńskiego na stano-
wisko prymasa Polski.

W dniu 13 grudnia ojczyzna nasza przeżyła chwilę bolesną, wchodząc w okres 
stanu wojennego ogłoszonego przez generała Jaruzelskiego232 – marszałka Pol-
ski, by salwować ją od zguby rozdartej wewnętrznie niezgodami i nieporozu-
mieniami. Serca Polaków wszystkich targane boleścią nie mogą się uspokoić. 
Gorące modły we wszystkich kościołach zanoszone do Boga, by Chrystus Pan 

230  Casaroli Agostino (1914–1998) kardynał, dyplomata watykański. Święcenia 1937, 
studia w Rzymie zakończone doktoratem z prawa kanonicznego (1937–1938), od 1940 pra-
cownik Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, nominowany na biskupia w 1967, kreowany 
kardynałem w 1979, od 1979 Sekretarz Stanu oraz przewodniczący Administracji Dóbr Sto-
licy Apostolskiej, od 1985 kardynał-biskup, w 1990 przestał pełnić funkcję Sekretarza Stanu, 
prodziekan Kolegium Kardynalskiego (1993–1998), realizator polityki wschodniej Watyka-
nu wobec państw bloku komunistycznego; zob. Agostino Casaroli, https://en.m.wikipedia.org 
(14.04.2016).
231  Glemp Józef (1929–2013) arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski, kar-
dynał, prymas Polski. Święcenia w Gnieźnie 1956, duszpasterz w Mogilnie, Mielżynie, Wit-
kowie (1956–1957), wikariusz w  Wągrowcu (1957–1958), Miasteczku Krajeńskim (1958), 
studia specjalistyczne w  Rzymie uwieńczone w  1964 doktoratem z  obojga praw, sekretarz 
seminarium duchownego (1964–1967) oraz notariusz (1965–1967) i obrońca węzła małżeń-
skiego (1965–1970) Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, od 1967 referent do spraw prawnych 
w Sekretariacie Prymasa Polski, a następnie sekretarz osobisty i kapelan kard. Wyszyńskie-
go, od 1968 wykładowca na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, kanonik kapituły 
prymasowskiej w Gnieźnie (1976), w 1979 mianowany ordynariuszem warmińskim, w 1981 
mianowany arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim, w 1983 kreowany kar-
dynałem-prezbiterem, od 1992 arcybiskup metropolita zreorganizowanej archidiecezji war-
szawskiej i kustosz relikwii św. Wojciecha w Gnieźnie, prymas Polski (1981–2009), przewod-
niczący Konferencji Episkopatu Polski (1981–2004), od 2006 arcybiskup senior archidiecezji 
warszawskiej, doktor honoris causa uczelni krajowych i zagranicznych, autor publikacji praw-
niczych i historycznych; zob. K. R. Prokop, Biskupi..., dz. cyt., s. 42–44.
232  Jaruzelski Wojciech (1923–2014) polityk, wojskowy, działacz komunistyczny. Wy-
wodził się z  rodziny szlachecko-ziemiańskiej, w  1941 wraz z  rodziną deportowany w  głąb 
ZSSR, karierę wojskową rozpoczął w  1943, przeszedł szlak bojowy 1. Armii Wojska Pol-
skiego, generał armii Wojska Polskiego, szef Głównego Zarządu Politycznego Wojska Pol-
skiego (1960–1965), szef Sztabu Generalnego (1965–1968), minister obrony narodowej 
(1968–1983), 12/13 XII 1981 wprowadził stan wojenny i  stanął na czele Wojskowej Rady 
Ocalenia Narodowego, członek Biura Politycznego KC PZPR (1971–1989), I  sekretarz KC 
PZPR (1981–1989), poseł na sejm, prezes Rady Ministrów PRL (1981–1985), przewodniczą-
cy Rady Państwa (1985–1989), prezydent PRL (1989) i Rzeczpospolitej Polskiej (1989–1990); 
zob. Wojciech Jaruzelski, https://pl.m.wikipedia.org (14.04.2016).

skrócił te straszne dni. W tej intencji Lud Boży przystąpił do sakramentu po-
kuty tłumnie i w czasie świątecznym przystępował do Komunii św. w intencji 
Ojczyzny i Kościoła.

Święta upłynęły w atmosferze ciszy i modlitewnym skupieniu. Oczy Polski 
zwrócone ku osobie Ojca św. Jana Pawła II, który z racji jubileuszu 600-lecia 
objawienia się M[atki] B[oskiej] w  obrazie Częstochowskim ma w  sierpniu 
przyszłego roku zjechać na ziemię polską do Częstochowy.

W dniu 28 XII z  polecenia Jego Eminencji ks. kardynała Macharskiego 
w kościołach naszych odprawione zostało nabożeństwo ekspiacyjne z licznym 
udziałem wiernych w godzinach wieczornych.

W dniu św. Sylwestra zebrany Lud Boży skupiony dziękował Bogu w Te Deum 
laudamus za wszystko, a na zakończenie odśpiewał całą piersią przepojoną mi-
łością za Ojczyznę: Boże coś Polskę.

Rok 1982

W dniu 3 stycznia rozpoczęliśmy jubileusz ku czci M[atki] B[oskiej] Jasno-
górskiej w Częstochowie z racji 600-lecia objawienia się Jej w obrazie233. Go-
dzina 21. Ze wszystkich wieżyc kościelnych jednym wspólnym akordem z Zyg-
muntowskim Dzwonem z grodu wawelskiego w Krakowie popłynie ku niebu 
wspaniała muzyka z ziemi polskiej, połączona z gorącymi modłami miłujących 
Panią Jasnogórską Ludu Polskiego.

Jak rokrocznie rekolekcje wielkopostne głosił o. Remigiusz, były prowincjał, 
z licznym udziałem wiernych.

Uroczystość wielkanocna poprzedzona ceremoniami Wielkiego Tygodnia 
ze spowiedzią w W[ielki] Piątek od godz. 16 do 23 włącznie. Procesja wspaniała 
w oprawie śnieżno-białego puchu, który okrył ziemię, stwarzając niesamowity 
cudny obraz o tej porze.

W dniu 30 V odbyła się zwyczajna uroczystość pierwszokomunijna według 
dawnej tradycji majowej z udziałem 38 dzieci.

Uroczystość Bożego Ciała jak zawsze do 4 ołtarzy przygotowanych wokół 
kościoła.

233  Obchodzono wówczas w  Polsce rocznicę fundacji klasztoru jasnogórskiego 
i umieszczenia w nim, jak się powszechnie przyjmuje, w 1382 obrazu Matki Bożej. Prawdo-
podobnie święty wizerunek w konwencie paulińskim znalazł się dwa lata później od święto-
wanej daty, tj. w 1384; zob. T. Kos, Fundacja klasztoru jasnogórskiego w świetle nowej interpre-
tacji źródeł, Kraków 2002.
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W dniu 16 sierpnia procesja do przygotowanych 6 ołtarzy z okazji uroczy-
stości 600-lecia objawienia się M[atki] B[oskiej] C[zęstochowskiej].

zdj. nr 20 Służba liturgiczna ołtarza stanowi jeden z wyrazów zaangażowania w życie 
parafii.

W dniu 28 sierpnia spowiedź św. przedodpustowa z  nieszporami ku czci 
M[atki] B[oskiej] C[zęstochowskiej]. W  dniu 29 sierpnia centralna uroczy-
stość połączona ze złożeniem ślubowania M[atce] B[oskiej] C[zęstochowskiej] 
przez delegację poszczególnych stanów z  młodzieżą i  dziećmi. Nabożeństwo 
ranne odprawił ks. prałat dr M. Jakubiec z kazaniem. Sumę celebrował ks. dr 
Przybyszewski, ks. prałat – były kanclerz Kurii Metrop[olitalnej] krakowskiej. 
Obecni kapłani biorący udział: ks. prałat mgr Józef Szczotkowski, ks. prałat 
mgr Franciszek Dźwigoński – dziekan makowski, ks. prałat mgr Wł. Wądrzyk 
– proboszcz z Zawoi – wicedziekan, ks. profesor katecheta Zachara234 z Andry-
chowa. Proboszczowie: ks. Juliusz Szafrański – wizytator katech[etyczny] deka-
nalny – Osielec, ks. Wiktor Fabia235 – notariusz dekanalny – Sidzina, ks. Franci-

234  Zachara Jan (1918–1985) ksiądz. Święcenia 1943, wikariusz w  Zebrzydowicach 
(1943–1946), Wieliczce (1946–1947), od 1947 katecheta w Andrychowie; zob. Kapłani zmarli 
w roku 1985, „Notificationes” 1985, nr 11–12, s. 280.
235  Fabia Wiktor (1933–2004) ksiądz. Święcenia 1958, wikariusz w Poroninie (1958–
1961), Jeleniu (1961–1962), Kasinie Wielkiej (1962–1967), Szczyrku (1967–1970), Nowym 
Targu (1970–1974), rektor kościoła w Kowańcu (1974–1977), od 1977 proboszcz w Sidzinie, 
notariusz dekanatu makowskiego (1977–1987), duszpasterz rolników w tymże dekanacie, wice-

szek Gryga z Jordanowa, ks. Tadeusz Leśniak236 z Bystrej P[odhalańskiej], ks. St. 
Lejawka z Juszczyna, o. przeor – proboszcz z Zawoi-Zakamienia237, ks. rektor 
z Toporzyska Józef Kęsek238, ks. St. Nykiel239 – pensjonariusz z Makowa P[odha-
lańskiego], księża wikarzy z Makowa P[odhalańskiego] (4)240.

W dniu 14 września odbyła się w Skawicy konferencja dekanalna o godz. 
14.30 z nabożeństwem celebrowanym przez ks. prałata Dźwigońskiego z nauką 
ascetyczno- ekonomiczną wygłoszoną przez ks. prałata Leona Krejczę241 – dy-
rektora Wydz[iału] Gospodarczego Kurii Metropolitalnej: Sprawy gospodarcze 
w relacji parafia kuria. W tymże dniu także na polecenia Najprzew[ielebniej-
szej] Kurii Metrop[olitalnej] miał być przedstawiony nowy kandydat na stano-
wisko wicedziekana, wybrany w tajnym głosowaniu.

Ks. prałat Dźwigoński oświadczył, że lista ta będzie otwarta przez Ks. Kar-
dynała i wtedy dowiemy się o mianowanym nowym kandydacie. Pod wpływem 

dziekan zreorganizowanego dekanatu jordanowskiego (1992–1998), w 1998 złożył rezygnację 
z probostwa; zob. Księża zmarli, „Notificationes” 2004, nr 1–3, s. 65.
236  Leśniak Tadeusz (1935–1990) ksiądz. Święcenia 1958, wikariusz w Cięcinie (1958–
1961), Zabierzowie (1961–1962), Dąbrowie Narodowej (1962–1964), Jeleśni (1964–1966), 
Frydrychowicach (1966–1968), Tenczynku (1968–1969), Jabłonce (1969–1970), Niepołomi-
cach (1970–1973), Czernichowie (1973–1976), wikariusz-ekonom w Paczółtowicach (1976–
1977), duszpasterz w Bystrej Podhalańskiej (1977–1982), proboszcz tamże (1982–1987), od 
1987 urlop zdrowotny; zob. Księża archidiecezji krakowskiej zmarli w roku 1990, „Notificationes” 
1990, nr 10–12, s. 169.
237  Przełożonym karmelitów w Zawoi-Zakamieniu był o. Bonifacy Marian Karpiński 
(patrz przyp. 252).
238  Kęsek Józef (1940–1997) ksiądz. Święcenia 1966, wikariusz w Sieprawiu (1966–
1967), Targanicach (1967–1973), Jaworznie (1973–1974), Jordanowie (1974–1975), duszpasterz 
w Toporzysku (1975–1983), proboszcz tamże (1983–1997); zob. AKMKr, Pers A 1601, ks. Józef 
Kęsek.
239  Nykiel Stanisław (1924–2002) ksiądz. Święcenia 1951, wikariusz w Dąbrowie Na-
rodowej (1951–1957), Rajczy (1957–1959), Łapanowie (1959–1962), Jeleśni (1962–1964), 
Czarnym Dunajcu z rezydencją w Podczerwonym (1964–1970), wikariusz-ekonom w Jusz-
czynie (1970–1974), a następnie proboszcz, penitencjarz przy kościele w Jordanowie (1978–
1979), kapelan sióstr szarytek w Bobrku (1979–1982), od 1982 w Domu Księży Emerytów 
w Makowie Podhalańskim; zob. J. Urban, Księża zmarli, „Notificationes” 2002, nr 10–12, s. 315.
240  Wówczas w  Makowie Podhalańskim wikariuszami byli: ks. Stanisław Kupczak,  
ks. Stanisław Pezda, ks. Jan Fryźlewicz, ks. Stanisław Wójtowicz.
241  Krejcza Leon (1912–1997) ksiądz, prałat. Święcenia dla diecezji łuckiej 1935, ka-
techeta w Łucku (1935–1939), wikariusz w Nowym Targu (1939–1944), a następnie katecheta 
(1944–1958), wikariusz i  katecheta w  Oświęcimiu (1958–1960), wikariusz w  Brzeszczach 
(1960–1963), wikariusz-audiutor (1963–1964), po czym wikariusz-ekonom (1964–1965) 
w Szaflarach, notariusz dekanatu nowotarskiego (1965, 1971), proboszcz w Szaflarach (1965–
1977), referent Wydziału Gospodarczego Kurii Metropolitalnej (1977–1992), od 1985 członek 
Archidiecezjalnej Rady Administracyjnej; zob. Księża zmarli, „Notificationes” 1997, nr 1–3,  
s. 59–60.
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nacisku przeważającej grupy młodych ks. wikariuszów oraz niektórych ks. pro-
boszczów Ks. Prałat został zmuszony przy komisji rekrutacyjnej do otwarcia li-
sty z głosami na wicedziekana. I okazało się, że większość bezwzględną uzyskał 
ks. kanonik proboszcz wizytator dekanalny mgr Juliusz Szafrański. Z wielkim 
entuzjazmem nominata powitano. Młodzież zwyciężyła, a J[ego] E[minencja] 
ks. kardynał Macharski przychylił się do tej opinii i zaaprobował na stanowi-
sko wicedziekana Juliusza Szafrańskiego, a wypracowany dawny wicedziekan, 
ks. prałat Wądrzyk, usunął się w cień, rozważając maksymę – Sic transit gloria 
mundi, a do młodych należy świat, a nie do zgrzybiałych, stetryczałych, zwap-
niałych sklerotyków.

W dniu 18 września odbył się dekanalny hołd poszczególnych przedstawi-
cieli z parafii ku czci M[atki] B[oskiej] C[zęstochowskiej] w Krakowie na Zam-
ku Królewskim – Wawelu.

Kościół przeżywał wspaniałą także uroczystość wyniesienia na ołtarze bło-
gosławionego Maksymiliana Kolbego242 jako świętego męczennika całego już 
Kościoła powszechnego. Ceremonii tej dokonał w  asyście wszystkich księży 
kardynałów razem z  naszym Jego Eminencją ks. arcybiskupem kardynałem 
Macharskim przy współudziale ks. biskupów, kapłanów, przedstawicieli świata 
dyplomatycznego i innych osobistości, m.in. z Gajowniczkiem243 na czele.

W dniu 12 grudnia, w adwencie, nasz dekanat przeżywał niecodzienną uro-
czystość poświęcenia Domu pod wezwaniem papieża Jana Pawła II. Domu tak 
zwanej pogodnej starości z  widokiem na cmentarz makowski, umożliwiają-
cy kontemplację przed wejściem i  powołaniem w  czasie odpowiednim przez 
Opatrzność Bożą do wieczności. Uroczystość przeżywaliśmy z różnymi uczu-

242  Maksymilian Kolbe (1894–1941) święty, męczennik. Do zakonu franciszkanów 
konwentualnych wstąpił w 1910, studia w Rzymie uwieńczone doktoratem z teologii (1912–
1919), święcenia kapłańskie 1918, wykładowca historii w seminarium franciszkanów w Kra-
kowie, w 1927 w Teresinie k. Sochaczewa zakłada klasztor i umieszcza w nim wydawnictwo 
(Niepokalanów), a od 1929 niższe seminarium, misjonarz w Japonii (1930–1936), od 1936 
przełożony klasztoru w Niepokalanowie, w 1939 aresztowany przez Niemców, wrócił do Nie-
pokalanowa, gdzie organizował pomoc dla Polaków wysiedlonych z Poznańskiego i Pomorza 
oraz Żydów, aresztowany ponownie w 1941 i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Au-
schwitz-Birkenau, zgłosił się na śmierć głodową w zastępstwie współwięźnia, 14 VIII 1941 
uśmiercony zastrzykiem trucizny, beatyfikowany w 1971, kanonizowany w 1982, założyciel 
stowarzyszenia i czasopisma „Rycerz Niepokalanej”; zob. M. Konieczny, Maksymilian Kolbe, 
w: Ek, t. 11, Lublin 2006, kol. 915–917.
243  Gajowniczek Franciszek (1901–1995) sierżant Wojska Polskiego, uczestnik kam-
panii wrześniowej, więzień obozu koncentracyjnego w  Auschwitz-Birkenau (1940–1944) 
i Sachsenhausen (1944–1945), wyznaczony na śmierć za ucieczkę jednego z więźniów, zastą-
pił go Maksymilian Kolbe, zmarł w Brzegu, pochowany na cmentarzu zakonnym w Niepoka-
lanowie; zob. Franciszek Gajowniczek, https://pl.m.wikipedia.org (19.04.2016).

ciami. Ks. Kardynał celebrował Mszę św. w asyście księży biskupów, ks. Jana 
Pietraszki, ks. Stanisława Smoleńskiego oraz Kapituły Krakowskiej. Kazanie wy-
głosił Jego Eminencja Ks. Kardynał, którym wszyscy byli urzeczeni, tak do serca 
potrafił trafić. Dalszy ciąg, było to przejście do gmachu wspaniałego kunsztow-
nie, trzeba powiedzieć było, wykończonego zewnętrznie, a jeszcze bardziej we-
wnętrznie, z wygodnie po zachodniemu urządzonymi pokoikami, z których już 
korzystali z przydziału Jego Em[inencji] ks. kardynała Macharskiego pensjona-
riusze w osobie na razie 3 emerytów: Zalarskiego244, Tarnawskiego245 i Nykiela 
najbogatszego w zbiory muzealne.

Jego Em[inencja] dokonał poświęcenia kaplicy w asyście kapłanów i sztabu 
ludzi świeckich oraz zakonnic albertynek246. Po dokonaniu ceremonii wszyscy, 
jak to się mówi, odsapnęli i zabrali się skwapliwie do spożywania darów post-
nych zagotowanych przez zakonniczki tak na „chybcika – stojąco”. Bardzo to już 
wyglądało i przypominało wigilię nastrojową. Potem nastąpiła część półoficjal-
na – zwiedzanie wnętrza domu i nawiedzenie emerytów przez Jego Eminencję. 
Jakże to było dla nich przeżyciem, że Ojciec Arcypasterz uścisnął kordialnie ich 
dłoń, składając im życzenia. Po przerwie Jego Em[inencja], zaproszony do szpi-
tala makowskiego przez dyrektora Jacka Bednarza247 w asyście lekarzy, dokonał 

244  Zalarski Tadeusz (1922–1991) ksiądz. Święcenia 1951, wikariusz w Nowym Tar-
gu (1951–1957), administrator w Nowym Bystrem (1957–1963), rezydent w Osieku (1963–
1964), Pobiedrze (1964–1965), wikariusz-ekonom ad interim w Dankowicach (1965), wika-
riusz w Bielsku-Białej (1965–1966), wikariusz-ekonom ad interim w Łękawicy (1967–1968), 
proboszcz w Zakrzowie (1968–1971), wikariusz-substytut w Krzyszkowicach (1972–1982), 
wikariusz-ekonom w  Krzyszkowicach (1982–1984), duszpasterz w  Borku Szlacheckim 
(1984–1985), rezydent w Makowie Podhalańskim (1985–1988), od 1988 kapelan sióstr słu-
żebniczek w Łętowni; zob. Księża zmarli w roku 1991, „Notificationes” 1991, nr 10–11, s. 123.
245  Tarnawski Stefan (1905–1984) ksiądz. Święcenia 1928, wikariusz w Spytkowicach 
(1929), Makowie Podhalańskim (1929–1931), Niedźwiedziu (1931–1932), Luborzycy (1932–
1933), katecheta w Balinie (1933–1944), administrator w Woźnikach (1944–1951), Ostrow-
sku (1951–1966), a następnie proboszcz (1966–1969), penitencjarz w Ujsołach (1969–1975), 
wikariusz w Milówce z rezydencją w Kiczorze (1975–1977), rezydent w Ostrowsku (1977–
1983), od 1983 w Makowie Podhalańskim; zob. Kapłani zmarli w roku 1984, „Notificationes” 
1984, nr 12, s. 291.
246  Albertynki – Zgromadzenie Sióstr Posługujących Ubogim III Zakonu św. Fran-
ciszka z Asyżu, założone w 1891 w Krakowie przez brata Alberta (Adama Chmielowskiego) 
oraz Annę Franciszkę Lubańską i Marię Kunegundę Sulikowską, zatwierdzone jako zgroma-
dzenie na prawie diecezjalnym w 1926, zatwierdzenie papieskie 1965, z przeznaczeniem nie-
sienia pomocy bezdomnym kobietom i dzieciom oraz opieki starszym i przewlekle chorym; 
zob. A. Stelmach, Albertynki, w: Ek, t. 1, Lublin 1989, kol. 308.
247  Bednarz Jacek, lekarz, absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, inicjator bu-
dowy Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, gdzie był dyrektorem (1983–1990), kierow-
nik oddziału dla osób przewlekle chorych w Makowie Podhalańskim (1990–2009), w 2006 
przyczynił się do powstania tamże oddziału medycyny paliatywnej, odznaczony Krzyżem Ka-
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poświęcenia i odwiedzenia chorych. Uzupełnieniem było dokonanie także, co 
nie było żadną tajemnicą, poświęcenia wspaniałego szpitala w Suchej Beskidz-
kiej w asyście świty duchownej i lekarzy.

Uroczystość Bożego Narodzenia poprzedzona została, jak rokrocznie, spo-
wiedzią adwentową na przyjście Pana do serc ludzkich. Znowu niespodzian-
ka, bo po długim okresie wspaniałej pogody święta przeżywaliśmy z Pasterką 
w cudnej oprawie śniegowej ku zadowoleniu wszystkich, bo noc ta śniegowa 
wywołała cudny nastrój i zewnętrzny, i jeszcze bardziej wewnętrzny przy stole 
wigilijnym.

W dniu 31 grudnia, w  dzień św. Sylwestra, jak tradycja stara, zamykamy 
tych 365 dni i owym skupieniem modlitewnym w kościołach naszych oraz tą 
nocą sylwestrową, kiedy przy akompaniamencie dzwonów żegnamy staruszka, 
a z szampanem w ręce witamy Nowy zbliżający się Rok 1983 ze wspaniałymi 
życzeniami.

Ocena roku poprzedniego, trzeba powiedzieć szczerze, wypadła imponują-
co pod względem duchowym owych przebogatych przeżyć oraz tych zewnętrz-
nych, wspaniałych szczególnie dla świata rolniczego, który był rokiem obfitym, 
zapobiegającym grożącej nam klęsce głodowej. A nasze góry nie tylko w okre-
sie letnim, ale w tym sezonie zimowym ściągają masy wczasowiczów, by na nar-
tach na stokach podbabiogórskich zażywać tzw. białego szaleństwa, napełniając 
piersi owym najświeższym powietrzem ozonowym, odmładzającym i duchowo 
i siły nadwątlone stargane niepowodzeniami czy różnymi brakami uzupełnić, 
by z Nowym Rokiem wejść jeszcze z większą energią i zapałem do pracy twór-
czej i duchowej w Kościele i w Ojczyźnie naszej.

Rok 1983

Rok ten rozpoczął się łagodną zimą, która nie dokuczyła mieszkańcom. 
W dniu 29 stycznia odbyła się konferencja dekanalna w Toporzysku. Referat 
wygłosił ks. wicedziekan J. Szafrański na temat: „Radość życia kapłańskiego”. 
Aura wiosenna prawie sprzyjała tej radości, a spotkanie upłynęło w atmosferze 
serdeczności i życzliwości.

W dniu 2 lutego br. Jego Świątobliwość Jan Paweł II na drugim konsystorzu 
w okresie jego pontyfikatu podniósł uroczyście do godności kardynalskiej m.in. 

walerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013); zob. Doktor Jacek Bednarz odznaczony przez 
prezydenta kraju, http://www. beskidzka24.pl (19.04.2016).

arcybiskupa metropolitę gnieźnieńskiego i warszawskiego, prymasa Polski, kar-
dynała Józefa Glempa, który objął rządy po zmarłym i wspaniałym człowieku 
prymasie kardynale Stefanie Wyszyńskim.

Rokrocznie w okresie od I niedzieli W[ielkiego] Postu odbyły się rekolekcje 
wielkopostne pod kierownictwem o. Jana Mrówki248 TJ połączone z nabożeń-
stwem 40-godzinnym od dnia 22 II do 25 II.

W Niedzielę Palmową odwiedziny chorych w sumie 25. W Wielki Piątek 
rokrocznie po ceremoniach i Gorzkich Żalach wspólna Droga Krzyżowa. Od 
godziny 18 modły adoracyjne z nocnym czuwaniem oraz spowiedzią św., któ-
ra trwała do godziny 3. W czasie Świąt Wielkanocnych mnóstwo Ludu Bożego 
przystąpiło do Komunii św.

Ojciec św. Jan Paweł II ogłosił Rok Jubileuszowy 1950-lecia odkupienia pod 
hasłem: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Otwarty został w dniu 25 marca, w uro-
czystość Zwiastowania NM Panny, a trwał będzie do 24 kwietnia 1984 r.

W dniu 22 maja odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci (w sumie 54) z udzia-
łem rodziców jak zawsze i  chrzestnych, i  gości z  sąsiednich parafii w  pełnej 
oprawie zewnętrznej, procesjonalnie wprowadzone do kościoła z akompania-
mentem orkiestry miejscowej i przy śpiewie Serdeczna Matko. Po nabożeństwie 
tradycyjne już śniadanie dla dzieci.

Przeżyciem najwspanialszym dla Kościoła i Ojczyzny była druga z rzędu piel-
grzymka Ojca św. Jana Pawła II. Poprzedzona przygotowaniami modlitewnymi 
i  zewnętrznymi. Milionowy spontaniczny udział Ludu Bożego całej Ojczyzny 
był zjawiskiem niespotykanym, kiedy owe rzesze milionowe, mimo niesprzyja-
jącej aury w niektórych rejonach Polski, trwały na czuwaniu i oczekiwaniu.

Przy współpracy Kościoła – hierarchii całej z udziałem Najprzew[ielebniej-
szych] Księży Biskupów i sztabu ludzi świeckich i zaangażowanych oraz przed-
stawicieli władz państwowych – uruchomiono komunikację PKP i PKS celem 
ułatwienia dowiezienia z najdalszych, niedostępnych zakątków diecezji, wier-
nych pragnących spojrzeć w miarę możliwości w te oczy Ojca św., pełne żaru 
ewangelicznego ducha oraz zapamiętać jego sylwetkę, z licem pogodnym i usły-
szeć słowa pokrzepiające tak nieraz słabych, upadających pod ciężarem starego, 
codziennego życia. Nieustanne wiwaty całej społeczności zgromadzonej z pod-
niesionymi palcami w kształcie litery V – Victoria i  entuzjastycznymi okrzy-
kami dzieci i młodzieży: „Zostań z nami! Zostań z nami!”, a w Krakowie prze-
szło wielkie oczekiwanie. Pożegnanie jak każde – a to rozczulające – rzewne 
z oczyma załzawionymi utkwionymi w postać Ojca św. A po odegraniu hym-

248  Mrówka Jan (1919–2014) ksiądz. Do jezuitów wstąpił w 1938 w Starej Wsi, święce-
nia kapłańskie 1949 w Nowym Sączu, operariusz i misjonarz ludowy, m.in. w Czechowicach, 
Wambierzycach, Bytomiu; zob. Encyklopedia wiedzy..., dz. cyt., s. 444.
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nu narodowego i oddaniu hołdu przez Kompanię Honorową Wojska Polskiego 
w asyście otaczających go księży biskupów z Jego Eminencją kardynałem księ-
dzem prymasem Polski Józefem Glempem, księdzem kardynałem Metropoli-
tą Krakowskim F. Macharskim i towarzyszący mu przedstawiciele rządu PRL 
z  Jabłońskim249 na czele, po ostatnich słowach serdecznych i uściskach dłoni 
zniknął w drzwiach przygotowanego samolotu, a niedługo uruchomione mo-
tory samolotu uniosły go w jasną, bezchmurną przestrzeń powietrzną i z wolna 
zniknął nam z oczu, a czy można by powtórzyć słowa z Pisma św., jak to było 
z odejściem Chrystusa w niebo – zapatrzeni uczniowie ocknęli się dopiero na 
słowa: „Mężowie, czegóż tu stoicie! Ten, który odszedł, przyjdzie”250. Tak zebra-
ni stali w owej zadumie i tęsknocie za Ojcem św. Niezapomniane to chwile dla 
wszystkich, dla niektórych niepowtarzalne już. Dla nas tu na ziemi skawickiej 
była dodatkowa radość – boć tą utartą trasą przelotów samolotowych w kierunku 
Wiednia żegnaliśmy Ojca św., wpatrując się w sylwetkę błyszczącego samolotu, 
aż zniknął nam, w sercu pozostawiając tęsknotę i żal.

W dniu 28 sierpnia parafia przeżywała uroczystość niecodzienną – odpust 
ku czci właśnie M[atki] B[oskiej] C[zęstochowskiej] w roku pamiętnym 600-le-
cia jubileuszu objawienia się Jej w tym obrazie w Częstochowie, w roku jubile-
uszowym 1950-lecia odkupienia, w roku wielkiej wizyty, drugiej, Ojca św. do 
kraju naszego. Sumę celebrował dostojny jubilat z Zakamienia, o. przeor pro-
boszcz Bonifacy Karpiński251, razem z jubilatem, byłym przeorem, o. Antoni-
nem Stańczykiem252 w asyście Przew[ielebnych] księży dekanalnych. Kazanie 

249  Jabłoński Henryk (1909–2003) polityk, działacz komunistyczny, profesor. Członek 
PPS od 1931, przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Uniwersytetu Robotnicze-
go (1945–1947), profesor Akademii Nauk Politycznych w Warszawie (1946–1950), profesor 
zwyczajny nauk humanistycznych (1950), od 1945 członek Krajowej Rady Narodowej, czło-
nek KC PZPR (1948–1981, 1986–1990) minister szkolnictwa wyższego (1965–1966), a na-
stępnie minister oświaty i szkolnictwa wyższego (1966–1972), przewodniczący Rady Państwa 
(1972–1985), członek (1972–1976) i przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jed-
ności Narodowej, od 1983 prezes Rady Naczelnej ZBoWiD, przewodniczący Społecznego Ko-
mitetu Odnowy Zabytków Krakowa (1978–1990), w 1988 awansowany do stopnia generała 
brygady w stanie spoczynku, na początku lat 90. utracił tytuł honorowego obywatela miasta 
Krakowa; zob. Henryk Jabłoński, https://pl.m.wikipedia.org (23.04.2016).
250  Dokładnie fragment ten brzmi: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie 
się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstę-
pującego do nieba” (Dz 1, 11).
251  Bonifacy od Wszystkich Świętych (Marian Karpiński) (1929–1997) karmelita bosy. 
Funkcję przełożonego w klasztorze w Zawoi-Przysłopie pełnił w latach 1978–1984, zmarł w Na-
roczy na Białorusi, pochowany w Łodzi; zob. K. Furmanik, Księga zmarłych..., dz. cyt., s. 255.
252  Antoni od Trójcy Przenajświętszej (Julian Stańczyk) (1931– ) karmelita bosy. Pro-
fesja zakonna 1950 w Czernej, święcenia kapłańskie 1958 w Krakowie, przełożony klasztoru 

wygłosił na 3 Mszach o. Józef Buczma253 TJ z Częstochowy. Jak zawsze uroczy-
stość ku czci M[atki] B[oskiej] C[zęstochowskiej], Patronki parafii, uczczona 
była licznym udziałem wiernych w Komunii św.

Zgodnie z  postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski o  nawiedze-
niu kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, w  dniu 30 sierpnia, w  sanktu-
arium M[atki] B[oskiej] Makowskiej w Makowie razem ze wszystkimi stanami 
z  sąsiednich dekanatów: Kalwaria, Maków, Mszana, Rabka, Sucha B[eskidz-
ka] [sic!]. W hołdzie tym brała udział i nasza parafia, szczególnie dziękując za 
dotychczasową opiekę nad nami i nad ziemią naszą.

W związku z powiadomieniem Urzędu Parafialnego z dnia 27 VI [19]83 r., 
l. 135, o zaplanowanej wizytacji kanonicznej w terminie 24–25 września, któ-
ra ma być przeprowadzona przez Jego Ekscelencję ks. biskupa dr. Juliana Gro-
blickiego, przeprowadzono wedle przepisów wymaganą katechizację młodzie-
ży mającej przyjąć sakrament bierzmowania i to w ciągu roku katechetycznego 
oraz dodatkowo w miesiącu sierpniu i wrześniu.

W dniu 24 września 1983 nastąpiło powitanie J[ego] E[kscelencji] ks. bisku-
pa Juliana Groblickiego po raz szósty z rzędu na granicy parafii Maków P[o-
dhalański] i Skawica, w Roli Stecowo, o godz. 17, punktualnie ekipa banderii 
konnej, samochodowa eskapada i motocyklowa poprzedziły wjazd Ks. Biskupa 
do parafii. Przy bramie kościelnej – z akompaniamentem dzwonów i kapeli su-
chogórskiej, zgromadzonej młodzieży i wiernych – Ks. Proboszcz powitał J[e-
go] E[kscelencję], podając krucyfiks do ucałowania, okadzając go, a pokropiw-
szy zebranych kapłanów i Lud Boży, wprowadzony został do wnętrza kościoła 
iluminowanego wspaniale, ze śpiewem Budujemy Kościół.

Powitanie liturgiczne przez Ks. Proboszcza, błogosławieństwo arcypaster-
skie, następnie przedstawiciele parafii z  poszczególnych stanów: dzieci, mło-
dzież, służba liturgiczna, ministranci, kobiety, mężczyźni, wręczając chleb i sól 
oraz dar od parafii całej dla J[ego] E[kscelencji] – rzeźba wspaniała brata Al-
berta Chmielowskiego254, beatyfikowanego przez papieża Jana Pawła II w czasie 

w Zawoi-Przysłopie (1972–1975), przebywa w klasztorze w Wadowicach; zob. Katalog 2014. 
Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych, Kraków 2014, s. 15
253  Buczma Józef (1936–2007) ksiądz. Do jezuitów wstąpił w 1952 w Starej Wsi, świę-
cenia kapłańskie 1963 w Nowym Sączu, studia filozoficzne w Krakowie, teologiczne w War-
szawie oraz polonistyczne na KUL, operariusz i katecheta, autor książki Przez Sybir do Polski; 
zob. Encyklopedia wiedzy..., dz. cyt., s. 75.
254  Chmielowski Adam, brat Albert (1845–1916), malarz, założyciel zgromadzenia al-
bertynów i albertynek, święty. Kształcił się w Petersburgu i Warszawie, uczestnik powstania 
styczniowego, studiował malarstwo w Gandawie i Monachium (1866–1874), w latach 1880–
1881 przebywał u jezuitów w Starej Wsi, zainteresowany tercjarstwem franciszkańskim sze-
rzył jego idee na Podolu, po przenosinach do Krakowa w 1884 poświęcił się opiece nad bez-
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drugiego jego pobytu na ziemi polskiej w czerwcu bieżącego roku, wykonane-
go przez jednego z parafian zamieszkałego w Kętach, Zbigniewa Ficka – rzeź-
biarza zawodowego, utalentowanego. Następnie Ks. Proboszcz przemówił do 
Jego Ekscelencji, witając go imieniem parafii całej. Nastąpiło rozpoczęcie Mszy 
św. przez J[ego] E[kscelencję]. Przemówienie do zebranej młodzieży w liczbie 
220 kandydatów na żołnierzy Bożych, przez J[ego] E[kscelencję] bardzo mocne 
– uwypuklające zadanie odpowiedzialne w dzisiejszym świecie zgangrenowa-
nym nadużywaniem alkoholu.

zdj. nr 21 Banderie konne i „samochodowe eskapady” to stały element oprawy bisku-
pich wizytacji w Skawicy za proboszczowania ks. Balona.

Młodzież przygotowana została, przez wygłoszenie nauk o roli sakramentu 
bierzmowania w czwartek i piątek przed przyjazdem Ks. Biskupa przed spowie-
dzią św., przez ks. kapelana Romana Sapetę z Rabki Zdrój.

domnymi, w  1888 złożył śluby zakonne, dając początek Zgromadzeniu Braci Albertynów, 
jako brat Albert prowadził działalność charytatywną wśród ubogich, w 1891 założył Zgro-
madzenie Sióstr Albertynek, w 1938 pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Mościckiego 
Wielką Wstęgą Orderu Polonia Restituta, autor 98 prac malarskich, beatyfikowany w 1983, 
kanonizowany w 1989; zob. S Fita, T. Glemma, M. Piwocka, Chmielowski Adam, w: Ek, t. 3, 
Lublin 1989, kol. 197–199.

Nastąpiło potem udzielenie tegoż sakramentu, poprzedzone śpiewem scho-
lii dziewcząt: Duchu ogniu, [Duchu] żarze, Duchu światło z refrenem śpiewa-
nym przez cały Kościół. Czyniło to wrażenie potężne i wstrząsające na słucha-
czach.

Po udzieleniu sakramentu bierzmowania wspólna Komunia św. Udzielenie 
błogosławieństwa arcypasterskiego ze słowem końcowym do bierzmowanych 
przez J[ego] E[kscelencję]. Zaintonowanie przez Ks. Biskupa pieśni My chcemy 
Boga, podjętej przez zebrany Lud Boży, dopełniło reszty. Na zakończenie mło-
dzież bierzmowana złożyła podziękowania za udzielenie im Ducha Pocieszy-
ciela.

Wyprowadzenie J[ego] E[kscelencji] z kościoła do plebanii w asyście kapła-
nów dekanalnych i przyjezdnych z metropolii wrocławskiej, przyjaciół Ks. Bi-
skupa – dr. Hieronima Kocyłowskiego, kanclerza metropolii wrocławskiej, oraz 
ks. kanonika proboszcza i przyjaciela Ks. Biskupa i dr. Hieronima, z lat kiedy 
pełnił funkcję notariusza przez 5 lat za czasów J[ego] E[minencji] ks. kardyna-
ła Kominka, w  tej chwili proboszcza we włościach Ołdrzychowic Kłodzkich, 
a tutejszego rodaka skawickiego, St. Franczaka, przy akompaniamencie orkie-
stry i  wznoszonych okrzyków na cześć Ks. Biskupa: „Niech żyje nasz Jubilat 
– Najdostojniejszy Arcypasterz!”. Po odsapnięciu trochę wszyscy oczekiwali na 
przyjście do stołu zastawionego jak zawsze wedle zwyczaju skawickiego wspa-
niale. J[ego] E[kscelencja], który z uśmiechem na licu pogodnym, jubilackim, 
po powitaniu ze wszystkimi zasiadł uroczyście w asyście najbliższych przyja-
ciół. Rozmowy toczyły się na wesoło, bo jak zawsze wicedziekan ks. J. Szafrań-
ski, proboszcz osielecki, swoim dowcipem i żartem bawił wszystkich. Czasem, 
wedle zwyczaju, potrafił jadem żmijowym dotknąć kogoś z towarzystwa, ale za 
dobrą monetę mu brano, bo przemaszerował szmat ziemi jako 14-letni chło-
piec. Pora na odjazd gości. Z humorem opuszczali siedzibę skawicką. W mię-
dzyczasie już w gronie najbliższych z J[ego] E[kscelencją] Ks. Biskupem toczyły 
się rozmowy przyjemne na tematy lat dawnych, a zwłaszcza wyczynów sportowych 
narciarskich.

Noc przebiegła spokojnie.
Przeciwieństwem do wspaniałej soboty, boć trasą udekorowaną na prze-

strzeni od Roli Stecowej do Suchej Góry włącznie rozkoszował się widokiem 
i zebranych ludzi J[ego] E[kscelencja], niedziela jakby z zazdrości Ducha Złego 
przybrała inny charakter. Huragan deszczowy, zimno, ciemno, dekoracje znisz-
czone, energia elektryczna wyłączona, sprawiały wrażenie przygnębiających, 
powiedzieć by trzeba było tohuwabohu z hebrajskiego255.

255  Z heb. tohuwabohu – chaos, bezkształt, próżnia, zamęt; por. Rdz 1, 2.
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Niezależnie od tej atmosfery Lud Boży dopisał, a dzięki wysiłkom niektórych 
światło przywrócone zostało i radość wstąpiła i w serce Ks. Biskupa, i wszyst-
kich.

Ranne nabożeństwo poświęcone dla wszystkich małżeństw z homilią, jak 
zawsze wygłoszoną z emfazą właściwą tylko Ks. Biskupowi. Mszę św. celebro-
wał sam J[ego] E[kscelencja]. O 10.30 nastąpiło spotkanie z tzw. Służbą Litur-
giczną, tj. przedstawiciele świata lekarskiego [sic!]: Miejscowy Ośrodek Zdro-
wia z dr Korsak Lidią, mężem Czesławem, dr. stomatologiem H. Świętkiem256; 
przedstawiciele świata dydaktycznego: p. Ceremugowie Kazimiera i Kazimierz, 
p. Dyrcz Anna z mężem, p. Wilkówna, p. Szczurkówna Krystyna; przedstawi-
ciele OSP; zelatorowie i zelatorki, i ministranci w sumie 20. Suma o godz. 11 zo-
stała odprawiona w intencji całej młodzieży skawickiej (szczególnie w intencji 
bierzmowanych) przez ks. dr. Kocyłowskiego z kazaniem wygłoszonym przez 
J[ego] E[kscelencję] również piorunującym – w znaczeniu nawoływania mło-
dych do trzeźwości i zachowania praw Bożych. Przerwa obiadowa w asyście go-
ści miłych. Potem pożegnanie odjeżdżających gości do Wrocławia. O godz. 16 
wyjazd na Suchą Górę. J[ego] E[kscelencja] poprzedzony eskapadą motoryza-
cyjną. Tam powitanie serdeczne przez dzieci, przedstawicieli starszego pokolenia, 
wręczenie drzeworytu wykonanego przez p. Malarczyka Józefa257. Oczywiście 
nie obeszło się bez dobitnego, ciętego marsza na cześć Ks. Biskupa. Rozmo-
wy toczyły się w  atmosferze najserdeczniejszej mimo zimna. Po zwiedzeniu 
punktu katechetycznego i zatrzymaniu się u p. Marek Michaliny – gospodyni 
domu z przedstawicielami gospodarzy. Po pożegnaniu się odjechał Ks. Biskup 
do Skawicy. O godz. 17 w Skawicy Msza św. celebrowana przez ks. probosz-
cza mgr. Józefa Balona. Kazanie wygłosił Ks. Biskup do zebranych już o wiele 
mniej obecnych z uwagi na przerażające zimno. Zachęcił obecnych do wytrwa-
nia w wierze, wierności Kościołowi, Ewangelii i krzyżowi. Delegacja pożegnała 
Ks. Biskupa w kościele, dziękując mu za podjęty trud. Na koniec Ks. Proboszcz 
dopełnił reszty imieniem parafii całej, podziękował Jego Ekscelencji.

Spotkanie wieczorne przy stole w asyście kapłanów dekanalnych, gdzie prze-
wodził i zabawiał, jak zawsze wszystkich, Ks. Proboszcz osielecki, i  tak w at-
mosferze pełnej szczerości i serdeczności godziny upływały, a Jego Ekscelencja, 
powstawszy, podziękował i pożegnawszy się z gospodarzem i kapłanami, wsiadł 

256  Świątek Henryk (1942–2013) lekarz stomatolog, doktor nauk medycznych, zało-
życiel i kierownik Gabinetu Chirurgii Stomatologicznej w Suchej Beskidzkiej; zob. Królewska 
wieś..., dz. cyt., s. 381–382.
257  Malarczyk Józef (1931– ) muzyk i animator powstałej przy parafii w Skawicy or-
kiestry dętej, członek OSP w Suchej Górze, społecznik, twórca sztuki ludowej; zob. Królewska 
wieś..., dz. cyt., s. 374.

do pojazdu swego, skinąwszy jeszcze dłonią, zniknął nam z oczu. A bracia ka-
płani na chwilę jeszcze pozostawszy, ucieszywszy się sobą, także pożegnali Ska-
wicę, życząc odpoczynku zasłużonego. Tak zakończyła się wizyta kanoniczna, 
ostatnia moim zdaniem, w mojej pracy 40-letniej prawie, bo od roku 1944 do 
1984.

W dniu 29 września na Zakamieniu, u Przewielebnych ojców karmelitów 
bosych odbyło się spotkanie – konferencja dekanalna pod przewodnictwem ks. 
wicedziekana kanonika i proboszcza J. Szafrańskiego. Tematem była sprawa no-
wego Kodeksu Prawnego258. Znalazł się jak zawsze i kącik dla poszczególnych 
referatów dekanalnych. Na ogół odbyła się ta konferencja spokojnie, przy ko-
lacji nieco wesołej, a  już całkiem radośnie na polanie ojców karmelitów przy 
ognisku, gdzie dał jeszcze bardziej dowód inteligencji i zdolności akrobatycz-
nych oraz śpiewaczych ks. J. Szafrański, dołączając się do zespołu śpiewaczego 
harcerskiego, gdzie na przemian śpiewane pieśni świeckie i religijne z udziałem 
także młodych księży z Makowa i  Jordanowa i  innych przedstawicieli świata 
emerytalnego – Zalarskiego, i tak dzień upłynął mile i radośnie, wnosząc w tę 
szarzyznę życiową kapłańską znowu tyle energii i polotu ducha i ciała.

W dniu 6 listopada 1983, w roku świętym jubileuszowym pamiętnym, w są-
siedniej wiosce Białka przynależącej do parafii Maków P[odhalański], grani-
czącej z parafią Skawica, J[ego] E[minencja] ks. kardynał Franciszek Macharski 
dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kaplicy i punktu kate-
chetycznego przy udziale duchowieństwa z sąsiednich parafii oraz licznie zgro-
madzonego Ludu Bożego z okolicy.

W grudniu 1983 uroczystym nabożeństwem, jak rokrocznie, pożegnaliśmy 
365 dni przeżytych na ogół spokojnie, wykonując duszpasterskie zadania. Rok 
ten był rokiem dobrym, pięknym.

Rok 1984

W marcu rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. proboszcz Eugeniusz Góra259 
z Żywca- Zabłocia.

258  Nowy Kodeks prawa kanonicznego promulgowany został 25 I  1983 przez Jana 
Pawła II konstytucją apostolską Sacrae disciplinae leges. Wszedł w życie 27 XI 1983.
259  Góra Eugeniusz (1938– ) ksiądz. Święcenia 1963, wikariusz w Jaworznie (1963–
1965), Andrychowie (1965–1968), Krakowie w  parafii św. Szczepana (1968–1970), Żywcu 
(1970–1973), Żywcu-Zabłociu (1973–1976), proboszcz tamże (1976–1984), administrator 
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W maju został powiększony cmentarz grzebalny. Ziemia została ofiarowana 
przez gospodarzy z Roli Sołtystwo i Migasowo. Plac cmentarny został ogrodzo-
ny elementami trwałymi z żelaza.

W dniach od 17 marca do 15 kwietnia Ks. Prob[oszcz] poddał się cięż-
kiej operacji w szpitalu w Suchej Beskidzkiej. W czasie jego nieobecności pra-
cę duszpasterską prowadzili Przew[ielebni] oo. karmelici z Zawoi-Zakamień 
– o. Bonifacy, o. Antonin, o. Remigiusz. W czasie choroby parafianie okazywali 
wiele serca. Na ręce oo. karmelitów składali ofiary na Msze św. w intencji cho-
rego proboszcza.

Z racji przypadającego w tym czasie jubileuszu 45-lecia kapłaństwa i 40-le-
cia pracy duszpasterskiej w parafii Ks. Proboszcza rodzice wraz z dziećmi składali 
życzenia, odwiedzając chorego w szpitalu. Odczuwałem ową potęgę modlitewną 
wszystkich, szczególnie dziatwy szkolnej i młodzieży.

W maju odbyła się Pierwsza Komunia dzieci z udziałem licznych wiernych, 
kapeli suchogórskiej.

W dniach od 22 czerwca do 15 lipca spędziłem czas urlopowy za zgodą Naj-
przew[ielebniejszej] Kurii Metrop[olitalnej] w NRF. W tym czasie oo. karmelici 
z Zawoi- Zakamienia sprawowali duszpasterstwo.

W związku z projektowaną parafią na Białce otrzymałem pismo z Najprze-
w[ielebniejszej] Kurii Metrop[olitalnej], l. 1566 – dnia 12 V, o zamiarze doko-
nania zmiany w granicach parafii. Tym pociągnięciem zostało oburzone spo-
łeczeństwo z  Roli Stecowo. Bez wiedzy naszej i  bez porozumienia się z  ks. 
proboszczem J. Balonem. Cała akcja została przeprowadzona jeszcze przed wy-
jazdem ks. dziekana Dźwigońskiego do NRF. Oświadczyli mi stecowianie, kie-
dy zakomunikowałem im o proponowanych zmianach, że oni pierwsi tworzyli 
zręby pod budujący się kościół w trudnych warunkach w roku 1938–1939 i nie 
pozwolą na oddzielenie ich od parafii Skawica. Udali się do Najprzew[ielebniej-
szej] Kurii Metrop[olitalnej] w Krakowie, składając protest przeciw tego rodza-
ju decyzji. Złożyli pismo na ręce Przew[ielebnego] ks. kanclerza ks. dr. Dydu-
cha260. Sam także skierowałem swoje kroki do kancelarii Kurii, do ks. kanclerza 

w Krakowie w parafii św. Szczepana (1984–1985), proboszcz tamże (1985–1991), duszpasterz 
chorych (1991–2014); zob. AKMKr, Tabela personalna, Ks. Eugeniusz Góra.
260  Dyduch Jan Maciej (1940–2018) ksiądz, infułat, profesor prawa kanoniczne-
go. Święcenia 1963, wikariusz w Sierszy (1963–1965), Jaworznie (1965–1968), Bieńczycach 
(1968–1972), Krakowie w parafii św. Szczepana (1972–1981), notariusz Kurii Krakowskiej 
(1975–1980), a następnie kanclerz (1981–2004), doktorat z prawa kanonicznego 1980, habili-
tacja 1985, tytuł naukowy profesora nauk teologicznych 1998, rektor PAT w Krakowie (2004–
2010); zob. AKMKr, Tabela personalna, Ks. Jan Maciej Dyduch; Jan Maciej Dyduch, https://
pl.m.wikipedia.org (13.07.2016).

dr. Br. Fidelusa261, oświadczając mu o proteście stecowian. Kuria po zaznajo-
mieniu się bliżej [ze] sprawami drastycznymi, decyzję ową swą cofnęła ku zado-
woleniu jednej strony i drugiej.

W dniu 2 sierpnia w sąsiedniej parafii Zawoja odbyła się uroczystość odpu-
stowa. Nowo mianowany J[ego] E[kscelencja] ks. biskup M. Jaworski celebro-
wał sumę.

W dniu 12 sierpnia odbyła się w Makowie P[odhalańskim] uroczystość ju-
bileuszowa z racji 5-lecia koronacji obrazu M[atki] B[oskiej] Królowej Rodzin. 
Uroczystość poprzedzona Triduum z udziałem poszczególnych parafii.

W dniu 26 sierpnia odbyła się uroczystość podwójna odpustowa ku czci 
M[atki] B[oskiej] C[zęstochowskiej] oraz jubileuszowa z racji 25-lecia kapłań-
stwa tutejszego rodaka, ks. prob. Czesława Pacygi, pracującego na ziemiach za-
chodnich w Maniowie wrocławskim. Z tymi uroczystościami parafianie uczci-
li także jubileusz swego proboszcza z racji 45-lecia kapłaństwa i 40-lecia pracy 
duszpasterskiej wśród nich od roku 1944. Sumę celebrował jubilat ks. Czesław 
Pacyga w asyście swoich rodaków: ks. Franczaka, który wygłosił kazanie jubi-
leuszowe, ks. Bogusława Czarnego oraz ks. Kazimierza Buby. Uroczystość tę za-
szczycili swą obecnością kapłani całego dekanatu w  liczbie 24 razem z Prze-
w[ielebnymi] ks. prałatami, z Makowa P[odhalańskiego] ks. Dźwigoński i ks. 
mgr Wł. Wądrzyk z  Zawoi. Uroczystość poprzedzona została odprawieniem 
przez parafian spowiedzi św. w sobotę. Mimo nieudanej pogody, bo deszcz pa-
dał, odbyła się procesja ku czci M[atki] B[oskiej] C[zęstochowskiej] z udziałem 
licznym wiernych.

W dniu 8 września w Zawoi-Wilczna odbyła się uroczystość poświęcenia 
kamienia węgielnego pod nowo budujący się kościół pod wez[waniem] M[atki] 
B[ożej] Nieustającej Pomocy. Poświęcenia dokonał J[ego] E[kscelencja] ks. bi-
skup J. Groblicki w asyście licznie zgromadzonych kapłanów mimo ulewnego 
deszczu. Na ten cel parafianie skawiccy złożyli ofiarę 10000 zł.

W dniu 16 września, w dniu Święta Plonów, Koło Gospodyń złożyło wieniec 
dożynkowy, wręczając gospodarzowi, Ks. Proboszczowi, chleb z nowego zboża 
oraz życzenia od parafian. Msza św. została odprawiona przez Ks. Prob[oszcza] 
w intencji całej parafii – dziękczynna. A po Mszy św. przyjęci zostali na plebanii na 

261  Fidelus Bronisław (1939– ) ksiądz. Święcenia 1962, wikariusz w Babicach (1962–
1963), Brzeszczach (1963–1965), Żywcu (1965–1968), Krakowie w parafii św. Józefa (1968) 
i NMP (1968–1971), drugi notariusz Sądu Metropolitalnego (1968–1974), notariusz (1971–
1977), drugi wicedziekan (1977–1981), kanclerz Kurii Krakowskiej (1981–1995), ekonom 
diecezjalny (1992–1995), archiprezbiter bazyliki Mariackiej (1995–2011), od 1983 kanonik 
Kapituły Metropolitalnej; zob. AKMKr, Tabela personalna, Ks. Bronisław Fidelus.
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skromnej herbatce z tradycyjną lampką wina ze wzniesieniem toastu na cześć 
gospodarza, proboszcza „Sto lat!” i zebranych miłych parafian.

W dniu 16 września w parafii Laliki, gdzie gazduje ks. Buba Kazimierz – tu-
tejszy rodak – założono kamień węgielny pod nowo budujący się kościół. Ks. 
biskup Jan Pietraszko dokonał poświęcenia. Parafianie dla swego rodaka prze-
kazali ofiarę w sumie 5000 zł, przesłana została przez Ks. Proboszcza.

W listopadzie z woli papieża, Ojca św. Jana Pawła II, z ziemi krakowskiej zo-
stali mianowani biskupami następujący kandydaci:

• Ks. Rektor Arcyb[iskupiego] Sem[inarium] Duch[ownego] w Krako-
wie, dr St. Nowak, obejmując stanowisko ordynariusza diecezji częstochow-
skiej;

• Ks. Kazimierz Górny262 – proboszcz z Oświęcimia – budowniczy ko-
ścioła pod wezw[aniem] Maksymiliana Kolbego –  konsekrowany w  dniu 
6 stycznia 1985 w Rzymie przez Ojca św. Jana Pawła II razem z innymi wy-
typowanymi na stanowiska jako biskupi do różnych krajów w dniu Objawie-
nie Pańskiego, Trzech Króli.
J[ego] E[kscelencja] ks. biskup Kazimierz Górny po powrocie z Rzymu obej-

mie funkcję ks. biskupa pomocniczego w archidiecezji krakowskiej przy boku 
J[ego] Em[inencji] ks. kardynała Macharskiego i pozostałych księży biskupów. 
Radość wielka dla nas wszystkich kapłanów i wiernych.

W okresie adwentowym, jak rokrocznie, odbyła się spowiedź adwentowa 
z udziałem parafii. Księża dekanalni pomagali w spowiedzi św.

Uroczystość Bożego Narodzenia, jak zawsze, z pasterską Mszą o północy przy 
licznym udziale wiernych przystępujących do Komunii św.

Zakończenie roku starego 1984, jak zwykle nabożeństwem dziękczynnym 
z Te Deum oraz Suplikacjami przebłagalnymi za wykroczenia płynące ze sła-
bości natury ludzkiej. O północy z wieżycy kościelnej popłynął przez fale eteru 
głos dzwonów oznajmiający pożegnanie starego roku, a powitanie roku 1985.

Rok 1984 był na ogół rokiem pomyślnym pod względem ekonomicznym. 
W życiu Kościoła także, bo w dziekanacie naszym powstały nowe budowle ko-

262  Górny Kazimierz (1937– ) sufragan krakowski, ordynariusz rzeszowski. Święcenia 
w  Krakowie 1960, wikariusz w  Byczynie (1960–1961), Ujsołach (1961–1963), Bielsku-
Białej w  parafii Opatrzności Bożej (1963–1965), Krakowie w  parafii św. Anny (1965–
1970), duszpasterz rodzin archidiecezji krakowskiej (1970–1977), od 1971 członek Rady 
Wydziału Duszpasterskiego Kurii Krakowskiej i Rady Kapłańskiej (od 1973), sekretarz synodu 
krakowskiego (1972–1977), proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu i dziekan 
dekanatu oświęcimskiego (1977–1984), w 1984 ustanowiony biskupem tytularnym Pertusa 
i  sufraganem krakowskim, od 1985 wikariusz generalny archidiecezji i  kanonik Kapituły 
Katedralnej, pierwszy ordynariusz nowo utworzonej diecezji rzeszowskiej (1992–2013), 
w 2013 zrezygnował z urzędu; zob. K. R. Prokop, Biskupi..., dz. cyt., s. 48.

ścielne: w Toporzysku, w Osielcu nowy kościół piękny, Wieprzec, i budujący się 
w Kojszówce263 pod wytrawną ręką wicedziekana, ks. prob. kanonika J. Szafrań-
skiego, i powstała nowa parafia w Białce wydzielona z parafii Maków P[odhalań-
ski]. Wydarzenia kościelne inne wiadomo wszystkim. W parafii życie toczyło 
się jak do tej pory normalnie z  udziałem wszystkich wiernych. Z  prac para-
fialnych na uwagę zasługuje powiększenie cmentarza. Ziemię pod cmentarz 
przekazali parafianie z  Roli Sołtystwo i  Migasowo. Koszty związane pokryto 
częściowo ze składek kościelnych oraz ofiar parafialnych. W pracy duszp[aster-
skiej] pomagał ks. rezydent, były proboszcz na Hołdunowie, ks. mgr St. Szarlej, 
pełen werwy życiowej i humoru.

***

Serdecznie dziękuję za udział w  mojej radości z  okazji powołania mnie 
przez Ojca św. Jana Pawła II do posługi biskupiej w Kościele częstochowskim. 
W oparciu o modlitwy zanoszone do Matki Najświętszej z tej okazji, z ufnością 
rozpocznę służbę w Jej diecezji.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku

ks. St. Nowak

biskup nominat

***

Rok 1985

Rok Pański rozpoczął się silną zimą, trwającą od grudnia ubiegłego roku 
[19]84, do końca lutego z mrozami do 30 stopni o zasięgu prawie europejskim, 
a nawet sięgający po kraje do tej pory cieszące się klimatem upalnym i gorącym. 
Odczuli to mieszkańcy miast i wsi.

W parafii w dniu 7 lutego zmarł w Szczawinie Zdroju tutejszy ks. rodak, mgr 
St. Szarlej, proboszcz w Hołdunowie, gazdujący tam przez 17 lat. W roku 1981 
przeszedł w stan spoczynku. Historia jego życia załączona w wygłoszonym kaza-
niu przez ks. mgr. Józefa Balona w dniu 10 II, niedziela o godz. 15.30. Pierw-

263  Od 1998 Wieprzec i Kojszówka tworzą parafię pw. MB Częstochowskiej.
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sza część uroczystości pogrzebowej odbyła się w Hołdunowie z udziałem J[ego] 
E[kscelencji] ks. biskupa Domina264, księży dekanalnych, kolegów z roku i wier-
nych. Kazanie wygłosił ks. radca Kurii Metropolitalnej katowickiej, ks. kano-
nik Henryk Mazurek265, przyjaciel zmarłego, podkreślając cechy zmarłego. Ks. 
Biskup w mowie podkreślił 3 właściwości jego charakteru w pracy duszpaster-
skiej: wielka kultura jego, dobroć, miłosierdzie. Ks. proboszcz następca już jego 
na Hołdunowie, ks. Przybyła Józef266, także podkreślił ten rys, że przygotował 
mu parafian do budowy kościoła. Przy stole po pogrzebie w towarzystwie Jego 
Ekscelencji ks. biskupa Domina spożyliśmy pokarm przygotowany przez Ks. 
Proboszcza hołdunowskiego w gronie asystujących księży proboszczów Górne-
go Śląska, w atmosferze serdecznej, gdzie mowa toczyła się m.in. na temat oso-
bowości ks. Szarleja. Po pożegnaniu się z Jego Ekscelencją i rodziną zmarłego 
oraz przyjaciółmi w karawanie zostało przewiezione ciało zmarłego do Skawicy 
i złożone w domu jego – 9 II [19]85, godzina 20. W dniu 10 II o godz. 14.30 wy-
prowadzono zwłoki z domu żałoby. Ks. prałat Dźwigoński, w asyście ks. prałata 
Wądrzyka z Zawoi, ks. proboszcza mgr. Józefa Balona, ks. Józefa Kluski i diako-
nów z Makowa, prowadził kondukt żałobny do kościoła. Mszę św. odprawił ks. 
prałat Dźwigoński. Kazanie wygłosił ks. mgr Józef Balon. Obrzędy zakończone 

264  Domin Czesław (1929–1996) sufragan katowicki, ordynariusz koszalińsko-koło-
brzeski. Święcenia kapłańskie 1953, wikariusz w  Katowicach w  parafii katedralnej (1954), 
Czechowicach (1954–1955), Lublińcu (1955–1957), od 1957 notariusz katowickiej kurii die-
cezjalnej, katecheta i duszpasterz akademicki, członek Rady Duszpasterskiej (od 1966), Rady 
Kapłańskiej (od 1969) i  Diecezjalnej Komisji Ekumenicznej (1968–1992), wikariusz-eko-
nom w Gierałtowicach (1967) i Katowicach w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP (1969), 
w 1970 mianowany sufraganem katowickim, wikariusz generalny diecezji (1970–1992), od 
1990 archidiakon i prepozyt Katowickiej Kapituły Katedralnej, pierwszy przewodniczący re-
aktywowanej Caritas Polskiej (1990–1993), w 1991 mianowany przez Jana Pawła II człon-
kiem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów Europy, w 1992 ustanowiony ordy-
nariuszem koszalińsko-kołobrzeskim; zob. K. R. Prokop, Biskupi..., dz. cyt., s. 32–33.
265  Mazurek Henryk (1910–1994) kapłan diecezji katowickiej. Święcenia w Katowi-
cach 1934, katecheta w Cieszynie (1934–1935), Żorach (1935–1939), tam także kapelan har-
cerzy, wikariusz w Bielszowicach, a następnie w Żorach (1939–1940), od 1940 administrator 
parafii żorskiej, wikariusz w Chorzowie (1941–1942), duszpasterz w Kozłowej Górze (1942–
1946), a od 1946 w Kłodnicy, gdzie organizował parafię, od 1957 proboszcz w Kłodnicy, w 1988 
przeszedł na emeryturę; zob. Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji..., dz. cyt.,  
s. 250–251.
266  Przybyła Józef (1942– ) ksiądz. Święcenia 1967 w Katowicach, proboszcz w Lędzi-
nach-Hołdunowie (1981–2008), dziekan dekanatu bieruńskiego, od 2003 kanonik honorowy 
Kapituły Katowickiej, w 2012 uzyskał stopień doktora teologii, w 2008 przeszedł na emerytu-
rę; zob. Personalia przekazane przez ks. Przybyłę.

odśpiewaniem Salve Regina. Potem udano się na probostwo, gdzie byli podej-
mowani, jak zawsze gościnnie biorący udział, kapłani.

W dniu 11 lutego o  godz. 11 nabożeństwo celebrował Przew[ielebny] ks. 
dziekan z Bierunia Starego w asyście koncelebrujących kapłanów śląskich:

• ks. Tchórz267;
• ks. Mazurek Henryk – radca Kurii Katowickiej i zarazem kaznodzieja, 

gawędziarz wspaniały – przedstawiając życie zmarłego ks. Stanisława;
• ks. Żebrok268 z Bielska;
• ks. Mroczek269 z Bielska – kolega zmarłego;
• ks. Borkowski270 z Bielska-Kamienicy;
• ks. Przybyła Józef, proboszcz z Hołdunowa – następca po zmarłym;
• ks. Sobik Paweł271 – oblat, kapelan sióstr zakonnych z Bierunia;

267  Tchórz Józef (1919–1992) kapłan diecezji katowickiej. Święcenia 1943 we Wrocła-
wiu, wikariusz w Nowym Bytomiu (1943–1945), katecheta i kapelan hufca harcerek w My-
słowicach (1945–1947), katecheta w Rybniku (1947–1948), wikariusz w Pszczynie (1948–
1950), Chorzowie (1950–1955), Bogucicach (1955–1958), rektor kaplicy sióstr służebniczek 
w  Katowicach-Panewnikach (1958–1962), administrator w  Marklowicach (1962–1965), 
Wodzisławiu Śląskim (1965–1966), proboszcz tamże i  dziekan dekanatu wodzisławskiego 
(1966–1972), od 1972 wikariusz-ekonom, po czym proboszcz w Bieruniu Starym, od 1973 
dziekan dekanatu bieruńskiego, od 1983 kanonik honorowy Katowickiej Kapituły Katedral-
nej, w 1989 przeszedł na emeryturę; zob. Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diece-
zji..., dz. cyt., s. 415–416.
268  Żebrok Franciszek (1921–1985) kapłan diecezji katowickiej. Święcenia 1950, wika-
riusz w Cieszynie (1950–1952), Bielsku (1952–1955), w 1955 mianowany prefektem Śląskiego 
Seminarium Duchownego w Krakowie, od 1963 wicerektor seminarium, proboszcz w Gierał-
towicach (1967–1970), Bielsku (1970–1983), od 1977 kanonik Katowickiej Kapituły Katedralnej; 
zob. Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji..., dz. cyt., s. 471.
269  Mroczek Emil (1928–2016) ksiądz. Święcenia 1951 w Katowicach, wikariusz w Ko-
chłowicach (1951), Katowicach w parafii Chrystusa Króla (1952), Siemianowicach w parafii 
św. Krzyża (1952–1955), Katowicach w parafii św. św. Piotra i Pawła (1955–1956), Bierduł-
towych (1956–1957), katecheta w Chorzowie (1957–1959), wikariusz w Skoczowie (1959–
1961), Bielsku-Białej w parafii NSPJ (1977–2003), od 1992 dyrektor Wydziału Gospodarczo-
-Finansowego Kurii Bielsko-Żywieckiej, w 2003 przeszedł na emeryturę; zob. AKDB, Tabela 
personalna, Ks. Mroczek Emil.
270  Borkowski Alojzy (1923–2014) ksiądz diecezji katowickiej. Święcenia 1950 w Ka-
towicach, wikariusz w Knurowie (1950–1951), duszpasterz w Żyglinie (1951), Katowicach-
-Dębie (1951), wikariusz w Kaletach-Jędrysku (1956–1960), substytut w Bielsku-Kamienicy 
(1960–1989), w 1989 przeszedł na emeryturę, zamieszkał w Kaletach-Jędrysku; zob. Ks. Alojzy 
Borkowski, www.archidiecezja.katowice.pl (20.06.2016).
271  Sobik Paweł (1910–1996) oblat. Do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Najświęt-
szej i Niepokalanej Panny Maryi wstąpił w 1928, pierwsza profesja zakonna 1929, profesja 
wieczysta 1932, studia filozoficzno-teologiczne w Obrze (1929–1935), święcenia 1934 w Po-
znaniu, wychowawca w Niższym Seminarium Duchownym w Lublińcu (1935–1938), wikariusz 
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• ks. Gierlotka272 z Katowic – wikariusz, wychowanek zmarłego.
Księża dekanalni makowskiego rejonu:
• ks. Dźwigoński – ks. prałat i dziekan makowski;
• ks. Wądrzyk Wł. – ks. prałat i proboszcz z Zawoi;
• ks. Szafrański – ks. dziekan i proboszcz w Osielcu;
• ks. Fabia Wiktor – ks. notariusz i proboszcz w Sidzinie;
• ks. Lejawka St. – ks. proboszcz w Juszczynie;
• ks. Leśniak Tadeusz – ks. proboszcz w Bystrej P[odhalańskiej];
• o. karmelici z Przysłopia zawojskiego – Zakamienia, o. przeor Romu-

ald273 i o. Remigiusz.
Z rodziny zmarłego ks. Marian Podlarz274 – wikariusz ze Śremu – poznań-

skie. Z dekanatu suskiego ks. prob. St. Kosturek. Księża rodacy skawiccy:
• ks. Franczak S. z Ołdrzychowic Kłodzkich;
• ks. Czesław Pacyga z Maniowa wrocławskiego;
• ks. Buba Kazimierz – proboszcz z Lalik;
• ks. Bogusław Czarny z Krakowa – Osiedle Oficerskie;
• proboszcz ks. Stanisław Kasela – ks. profesor z Krakowa-Bieżanowa.

w Markowicach (1938–1939), w czasie II wojny światowej kapelan AK, nauczyciel w tajnym 
gimnazjum w Busku-Zdroju, kierownik oddziału Rady Głównej Opiekuńczej, po wojnie dusz-
pasterz w Katowicach (1945), proboszcz w Białogardzie, Łebie, dziekan lęborski (1947–1953), 
dyrektor placówki w Połczynie-Zdroju (1953–1954), profesor teologii moralnej i prawa ka-
nonicznego w Lublińcu (1954–1956), kapelan sióstr w Wałbrzychu (1956–1957), proboszcz 
w Miłomłynie (1957–1966), kapelan w różnych klasztorach sióstr zakonnych (1966–1994), 
od 1994 mieszkał w klasztorze w Katowicach, tłumacz dzieł teologicznych; zob. APPO, Perso-
nalia, O. Paweł Sobik.
272  Gierlotka Kazimierz (1957– )  ksiądz. Święcenia 1983, wikariusz w  Katowicach 
w  parafii św. Rodziny i  św. Maksymiliana (1983–1986), Tarnowskich Górach-Lasowicach 
(1986–1989), Łaziskach Średnich (1989–1992), Katowicach-Szopienicach w parafii św. Jadwigi 
(1992–1999), Katowicach w parafii św. św. Apostołów Piotra i Pawła (1999–2000), proboszcz 
w Godowie (2002–2006), wicedziekan dekanatu gorzyckiego (2002–2005), od 2006 rezydent 
w Katowicach w parafii św. Rodziny i  św. Maksymiliana; zob. Personalia przekazane przez  
ks. Gierlotkę.
273  Romuald od św. Stanisława Kostki (Stanisław Wilk) (1948– ) karmelita bosy. Pro-
fesję zakonną złożył w Czernej 1968, święcenia kapłańskie 1975, przełożony w Zawoi-Przy-
słopie (1984–1990, 2002–2008), przebywa w  klasztorze w  Lublinie; zob. Katalog 2014...,  
dz. cyt., s. 19.
274  Podlarz Marian (1948– ) ksiądz. Święcenia 1977 w Poznaniu, wikariusz w Sobót-
ce (1977–1979), Miejskiej Górce (1979–1982), Skalmierzycach (1982–1984), Śremie (1984–
1985), Szamotułach (1985–1988), proboszcz w  Prochach (1989–1996), Słupi Kapitulnej 
(1996–2003), od 2003 w Miejskiej Górce; zob. Personalia przekazane przez ks. Podlarza.

Wreszcie klerycy z Hołdunowa – Potrapeluk275 i Mosler276.
Po skończonym nabożeństwie ks. proboszcz mgr Balon podziękował wszyst-

kim za udział w pogrzebie, kapłanom śląskim, naszym dekanalnym i ks. rodakom 
skawickim oraz przedstawicielom parafii z Hołdunowa, którzy dwoma PKS[ami] 
przyjechali mimo bardzo silnego mrozu do 30 stopni poniżej zera, przedstawi-
cielom świata górniczego, którzy asystowali przy trumnie i ciało zmarłego nieśli 
na cmentarz, swoim parafianom, którzy wzięli udział liczny i kapeli suchogór-
skiej w połączeniu z muzykami z Białki i Zawoi.

Po pogrzebie wszyscy kapłani poproszeni zostali na obiad pogrzebowy na 
probostwo, gdzie rozgrzewali się zmarznięci do szpiku kości gorącym poda-
nym obiadem w stylu skawickiej fary – znanej już od 40 lat przeszło z owej sta-
ropolskiej gościnności i serdeczności. Na rozmowie bratniej z kapłanami śląski-
mi w nastroju serdecznym upłynął czas i podziękowawszy gospodarzowi domu 
za przyjęcie tak królewskie, jak wyraził się ks. kaznodzieja Mazurek Henryk 
– radca Kurii Katowickiej, uścisnąwszy sobie dłonie kapłańskie, pożegnali Ska-
wicę, udając się do swoich już siedzib. A rodzina zmarłego podejmowała gości 
z Hołdunowa. I tak w parafii po 40 latach pracy pochowałem ks. rodaka, który 
spoczął pierwszy na tym cmentarzu skawickim przy boku swojej matki Anny.

W dniach 24 II do 27 II włącznie, w parafii, jak zawsze odbyły się rekolek-
cje wielkopostne przy ładnej pogodzie oraz licznym udziałem w naukach pa-
rafian. Nauki głosił przewielebny ksiądz dziekan kanonik i proboszcz z ziemi 
żywieckiej – ks. Władysław Fidelus277. Naukami byli parafianie zachwyceni, tak 
wspaniałym podejściem do zagadnień życiowych opartych wyłącznie na Ewan-
gelii, poparte z życia wziętymi przykładami. W spowiedzi brali udział kapła-
ni dekanalni wszyscy z wyjątkiem Makowa P[odhalańskiego] mimo wysyłania 
zaproszenia na spowiedź św. Tłumaczyłem sobie to nieobecnością Ks. Prałata, 
dziekana, który w  tym czasie wyjechał do Rzymu, a po powrocie miał swoje 

275  Potrapeluk Waldemar (1964– ) ksiądz diecezji katowickiej. Święcenia 1989 w Ka-
towicach, wikariusz w Czechowicach-Dziedzicach w parafii św. Barbary (1989–1991), misjo-
narz w Zambii w parafii Mambue (1991–1997), Chilonga (1997–2011), od 2012 proboszcz 
w Nabwalya, członek Biskupiej Rady Doradczej, Rady Kapłańskiej, Diecezjalnej Komisji Fi-
nansowej; zob. Jubileuszowy schematyzm archidiecezji katowickiej, oprac. Zespół Kancelarii 
Kurii Metropolitalnej w Katowicach, Katowice 2015, s. 204.
276  Mosler Ernest (1965– ) ksiądz diecezji katowickiej. Święcenia 1991 w Katowicach, 
od 2015 rezydent w Mysłowicach w parafii NSPJ; zob. Kapłani obecnie pracujący w parafii, 
www.nspjmyslowice.pl (05.01.2017).
277  Fidelus Władysław (1941– ) ksiądz. Święcenia 1965, wikariusz w Wodnej Krysty-
nów (1965–1968), Żywcu (1968–1976), wikariusz-ekonom tamże (1976), po czym proboszcz 
od 1976; zob. AKDB, Tabela personalna, Ks. Fidelus Władysław.
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służbowe obowiązki do realizowania. Księdza rekolektanta278 pożegnali przed-
stawiciele parafii: p. Genowefa Syczik i p. Franciszek Radwan, wręczając, w do-
wód wdzięczności za wygłoszone tak oryginalne nauki, kwiaty, które rekolek-
tant złożył Matce Bożej Częstochowskiej na ołtarzu – odznaczający się wielkim 
kultem do M[atki] B[oskiej] C[zęstochowskiej].

Wiosna tego roku bardzo deszczowa, nieubłagana dla świata rolniczego, przy-
kra i zimna.

W dniu 26 maja odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci, w sumie 38 razem 
z Suchą Górą. Jak zawsze rokrocznie uroczyście. Wprowadzenie do kościoła 
z udziałem wiernych, kapeli suchogórskiej, a po Mszy św. tradycyjnie śniadanie 
dla dzieci urządzone przez matki dzieci w sali OSP. Jak rokrocznie apel do ro-
dziców i chrzestnych o zachowanie trzeźwości! W tej uroczystości wzięła udział 
siostra zakonna Janina Krystyna Sałaciak279, krewna z rodziny Dejów z Suchej 
Góry, pracująca w Kokoszycach, siostry jadwiżanki.

W dniu 25 sierpnia 1985 odbył się odpust parafialny, jak zawsze poprzedzo-
ny spowiedzią św. przedodpustową w dniu 24 VIII, od godz. 15 do godz. 19, 
włącznie ze Mszą św. i nieszporami. Udział wiernych zazwyczaj duży, mimo 
opóźnionych żniw w roku bardzo wilgotnym i deszczowym. W dniu 25 VIII 
w piękną pogodę nabożeństwa były celebrowane. Prymaria o godz. 8, celebro-
wał ją ks. proboszcz Józef Przybyła z Hołdunowa-Lędziny, następca na probo-
stwie hołdunowskim po zmarłym rodaku ze Skawicy, proboszczu śp. Stanisła-
wie Szarleju. O godz. 10 Msza św. wotywna, którą celebrował ks. proboszcz mgr 
Balon. Sumę celebrował o godz. 11 Przew[ielebny] ks. radca kurialny Kurii Ka-
towickiej – ks. prałat Henryk Mazurek, proboszcz z Rudy Śl[ąskiej] (Kłodnica), 
w asyście ks. prob. z Lędzin Józefa Przybyły i Przew[ielebnego] Ojca Karmelity 
z Przysłopia, byłego przeora.

Przybyli kapłani na uroczystość:
• ks. prałat Dźwigoński z Makowa P[odhalańskiego] ze sztabem swoich 

księży wikarych;
• ks. prałat Szczotkowski – kanonik Kapituły Krakowskiej i wiceoficjał 

Sądu Metrop[olitalnego] w Krakowie;
• ks. prałat Wądrzyk Władysław z Zawoi;

278  Powinno być: rekolekcjonistę.
279  Krystyna od Matki Boskiej Częstochowskiej (Janina Sałaciak) (1956– ) jadwiżan-
ka. Do Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi od Niepokalanie Poczętej Bogarodzicy Dziewicy Maryi 
wstąpiła w 1972 w Katowicach, nowicjat (1975–1977), pierwsze śluby 1977, śluby wieczyste 
1982, pracownica Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Katowicach-Bogucicach, od 1993 
na placówce w Danii; zob. KDPSJK, b. sygn., S. Krystyna Sałaciak.

• ks. wicedziekan Szafrański – dekanalny wizytator katechetycznego dzia-
łu i przedstawiciel działu charytatywnego ze swoim wikarym;

• ks. kanonik Gryga Franciszek z Jordanowa;
• ks. kanonik Wiktor Fabia – dekanalny notariusz;
• ks. kanonik St. Lejawka z Juszczyna z wikarym;
• ks. przeor Antonin z Zakamienia – Stańczyk;
• ks. proboszcz Tadeusz Leśniak z Bystrej P[odhalańskiej];
• ks. proboszcz Józef Kęsek z Toporzyska;
• ks. misjonarz rodem z Juszczyna pracujący w Zairze;
• ks. emeryt St. Nykiel z Domu Pogodnej Starości w Makowie P[odha-

lańskim];
• ks. proboszcz Roman Pyka280 z Białki.

Parafianie na wszystkich nabożeństwach przystąpili do Komunii św. razem 
z młodzieżą. Kapela suchogórska z dyrygentem Józefem Malarczykiem przy-
grywała pięknie. Przedstawiciele OSP ze Skawicy asystowali ze swoim pocztem 
sztandarowym, a chórzyści swoimi głosami upiększali nabożeństwo. Lektorzy 
– pan Jan Listwan281, mistrz, mechanik, i akademik Henryk Hutniczak oraz asy-
stujący ministranci w liczbie 15, a dziewczynki od Pierwszej Komunii św. rzu-
cały kwiaty. W czasie obiadu kapela przygrywała pieśni gwoli rozweselenia du-
cha i ciała. Nastrój w trakcie obiadu był przyjemny, połączony z wiwatami na 
cześć sumisty i kaznodziei Józefa Przybyły oraz pozostałych gości. Nabożeń-
stwem o godz. 17 została uroczystość odpustowa zakończona.

W dniu 1 września Koło Gospodyń ze Skawicy złożyło wieniec dożynkowy 
przed ołtarzem, a jedna z uczestniczek, jak zawsze i rokrocznie, wypowiedzia-
ła słowa: „Byśmy się chlebem dzielili i byli dobrzy jak chleb powszedni z tru-
dem w naszych górach zebrany, w roku deszczowym bardzo”. Po nabożeństwie 
Ks. Proboszcz, jak zawsze, podejmował członkinie Koła Gospodyń tradycyjną 
lampką wina przy akompaniamencie pięknych pieśni.

Październik był miesiącem pięknym, a Lud Boży w miarę możliwości uczest-
niczył w nabożeństwach różańcowych ku czci M[atki] B[oskiej] C[zęstochow-
skiej]. Dzieci szkolne, jak rocznie, tłumnie także brały udział. Listopad sprawił 
niespodziankę, bo w dniu 13 XI, w dzień uroczystości św. Stanisława Kostki, 
spadł śnieg, który grubą warstwą prawie półmetrową przykrył ziemię. Zasko-

280  Pyka Roman (1948–2013) ksiądz. Święcenia 1973, wikariusz w Niegowici (1973–
1975), Koszarawie (1975–1984), proboszcz w Białce (1984–2013); zob. J. Raźny, Zmarli księża 
archidiecezji krakowskiej, „Notoficationes” 2013, nr 1–3, s. 82.
281  Listwan Jan (1940– )  mechanik samochodowy, wielokrotny mistrz i  wicemistrz 
Polski amatorów, zdobywca licznych pucharów i dyplomów w narciarstwie alpejskim, w la-
tach 1990–1998 radny gminy Zawoja; zob. Królewska wieś..., dz. cyt., s. 372–373.
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czył wszystkich, bo do końca listopada temperatura sięgała przeszło 20 stopni 
mrozu. Lament wielki powstał, bo nikt na tak wczesne przyjście nie spodziewał 
się. Natomiast w grudniu [śnieg] zszedł, słońce przyszło z pomocą, ogrzewa-
jąc promieniami ziemię, ku uciesze wszystkich, a ku zmartwieniu maluchów 
i sympatyków białego szaleństwa. Święta Bożego Narodzenia przeżywał lud bez 
mroźnej zimy. Natomiast Nowy Rok rozpoczynamy zimą, bo 10 stopni mrozu 
towarzyszyło już w dniu sylwestrowym, w którym wierni, jak rokrocznie, gro-
madzili się, biorąc udział w nabożeństwie dziękczynno-przebłagalnym. O 12 
w  nocy z  wieży kościelnej zabrzmiał głos dzwonów zwiastujący Nowy Rok 
1986, a lud w bratnim uścisku przy lampce szampana ze łzą w oku żegnał mi-
niony rok, składając sobie życzenia noworoczne wszelkiej pomyślności, błogo-
sławieństwa i pokoju.

zdj. nr 22 Muzycy z przynależącej do skawickiej parafii Suchej Góry swoją grą ubo-
gacali kościelne uroczystości.

Rok 1986

Rok ten był i rozpoczął się dobrą zimą, a najbardziej dał się we znaki luty, 
a marzec raczej łagodniejszy.

Rokrocznie wczesne rekolekcje (może bardzo wcześnie), ale tak musiało się 
układać, następcy z pewnością zmienią na wygodniejszy termin dla Ludu Boże-
go i samego Ks. Prob[oszcza], który w okresie przedświątecznym w Wielki Pią-

tek siedział w konfesjonale, aż do skutku, by wyspowiadać Lud Boży, garnący 
się do kratek konfesjonału. Rekolekcje odbyły się w dniach 16 lutego do 20 lute-
go włącznie. Nauk rekolekcyjnych udziela ks. kapelan Roman Sapeta.

Kapłani spowiadający:
• ks. dziekan prałat Dźwigoński z Makowa P[odhalańskiego];
• ks. prałat Wądrzyk z Zawoi;
• ks. dziekan z Osielca Szafrański;
• ks. proboszcz z Sidziny – notariusz – Fabia;
• ks. proboszcz z Juszczyna St. Lejawka – niedługo przeniesiony na sta-

nowisko prob[oszcza] do Krakowa-Bieżanowa;
• ks. prob. z Jordanowa (katecheta);
• ks. Roman Pyka z Białki;
• ks. prob. z Toporzyska Józef Kęsek.

Uroczystość św. Józefa, patrona Ks. Proboszcza, bardzo w nastroju miłym 
i humorystycznym z pieśniami nawet patriotycznymi pod kierunkiem, w nader 
dobrym humorze, ks. Szafrańskiego i przemawiających ks. prałatów i ks. kole-
gi z  ławy wadowickiego gimnazjum, ks. Grygi Franciszka, który nawiązał do 
dawnych przeżyć wojskowych, kiedy i ja pełniłem służbę w Dywizyjnym Kur-
sie Podchorążych w Krakowie za generała Monda282, a potem na praktyce w 12. 
Pułku Piechoty przy CKM – karabinach ciężkich – maszynowych – wspomnie-
nia przemiłe. Potem na posłuchaniu u Jego Em[inencji] ks. kardynała Sapie-
hy, zgłaszając się do nowej formacji duchownej, zostaliśmy przyjęci, bo razem 
z kolegą Hojdysem283 z Wadowic tę służbą odbywaliśmy w Krakowie, a kolega 
z roku, dziekan ks. prałat obecny w Zawoi, pełnił tę służbę w Szkole Podchorą-
żych koło Warszawy, a proboszcz kolega z Jordanowa w Cieszynie.

282  Mond Bernard Stanisław (1887–1957) generał brygady Wojska Polskiego. Pocho-
dził z rodziny żydowskiej, w czasie I wojny światowej służył w wojsku austriackim, w 1918 
walczył w  oddziałach polskich w  obronie Lwowa, formalnie do Wojska Polskiego przyjęty 
w 1919 z zatwierdzeniem stopnia kapitana, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920, 
od 1921 komendant Wilna, w 1932 mianowany dowódcą 6. Dywizji Piechoty w Krakowie, 
w tym też roku awansowany na generała brygady, uczestnik kampanii wrześniowej, dostał się 
do niemieckiej niewoli, do kraju powrócił w 1946, kierownik oddziału w Państwowym Biu-
rze Podróży „Orbis”, w 1950 z przyczyn politycznych zwolniony z pracy, został pomocnikiem 
magazyniera materiałów budowlanych w Spółdzielni „Grzegórzki” w Krakowie; zob. https://
pl.m.wikipedia.org (29.04.2016).
283  Hojdys Jan (1912–1991) ksiądz. Święcenia 1939, wikariusz w  Niepołomicach 
(1939–1941), Mogilanach (1941–1943), Mogile-Czyżynach (1943–1946), Krakowie w para-
fii św. Krzyża (1946–1947), ekspozyt w Międzybrodziu Żywieckim (1947–1966), a następnie 
proboszcz (1966–1982), rezydent tamże (1982–1983), w Wadowicach (1983–1985), w Domu 
Księży Emerytów w  Makowie Podhalańskim (1985–1991), wicedziekan dekanatu Żywiec-
-Północ (1964–1971); zob. AKMKr, Pers 1508, Ks. Jan Hojdys.
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Tak bowiem powspominaliśmy sobie te czasy młodzieńcze z okazji nadcho-
dzącego końca w pracy duszp[asterskiej] w Skawicy na podstawie otrzymanego 
pisma z Kurii Metrop[olitalnej] przypominającego, że na podstawie dekretu pa-
pieskiego z Soboru Watykańskiego II ograniczony został pobyt na parafii pro-
boszcza do lat 75 włącznie, stąd pod tym adresem padły wypowiedzi, najpierw 
ks. prob. mgr. Balona, który oświadczył, że jako żołnierz poddaje się orzeczeniu 
i życzeniu ks. kardynała Macharskiego, u którego będąc osobiście, zgłosiłem się 
jako dawny żołnierz posłuszny generałowi naczelnemu J[ego] E[minencji] ks. 
kard. Macharskiemu. W rozmowie bardzo serdecznej trwającej ponad godzi-
nę opuściłem salon przyjęciowy Jego Eminencji. W takim to nastroju upłynął 
nam wieczór imieninowy ostatni, moim zdaniem, w czasie mego gazdowania 
w Skawicy od roku 1944 do roku 1986, 47 roku kapłaństwa i 42 roku pobytu na 
terenie uroczej i jak dawniej określił śp. już nieżyjący prałat Świąder, były pro-
boszcz na Zawoi, że Skawica byłą pszeniczką w Jego parafii Zawoja. Starczy to!

***
Kraków, dnia 11 czerwca 1986 r.

Czcigodny Księże Kanoniku,

Dziękuję za list, w którym Ksiądz Kanonik składa rezygnacje z probostwa 
w związku z wiekiem wskazanym przez Kodeks Prawa Kanonicznego. Przyjmu-
ję tę rezygnację, i zgodnie z prośbą284, przedłużam czas spełniania funkcji pro-
boszczowskich do końca roku duszpasterskiego 1986/1987, tj. do lata 1987 r.

Życząc błogosławieństwa Bożego, pozdrawiam serdecznie w Panu

***

Najczcigodniejszy Księże Kardynale Metropolito Krakowski,

W związku z otrzymanym pismem od Jego Eminencji z dnia 11 VI 1986, 
nr 1722, pragnę tą drogą wyrazić moje najserdeczniejsze podziękowanie, że ra-
czył Jego Eminencja przychylić do mej prośby.

Jestem głęboko wzruszony Jego postawą i znaną nam wszystkim kapłanom 
Jego archidiecezji nadzwyczajną dobrocią arcypasterską i ojcowskim podejściem 
do trudnych spraw.

284  Ks. Balon prośbę o przedłużenie pełnienia urzędu proboszczowskiego zawarł na 
5 stronach maszynopisu, przedstawiając w niej historię swojego duszpasterzowania w Skawicy; 
zob. AKMKr, Pers 1585, ks. Józef Balon.

Łączę wyrazy należnej czci Jego Eminencji, Księdzu Kardynałowi Metropo-
licie Krakowskiemu, całując ze czcią Jego arcypasterskie dłonie.

Skawica, dnia 20 VI 1986

***

Jego Eminencjo Księże Kardynale Metropolito Krakowski

W związku z planowaną pielgrzymką parafii Maków Podh[alański] do Lo-
urdes w dniach od 25. 08. do 13. 09. 1986, w tym czasie funkcję duszp[asterską] 
pełnił będzie Przewielebny ojciec Remigiusz Czech z Zakamienia zawojskiego.

Łączę wyrazu synowskiego oddania

Skawica dnia 20 VI 1986

***

W dniu 30 maja przeżywaliśmy uroczystość, z całą parafią, pierwszokomu-
nijną dzieci skawickich i suchogórskich w sumie 39. Jak zawsze przy akompania-
mencie orkiestry suchogórskiej, z udziałem kobiet niosących zapalone świece, 
z pieśnią Serdeczna Matko wprowadziliśmy dzieci do kościoła. Po krótkich po-
witaniach przez delegację dzieci komunijnych wszystkich uczestniczących oj-
ców i matek, z chrzestnymi i gośćmi przybyłymi, rozpoczęła się Msza św. uro-
czysta z odczytaniem lekcji i odśpiewaniem responsorium przez dziewczynki 
i chłopców wybranych. Potem słowo Ks. Prob[oszcza] zachęcające do prze-
życia uroczystości w domach w  trzeźwości i wzajemnej serdeczności. W na-
bożeństwie wieczornym o godz. 17 dzieci biorą udział we Mszy św. razem ze 
wszystkimi rodzicami, chrzestnymi i gośćmi przybyłymi, z odmówieniem aktu 
wynagradzającego Matce Bożej za wszystkie zniewagi, których doznaje od grzesz-
nego świata, ze złożeniem przysięgi wstrzymania się do 18 roku życia od uży-
wania napojów alkoholowych. Zachęta dzieci do udziału we Mszy św. w czasie 
wakacji razem z rodzicami.

W godzinach wieczornych odwiedziłem rodziny dzieci na zaproszenie, by 
z bliska przyglądnąć się ceremonii współżycia w takim dniu z ucieszonymi ro-
dzicami, chrzestnymi i gośćmi. Wszędzie po spotkaniu, szczególnie na Suchej 
Górze także, odniosłem przemiłe wrażenia chrześcijańskie, gdzie przy akom-
paniamencie harmonii i gitary oraz śpiewu pieśni naszych tradycyjnych, ser-
ca rozradowane wśród wspomnień dawnych swoich lat pierwszokomunijnych, 
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jakże wtedy skromnych, bez przyjęć hucznych i bez obdarowywania upomin-
kami bogatymi. Postęp i tu w tej dziedzinie życia chrześcijańskiego zmienił się 
bardzo. Tak bowiem upłynął ów dzień wspaniały, radosny dla najmłodszych, 
a starszym przypomniał o posuwaniu się ku granicy wieczności z ową pieśnią 
Jak szybko mijają chwile, i z tą pieśnią Wszystkie nasze dzienne sprawy zamknę-
liśmy ten dzień 30 maj 1986.

Okres wakacyjny z przyjazdem dzieci na kolonie do Skawicy z różnych czę-
ści Polski m.in. ze Śląska, Będzina, Krzeszowic, Krakowa, Gdańska był zbliże-
niem naszych dzieci i  owych przyjezdnych. Uczestniczyli w  nabożeństwach 
z bardzo miłym zespołem pedagogów – praktykujących. Pogoda dopisywała, 
że mogli korzystać ze świeżego powietrza nieskażonego jeszcze, a i w rzece Ska-
wiczance pluskać się, ciesząc się piękną przyrodą i widokami uroczej Skawicy.

W dniu 24 sierpnia odbył się odpust parafialny ostatni za kadencji ks. prob. 
mgr. Balona przy udziale nie tylko kapłanów dekanalnych, ale i gości spoza 
diecezji krakowskiej, m.in. ks. kanonik proboszcz Franczak z  Ołdrzychowic 
Kłodzkich, celebrując Mszą św. wotywną o  godz. 10. Sumę celebrował były 
– ks. ojciec Remigiusz – prowincjał ojców karmelitów z Przysłopia zawojskiego 
w asyście Przew[ielebnych] ojców – przeora Romualda i byłego przeora Anto-
nina. Kazania wygłosił wszystkie sumista, jak zawsze z zapałem i werwą mło-
dzieńczą, na temat M[atki] B[oskiej] Częstochowskiej. Procesja odpustowa 
wspaniała z udziałem księży w sumie 24, m.in. przedstawiciele świata tzw. po-
godnej starości z Domu pod wezw[aniem] Jana Pawła II – ks. Nykel St., ks. St. 
Kosturek, przedstawiciel ojców jezuitów bawiących w Zawoi w gościnie u Ks. Pra-
łata. Udział wiernych, jak zawsze nie tylko parafian, ale i z okolicznych parafii 
– Zawoja, Białka, Juszczyn, nawet i Maków P[odhalański].

W dniach od 25 sierpnia do 14 września brałem udział w pielgrzymce pąt-
niczej pod przewodnictwem ks. dziekana prałata Dźwigońskiego do miejsco-
wości maryjnych, m.in.: Pontmain285, Lourdes286, La Salette287, Ars288, Lisieux289, 

285  Pontmain – wioska we Francji, w regionie Kraj Loary (fr. Pays de la Loire), miejsce 
kultu maryjnego, gdzie 17 I 1871, w czasie wojny francusko-pruskiej, czwórce dzieci ukazała 
się Matka Boża Nadziei. W swym orędziu Maryja podkreślała znaczenie modlitwy; zob. Pont-
main: Matka Boża Nadziei, http://www.kosciol.wiara.pl (04.01.2017).
286  Sanktuarium poświęcone Matce Bożej z Lourdes powstało w II połowie XIX we 
francuskim mieście położonym u  podnóża Pirenejów, miejscu objawień Maryi 14-letniej 
wiejskiej dziewczynie Bernadette Soubirous. Lourdes jest światowym centrum pielgrzymek.
287  Sanktuarium związane z objawieniami Matki Bożej w 1846 w La Salette-Fallavaux 
we francuskich wysokich Alpach.
288  Miasto, w którym przez 41 lat proboszczem był św. Jan Maria Vianney i gdzie spo-
czywają jego doczesne szczątki.
289  W Lisieux znajduje się sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus, karmelitanki, 
będące jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych we Francji.

Notre Dame290, zwiedzając przy tym miejscowości, przez które przejeżdżaliśmy. 
NRD – RFN – Holandia – Belgia – Francja – Austria z Wiedniem – z poby-
tem w Gabitz u prob. Sadusia. A najwspanialszym przeżyciem było przekazanie 
obrazu M[atki] B[oskiej] Makowskiej w Pontmain przy akordzie 29 dzwonów 
z wieży kościelnej, z procesją, ze światłami zapalonymi przez parafian tamtej-
szych, z  akompaniamentem orkiestry doborowej, powitaniem przez francu-
skiego mera z urządzonym bankietem na cześć gości przybyłych, ze śpiewami 
i przemowami. Nastrój był arcymiły. Cała podróż, w sumie przebytych 7200 ki-
lometrów, była udaną, wspaniale zorganizowaną eskapadą.

Z okazji pobytu Jego Ekscelencji291 ks. kardynała Macharskiego w Wadowi-
cach na pamiątkę uczestnikom wręczone zostały obrazki, które tu umieszczam.

zdj. nr 23

Z okazji uroczystości w parafii Przew[ielebnego] ks. St. Kaseli, ks. probosz-
cza w Grabiu, na którą zostałem zaproszony, na pamiątkę [zamieszczam] kartę 
jubileuszową.

290  Zapewne chodzi o poświęconą Matce Bożej gotycką katedrę Notre-Dame w Pa-
ryżu.
291  Powinno być: Eminencji.
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zdj. nr 24

W uroczystości wspaniałej brał udział J[ego] E[kscelencja] ks. biskup St. 
Smoleński, z udziałem Przew[ielebnych] Księży z dekanatu tamtejszego oraz ks. 
proboszcza z Juszczyna A. Chojnackiego292.

Jesień była wspaniała, tradycyjna Złocista Polska Jesień, ku zadowoleniu wszyst-
kich mieszkańców takowej, aż do świąt Bożego Narodzenia bez śniegu. Sezon 
turystyczny, jak rzadko, trwał do końca listopadowych dni.

Miesiąc grudzień to miesiąc gorących modlitw w intencji II Kongresu Eu-
charystycznego293 pod przewodnictwem Jego Świętobliwości papieża Jana Paw-

292  Chojnacki Adolf (1932–2001) ksiądz. Święcenia 1956, wikariusz w Rabce (1956–
1958), Poroninie (1958–1959), Białej (1959–1960), Kozach (1960), Chrzanowie (1960–
1964), Skawinie (1964–1967), Nowym Targu (1967–1968), wikariusz-ekonom w  Grabiu 
(1968–1969), wikariusz w Babicach (1969–1973), rektor kościoła w Zagórzu (1973–1981), 
wikariusz-ekonom w  Krakowie-Bieżanowie (1981–1986), administrator w  Juszczynie 
(1986–1989), po czym proboszcz (1989–1993), duszpasterz w  Rumunii (1993–1995), na 
Ukrainie (1995–1997), pensjonariusz Domu Księży Emerytów w Makowie Podhalańskim 
(1997–2001), wicedziekan dekanatu chrzanowskiego (1975–1981); zob. AKMKr, Pers 1667, 
Ks. Adolf Chojnacki.
293  W dniach 8–14 VI 1987, z inicjatywy prymasa kard. Glempa i Konferencji Epi-
skopatu Polski, odbył się w Warszawie II Krajowy Kongres Eucharystyczny pod hasłem: „Do 

ła II, który ma dokonać się w roku 1987. Trzeci przyjazd do Polski naszego pa-
pieża-rodaka z ziemi wspaniałej wadowickiej.

Okres roku kościelnego upłynął na ogół bardzo spokojnie, bez żadnych zakłó-
ceń ani z wewnątrz, ani, by tak powiedzieć, z zewnątrz – mam na myśli dekanal-
ny zespół makowski – tak bardzo wyróżniający się solidarnością, współżyciem 
towarzyskim, wzajemną życzliwością.

Epizodem zamykającym ten rok ma być uroczystość poświęcenia kościoła 
w Zawoi-Wilcznej pod wezwaniem M[atki] B[ożej] Nieustającej Pomocy.

końca ich umiłował”. Kongres zamknął Jan Paweł II, który przybył z trzecią pielgrzymką do 
ojczyzny; zob. Kongresy Eucharystyczne w Polsce, http://www.niedziela.pl (30.04.2016).



zdj. nr 25 Pogrzebowi przewodniczył i odprowadził ks. Józefa Balona na wieczny spo-
czynek bp Jan Szkodoń.

Epilog

Czas jest nieubłagany, budowniczy i pierwszy proboszcz parafii w Skawicy 
ksiądz mgr Józef Balon w 1987 roku odszedł na emeryturę, ale pozostał w Ska-
wicy nadal. Nowym proboszczem został ks. Eugeniusz Kowalczyk. Parafia zo-
stała przejęta harmonijnie przy zgodzie i współpracy ks. emeryta i nowego pro-
boszcza. Ks. Józef Balon często wspomagał nowego proboszcza, wzajemnie się 
odwiedzali. Nic dziwnego, że 50-lecie kapłaństwa ks. Józefa Balona (9 kwietnia 
1989 roku) miało bardzo uroczysty charakter i było manifestacją wdzięczności, 
prawie rodzinnej. Piękne kazanie wygłosił i dużo historii przypomniał ksiądz 
prałat Stanisław Franczak. Podziękowanie od Rady Parafialnej złożył Jan Listwan. 
Nie zabrakło licznych gości, księży pochodzących ze Skawicy, księży z dzieka-
natu i kolegów oraz wielu byłych jego uczniów, a teraz lekarzy, inżynierów, na-
uczycieli, wdzięcznych parafian i młodzieży.

W tym czasie do parafii przybył nowy wikariusz, ks. Józef Bafia. Po paru la-
tach odszedł ks. Kowalczyk, a administratorem, proboszczem został ks. Józef 
Bafia. Zdrowie księdza kanonika coraz bardziej niedomagało, ale mimo wszyst-
ko chciał pomagać, spowiadać. Cieszył się, że nadal życie duchowe w parafii się 
rozwija. Był bardzo wdzięczny, gdy odwiedzali go parafianie już bardzo cho-
rego, zwłaszcza młodzież, kapłani. Niestety, Pan zawołał księdza kanonika do 
swojego domu po nagrodę życia wiecznego 29 maja 1996 roku. Nic dziwnego, 
że pogrzeb księdza kanonika był wielką manifestacją wdzięczności za jego wie-
loletnią posługę duszpasterską w Skawicy.

Dokładnie 20 lat po śmierci księdza kanonika, 29 maja, wspominano uro-
czyście 20-lecie śmierci. Byli kapłani rodacy, ksiądz prałat Stanisław Franczak 
na każdej Mszy św. głosił Słowo Boże, a na sumie wspominał zmarłego ostatni 
kolega rocznikowy z seminarium duchownego, 102-letni jubilat, ksiądz prałat 
Józef Strączek. Z okazji 20-lecia śmierci księdza kanonika została przygotowana 
wystawa zdjęć z życia i pracy duszpasterskiej księdza kanonika.

Stefania Dzieduszyńska i Jan Listwan
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Nowak Stanisław, abp 111, 136, 137.
Nykiel Stanisław, ks. 123, 125, 143.
O
Obtułowicz Czesław, ks. 83.
Oczkowski Zbigniew, ks. 118.
O’Malley John William, o. 13, 32, 53, 59.
Opyrchał Edward, ks. 51, 53, 54, 56, 61, 71.
P
Pacyga Antoni 42.
Pacyga Czesław, ks. 51, 53, 61, 62, 66, 78, 79, 80, 89, 109, 116, 135, 140.
Pacyga Józef 10, 23, 31, 38, 41, 44.
Pacyga Mieczysław 42.

Paczka Karol 76, 93.
Paczka Krzysztof 76.
Paczka Mieczysław 76, 93.
Paluch Anna 65, 76.
Paluch Antoni, ks. 60.
Pałubska Zofia  90.
Paweł, św. 45, 139, 140.
Paweł VI (Giovanni Battista Montini), papież 13, 59, 63, 65, 67, 69, 74, 80, 

102, 103.
Pawłowski Antoni, bp 49.
Pezda Stanisław, ks. 123.
Pieronek Tadeusz, bp 14, 111.
Pietraszko Jan, bp 59, 68, 69, 78, 98, 125, 136.
Piłsudski Józef 24.
Piotr, św. 45, 102, 104, 105, 108, 110, 139, 140.
Piotr Klawer, św. 80.
Pius IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti), papież  46.
Pius XII (Eugenio Pacelli), papież 32, 46.
Piwocka Maria 130.
Płonka Ryszard 84.
Pochopień Jan, ks. 58.
Podlarz Marian, ks. 140.
Pogorzelski Walery, ks. 8.
Potocki Artur Stanisław 9, 22, 92.
Potocki Czesław, ks. 66.
Potocki Teodor, ks. 89.
Potrapeluk Waldemar, ks. 141.
Prokop Krzysztof Rafał 54, 68, 71, 104, 110, 111, 112, 114, 120, 136, 138.
Przybyła Józef, ks. 15, 138, 139, 142, 143.
Przybyszewski Bolesław, ks. 28, 35, 36, 37, 38, 74, 97, 98, 122.
Putek Władysław 10, 23.
Pyka Roman, ks. 143, 145.
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R
Rachwał Henryk, o. 83.
Raczkiewicz Władysław 24.
Radini Tedeschi Giacomo Maria, bp 59.
Radoński Karol, bp 49.
Radwan Franciszek 142.
Rafał od św. Józefa (Józef Kalinowski), św. 39, 89, 90.
Rak Romuald, ks. 73.
Raźny Jarosław, ks. 96, 101, 113, 143.
Rechowicz Marian, bp 35.
Remigiusz od Trójcy Przenajświętszej (Józef Czech), o. 50, 51, 55, 88, 98, 

121, 134, 140, 147, 148.
Rochacz (?) 33.
Rogowiec Tomasz, ks. 61.
Romuald od św. Eliasza (Marian Czulak), o. 39.
Romuald od św. Stanisława Kostki (Stanisław Wilk), o. 140, 148.
Rospond Stanisław, bp 52.
Rozwadowski Józef, bp 113.
Różycki Ignacy, ks. 111.
Rulka Kazimierz, ks. 49.
Ryś Grzegorz, abp 14, 15, 70.
S
Saduś Bolesław, ks. 13, 63, 149.
Saint-Genois d’Anneacourt Filip 9.
Salis-Zizers Józefina 80.
Samolej Piotr, ks. 79.
Sapeta Roman, ks. 85, 90, 91, 119, 130, 145.
Sapieha Adam Stefan, kard. 9, 34, 54, 55, 59, 61, 82, 83, 87, 108, 145.
Sarna Bolesław, ks. 41, 47, 61.
Satora Mieczysław, ks. 29, 62, 64, 65, 67, 70.
Schatz Klaus 62.
Sebastian, św. 46.

Siemaszko Kazimierz 68.
Siepak Bronisław, ks. 65.
Sikończyk Wincenty 10, 21, 23, 30.
Sikora (?) 93.
Sitarz Michał, ks. 31, 32, 38, 39, 41, 47, 51.
Sitko Franciszek, ks. 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 47, 49, 50, 87.
Sitko Mieczysław, ks. 79.
Skalniak Sergiusz Ludwik, o. 62, 63.
Skalski Teofil, ks. 51, 52.
Skowron Paweł, ks. 118.
Smoleński Stanisław, bp 68, 71, 79, 84, 125, 150.
Smyrak Władysław 42.
Sobala Józef, o. 53.
Sobik Paweł, o. 139, 140.
Sołtyk Kajetan Ignacy, bp 89.
Soubirous Bernadette 148.
Sroka Franciszek 10.
Stanisław August Poniatowski, król 89.
Stanisław Kostka, św. 42, 62, 140, 143.
Stanisław (z Tarnawy Dolnej) 93.
Stanisław ze Szczepanowa Biskup Męczennik, św. 14, 79, 90, 91, 106, 108, 

109, 110.
Stańczyk Stanisław, o. 66.
Staudt Henryk, ks. 56, 60.
Stelmach Anna 125.
Stępień Jan 53.
Stobierski Mieczysław 92.
Straszewicz Marzenna 32.
Strączek Józef, ks. 109, 153.
Strzelczyk Krzysztof, ks. 18.
Sulikowska Maria Kunegunda, s. 125.
Sumera Kazimierz 9.
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Swastek Józef, ks. 72.
Syczik Genowefa 142.
Sylwester, św. 80, 121, 126.
Szafrański Juliusz, ks. 88, 122, 124, 126, 131, 133, 137, 140, 143, 145.
Szarlej Ludwik 26.
Szarlej Stanisław, ks. 26, 33, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 61, 62, 64, 66, 67, 

69, 70, 78, 79, 80, 87, 88, 116, 137, 138, 142.
Szarlej-Pacyga Anna 26.
Szarlejowie 95.
Szczepan, św. 21, 23, 28, 41, 45, 54, 58, 61, 64, 114, 118, 133, 134.
Szczotkowski Józef, ks. 29, 37, 37, 72, 78, 115, 122, 142.
Szczurkówna Krystyna 132.
Szkodoń Jan, bp 152.
Szlachta Stanisław, ks. 50.
Szmidt (?) 93.
Szweblik Leopold, ks. 83, 84.
Szulc Franciszek, ks. 46.
Ś
Świąder Józef, ks. 23, 24, 25, 31, 82, 146.
Świętek Henryk 18, 25, 132.
Świętek Józef 25.
Świętek Maria 66.
Świniarski Czesław, ks. 78, 88.
T
Tarnawski Stefan, ks. 125.
Tatara Klemens, ks. 50.
Tchórz Józef, ks. 139.
Teresa, św. 115.
Teresa od Dzieciątka Jezus, św. 148.
Tomasz, św. 84.
Trybalski Emil Stanisław, o. 57, 101.
Trybała Krystyna 95.

Trzebuniak Henryk 10, 23.
Turowski Konstanty 29.
Twardowski Bolesław, abp 35.
Tylus Stanisław, ks. 40.
U
Uczniak Władysław, ks. 56, 60.
Ulmaniec Władysław, ks. 79.
Urban Jacek, ks. 18, 29, 74, 123.
V
Vianney Jan Maria, św. 148.
W
Wadowita Marcin (Marcin Campius), ks. 106.
Waksmański Andrzej, ks. 64.
Walachowicz Tadeusz, ks. 108.
Walerian od św. MN Teresy (Franciszek Ryszka), o. 39.
Walkusz Jan, ks. 102.
Waszyński Teodor, o. 66.
Wawro Ferdynand, ks. 41, 45, 47, 51, 60.
Wądrzyk Władysław, ks. 16, 56, 59, 60, 62, 74, 75, 78, 84, 88, 94, 109, 122, 

124, 135, 138, 140, 142, 145.
Wągiel Józef, ks. 45.
Wcisło Stanisław, ks. 47, 51, 52.
Wettynowie 89.
Wilk Karol, ks. 8.
Wilkanowicz Stefan 79, 80.
Wilkówna (?) 132.
Witczyk Henryk  32.
Witkoś Tadeusz, ks. 60.
Witkowska Aleksandra, s. 33.
Wodziński Stanisław, o. 46, 57.
Wojciech, św. 68, 120.
Wojciechowski Leszek 90.
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SPIS TREŚCI

 Wykaz skrótów                5

 Wstęp       7 

 „A wszystko dla tegoż ludu ziemi skawickiej”. 
 Kronika parafii Skawica do 1986 roku             19

 1953       42
 1954       46
 1955       48
 1956       50
 1957       52 
 1958       52
 1959       53
 1960       54
 1961       56
 1962       57
 1963                59
 1964       61
 1965       62
 1966       63
 1967       64
 1969        67
 1970       68
 1971                                69
 1973                            69
 1974                            74
 1975                            78
 1976                                 82
 1977                                         89

Wolnicki (?) 93, 103.
Wolny Jerzy, ks. 9.
Wołczański Józef, ks. 68.
Woźniak Franciszek, o. 56.
Woźny Bonifacy, o. 43.
Wójtowicz Stanisław, ks. 123.
Wyczawski Hieronim Eugeniusz, o. 63.
Wyspiański Stanisław 20.
Wyszyński Stefan, kard. 17, 34, 55, 110, 119, 120, 127.
Z
Zachara Jan, ks. 122.
Zagacki Dymitr 54.
Zakrzewski Jerzy, o. 62.
Zalarski Tadeusz, ks. 125, 133.
Zawadzki Roman 9.
Zdebski Mateusz, ks. 11, 28, 39, 41, 58, 60, 84, 87, 88.
Zieliński Kazimierz 10, 23, 24, 25, 43, 75.
Zieliński Zygmunt, ks. 32, 34, 53, 59.
Zmuda Michał 32.
Zubrzycki Edward, ks. 66.
Ż
Żebrok Franciszek, ks. 139.
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1978                                         101
1979                                       104
1980                                       116
1981                                       119
1982                                         121
1983                                        126
1984                                             133
1985                                                 137
1986                                             144

Epilog                                             153

Indeks osobowy                                155


