


RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki, Wydział „Artes Liberales” UW
prof. dr hab. Tadeusz Czubała, WSM w Legnicy
o. dr hab. Czesław Gil OCD
dr Tomasz Ratajczak, Instytut Filologii Polskiej UZ
prof. dr hab. Alois Woldan, Institut für Slawistik Universität Wien 
dr hab. Zdzisław Zblewski, Instytut Historii UJ

REDAKTOR NACZELNY
Piotr Wyrobiec

SEKRETARZ REDAKCJI
Marcin Witkowski 

REDAKTOR JĘZYKOWY
Weronika Girys-Czagowiec 

RECENZENCI TOMU
prof. dr hab. Stefan W. Alexandrowicz, Katedra Analiz środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej AGH
dr Paweł Dettloff, Instytut Sztuki Polskiej PAN
dr Tomasz Graff, Instytut Historii Sztuki i Kultury UP Jana Pawła II w Krakowie 
prof. dr hab. Tadeusz Kondracki, Instytut Historii PAN
dr Krzysztof Koźbiał, Instytut Europeistyki UJ
dr Paweł Krokosz, Instytut Historii UP im. KEN w Krakowie
dr Cecylia Kuta, IPN Kraków
dr Joanna Lubecka, IPN Kraków
dr Andrzej Małysa, Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach
ks. dr Przemysław Mardyła
dr Wojciech Płosa, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
prof. dr hab. Jerzy Sperka, Instytut Historii UŚ w Katowicach
dr hab. Łukasz T. Sroka, prof. UP, Instytut Historii UP im. KEN w Krakowie
dr Marcin Szyma, Instytut Historii Sztuki UJ
ks. dr hab. Dariusz Tabor CR, Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Średniowiecznej UP Jana Pawła II w Krakowie
dr hab. Marek Walczak, Instytut Historii Sztuki UJ
dr Przemysław Wywiał, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej UP im. KEN w Krakowie
dr Mateusz Wyżga, Instytut Historii UP im. KEN w Krakowie

WYDAWCA
Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
Adres redakcji: 34-100 Wadowice, ul. Teatralna 1, tel. 33/873 81 00
e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl; www.wadoviana.eu

Biblioteka Zbiorów Historycznych im. Marcina Wadowity

Tom XLI

Wadowice 2014

ISSN 1505-0181

Nakład: 400 egz.

Spis treści

Wstęp ...................................................................................................................... 5

 
R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

Agnieszka Baran
Rola cystersów mogilskich w zagospodarowaniu  
terenu dawnego księstwa zatorskiego (XIII-XVII w.) .........................  7

Jerzy Dębski
Oficerowie Wojska Polskiego, związani z Wadowicami, 
rozstrzelani w KL Auschwitz 27 maja 1942 roku ...............................  40

Katarzyna Iwańska
Geneza rodu mjr. Aleksandra Iwańskiego,  
przebieg jego służby wojskowej i życie rodzinne ...............................  52

Zbigniew Klima
Polityczne aspekty wizyty Jana Pawła II  
w Muzeum Auschwitz-Birkenau z 7 czerwca 1979 roku ...................  87

Michał Siwiecc-Cielebon
Kilka uwag na temat miejsca 12 Pułku Piechoty  
Ziemi Wadowickiej w systemie polityki  
narodowościowej w armii II RP ...............................................................  104

Karol Witkowski, Grzegorz Wysmołek
Prasa regionalna o zdarzeniach powodziowych  
na ziemi wadowickiej w latach 1945-1972 ............................................  130

Marcin Witkowski
Przed obliczem wadowickiej Temidy (cz. II)
Kat z placu drzewnego ..............................................................................  149

Dorota Żurek
Początki zamku w Zatorze.  
Rezydencja biednych książąt ...................................................................  182

NA OKŁADCE 
Ołtarz w Kaplicy Lubomirskich w Łazanach (Fot. R. Nestorow)

SKŁAD I DRUK
Drukarnia i Wydawnictwo  
Jaroszowice 324, 34 -100 Wadowice, tel. 33 873 46 20, fax: 33 873 46 22
e -mail: biuro@grafikon.com.pl, www.grafikon.pl

PRZEGLĄD HISTORYCZNO-KULTURALNY

WADOVIANA NR 17
PISMO WADOWICKIEGO CENTRUM KULTURY



54

W S T Ę P

 
M I S C E L L A N E A

Janusz Kotlarczyk 
Albi Tibulli distichon wadowicensis (II.1.13)  
relectus – czyli w poszukiwaniu 
autorskiego sensu cytatu  ........................................................................  197

Tomasz Graff
Odkrycie barokowego ołtarza z Wadowic  
w kościele parafialnym w Łazanach  ...................................................  212

Bogusław Malec 
Krótki szkic historii Koła PZF w Wadowicach  ...............................  220

R E C E N Z J E

Tomasz Ratajczak
K. Meus, Wadowice 1772-1914.  
Studium przypadku miasta galicyjskiego,  
Kraków 2013  ...................................................................................................  224

W Y D A R Z E N I A

Marcin Witkowski
Jagiellonowie na zamku w Oświęcimiu.
Relacja z konferencji naukowej 
Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska 
w drugiej połowie XV i w XVI wieku .....................................................  227

Piotr Wyrobiec
Nowy projekt WCK
Wadowicki Uniwersytet Dzieci  .............................................................  230

B I B L I O G R A F I A

(oprac. Karolina Krzeszowska) 
Publikacje za rok 2009  ...............................................................................  232

(oprac. Marcin Witkowski)
Publikacje za rok 2014  ...............................................................................  235

Nota o autorach  ..........................................................................................  239

Szanowni Państwo

Oddajemy do Państwa rąk kolejny numer naszego czasopisma. Rocznik, mimo 
że dopiero od dwóch lat znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowa-
nych, bardzo dobrze odnalazł się w doborowym towarzystwie pism naukowych. 
Indeksowany jest w prestiżowych bazach naukowych – Index Copernicus Jour-
nal Master List oraz BazHum, podjęliśmy także starania o wpis do bazy CEJSH 
(The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). 

Ponadto w tym roku powiększył się skład Rady Naukowej, która dba o wysoki 
poziom i jakość  „Wadovianów”. Dołączył do niej bowiem prof. Alois Woldan, 
kierownik Instytutu Slawistki na Uniwersytecie Wiedeńskim. Niektórzy z naszych 
Czytelników poznali profesora w ubiegłym roku na  wykładzie w Wadowickim 
Centrum Kultury.

Do pracy nad tym numerem rocznika zaprosiliśmy aż osiemnastu recenzen-
tów, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwer-
sytetu Śląskiego i Polskiej Akademii Nauk. Ich surowej ocenie poddaliśmy kilka-
naście artykułów skierowanych do teki redakcyjnej. Gwarantują oni, że poziom 
rozpraw jest wysoki i spełnia naukowe standardy. 

W 17. numerze rocznika znajdą Państwo osiem recenzowanych artykułów 
o zróżnicowanej tematyce, obejmującej różne okresy w dziejach Wadowic i zie-
mi wadowickiej – od cysterskiego osadnictwa na terenie księstwa zatorskiego po 
wizytę Jana Pawła II w 1979 r. w perspektywie ówczesnych władz. Ponadto na 
szczególną uwagę zasługuje artykuł dr. Tomasza Graffa o odnalezionym w kościele 
w Łazanach ołtarzu znajdującym się wcześniej w wadowickiej świątyni. 

Kontynuujemy także w tym numerze publikowanie wadowickiej bibliografii 
za rok bieżący i 2009.

Rocznik, tak jak i wszystkie wcześniejsze, znajdą Państwo także na naszej 
stronie internetowej: wadoviana.eu.

Serdecznie zapraszamy do lektury i zachęcamy do współpracy przy tworzeniu 
kolejnego numeru. 

Marcin Witkowski,  
sekretarz redakcji 

Piotr Wyrobiec,  
redaktor naczelny
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Agnieszka Baran
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

Rola cystersów mogilskich 
w zagospodarowaniu terenu 
dawnego księstwa zatorskiego 
(XIII-XVII w.) 

 Majątek ziemski cystersów mogilskich w granicach dawnego księstwa zator-
skiego nie był do tej pory przedmiotem odrębnych badań. Dotychczas w studiach 
omawiano zagadnienia dotyczące procesu implantacji, pierwotnego uposażenia 
oraz przekrojowego przedstawienia majątku klasztornego1. W ostatnich latach 
powstało kilka różnych prac i artykułów, które w mniejszym lub większym stop-
niu dotyczą dziejów opactwa mogilskiego2. Położenie tego księstwa zasługuje na 
szersze omówienie ze względu na to, że było ono usytuowane na pograniczu ślą-
sko-małopolskim. W wiekach średnich teren ten zajmowało księstwo oświęcim-
skie3. Badany obszar dzisiaj w całości pokrywa się z terenem obecnego powiatu 

 1 Klasyczne prace to: A. Gorczyński, Pogląd na położenie Mogiły, w: Monografia opactwa cystersów we wsi Mogile, 
oprac. Towarzystwo Naukowe Krakowskie, Kraków 1867, s. 1-4; J. Szujski, Wiadomość historyczna o Mogile, w: 
Monografia opactwa..., op. cit., s. 7-24; W. Łuszczkiewicz, Monografia Mogiły, w: Monografia opactwa..., op. cit., 
s. 27-72; H. Seredyński, Uposażenie klasztoru cystersów w Mogile, w: Monografia opactwa..., op. cit., s. 75-86; K. 
Hoszowski, Poczet opatów mogilskich, w: Monografia opactwa..., op. cit., s. 89-167.

 2 J. Dobosz, Działalność gospodarcza cystersów na ziemiach polskich – zarys problemu, w: Monasticon Cistersiense 
Poloniae, red. A.M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, t. I, Poznań 1999, s. 189-212; T. Kawka, H. Leszczyński, 
Kacice-Mogiła, w: Monasticon Cisterciense Poloniae, op. cit., s. 98-112; J. Dobosz, Cystersi małopolscy w gospodarce 
i kulturze polski w XIII w., „Rocznik Bocheński”, 2001, t. V, s. 49-56; M. Zdanka, W sprawie procesu fundacyjnego 
opactwa w Mogile, „Nasza Przeszłość”, 2000, t. 94, s. 85-118; M. Zdanek, Proces implantacji Opactwa Cystersów 
w Mogile, „Nasza Przeszłość”, 2001, t. 96, s. 515-549; J. Rajman, Kraków. Zespół osadniczy, proces lokacji, mieszczanie 
do roku 1333, Kraków 2004, s. 24-25, 41, 96-97, 101-105, 143-146.

 3 Kwestię tę poruszył J. Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu, Kraków 1998, s. 63-66; P.K. 
Prokop, Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej w latach 1438-1513. Dzieje polityczne, Kraków 
2002, s. 54-76, 148-174, 184-192, 224-321; P. Mostowik, Z dziejów księstwa oświęcimskiego i zatorskiego XII-XVI 
w., Toruń 2005, s. 99-134; J. Rajman, Księstwo oświęcimskie. Zarys dziejów i postulaty badawcze, w: Osviencimien-
sis. Kroniki Zamkowe, red. W. Oleś, D. Mleczko, Oświęcim 2013, s. 28-29. 

  Autor podaje, że w 1327 r. ówczesny książę oświęcimski Jan I Scholastyk złożył hołd lenny Janowi Luksem-
burskiemu, królowi Czech i Polski, co spowodowało, że stał się on jego lennikiem. W wyniku tego książę 
oświęcimski otrzymał z rąk Jana Luksemburskiego w charakterze lenna księstwo oświęcimskie wraz z dwoma 
głównymi miastami, tj. Oświęcimiem i Zatorem. Do kolejnego podziału księstwa doszło w 1445 r. Wydzielono 
z niego księstwo zatorskie, które znalazło się we władaniu Wacława I zatorskiego. Ostatni książę oświęcims-
ki, Jan IV, złożył w 1454 r. hołd lenny Kazimierzowi Jagiellończykowi, królowi Polski, a w 1459 r. sprzedał 
mu księstwo za kwotę 50 tys. grzywien. Od tego momentu zwierzchnikiem księstwa był starosta, którego 
mianował król Polski. Dopiero w 1564 r. księstwa oświęcimskie i zatorskie zostały ostatecznie wcielone do 
Korony Królestwa Polskiego, weszły one w skład województwa krakowskiego.
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wadowickiego. Pod względem administracyjnym wchodziło ono w skład teryto-
rium śląskiego, ale za to w całości podlegało diecezji krakowskiej. Majątek ziemski, 
który posiadali w tym rejonie cystersi mogilscy, był zlokalizowany na południowy 
wschód od miasta Zator. Od 1445 r. dolina Skawy wraz z miastem Zator praw-
dopodobnie stanowiły część kasztelanii krakowskiej, która od strony wschodniej 
stykała się z granicami kasztelanii oświęcimskiej4. Złożone stosunki własnościowe 
wynikające z przynależności tego obszaru do 1564 r. do Czech powodowały, że 
cystersi musieli ciągle zabiegać u lokalnych książąt o potwierdzenie swoich praw 
do posiadanego w tym rejonie majątku ziemskiego. Należy zaznaczyć, że opactwo 
cystersów mogilskich odegrało znaczącą rolę w kształtowaniu się kultury i sto-
sunków kościelnych na obszarze pogranicza śląsko-małopolskiego. Ponadto jako 
klasztor stricte rolniczy dbało ono o rozwój gospodarki własnej. Pomimo że cystersi 
od początku byli nastawieni na rozwój gospodarki czynszowej, nie rezygnowali 
z możliwości prowadzenia folwarków5. W celu modernizacji i zwiększenia terenów 
objętych uprawą wykupywali sołectwa we wsiach, które wcześniej nabyli. Na uwagę 
zasługuje również fakt, że majątek ziemski mnichów mogilskich w księstwie zator-
skim znajdował się w odległości około 37 km na południowy zachód od Mogiły. 
Posiadanie dóbr ziemskich w tak znacznej odległości od klasztoru macierzystego 
wskazuje na dużą zamożność i przedsiębiorczość klasztoru. Celem niniejszego 
artykułu jest przedstawienie procesu nabywania kolejnych wsi, omówienie kwestii 
patronatu kościoła we wsi Woźniki oraz opisanie majątku ziemskiego cystersów 
mogilskich, który znajdował się na terenie księstwa zatorskiego. Początkowa wiedza 
opiera się na dokumentach z XIII w., gdyż w tym okresie cystersi poszerzyli swój 
majątek klasztorny o wsie zlokalizowane na terenie księstwa zatorskiego, a końcowa 
‒ na zachowanych inwentarzach z XVI w. i I poł. XVII w., a także XVI-wiecznych 
rejestrach poborowych, na podstawie których można oszacować stan zagospoda-
rowania przez cystersów ich wsi znajdujących się na wzmiankowanym obszarze. 

Dokumentacja źródłowa do wielkiej własności cysterskiej na terenie księstwa 
zatorskiego jest duża, ale nie na tyle, aby móc w sposób wyczerpujący ukazać 

 4 Zob. J. Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie..., op. cit., s. 65-66.
 5 Por. S. Rybandt, Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach, Wrocław 1977, s. 42; W. Korta, Rozwój wielkiej 

własności feudalnej na Śląsku do poł. XIII w., Wrocław 1964, s. 15; H. Chłopocka, Powstanie i rozwój wielkiej 
własności ziemskiej opactwa cystersów w Kołbaczu w XII-XIV w., Poznań 1953, s. 33 i n.; S. Trawkowski, Gospo-
darka wiejskiej własności cysterskiej na Dolnym Śląsku w XIII w., Warszawa 1959, s. 7 i n.; R. Kozłowski, Rozwój 
uposażenia klasztoru cysterskiego w Byszewie (Koronowie), Bydgoszcz 1972, s. 187; Zob. H. Dąbrowski, Rozwój 
gospodarki rolnej w Polsce od XII do poł. XIV wieku, w: idem, Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego, Wrocław 
1962, t. 5, z. 1, s. 104-125 (zdaniem autora do końca XIV w. pod względem formy gospodarowania cystersi nie 
różnili się od innych rolniczych zakonów sprowadzonych na ziemie polskie); F. Bujak, Studia nad osadnictwem 
Małopolski, Poznań 2001, s. 23 (autor podkreśla, że cystersi uzyskali w 1222 r. od Iwona Odrowąża prawo do 
pobierania dziesięciny w pieniądzu, a nie naturalnej).

wszystkie aspekty gospodarki klasztornej w tym rejonie. Tylko niewielka część 
dokumentów majątkowych konwentu mogilskiego została wydana drukiem, tj. 
Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego przy Krakowie6, Księga uposażeń diecezji kra-
kowskiej7 oraz Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 15298. Pozo-
stałe dokumenty rękopiśmienne nie zostały do tej pory wykorzystane. Cennym 
źródłem są przechowywane w archiwum opactwa Cystersów w Mogile inwentarze, 
tzw. „główny” z lat 1560-15669, oraz inwentarz z 1625 r.10 Pierwszy z nich zawiera 
spis powinności i ciężarów, które były nakładane na ludność poddańczą. Drugi zaś 
obejmuje wykaz czynszów, danin, imienny spis chłopów folwarcznych oraz opis 
budynków gospodarczych. Niestety nie zachowały się żadne wcześniejsze inwenta-
rze, które uwzględniłyby w swoim wykazie wsie z księstwa zatorskiego. Dodatkowo 
w zbiorach archiwum parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach znajduje się dekret 
biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka z 1780 r., który dotyczy wydzielenia parafii 
Woźniki od Wadowic11. Przytoczono w nim również kilka XVI- i XVIII-wiecznych 
dokumentów dotyczących gospodarki cystersów na omawianym obszarze. 

Należy zaznaczyć, że w okresie średniowiecza i w początkach epoki nowo-
żytnej obszar, który wchodził w skład dawnego księstwa zatorskiego, wykazy-
wał złożone problemy własnościowe. Na jego terenie zdecydowanie dominowała 
własność kościelna. Pokaźny majątek ziemski w granicach tego powiatu posiadał 
klasztor ss. Norbertanek ze Zwierzyńca pod Krakowem. Mniszki nabyły m.in. 
wsie Roków (ok.1228 r.) oraz Mucharz (przed 1254 r.). Wsie te były ulokowane 
po obu stornach rzeki Skawy12. W skład własności klasztoru oo. Benedyktynów 
w Tyńcu wchodziły Klecza Dolna13, Leńcze14, a także Łączany15. Do tego mnisi 

 6 Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego przy Krakowie, dalej: Z. Mog., wyd. E. Janota, Kraków 1865.
 7 J. Długosz, Liber Beneficiorum dioecesis Cracoviensis, dalej: DLb, t. III, Kraków 1864.
 8 Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 1529, dalej: LR, wyd. Zofia Leszczyńska-Skrętowa, 

Wrocław‒Warszawa‒Kraków 1968.
 9 Najstarszym dostępnym inwentarzem jest tzw. inwentarz „główny”, spisany w latach 1560-1566 (zawiera także 

zapiskę odnoszącą się do 1559 r.); zob. M. Zdanek, Inwentarze dóbr i folwarków Opactwa Cystersów w Mogile 
z XVI-XVII w., w: Folwark-wieś-latyfundium. Gospodarstwo wiejskie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, 
red. J.  Muszyńska, S. Kazuska, J. Pielasa, Kielce 2009, s. 173-185 (w pracy tej zostały omówione wszystkie 
zachowane inwentarze klasztorne do końca XVII). 

 10 Inwentarz ten został dołączony do inwentarza „głównego” z 1560-1566 r., zawiera on fragmentaryczny opis 
tylko kilku wsi klasztornych.

 11 Archiwum parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach, dalej: AW, Dekret biskupa Kajetana Sołtyka z 1780 r.
 12 DLb III, s. 58-73, zob. J. Rajman, Klasztor Norbertanek na Zwierzyńcu w wiekach średnich, Kraków 1993 r., s. 

46, 48, 54.
 13 Nie potwierdził jej Długosz w Lb III.
 14 Przed 1287 r., a w 1680 r. część tej wsi wydzielono i nosiła ona nazwę Zarzecze Małe.
 15 Od 1229 r. własność tę potwierdził Długosz w Lb III, w 1680 r. figuruje jako własność szlachecka. 
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posiadali staw rybny (w 1503 r.) we wsi Półwieś będącej własnością oo. cystersów 
z podkrakowskiej Mogiły (po 1450 r.)16. Klasztor ss. Benedyktynek w Staniątkach 
posiadał na terenie księstwa zatorskiego wsie Lipowa17 oraz Graboszyce18. W XVII 
w. kolejne wsie z omawianego obszaru stały się własnością kościelną. Sprowadzony 
w 1611 r. do Zebrzydowic klasztor oo. Bonifratrów został uposażony w dwie wsie, 
a mianowicie Zebrzydowice i Bieńkówkę19. 

W średniowieczu obszar pogranicza śląsko-małopolskiego stanowił strefę 
wpływu zgromadzeń cysterskich. Pierwszym klasztorem, który posiadał dobra 
ziemskie na tym terenie, był konwent lubiąski20. Mogiła obok Henrykowa i Ka-
mieńca była jedną z filii tego klasztoru. Należy zaznaczyć, że Lubiąż posiadał 500 
łanów ziemi usytuowanych gdzieś na terenie ziemi oświęcimskiej, które uzyskał 
w wyniku nadania Mieszka Otyłego, księcia opolsko-raciborskiego, w 1246 r.21 Czas 
fundacji klasztoru lubiąskiego, tj. 1163 r., przypada na okres rządów Bolesława 
Wysokiego. W tym czasie Śląsk był jedną z najuboższych i najsłabiej rozwiniętych 
dzielnic Polski22. Stąd przychylność Piastów śląskich względem mnichów cyster-
skich, których chętnie sprowadzali na swoje ziemie, aby w ten sposób przyczynili 
się oni do ich zagospodarowania. Wielokrotnie podkreślano rolę cystersów w krze-
wieniu kultury materialnej, a także rozwoju sieci osadniczej23. W historiografii 

 16 DLb III, s. 181-224; także: M. Rokosz, Pulchrum patriae clenodium et fortis contra hostiles insidias muniment. 
Kilka uwag o czynniku geograficznym w dziejach opactwa tynieckiego, w: Benedyktyni tynieccy w średniowieczu, 
red. K. Żurowska,Wawel‒Tyniec 1994 r., s. 67-70; G. Labuda, Szkice historyczne XI wieku. Początki klasztoru 
benedyktynów w Tyńcu, „Studia Źródłoznawcze”, 1994, t. 35, s. 23-64; W. Mischkle, Benedyktyni tynieccy w 
średniowieczu. Sesja naukowa w Toruniu 13-15 X 1994, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 1995, r. 43, 
nr 3, s. 405-413.

 17 Od 1246 r., w XV w. została ona utracona, a w 1680 r. występuje już jako własność szlachecka. 
 18 Po 1253 r., od 1470 r. była własnością szlachecką; zob. DLb III, s. 279-300; B. Ulanowski, O założeniu i wy-

posażeniu klasztoru benedyktynek w Staniątkach, „Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno- 
Filozoficzny”, seria II, t. 3, Kraków 1862, s. 1-131; M. Borkowska, Benedyktynki, w: Zakony benedyktyńskie w 
Polsce, Tyniec 1981, s. 143-146.

 19 Encyklopedia katolicka, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1976, t. II, s. 800.
 20 Por. J. Rajman, Jamielnica. Wieś i klasztor cysterski na Górnym Śląsku, Katowice 1995, s. 28-30.
 21 J.J. Jażdżewski, Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642), Wrocław 1992, s. 38; 

S. Wielgosz, Wielka własność cysterska w osadnictwie pogranicza Śląska i Wielkopolski, Poznań 1964, s. 46; W. 
Korta, op. cit., s. 43, 73; S. Rybandt, op. cit., s. 22. 

  Zdaniem S. Rybandta załamanie się fundacji woszczyckiej spowodowało, że książę Mieszko Otyły nadał 
cystersom lubiąskim łany w ziemi oświęcimskiej.

 22 Zob. B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1997, s. 61 i n., 99-108, por. F. Bujak, op. cit., Poznań 
2001, s.187-189.

 23 Por., Z. Wielgosz, op. cit., s. 74; M. Kaczmarek, Udział klasztorów cysterskich w XIII-wiecznej modernizacji Śląs-
ka. Doświadczenia i perspektywy badawcze, Toruń 2000, t. II, cz. I, s. 136; T. Manteuffel, Papiestwo i cystersi ze 
szczególnym uwzględnieniem ich roli w Polsce na przełomie XII i XIII w., Warszawa 1955, s. 5 i n., S. Epperlein, 
Mit fundacyjny niemieckich klasztorów a relacja mnicha lubiąskiego z XIV wieku, „Przegląd Historyczny”, 1967, 
z. 4, s. 587-603 (autor zakwestionował przesadne wyolbrzymianie osadniczej roli cystersów, wykazał, że kiedy 
cystersi przybyli na Śląsk, zajmowali tereny już zasiedlone).

pojawił się również pogląd, zgodnie z którym działalność mnichów cysterskich na 
pograniczu miała wymiar czysto polityczny. Klasztor lubiąski miał spełniać rolę 
naturalnej bariery przed nasilającą się ekspansją brandenburską24. Związek Mogiły 
z Lubiążem był silny ze względu na łączącą je więź filiacyjną. Z pewnością przy 
wyborze Lubiąża jako ośrodka, który miał za zadanie koordynowanie prac przy 
tworzeniu nowej placówki cysterskiej na terenie Mogiły, nie kierowano się wyłącz-
nie względami terytorialnymi. Zdaniem Stanisława Rybandta konwent mogilski 
miał bronić interesów klasztorów wywodzących się z linii pforckiej25. Ze względu 
na prestiżowy charakter Lubiąża chciano zapobiec przyszłemu oddziaływaniu 
klasztorów małopolskich na tereny, które już zostały objęte wpływami konwentu 
lubiąskiego. Wynikało to z posiadania przez klasztor lubiąski licznych posiadłości 
ziemskich zlokalizowanych na terenie Śląska, które uzyskał w wyniku licznych 
nadań książęcych i prywatnych. Dodatkowo obszar pogranicza był ściśle ze sobą 
powiązany ze względu na łączące go szlaki komunikacyjne26. Posiadanie majątków 
ziemskich przez cystersów mogilskich w rejonie pogranicza śląsko-małopolskiego 
zapewniało tym terenom stałą łączność pomiędzy sobą, pomimo że były one od-
rębnymi pod względem administracyjnym dzielnicami. Dodatkowym spójnikiem 
była sieć parafialna, dzięki której klasztor mogilski mógł oddziaływać na kościoły 
parafialne funkcjonujące na terenie ich wsi, które były usytuowane na pograniczu27. 

Pierwszą wzmiankę na temat łanów ziemskich cystersów mogilskich na ob-
szarze obecnego powiatu wadowickiego podaje nam źródło z 1284 r. Wystawcą 
powyższego dokumentu był Przemysław, książę oświęcimski. Dokument został spi-
sany dla opactwa cystersów w Mogile w sprawie zamiany łanów znajdujących się 
we wsiach Spytkowice i Łączany28. Z inicjatywy ówczesnego księcia 6 łanów ze wsi 

 24 Por. H. Chłopocka, Fundacje cysterskie w Polsce średniowiecznej w poglądach historiografii polskiej, w: Historia i 
kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, red. J. Strzelczyk, Poznań 1987, s. 22.

 25 S. Rybandt, op. cit., s. 22; zob. J. Zawadzka, Proces fundowania opactw cysterskich w XII i XIII wieku, „Roczniki 
Humanistyczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, 1958, t. 7, s. 123-148 (autorka podkreśliła, że wizy-
tatorzy byli zobowiązani do ocenienia przyszłych dochodów, a także tego, czy do nadanych dóbr ziemskich 
nie będzie w przyszłości zgłaszać roszczeń rodzina fundatora). 

 26 Por. J. Małecki, Studia nad rynkiem regionalnym Krakowa w XVI wieku, Warszawa 1963, s. 37. Autor wymienia 
trzy szlaki komunikacyjne, pierwszy, który prowadził z Małopolski na Śląsk, przez Zator i Oświęcim do 
pd.-wsch. części Śląska (Opawa), drugi przez Olkusz i Sławków do Opola, Brzegu i Wrocławia, trzeci przez 
Zabierzów i Chrzanów.

 27 Zob. S. Kumor, Początki organizacji dekanalnej na ziemiach polskich, „Roczniki Teologiczno-Kanonicze”, 1960, 
t. 7, z. 2, s. 89-101. Autor podkreśla, że tereny oświęcimskie były w tym czasie ściśle związane z krakowską 
organizacją kościelną. 

 28 Z. Leszczyńska-Skrętowa, Łączany, w: Słownik historyczno-geograficzny (dalej: SHG), oprac. W. Bukowski, J. 
Kurtyka, J. Laberschek, Z. Leszczyńska-Skrętowa, F. Sikora, J. Wiśniewski (i inni), cz. III, z. IV, Kraków 2003, s. 
881-883. Słownik potwierdza nadanie Przemysława, księcia opolskiego i oświęcimskiego, na rzecz klasztoru 
mogilskiego w drodze zamiany 16 łanów w lesie książęcym koło Łączan.
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Spytkowice, które należały wcześniej do klasztoru mogilskiego, zostało zamienio-
nych na 17 łanów frankońskich położonych w pobliżu lasu przy Łączanach, które 
stanowiły własność księcia oświęcimskiego29. O tej zamianie wspomina również 
Długosz, pisząc, że za rządów opata Engilberta30 cystersi nabyli las w zamian za 
sześć łanów we wsi Spytkowice31. W wyniku tej transakcji klasztor poszerzył swe 
posiadłości o tereny na wschód od Spytkowic.

Pierwszą poświadczoną wsią, którą cystersi mogilscy posiadali w granicach daw-
nego księstwa zatorskiego, był Ryczów. Wieś ta została przez nich założona na po-
czątku XIV w. Ryczów sąsiadował od strony północno-zachodniej ze Spytkowicami, 
od północnego-wschodu z Łączanami, od południowego-wschodu ze wsią Półwieś, 
a od strony południowo-zachodniej z Wróblówką32. Dokument z 1302 r.33, którego 
wystawcą był ówczesny książę cieszyński Mieszko, umożliwił cystersom mogilskim 
podjęcie działań mających na celu uzyskanie możliwości lokowania własnej wsi. 
Z treści tego dokumentu dowiadujemy się, że książę nadał klasztorowi mogilskiemu 
las, który znajdował się na wschód od wsi Bachowice34 i Spytkowice, a którego gra-
nica rozciągała się aż do wsi Łączany i Zajączkowice35. Wraz z lasem mnisi mogilscy 
uzyskali prawo do zagospodarowania całego nadanego im obszaru, a w przyszłości 
do założenia na tym terenie wsi. Dodatkowo uzyskali przyzwolenie na zakładanie fol-
warków, młynów, stawów, barci pszczelich oraz prawo do polowań. Zgodnie z nada-
niem księcia oświęcimskiego ludność chłopska zamieszkująca wzmiankowany obszar 
stała się ludnością poddańczą względem opata mogilskiego. Z tego tytułu miał on 
prawo do pobierania daniny od tamtejszej ludności. Dwa lata później, tj. w 1304 r., 
ten sam książę cieszyński Mieszko potwierdził wcześniejsze nadanie, zezwalając cy-
stersom mogilskim na założenie wsi w obrębie wzmiankowanego lasu36. Wieś ta miała 
być ulokowana pomiędzy wsią Łączany a drogą, która prowadziła do wsi Woźniki, 

 29 Z. Mog., nr 36, s. 29. 
  W Spytkowicach cystersi posiadali 16 łanów, które nabyli zapewne przed 1284 r.
 30 Był opatem w latach 1283-1290. Długosz błędnie przedłużył rządy Engelberta o 8 lat; zob. Excepta et libro 

mortuorum monasterii Mogilensis ordinis Cisterciensis, wyd. W. Kętrzyński, MPH 5, Lwów 1888, s. 811.
 31 DLb III, s. 435.
 32 Biblioteka Naukowa PAN i PAU, dalej: BN, rps nr 1890, s. 574-594.
 33 Z. Mog., nr 45, s. 35, także Archiwum Cystersów Mogilskich, dalej: ACM, rps nr 25, s. 69-70.
 34 F. Sikora, Bachowice, w: SHG, oprac. W. Bukowski, J. Kurtyka, J. Laberschek, Z. Leszczyńska-Skrętowa, 

F. Sikora, J. Wiśniewski (i inni), cz. I, z. I, Wrocław‒Warszawa‒Kraków‒Gdańsk 1980, s. 11-12. 
Wieś położona 5 km na południowy zachód od Zatora, w 1302 r. cystersi mogilscy uzyskali las między wsi-
ami: Łączany, Zajączkowice, Bachowice i Spytkowice, a w 1304 r. las między Łączanami a drogą do Woźnik. 
Por. P. Mostowik, op. cit., s. 186-187.

 35 Z. Mog., nr 45, s. 35.
 36 Z. Mog., nr 46, s. 36, także ACM, rps nr 25, s. 77-79.

Bachowice i Spytkowice. W tym rejonie została założona nowa wieś, której nazwy 
powyższy dokument nie wymienił37. W Księdze uposażeń diecezji krakowskiej Długo-
sza również pojawia się wzmianka na temat wspomnianej wyżej wsi. Długosz wspo-
mniał o nadaniu cystersom lasu Ryczów38. Informacji na temat nadania cystersom 
wspomnianego lasu dostarczyły nam wymienione przeze mnie dokumenty z lat 1302 
i 1304. W Księdze uposażeń diecezji krakowskiej została po raz pierwszy wymieniona 
nazwa nowo lokowanej wsi, tj. Ryczów. Informacja o założeniu nowej wsi pojawiła 
się również w kronice klasztornej pióra brata Mikołaja z Krakowa, który zanotował 
pod rokiem 1302, że książę cieszyński Mieszko nadał cystersom przywilej, w wyniku 
którego uzyskali oni las w Ryczowie, pomiędzy Łęczanami, Zajączkowicami, Bacho-
wicami i Spytkowicami39, a pod 1304 r. pisze dalej, że teren, na którym znajdował 
się wzmiankowany las, został objęty licznymi swobodami. Dodatkowo obszar ten 
zwolniono z obowiązku świadczenia ciężarów książęcych40. Informację tę powiela 
także kontynuator kroniki klasztornej ks. Sebastian Kiełczewski, podając, że opat kon-
wentu mogilskiego uzyskał od księcia cieszyńskiego Mieszka las położony pomiędzy 
wsiami: Łączany, Bachowice oraz Spytkowice41. Od początku lokowania Ryczowa, tj. 
ok. 1302 r., wieś ta pełniła funkcję centrum administracyjnego całego klucza dóbr, 
w skład którego poza Ryczowem wchodziły jeszcze wsie Woźniki, Zygodowice42 oraz 
Półwieś. Być może możliwość prowadzenia działań osadniczych na terenie pograni-
cza wpłynęła na to, że cystersi chętniej nabywali kolejne majątki ziemskie na owym 
obszarze, chcąc w ten sposób poszerzyć swoje wpływy w tym rejonie. 

Wieś Woźniki została założona po prawej stronie brzegu rzeki Skawy. Od 
strony wschodniej sąsiadowała ze wsią Zygodowice, od północno-wschodniej ze 
wsią Bachowice, od północno-zachodniej ze wsią Graboszyce43, a od południo-
wej ze wsiami Radocza i Witanowice44. Wieś Woźniki jest jedną z najstarszych 
wsi położonych w księstwie zatorskim. Jak sama nazwa wskazuje, była ona wsią 

 37 Ibidem, s. 36, ACM, rps nr 25, s. 128-130. 
 Dokument z 1304 r. został potwierdzony ponownie w odpisie z 1343 r., zob. ACM, rps nr 25, s. 128-130.
 38 DLb III, s. 435.
 39 Chronicon monasteri Claratumberis Ordinis Cisterciensis, wyd. W. Kętrzyński, MPH 6, Lwów 1893, s. 441.
 40 Ibidem, s. 441. Nadanie to zostało potwierdzone ponownie w 1317 r. , zob. Chronicon..., op. cit., s. 442.
 41 Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, dalej: BCzart, rps nr 3652 III, s. 25.
 42 W dokumentach nazwa tej miejscowości jest różnie zapisywana, m.in. Żygodowice, Żegodowice bądź Zy-

godowice, obecna nazwa to Zygodowice. Wieś ta jest położona w województwie małopolskim, w powiecie 
wadowickim, w gminie Tomice.

 43 F. Sikora, Graboszyce, w: SHG, oprac. W. Bukowski, J. Kurtyka, J. Laberschek, Z. Leszczyńska-Skrętowa, F. Sikora, 
J. Wiśniewski (i inni), cz. II, z. I, Wrocław‒Warszawa‒Kraków‒Gdańsk‒Łódź 1989, s. 30-31.

 Wieś ta jest położona 6 km na południe od Zatora.
 44 BN, rps nr 1890, s. 594-602.
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służebną45. Kazimierz I, książę opolski, w 1228 r. zlecił ówczesnemu wojewodzie 
opolskiemu Klemensowi z Ruszczy ufortyfikowanie grodu w Opolu46. W ramach 
rekompensaty za poniesione koszty książę opolski nadał Klemensowi z Rusz-
czy liczne posiadłości ziemskie zlokalizowane pomiędzy rzekami Wisłą i Skawą47. 
W skład nadanych ziem weszła również wieś Woźniki. Wspomniał o niej również 
Długosz w opisie uposażenia klasztoru Benedyktynek w Staniątkach48. Fundatora-
mi tego klasztoru byli Klemens z Ruszczy z rodu Gryfitów i jego żona Racława49. 
W wyniku nadania kasztelana krakowskiego mniszki uzyskały dodatkowo dwie 
wsie, m.in. Ostrów i Podłęże położone w okolicy Krakowa. Klemens z Ruszczy 
stał się posiadaczem tych wsi po dokonanej zamianie z opatem tynieckim, który 
odstąpił mu wsie Łętkowice i Woźniki50. Od 1239 r. powyższa wieś weszła w skład 
uposażenia klasztoru Benedyktynów z Tyńca51. Następnie właścicielami wsi Woź-
niki byli przedstawiciele rodu Radwanitów; jeden z nich, Mikołaj zwany Byczko, 
w 1324 r. sprzedał ją Stefanowi, opatowi mogilskiemu52. Dokument kupna został 
zatwierdzony przez Jana, księcia oświęcimskiego, i jego matkę w Krakowie. Nieste-
ty nie podał on informacji na temat kwoty, za którą mnisi zakupili wieś Woźniki. 
Cystersi mogilscy nabyli wzmiankowaną wieś wraz ze wszystkimi użytkami oraz 
znajdującymi się w jej granicach lasami, wodami, łąkami i polami. O kupnie przez 
cystersów mogilskich wsi Woźniki wspomina również Długosz w Księdze uposa-
żeń diecezji krakowskiej, podając, że opat Stefan z Krakowa zakupił dla klasztoru 
Woźniki w 1323 r.53 W kronice brata Mikołaja została umieszczona pod rokiem 
1324 zapiska mówiąca o tym, że ówczesny opat mogilski Stefan podczas swoich 

 45 K. Buczek, Książęca ludność służebna w Polsce wczesnofeudalnej, Wrocław‒Kraków 1958, s. 34, 60.
 Osady o nazwie Woźniki często były identyfikowane z kołodziejami, na terenie Polski występuję wiele osad 

o tej nazwie. Por. K. Modzelewski, Z badań nad organizacją służebną w Polsce wczesnofeudalnej, „Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej”, 1961, R. IX, nr 4, s. 703-739; idem, Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego 
X-XIII wiek, Poznań 2002, 16-21.

 46 Por. J. Rajman, Od średniowiecza do upadku I Rzeczypospolitej, w: Historia Czeladzi, red. J. Drabina, t. I, Czeladź 2012, 
s. 96-97. Autor podaje, że Klemens z Ruszczy, wojewoda opolski, został wynagrodzony przez księcia opolskiego 
Kazimierza za wierną służbę, za to, że jego brat Wierzbica podjął się sfinansowania wybudowania nowego zamku 
opolskiego, a także za obietnicę sfinansowania budowy połowy murów zamku w Opolu, za co otrzymał liczne dobra. 

 47 P. Mostowik, op. cit., s. 198.
 48 Ibidem, s. 198-199.
 49 J. Kłoczowski, Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce, Kraków 2010, s. 193-194. Klasztor został ufun-

dowany w początkach XIII w., pierwszą ksienią klasztoru była Wizenna, córka Klemensa z Ruszczy.
 50 DLb III, s. 430. Długosz pisze, że kasztelan krakowski Klemens z Ruszczy z rodu Grifitów przekazał benedyktyn-

kom ze Staniątek wsie Ostrów i Podłęże, które uzyskał w wyniku przeprowadzonej zamiany z opatem tynieckim.
 51 P. Mostowik, op. cit., s. 198-199.
 52 Z. Mog., nr 53, s. 4.
 53 DLb III, s. 430, 435, prawdopodobnie Długosz pomylił się w zapisie daty, ponieważ na dokumencie kupna 

wsi przez cystersów jest podany rok 1324 (zob. K. Mog., nr 53, s. 41).

dziesięcioletnich rządów dokonał zakupu wsi Woźniki54. Podobnie jak brat Mikołaj 
ks. S. Kiełczewski podaje, że jedną z wielu zasług opata mogilskiego było kupno 
wsi Woźniki55. Zgodnie z tym należy założyć, że od 1324 r. do końca XVII w. 
wieś Woźniki znajdowała się w posiadaniu cystersów mogilskich. Nabycie przez 
cystersów owej wsi zostało ostatecznie zatwierdzone w 1328 r. W tym roku brat 
wspomnianego Mikołaja, Wyszek, zrzekł się jakichkolwiek praw do wsi Woźniki, 
która cztery lata wcześniej została sprzedana przez jego brata56. Mimo nabycia wsi 
przez cystersów krewni Mikołaja Byczki wnosili roszczenia względem niej.

Wieś Zygodowice, jak podał Długosz, była położona nad potokiem Othusa57, 
na północny wschód od Woźnik. Wieś ta sąsiadowała od strony północnej ze wsią 
Kaniów, na wschodzie z Tłuczanem i Wyźrałem, na zachodzie z Graboszycami, 
a na południu ze wsią Woźniki58. Ze względu na brak źródeł trudno określić, kie-
dy powstała wieś Zygodowice. Prawdopodobnie w XIII w. była własnością księ-
cia oświęcimskiego. W archiwum cystersów mogilskich zachował się dokument 
z 1317 r. mówiący o tym, że część wsi Zygodowice nadał Władysław, książę oświę-
cimski, swojemu rycerzowi Hankowi z Prandocina59. Granica tej wsi rozciągała 
się od potoku zwanego Rędzina aż do wsi Witanowice. Druga część wsi należała 
do dworzanina Schottena, który uzyskał część Zygodowic od księcia cieszyńskie-
go Mieszka60. Wzmiankowany Hanko odkupił drugą część wsi Zygodowice wraz 
z łąkami, polami, lasami, pasiekami od wspomnianego Schottena. W ten sposób 
cała wieś znalazła się w jego posiadaniu. Być może pewna część tej wsi została 
nabyta przez cystersów, w czasie kiedy stanowiła ona jeszcze własność rycerską. 
Takie założenie tłumaczyłoby zapiskę Długosza o tym, że wieś ta została nabyta 
przez konwent za rządów opata Teodoryka61. Kolejną informację na temat naby-
cia powyższej wsi również podał nam Długosz, pisząc, że opat Stefan z Krakowa 
dokonał zakupu tej wsi62. Zapewne za jego rządów mnisi nabyli w całości wieś 

 54 Chronicon..., op. cit., s. 443.
 55 BCzart, rps nr 3652 III, s. 25.
 56 Z. Mog., nr 56, s. 44.
 57 DLb III, s. 430.
 58 BN, rps nr 1890, s. 596-600.
 59 Z. Mog., nr 49, s. 38.
 Wacław nadał Hankowi z Prandocina 50 łanów frankońskich za zasługi (por. P. Mostowik, op. cit., s. 201-202).
 60 Ibidem, s. 39.
 61 DLb III, s. 430. Teodoryk był opatem ok. 14 lat, w latach 1288/1290-1304; zapiska ta nie podaje nam żadnych 

bliższych informacji na temat owej wsi, informacji o zakupie części wsi za opata Teodoryka nie potwierdza 
żadne inne źródło (por. M. Zdanek, Proces implantacji..., op. cit., s. 540).

 62 DLb III, s. 435.
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Zygodowice. Datę nabycia wsi uwzględnia kronika klasztorna spisana przez brata 
Mikołaja. Według niego cystersi zakupili wieś Zygodowice w tym samym roku co 
wieś Woźniki, tj. w 1324 r.63 W związku z tym należy założyć, że mnisi mogilscy 
nabyli ową wieś po 1324 r., ale nie później niż w 1329 r., gdyż w roku tym zmarł 
opat Stefan z Krakowa64. Niestety żaden z powyższych dokumentów nie podał 
informacji na temat kwoty, za którą cystersi kupili tę wieś. Kolejna wzmianka na 
temat wsi Zygodowice odnosi się do 1359 r.65 Z tego roku pochodzi dokument, na 
mocy którego wsie klasztoru mogilskiego, tj. Woźniki i Zygodowice, zostały zwol-
nione z uiszczania niektórych ciężarów na rzecz księcia oświęcimskiego Janusza. 
W zamian za zwolnienie od ciężarów książęcych (w postaci daniny w naturze) 
klasztor mogilski musiał zapłacić księciu oświęcimskiemu 70 grzywien66. Doku-
ment ten potwierdza transakcję kupna wsi Woźniki od Mikołaja zwanego Byczko 
i Zygodowic od Hanki z Prandocina. 

Ostatnią wsią, którą nabyli cystersi mogilscy w księstwie zatorskim, była Pół-
wieś. Wieś ta sąsiadowała od strony północno-zachodniej ze wsią Ryczów, od 
strony północnej z Łączanami, na wschodzie z Chrząstowicami67, a od strony 
południowej ze wsiami Kossów i Tłuczyn68. Półwieś prawdopodobnie została zało-
żona w XIII w. W okresie XV w. była własnością Mikołaja Szaszowskiego, dziedzica 
Girałtowic, od którego cystersi mogilscy nabyli wyżej wspomnianą wieś. Z 1450 r. 
pochodzi pierwszy dokument, który potwierdza, iż konwent mogilski odkupił 
Półwieś od Mikołaja Szaszowskiego69. Dokument ten sugerowałby, iż cystersi we-
szli w posiadanie wsi jeszcze w I połowie XV w. Wieś tę zakupili cystersi za kwotę 
120 grzywien ze wszystkimi użytkami, plonami, poddanymi, czynszami, danina-
mi, pustkowiami, rolami uprawnymi, łąkami, borami, lasami, gajami, pasiekami 
oraz młynami70. Nabycie Półwsi przez klasztor mogilski potwierdza także Wacław, 
książę oświęcimsko-zatorski, w 1453 r.71 W kronice klasztornej pióra brata Miko-

 63 Chronicon..., op. cit., s. 441, kronikarz ks. S. Kiełczewski nie podał informacji na temat kupna wsi Zygodowice. 
 64 Był opatem w latach 1319-1329; zob. Żywoty opatów mogilskich do XVII w. dedykowane Janowi Wężykowi, 

BCzart, rps sygn. 3062.IV, s. 14.
 65 Z. Mog., nr 75, s. 63.
 66 Ibidem.
 67 F. Sikora, Chrząstowice, w: SHG, oprac. W. Bukowski, J. Kurtyka, J. Laberschek, Z. Leszczyńska-Skrętowa, 

F. Sikora, J. Wiśniewski (i inni), cz. I, z. 2, Wrocław‒Warszawa‒Kraków‒Gdańsk‒Łódź 1985, s. 383-385. 
 Wieś położona 13 km na zachód od Zatora.
 68 BN, rps nr 1890, s. 590-593.
 69 Z. Mog., nr 135, s. 123; por. P. Mostowik, op. cit., s. 183.
 70 Ibidem, 124.
 71 ACM, rps nr 27, s. 75v, została tutaj przytoczona treść dokumentu z 1450 r. 

łaja pod rokiem 1450 znajduje się zapiska mówiąca o tym, że opat Tomasz kupił 
środkową część wsi Półwieś w księstwie zatorskim za sumę 120 grzywien. Z kolei 
w 1453 r. kronika odnotowała, że książę oświecimsko-zatorski Wacław zatwierdził 
tę transakcję, a także nadał wzmiankowanej wsi przywileje72. Informacja ta została 
również powielona w kronice ks. S. Kiełczewskiego, który zapisał, że cystersi kupili 
wieś Półwieś w 1450 r.73 Informację na temat daty zakupu owej wsi podaje nam 
również Długosz74. Według niego wieś zakupił opat Tomasz75. Należy przyjąć, że 
cystersi mogilscy stali się właścicielami wsi Półwieś niedługo po 1450 r. Podobnie 
jak w przypadku wcześniejszych wsi cystersi nabyli w 1502 r. od Janusza, księcia 
oświęcimsko-zatorskiego, prawo zwierzchnie do wspomnianej wsi. W zamian za 
rezygnację z prawa zwierzchniego klasztor był zobowiązany zapłacić księciu oświę-
cimsko-zatorskiemu 60 grzywien.

Należałoby zadać sobie pytanie, jaki charakter miały wsie cysterskie zlokali-
zowane na terenie dawnego księstwa zatorskiego. Ze względu na liczne przywileje 
immunitetowe cystersi mogli pozwolić sobie na rozwój nowego osadnictwa, a tak-
że unowocześnienie już istniejącego ustroju gospodarczego76. Darowizna, którą 
uzyskali od księcia cieszyńskiego Mieszka umożliwiła im kolonizację nadanego im 
pustkowia leśnego. Tam też została założona przez cystersów wieś zwana Ryczów. 
Była ona jedyną wsią, którą założyli mnisi mogilscy na tzw. surowym korzeniu, 
lokując ją na prawie niemieckim. Ze względu na obszar, w którym została ona 
założona, konieczne było przeprowadzenie osuszenia terenu i wykarczowania lasu. 
Zgodnie z zasadami lokacji wsi na prawie niemieckim cystersi musieli sprowa-
dzić do nowo powstałej osady ludność77. Pozostałe wsie, tj. Woźniki, Zygodowice i 
Półwieś, nabyli cystersi drogą kupna. Wsie te pierwotnie były wsiami książęcymi, 
podlegającymi prawu książęcemu. Nie dysponujemy żadnym dokumentem, który 
poświadczałby przeniesienie owych wsi na prawo niemieckie78. Dopiero na prośbę 
opata Andrzeja Szpota, sufragana królewskiego, król Zygmunt August wystawił 

 72 Chronicon..., op. cit., s. 460.
 73 BCzart, rps nr 3652 III, s. 36.
 74 DLb III, s. 436.
 75 Tomasz był opatem mogilskim w latach 1445-1460. Długosz błędnie podaje, że sprawował on ten urząd przez 

18 lat, zob. Excepta et libro..., op. cit., s. 813.
 76 Początek XIV w. był dla cystersów czasem prężnego rozwoju. W okresie tym nabyli oni wiele nowych wsi, 

w tym również na terenie pogranicza śląsko-małopolskiego. 
 77 Z. Mog., nr 45, s. 35 i 46, s. 36.
 78 Zob. K. Modzelewski, Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Wrocław‒Warszawa‒Kraków‒Gdańsk‒Łódź 

1987, s. 248-249. Autor podkreślił, że od poł. XIII w. pojawił się nowy typ lokacji polegający nie na zakładaniu 
nowych wsi, ale na nadawaniu prawa niemieckiego polskiej ludności we wsiach, które istniały już od dawna. 
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w 1552 r. dokument, na mocy którego wspomniane wyżej wsie wraz z Ryczowem 
zostały przeniesione z prawa książęcego zatorskiego na prawo królestwa polskie-
go79. Do początku I poł. XVI w. podlegały one pod jurysdykcję księcia zatorskiego. 
Jednak zachowane dokumenty potwierdzające zakup przez cystersów mogilskich 
w II połowie XVI w. sołectw we wsi Zygodowice i Półwieś świadczą o tym, że wsie 
te musiały wcześniej zostać przeniesione z prawa polskiego na niemieckie80. Nie-
stety nie posiadamy żadnych informacji na temat przywilejów, które były nadane 
sołtysowi. Jedyna wzmianka na temat sołtysa ryczowskiego pochodzi z dokumentu 
księcia cieszyńskiego Mieszka z 1304 r. Znajduje się tam informacja dotycząca 
zobowiązania sołtysa do zbierania czynszu, a także sprawowania sądownictwa 
w przypadku lżejszych przestępstw81. Ciężkie przestępstwa były rozpatrywane 
przed sądem wyższym na zamku krakowskim. 

W XIV w. miał miejsce spór toczony o prawo własności do wsi Woźniki po-
między opatem mogilskim a krewnymi Mikołaja Byczki. Do pierwszego jawnego 
konfliktu doszło już w 1344 r.82 Spór ten rozegrał się pomiędzy krewnym Mikołaja 
Byczki, Janem, księciem oświęcimskim, a opatem mogilskim. Przedmiotem sporu 
było bezprawne zajęcie wsi Woźniki, której prawowitym właścicielem był klasz-
tor mogilski, oraz zniszczenie wsi Ryczów i Zygodowice. Wzmiankowana wieś 
została zajęta przez krewnego Mikołaja Byczki, ponieważ w ten sposób chciał on 
zmusić księcia oświęcimskiego do spłacenia zaciągniętych u niego długów. Księ-
ciu oświęcimskiemu z tytułu prawa zwierzchniego przysługiwał pobór dziesięci-
ny z wspomnianej wyżej wsi83. Cystersi mogilscy płacili księciu oświęcimskiemu 
czynsz w wysokości 4 grzywien, po 2 grzywny na święto św. Michała i św. Marcina. 
W ramach rekompensaty za poniesione straty wsie cysterskie, tj. Woźniki i Zygo-
dowice, zostały zwolnione na sześć lat od świadczenia ciężarów na rzecz księcia 
Jana oświęcimskiego84. Po zakończeniu sporu w niedługim czasie doszło ponownie 
do zajęcia Woźnik. Jednak spór pomiędzy opatem mogilskim a spadkobiercami 
Michała Byczki odżył na nowo. Zgodnie z treścią dokumentu żona Sezemy Klara 
zajęła ponownie wieś Woźniki, usuwając stamtąd cystersów. W cały konflikt za-

 79 Z. Mog., nr 168, s. 155.
 80 Z. Mog., nr 175, s. 161, potwierdza, że Zygodowice były wsią na prawie niemieckim; Z. Mog., nr 177, s. 163, 

potwierdza on, że wsie Ryczów i Półwieś funkcjonowały na prawie niemieckim. Dokumenty te zostaną 
omówione przeze mnie w dalszej części artykułu.

 81 Z. Mog., nr 46, s. 36.
 82 Z. Mog., nr 62, s. 50.
 83 Ibidem, s. 50; zob. J. Rajman, Księstwo oświęcimskie..., op. cit., s. 30-31.
 84 Z. Mog., nr 62, s. 51.

angażował się ówczesny biskup krakowski Jan Grotowic85. Podczas prowadzonych 
rozmów przypomniano prawa dziedziczne cystersów do wsi Ryczów wraz z wcze-
śniej nadanymi przez księcia Mieszka swobodami. Ponadto nie uznano roszczeń 
wnuka Michała Byczki Sezemy do wsi Woźniki. W wyniku zaistniałej sytuacji 
biskup opowiedział się po stronie cystersów i w 1345 r. ekskomunikował księcia 
oświęcimskiego, który był sprawcą powstałego konfliktu86. W związku z tym książę 
był zmuszony do podjęcia kolejnych rozmów mediacyjnych, w wyniku których 
książę oświęcimski wraz z Sezemą ukorzyli się przed biskupem i zrezygnowali ze 
swoich roszczeń. Zgodnie z postanowieniem sądu rozjemczego z 1346 r. cystersi 
odzyskali nieprawnie zajętą im wieś87. Ponadto otrzymali jeszcze od księcia oświę-
cimskiego przywilej, w którym zostali zwolnieni na dwa lata, a chłopi na sześć 
lat od ciężarów książęcych z wspomnianej wsi. Dopiero w 1359 r. klasztor został 
całkowicie zwolniony przez Jana, księcia oświęcimskiego, od ponoszenia ciężarów 
książęcych88. W obrębie wsi Woźniki ciągle dochodziło do konfliktów pomiędzy 
klasztorem mogilskim a dziedzicami sąsiednich wsi. Jako przykład można przyto-
czyć dokument z 1406 r., którego wystawcą był ówczesny sędzia ziemski Tomasz 
Szeliga, rozjemca w sporze zaistniałym pomiędzy Paskiem, dziedzicem Radoczy, 
a opatem mogilskim Janem. W efekcie cystersom przyznano prawo do użytko-
wania wody, która zaopatrywała staw rybny i młyn na rzece Skawa, położonej 
niedaleko klasztornej wsi Woźniki. Ponadto dokument gwarantował konwentowi 
mogilskiemu nienaruszalność jego interesów w tym rejonie89.  

W XV w. dochodziło do licznych sporów granicznych, w wyniku czego klasz-
tor mogilski musiał się procesować z właścicielami sąsiednich wsi, którzy zgła-
szali swoje roszczenia względem wsi klasztornych. Do takiego sporu doszło m.in. 
w 1448 r. pomiędzy Tomaszem, opatem mogilskim, a Wacławem, księciem zator-
skim. W tym czasie cystersi posiadali w księstwie zatorskim trzy wsie, tj. Ryczów, 
Woźniki i Zygodowice. Kwestią sporną była przynależność wsi Woźniki i Zygodo-
wice, które cystersi nabyli drogą kupna, a także roszczenia księcia do pobierania 
ciężarów. Prawo do użytkowania tych wsi klasztor mogilski nabył w I poł. XIV w., 
a w II poł. XIV w. został zwolniony z większości ciężarów książęcych. W związku 
z tym książę zatorski musiał uznać racje cystersów i zrezygnować ze swoich rosz-

 85 Ibidem, s. 51.
 86 Ibidem, s. 52.
 87 Z. Mog., nr 64, s. 53-54; ACM, rps nr 25, s. 114-115.
 88 Z. Mog., nr 74, s. 63.
 89 Z. Mog., nr 111, s. 94-95.
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czeń względem wyżej wymienionych wsi. Ugoda ta została potwierdzona 1449 r.90 
Zgodnie z jej treścią książę zatorski Wacław sprzedał klasztorowi mogilskiemu 
swoje prawa książęce ze wsi Woźniki i Zygodowice za sumę 100 grzywien91. Chcąc 
zażegnać wszelkie kłótnie związane z prawem własności oraz kwestie ciężarów 
książęcych, ówczesny król polski Zygmunt August przeniósł wszystkie wsie klasz-
toru mogilskiego znajdujące się w księstwie zatorskim, tj. Ryczów, Woźniki, Zy-
godowice i Półwieś, z prawa książęcego na prawo polskie (o czym wspomniałam 
powyżej). Dokument, który potwierdził dokonanie tej zamiany, został spisany 
w 1552 r.92 

Na terenie sołectwa we wsi Półwieś znajdował się wielki staw, który przez długi 
czas był przyczyną ciągłych konfliktów pomiędzy opatem mogilskim a opatem 
tynieckim. W 1503 r. dokonano rozgraniczenia posiadłości klasztoru mogilskiego 
i tynieckiego z powodu zaistniałego sporu93. Wspomniany staw znajdował się 
w pobliżu drogi wiodącej do wsi Ryczów, koło strumienia zwanego Okleszna94. 
Miał on należeć zgodnie z prawem bliższości do opata tynieckiego przez okres 
209 lat. Zgodnie z treścią tego dokumentu mnisi tynieccy uzyskali staw większy 
wraz z łąkami i niwami zwanymi Pliszka, Wilczanka, Ostra i Zajączek95. Linię gra-
niczną, która miała rozdzielać posiadłości cystersów od benedyktynów, wyznaczały 
wsie Kossowa (inaczej Czartoria) i Tłuczań96. 

Klasztor mogilski dodatkowo poszerzył swoje dochody ze wsi Zygodowice 
poprzez zakupienie w niej sołectwa. Ówczesny opat mogilski Marcin Białobrzeski 
w 1575 r. wykupił wzmiankowane sołectwo wraz z karczmą od ówczesnego sołtysa 
Jakuba Języka za sumę 200 florenów, a także uzyskał prawo do zbierania żołędzi 
w lasach pleszowskich97. Na mocy tego dokumentu Jakub Język zobowiązał się do 
zrzeczenia wszelkich praw do wzmiankowanego sołectwa. W późniejszym okresie 
zapewne było ono wielokrotnie wydzierżawiane, na co wskazują liczne procesy 
sądowe opata mogilskiego z sołtysami. W 1585 r. miało miejsce wydzierżawienie 

90 Z. Mog., nr 134, s. 122.
91 Ibidem.
92 Z. Mog., nr 168, s. 155.
93 Z. Mog., nr 159, s. 145. 
94 Ibidem.
95 BN, rps nr 1890, s. 590-591.
96 Ibidem, s. 591. 
 W archiwum opactwa Benedyktynów w Tyńcu również znajduje się odpis tego dokumentu pochodzący 

z 1535 r., w którym opat tyniecki Andrzej Gniady dokonał rozgraniczenia dóbr tynieckich i mogilskich 
w księstwie zatorskim, zob. Katalog Tyniecki nr 51. 

 97 Z. Mog., nr 175, s. 161.

przez opata Marcina Białobrzeskiego Kacprowi Palczewskiemu sołectwa zygodo-
wickiego. W zamian za otrzymanie prawa do dożywotniej dzierżawy Palczewski 
musiał łącznie zapłacić opatowi 500 florenów98. Dodatkowo w akcie tym zostali 
wymienieni spadkobiercy owej dzierżawy, m.in. żona Kacpra Anna oraz córki Ewa 
i Agnieszka. Po śmierci wyżej wymienionych dzierżawców klasztor mogilski miał 
ponownie odzyskać prawa do sołectwa we wsi Zygodowice. Dokument ten stanowi 
potwierdzenie pierwszego wydzierżawienia sołectwa we wsi Zygodowice, którą 
10 lat wcześniej klasztor mogilski zakupił99. Dzierżawie poza samym sołectwem 
podlegały pola, łąki, ogrody, lasy, stawy rybne, pastwiska, a także dwa łany kmiece 
wraz z dwoma rolami zwanymi Zbrowska i Wośnowska. Dodatkowo dokument 
podaje informacje na temat inwentarza żywego wchodzącego w skład folwarku 
klasztornego. Wylicza on 13 krów mogilskich, 2 konie, z czego każdy był warty 
10 florenów, 1 barana, 2 kozy, 14 kur i 5 gęsi. Opat mogilski pobierał z powyższego 
sołectwa czynsz w wysokości 12 florenów płacony co roku na święto św. Marcina100. 
Dzięki kontraktowi dzierżawnemu Kacper Palczewski zastrzegł dla siebie i swoich 
następców prawo do dzierżawy wzmiankowanego sołectwa.  

Nie jest znana data zakupu przez cystersów sołectwa we wsi Półwieś. Zapew-
ne musieli go nabyć przed 1565 r., ponieważ z tego roku zachował się dokument 
poświadczający zaistniały spór sądowy pomiędzy opatem mogilskim a sołtysem 
powyższej wsi101. Pierwszymi dzierżawcami sołectwa w Półwsi byli dwaj miesz-
czanie krakowscy Daniel i Kacper Jurkowiczowie, którzy za sumę 300 florenów 
wykupili sobie prawo do dzierżawy tej wsi wraz z polami, łąkami, ogrodami, zagro-
dami, karczmą, kmieciami, sadzawkami i nieużytkami. Kwestia sołectwa w Półwsi 
była przyczyną licznych sporów. Jeden z nich miał miejsce w 1575 r.102 pomiędzy 
opatem Marcinem Białobrzeskim a sołtysem wsi; zakończył się na korzyść opata 
mogilskiego. Prawo do wspomnianego sołectwa nabył Marcin Białobrzeski na 

 98 ACM, rps nr 29, s. 335.
 Wcześniej klasztor otrzymał z tego tytułu 300 florenów od Kacpra Palczewskiego, następnie po śmierci 

Bartłomieja, syna Palczewskiego, Kacper, chcąc, aby jego córka Agnieszka miała prawo do dzierżawy sołectwa 
zygodowickiego, dopłacił do tej kwoty 200 florenów. Łączna suma 500 florenów miała być zapłacona w ciągu 
12 lat. Prawo do dzierżawy przeszło po śmierci Bartłomieja na samego Kacpra, który później rozszerzył prawo 
dzierżawy sołectwa na swoją żonę i córki. 

 99 Ibidem, s. 336.
 100 Ibidem.
 101 Zob. ACM, rps nr 228, s. 1-59. 
 W latach 1566-1585 opat mogilski Marcin Białobrzeski musiał prowadzić liczne procesy z sołtysami owej 

wsi. Konflikt ten zapoczątkował spór z 1565 r., w którym to opat mogilski domagał się odszkodowania od 
sołtysa za bezprawne wycięcie lasu we wsiach Ryczów i Półwieś, które były jego własnością. 

 102 ACM, rps nr 26, s. 82-85v.
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Zborowski był zobowiązany płacić klasztorowi czynsz w wysokość 60 florenów 
oraz dostarczać mu drewno109. W ciągu tego okresu wieś uległa zniszczeniu, gdyż 
zgodnie z treścią dokumentu z 1582 r. ówczesny opat mogilski Marcin Biało-
brzeski odbudował „wielki dom” w Ryczowie110. Na początku XVII w. klasztor 
musiał się borykać z problemem zbyt częstego wylewu Wisły, która zalewała łany 
kmiece. W wyniku tego opat mogilski wydzierżawiał osobom poszkodowanym 
zastępcze grunty, w zamian za co dzierżawcy byli zobowiązani płacić klasztorowi 
czynsz111.  

Podsumowując, należy powiedzieć, że opactwo cystersów z Mogiły posiadało 
na terenie dawnego księstwa zatorskiego cztery wsie, tj. Ryczów (ok. 1302/1304 r.), 
Woźniki (1324 r.), Zygodowice (pomiędzy 1324-1329 r.) i Półwieś (po 1450 r.)112. 
Tylko pierwsza z nich, tj. Ryczów, została przez nich założona (na tzw. surowym 
korzeniu), pozostałe wsie mnisi nabyli drogą kupna. 

Zgodnie z przekazem Długosza na terenie wsi Woźniki znajdował się ko-
ściół parafialny pod wezwaniem Świętej Marii, który był własnością klasztoru 
mogilskiego113. Pierwsze wzmianki na temat tego kościoła pochodzą z dokumentu 
fundacyjnego 1242 r., w którym to książę Konrad zatwierdził fundację klaszto-
ru Benedyktynek w Staniątkach. Mniszki uzyskały Woźniki wraz z tamtejszym 
kościołem od opata tynieckiego114. Teren ten był obszarem wpływów zarówno 
klasztoru mogilskiego, jak i klasztoru tynieckiego. Parafia w Woźnikach była jedną 
z najstarszych placówek religijnych na tym obszarze. Według Długosza znajdował 
się tam drewniany kościół pod wezwaniem św. Maryi Dziewicy. Dochody z powyż-
szej parafii miała pobierać scholasteria krakowska w postaci dziesięciny snopowej 

 109 ACM, rps nr 233, s. 1-7.
 110 Z. Mog., nr 175, s. 163.
 111 ACM, rps. nr 29, s. 349-350. 
 Taki przywilej otrzymał w latach 1604, 1614 i 1621 Stanisław Wiśniowski, który został zobowiązany do płacenia 

klasztorowi mogilskiemu czynszu w wysokości 2 florenów w latach 1604 i 1621 oraz 4 florenów w 1621 r. 
 112 DLb III, s. 429-430.
 Informacje na temat wsi klasztoru mogilskiego w powiecie wadowickim są wiarygodne i znajdują 

potwierdzenie w innych zachowanych przekazach źródłowych. Zgodnie z przepisami zawartymi w Karcie 
miłości z 1190 r. dobra ziemskie cystersów nie mogły graniczyć z dobrami innych zakonów i klasztorów. 
Musiały być oddalone od siebie przynajmniej o dwie mile galijskie, tj. 10,25 km. Klasztor złamał tę zasadę, 
gdyż jego dobra graniczyły w księstwie zatorskim z ziemiami klasztoru benedyktynów tynieckich; por. 
T. Manteuffel, Rola cystersów w Polsce wieku XII, „Przegląd Historyczny”, 1950, t. 41, s. 182; A.M. Wyrwa, 
Cystersi. Geneza, duchowość, organizacja życia w zakonie (do XV wieku) i początki fundacji na ziemiach polskich, 
w: Cystersi w Polsce. W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, red. ks. Daniel Olszewski, Kielce 1990, s. 25.

 113 DLb III, s. 430.
 114 Fragment tego dokumentu fundacyjnego z 1242 r. przytacza J. Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie..., op. cit., 

s. 63-65.

podstawie ugody zawartej z sołtysem Janem Palczowskim i jego synami Michałem 
i Stanisławem. Warunkiem zawarcia ugody było wypłacenie sołtysowi odszkodo-
wania w wysokości 60 florenów103. Opat mogilski, będąc prawnym zwierzchni-
kiem wspomnianej wsi, musiał przez kolejne 22 lata zmagać się z buntowniczymi 
sołtysami w wyniku wcześniejszych zatargów, spowodowanych długami księcia 
oświęcimsko-zatorskiego Janusza, z krewnymi pierwotnych właścicieli wsi Półwieś 
i Ryczów. Obydwie wsie były zadłużone, zniszczone i opuszczone. Po okresie zamę-
tu, tj. w 1582 r., opat mogilski spłacił w kwocie 300 florenów prawnych właścicieli 
sołectwa z wyżej wymienionej wsi, tj. Andrzeja, Tomasza oraz Alberta Gradow-
skich104. Ponadto odbudował zniszczone folwarki w Ryczowie i Woźnikach. Opat 
mogilski, ponownie wydzierżawiając w 1582 r. sołectwo we wsi Półwieś, wykluczył 
z niego sadzawkę większą, którą odkupił od byłego sołtysa w tym samym roku. 
W ramach rekompensaty cystersi dołączyli do wzmiankowanego sołectwa część 
własnościowej ziemi, tzw. starodawny Zar, który rozciągał się od wspomnianego 
stawu większego (będącego własnością klasztoru tynieckiego), zwanego łączań-
skim, i obejmował pola, łąki i dwa ogrody zwane Maj i Koss, aż do granicy samego 
sołectwa105. Na początku, kiedy urząd sołtysa sprawował Jan Palczowski, dochód 
z sołectwa w Półwsi wynosił 8 florenów płaconych na święto św. Marcina106. Sołty-
sowi przysługiwało prawo do sprawowania jurysdykcji, posiadania własnego mły-
na, karczmy, gorzelni, kramu szewskiego oraz rzeźnickiego. Woda ze wspomnianej 
sadzawki większej wpływała do zbiornika wodnego, który zasilał młyn cysterski. 
Do momentu nabycia przez cystersów mogilskich sołectwa w Półwsi wieś ta była 
zniszczona i wymagała odrestaurowania. Na ten cel opat mogilski przeznaczył 
kwotę 300 florenów107. W roku 1582 wdowa po Piotrze Zborowskim, staroście 
krakowskim, Barbara Myszkowska zrzekła się prawa do arendy sołectwa we wsi 
Półwieś, którą nabyła po mężu. Prawa te nabył Piotr Zborowski jeszcze w 1575 r. 
od Michała i Stanisława Palczowskich108. 

W 1569 r. cystersi wydzierżawili wieś Ryczów Piotrowi Zborowskiemu, ów-
czesnemu palatynowi sandomierskiemu, na okres ośmiu lat. W ramach arendy 

 103 Z. Mog., nr 177, s. 162; Jan Palczowski był sołtysem, kiedy klasztor mogilski zakupił Półwieś. 
 104 Ibidem, s. 165; ACM, rps nr 228, s. 47-48.
 Spłacenie Grodowskich przez opata mogilskiego potwierdzają dokumenty z lat 1583 i 1585, które zawierają 

informację o tym, że opat mogilski wypłacił im 300 florenów. 
 105 Z. Mog., nr 177, s. 163.
 106 Ibidem, s. 163.
 107 Ibidem, s. 164.
 108 ACM, rps nr 228, s. 46-47. 
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i pieniężnej w wysokości 1 grzywny115. W roku 1329 r. doszło do jawnego sporu 
pomiędzy Stefanem, opatem mogilskim, a Michałem, opatem tynieckim. Obaj opa-
ci zgłaszali pretensje do prawa patronatu kościoła w Woźnikach116. Spór ten miał 
rozsądzić Michał, ówczesny kanonik i oficjał, wraz z sędziami sądu polubownego. 
Zgodnie z wyrokiem sądu prawo patronatu nad kościołem w Woźnikach wraz 
z ziemiami położonymi po lewej stronie rzeki Skawy, tj. położonymi pomiędzy 
Łączanami i Zajączkowicami, powyżej rzeki Wisły, wzdłuż drogi, która prowadziła 
do Ryczowa, miało przysługiwać opatowi mogilskiemu. Z kolei ziemie położo-
ne po prawej stronie rzeki Skawy były wliczone w majątek opata tynieckiego. 
W 1529 r. wysokość mesznego od kmieci woźnickich wynosiła 12 korców żyta i tyle 
samo owsa117. Zgodnie z porozumieniem zawartym w 1561 r. pomiędzy opatem 
Marcinem Białobrzeskim a proboszczem woźnickim Mateuszem Buczkowskim 
ustalono, że kmiecie są zobowiązani do płacenia dziesięciny kościelnej w kwocie 
12 florenów, która miała być przekazywana parafii woźnickiej corocznie na święto 
św. Michała Archanioła118. Na mocy dokumentu z 1583 r. ustalono, że proboszczowi 
woźnickiemu będzie przysługiwało prawo do poboru mesznego z każdego łana 
kmiecego po 12 ćwiertni żyta i tyle samo owsa119. Po kolejnej wizytacji kościoła 
w Woźnikach, która miała miejsce w 1595 r., zanotowano, że kmiecie płacili meszne 
po 6 ćwiertni żyta i owsa120. W roku 1611 r. miała miejsce kolejna wizytacja prze-
prowadzona przez archidiakona zatorskiego Piotra Skidzińskiego, podczas której 
odnotowano, że wysokość daniny z łana kmiecego wynosi 12 florenów, młynarz 
miał płacić 4 floreny, dodatkowo od każdego łana oddawano po korcu żyta i tyle 
samo owsa. Z kolei w roku 1663 wysokość płaconej daniny wzrosła do 70 korców 
żyta i owsa121. W 1679 r. ksiądz Błażej Szumerowicz, ówczesny komendarz woź-
nicki, odebrał w Zygodowicach dwie parcele należące do kościoła woźnickiego. 
Pierwsza znajdowała się na roli zwanej Malinowską w pobliżu rzeki. Na tym terenie 
wybudował się Andrzej Brzeski, który był zobowiązany do oddawania na rzecz 
kościoła woźnickiego co roku po 2 funty wosku przed świętem Zmartwychwstania 
Pańskiego, po 2 kapłony na święto św. Marcina, a także do odrabiania pańszczyzny 
w okresie żniw. Z drugiej parceli, której miejsca lokalizacji dokument nie podaje, 

 115 DLb II, s. 234 .
 116 K. Mog., nr ACM, rps nr 25, s. 86-88.
 117 LR, s. 81.
 118 AW, s.10-10v, 16v, 17.
 119 Ibidem, s. 11-11v.
 120 Ibidem, s. 12.
 121 Ibidem, s. 14.

pleban woźnicki również miał otrzymywać corocznie 2 funty wosku na Święta 
Wielkanocne. Ponadto wzmiankowany Andrzej Brzeski zobowiązał się do ogro-
dzenia znajdującego się na powyższy terenie ogrodu122. Niejednokrotnie z różnych 
przyczyn proboszcz woźnicki nie uzyskiwał w terminie przysługującej mu daniny. 
Najlepiej świadczy o tym dokument z 1683 r., w którym pleban woźnicki odbiera 
zatrzymany na okres 7 lat pobór mesznego. Wysokość zaległej daniny wynosiła 
20 korców żyta i 4 korce owsa, od tego roku płacono plebanowi woźnickiemu po 
7 korców żyta i owsa123. W 1617 r. wysokość daniny z łana kmiecego wynosiła po 
70 korców żyta i owsa, a pod koniec XVII w. zmalała ona do 30 korców żyta i ta-
kiej samej ilości owsa124. Wielkość daniny kościelnej ulegała częstym zmianom, co 
zapewne związane było z ogólnym rozwojem danej wsi. Z kościołem parafialnym 
w Woźnikach były nieodzownie związane kościoły filiacyjne w Wadowicach, Zy-
godowicach i Ryczowie. Pod koniec XVII w. roczny dochód kościoła woźnickiego 
z parafii w Woźnikach i Zygodowicach wynosił 43 zł i 54 gr125. 

Pierwsza wzmianka na temat wadowickiej wspólnoty kościelnej, która była 
wymieniona w składzie księstwa zatorskiego, pochodzi z 1325 r. i dotyczy wykazu 
rachunków poboru świętopietrza z powyższego kościoła126. Następnie w 1328 r. 
kościół wadowicki jest określany jako kościół parafialny, który płacił 3 skojce127. 
O Wadowicach wspomina również dokument z 1432 r., w którym to Żegota, dzie-
dzic Radoczy, nadał wspomnianemu kościołowi łąkę położoną nad rzeką Skawą, 
należącą do klasztoru mogilskiego128. Kościół wadowicki miał podlegać pod ko-
ściół parafialny w Mucharzu129. W wyniku tego doszło do konfliktu pomiędzy 
proboszczami Adamem z Woźnik i Janem z Mucharza. Obydwaj księża rościli sobie 
prawa do patronowania kościołowi w Wadowicach. Ich spór został rozstrzygnięty 

 122 Ibidem, s. 14v-15.
 123 Ibidem, s. 15.
 124 Ibidem, s. 31.
 125 Ibidem, s. 34-34v.
 126 Acta Camerae Apostolicae, dalej: ACA, vol. 1, red. J. Ptaśnik, w: MPV, t. 1, Cracoviae 1913, nr 139, s. 130.
 Wadowice zostały tutaj wymienione jako filia kościoła w Mucharzu: Summa 5 scot. Et XVIII den. Item de 

ecclesia de Wadowicz nichil habet quia filialis est ecclesie predicte de Much ar.; G. Studnicki, Wadowice. Parafia 
i kościół ofiarowania NMP. Rys historyczny, Wadowice 1995 r., s. 3.

 127 ACA, t. 1, nr 142, s. 301, widnieje tu następująca zapiska: Item parrochia ecclesie de Vadovicz solvit III scot. Cum 
dim.; por. T. Graff, Kultura religijna i intelektualna prowincji małopolskiej w późnym średniowieczu i w początkach 
doby nowożytnej na przykładzie Wadowic, w: Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku, red. 
W. Szymborski, J. Kozioł, Tarnów 2011, s. 209.

 128 Z. Mog, nr 126, s. 113-114.
 129 Zob. J. Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie..., op. cit., s. 100.
 Autor podaje, że Mucharz był odnotowany w 1325 r. jako wieś parafialna, której podlegał kościół filialny 

w Wadowicach. 
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przez sąd polubowny w 1335 r.130 Ówczesny biskup krakowski Jan Grot potwier-
dził, iż powyższy spór rozsądzono na korzyść proboszcza woźnickiego131. Biskup 
podkreślił, że Wadowice należały do parafii woźnickiej od zamierzchłych czasów. 
Z pewnością było to konsekwencją nabycia przez cystersów wsi Woźniki w 1324 r., 
a także zrzeczenia się praw do niej przez brata Mikołaja Wyszka, w 1328 r., o czym 
pisałam wcześniej. Samo przyłączenie Wadowic do kościoła parafialnego w Woźni-
kach zostało udokumentowane w rachunkach świętopietrza. W latach 1350-1351 
została zamieszczona zapiska wspominająca tylko rektora wadowickiego132. Z kolei 
w latach 1373-1375 Wadowice zostały wymienione w spisie parafii wchodzących 
w skład dekanatu zatorskiego133. Rok później, tj. w 1336 r., ponownie potwierdzono, 
że kościół woźnicki jest kościołem parafialnym, któremu podlegał kościół filialny 
w Wadowicach134. W wyniku tego połączono funkcję plebana woźnickiego i wa-
dowickiego, a siedzibą proboszcza były Wadowice. Zamieszanie związane z przy-
należnością kościoła wadowickiego trwało przez dłuższy czas. Kwestia ta została 
ostatecznie uporządkowana dopiero w 1780 r. na mocy dokumentu wystawionego 
przez biskupa krakowskiego, Kajetana Sołtyka, w którym to oficjalnie odłączył on 
kościół wadowicki od woźnickiego135. Biskup nakazał, żeby pleban wadowicki nie 
interesował się dochodami pochodzącymi z prebend woźnickich. 

Informację na temat kościoła w Zygodowicach podał nam Długosz, pisząc, 
że wieś ta podlegała pod parafię w Woźnikach. Położona była nad strumykiem 
Othuska i wraz z parafią woźnicką przynależała do klasztoru mogilskiego136. Biskup 
krakowski uzyskiwał z tej parafii dochód w postaci ¼ grzywny z łana kmiecego.  

 130 ACM, rps nr 25, s. 97-99; zob. A. Nowakowski, Z dziejów miasta i parafii Wadowice. Szkic historyczno-prawny, 
Kraków 1985 r., s. 30-33; J. Chachaj, Rozwój sieci parafialnej w dekanacie Zatorskim do końca XVI w., „Archiwum 
Bibliotek i Muzeów Kościelnych”, 1997, t. 68, s. 236, 251-252, 258-259.

 131 Zbiór Dokumentów Katedry i Diecezji Krakowskiej, cz. 1, wyd. S. Kuraś, Lublin 1965, nr 41, s. 58-59; ACM, rps 
nr 25, s. 98-99, dokument ten potwierdza, że wzmiankowany kościół w Woźnikach jest kościołem parafialnym, 
zaś kościół w Wadowicach jest filią parafii woźnickiej, a nie kościoła w Mucharzu.

 132 ACA, t. 2, nr 270, s. 330, znajduje się tutaj zapiska: Rector ecclesie de Wadovicz nichil solvit, quia est filialis de 
Woznik.; por. J. Rajman, Średniowieczne Wadowice na tle osadnictwa nad Skawą i Wieprzanką, w: Wadowice. 
Studia z dziejów miasta, red. E. Kotowiecki, A. Nowakowski, G. Studnicki, Wadowice 1997, s. 31.

 133 ACA, t. 9, s. 5, 25, znajduje się tutaj zapiska mówiąca o tym, że Wadowice były wymienione w spisie parafii 
dekanatu zatorskiego w Księdze kolektora Piotra syna Stefana, została ona oszacowana na bardzo niewielką 
kwotę 4 skojców (por. J. Rajman, Średniowieczne Wadowice..., op. cit., s. 30; T. Graff, op. cit., s. 210, przyp. nr 22).

 134 ACM, rps nr 25, s. 97-99; Lb III, s. 430, podaje, że kościół w Wadowicach jest filią kościoła macierzystego 
w Woźnikach, por. T. Graff, op. cit., s. 209-210.

 135 AW, s. 70, podaje: A że od zapamiętałego czasu plebani woźniccy przy kościele woźnickim nie rezydowali, ale 
przy kościele wadowickim, jako teraźniejszy Jegomość Krassowski [- -] i owszem by sobie miał nakazane kościoła 
w Wadowicach i tam na zawsze mieszkał i dochodami kościoła wadowickiego kontentował się. Zob. T. Graff, op. 
cit., s. 211-212.

 136 DLb II, s. 134; ibidem, III, s. 430.

Ponadto proboszczowi przysługiwało prawo do poboru mesznego. Od każdego 
łana pobierano po jednym korcu żyta i owca137. Znajdująca się tutaj parafia była 
bardzo uboga, na co wskazuje fakt, że nie została wymieniona w dokumencie świę-
topietrza. Niedługo po tej dacie, tj. 1325 r., przestała istnieć138. Wysokość świadczo-
nej daniny kościelnej ulegała przez cały czas zmianie, np. w 1583 r. wynosiła ona od 
każdego łana kmiecego 12 ćwiertni żyta i owsa139, w 1663 r. znowu po jednym korcu 
żyta i owsa140, a w 1698 r. wynosiła po 1 korcu żyta i 2 owsa. Ponadto z dóbr, które 
zostały odebrane kościołowi woźnickiemu w 1679 r., ich właściciel, tj. Jan Przyłęcki, 
był zobowiązany zapłacić plebanowi woźnickiemu coroczny czynsz w wysokości 
12 zł, a także został zobligowany do naprawy dachu na kościele w Woźnikach141.

Na terenie wsi Ryczów zbudowano kościół142 pod wezwaniem św. Krzyża. 
Podlegała pod niego wieś Półwieś, która nie posiadała własnego kościoła para-
fialnego143. Podobnie jak w przypadku wsi Zygodowice biskup krakowski pobie-
rał z powyższej wsi dziesięcinę w kwocie ¼ grzywny od każdego łana. Ponadto 
proboszczowi woźnickiemu (nie ryczowskiemu) przysługiwało prawo do poboru 
mesznego z powyższej wsi, po jednym korcu żyta i owsa z każdego łana kmiece-
go144. W roku 1529 wysokość mesznego z powyższej wsi, które pobierał proboszcz 
woźnicki, wynosiła 13 korców żyta i tyle samo owsa145. W roku 1583 r. wysokość 
mesznego wzrosła do 12 ćwiertni żyta i owsa146. Po wizytacji przeprowadzonej 
w  1595 r. odnotowano, że z powyższej wsi proboszcz woźnicki uzyskiwał meszne 
w wysokości 15 korców żyta i owsa147. W późniejszym okresie wysokość tej daniny 
wzrosła, co potwierdzają akta wizytacji z 1663 r., i wynosiła ona po 70 korców żyta 
i owsa z łana kmiecego148. Wysokość mesznego z Ryczowa była znacznie wyższa 
od tej ze wsi Zygodowice i Półwieś, z których oddawano po 1 korcu żyta i owsa149. 

 137 DLb II, s. 234; AW, s. 9v.
 138 J. Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie..., op. cit., s. 100.
 139 AW, s. 11-11v.
 140 AW, s. 13.
 141 Ibidem, s. 18.
 142 Prawdopodobnie była to tylko kaplica, zob. AW, s. 12.
 143 DLb III, s. 429.
 144 DLb II, s. 234; ibidem, AW, s. 9v.
 145 LR, s. 81.
 146 AW, s. 11-11v.
 147 Ibidem, s. 12v.
 148 Ibidem, s. 13.
 149 Ibidem, s. 13v-14.
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W 1686 r. kmiecie ze wsi Ryczów byli zobowiązani do oddawania proboszczowi 
woźnickiemu po 7 korców żyta i owsa150. Brak wzmianki na temat proboszcza 
ryczowskiego wskazuje, że wieś ta nie posiadała samodzielnej parafii. Należy tutaj 
podkreślić dużą rolę cystersów w chrystianizacji wsi poprzez przejmowanie pro-
bostw wiejskich. Zważywszy na to, że kościoły te podlegały bezpośrednio opactwu 
mogilskiemu, cystersi wprowadzili do nich swoją liturgię. 

Ze względu na to, że cystersi mogilscy posiadali prawo do sprawowania pa-
tronatu nad kościołem woźnickim, starali się o wcielenie tej parafii do klasztoru, 
co zwiększyłoby ich dochody. Takie prawo nabyli cystersi dzięki bulli papieża 
Bonifacego IX z 1400 r.151 Na mocy tego dokumentu cystersi uzyskali prawo do 
wcielenia parafii w Prandocinie i Woźnikach do klasztoru mogilskiego. W niej 
też została zamieszczona informacja na temat wysokości dochodu, który miał 
uzyskiwać klasztor z każdej parafii. Zgodnie z treścią bulli szacowany dochód nie 
przekraczał kwoty 50 grzywien152. Wystawiona w 1430 r. przez papieża Marcina 
V bulla powieliła informacje zawarte we wcześniejszej bulli153. Na podstawie za-
chowanego kwitu z 1433 r. można stwierdzić, że ówczesny dochód klasztoru nie 
był określany jako wyższy niż 50 grzywien154. Kwestię rzeczywistego dochodu 
klasztoru rozpatrywano również na soborze bazylejskim, który odbył się w latach 
1431-1437. Zakładano, że dochód ten miał być niższy niż 150 grzywien155. Posło-
wie ówczesnego biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego przedstawili na 
obradach soboru bazylejskiego wyniki swojej pracy. Oszacowali oni wysokość 
dochodu, który miał uzyskiwać konwent mogilski, na 70 grzywien156. Z pewno-
ścią musiał on być zaniżony. W związku z tym wysokość przychodów cystersów 
była w rzeczywistości wyższa od tych, które oficjalnie podawał klasztor mogilski. 
Tego typu zabiegi były czymś normalnym, ponieważ z uzyskiwanego przychodu 
klasztor musiał oddawać część zysków do kapituły generalnej157. Dla porównania 
dochód z kościoła prandocińskiego w 1513 r. wynosił 8 grzywien158. Porównując 

 150 Ibidem, s. 15v.
 151 Z. Mog., nr 106, s. 90.
 152 Ibidem, s. 90.
 153 Z. Mog., nr 125, s. 111, dokument ten zachował się w odpisie z 1433, zob. ACM, rps nr 25, s. 261-166.
 154 ACM, rps nr 25, s. 265.
 155 ACM, rps nr 27, s. 27. 
 156 Ibidem, s. 37.
 157 A.M. Wyrwa, Powstanie zakonu cystersów i jego rozwój na ziemiach polskich w średniowieczu, w: Monasticon 

Cistersiense Poloniae, op. cit., , t. 1, Poznań 1999, s. 34.
 158 Z. Mog., nr 125, s. 113. Wysokość tego czynszu policzył Jan Konarski, ówczesny biskup krakowski, jego 

zdaniem dochód ten nie był większy niż 50 grzywien.

ze sobą treść obydwóch bulli, można ewidentnie stwierdzić, że prawdopodobnie 
z polecenia papieża Marcina V kolejni opaci ukrywali przez okres 30 lat jego rze-
czywistą wielkość. Ponadto klasztor bardzo często zaniedbywał obowiązek obsa-
dzania wolnych probostw w swoich kościołach. Jako przykład można przytoczyć 
tutaj dokument z 1498 r., w którym Fryderyk, konsystorz krakowski, a nie opat 
mogilski mianuje Mikołaja Zembrzyckiego na proboszcza w Wadowicach159. 

Wsie cysterskie w księstwie zatorskim, tj. Ryczów, Woźniki, Zygodowice oraz 
Półwieś, były położone blisko siebie. Można zauważyć, że ich majątek ziemski 
w tym powiecie był niewielki w stosunku do ogólnej liczby posiadanych przez 
klasztor wsi, z których większość była ulokowana w okolicach opactwa. Podsta-
wowym źródłem, które całościowo obejmuję tematykę własności klasztornej, jest 
Księga uposażeń diecezji krakowskiej pióra Długosza160. Wykazał on, że na terenie 
księstwa zatorskiego cystersi mogilscy posiadali cztery wsie. Jako pierwszą wymie-
nił Ryczów. Na jej terenie znajdowały się jeden folwark klasztorny, karczma, młyn 
oraz ogród. Chłopi, którzy zamieszkiwali ową wieś, byli zobowiązani do płace-
nia opatowi mogilskiemu dziesięciny w wysokości 12 grzywien161. Ponadto ciążył 
na nich obowiązek odrabiania pańszczyzny, powabu i osepu. W ramach daniny 
w naturze kmiecie oddawali na rzecz klasztoru jaja, drób oraz sery162. W Księdze 
dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 1529 r. Długosz podał, że wysokość 
czynszu z powyższej wsi wynosiła 3½ grzywny i 7½ grosza163. Na podstawie in-
formacji, które podał nam Długosz, nie jesteśmy w stanie zbyt wiele powiedzieć 
na temat wielkości wspomnianego folwarku, liczby chłopów folwarcznych oraz 
wysokości daniny uiszczanej w pieniądzu i naturalnej. Naszą wiedzę w tym zakre-
sie poszerza zachowany rękopis, do którego został dołączony inwentarz z 1625 r. 
zawierający m.in. informacje na temat wsi Ryczów, Woźniki, Zygodowice oraz 
Półwieś164. Na jego podstawie wiemy, że w skład folwarku wchodzili następujący 
chłopi: 14 kmieci, 6 zagrodników, 4 chałupników, 1 komornik, 1 młynarz, 1 karcz-

 159 ACM, rps nr 25, s. 475v-480v; nominacji kolejnych proboszczów dokonywał konsystorz krakowski, a nie 
opaci mogilscy, zob. Z. Mog., nr 106, s. 91; precedens ten poświadczają dokumenty z lat 1498, 1543, 1614, 
1629 w przypadku Wadowic, 1555 w przypadku Woźnik.

 160 DLb III, s. 420-436.
 161 Zob. A. Wyczański, Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce w latach 1500-1580, Warszawa 1960, s. 59-61.
 Zdaniem autora wysokość dziesięciny pieniężnej była uzależniona od wielkości folwarku, w związku z czym 

można na jej podstawie szacować wielkość danego folwarku.
 162 DLb III, s. 429.
 163 LR, s. 81. 
  Od karczmarzy ze wsi Ryczów i Woźniki pobierano 4 gr. 
 164 ACM, rps nr 29, s. 98-109.
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marz165. Ponadto chłopi byli zobowiązani do opłaty stróży w wysokości 1 grzywny 
i 10 groszy oraz odrabiania pańszczyzny w wymiarze dwóch dni w tygodniu166. 
Z opisu inwentarza dodatkowo uzyskujemy jeszcze informację o tym, że na terenie 
wsi Ryczów prosperował poza karczmą i młynem również browar167. Ponadto lud-
ność poddańcza była zobowiązana do płacenia daniny w postaci kogutów i dwojga 
cieląt, a także korców zboża168. 

Podobne informacje zostały zawarte przy opisie wsi Woźniki. Długosz podaje, 
że na jej terenie znajdowały się jeden folwark klasztorny, karczma, ogród oraz młyn 
położony na rzece Skawie. Tamtejsza ludność kmieca była zobowiązana do pracy 
pańszczyźnianej, a także do odrobienia ciężarów w postaci powabu i osepu. Ze 
wszystkich pól chłopi musieli świadczyć dziesięcinę naturalną (jaja, drób i sery), 
snopową i konopną. Kmiecie byli również zobowiązani do płacenia co roku dzie-
sięciny w wysokości 2 grzywien169. W 1529 r. wysokość tej dziesięciny wynosiła 
3 grzywny i 19 groszy170. Inwentarz wsi Woźniki z 1625 r. podaje informację na 
temat wysokości daniny naturalnej. Każdy kmieć był zobowiązany do oddawania 
na rzecz klasztoru daniny w postaci jaj, drobiu oraz owsa. Na podstawie inwen-
tarza z lat 1560-1566 wiemy, że wielkość daniny wynosiła od 8 do 13 kop jaj, od 
2 do 3 kogutów i 2 cieląt, z kolei w przypadku owsa wielkość ta wahała się od 
2 do 10 korców171. Ponadto chłopi byli zobowiązani do opłacania stróży w kwocie 
1 grzywny. W skład wspomnianego wyżej folwarku wchodziło 16 kmieci, 8 za-
grodników i 1 młynarz172. Inwentarz ten potwierdza występowanie w owej wsi 
karczmy i młyna, nie podaje zaś żadnych danych na temat wymiaru pańszczyzny. 

We wsi Zygodowice również znajdowały się jeden folwark, karczma, ogród 
oraz młyn. Długosz wspomniał, że na terenie tej wsi kmiecie posiadali majątek 
ziemski w liczbie 50 łanów173. Byli oni zobowiązani do pracy pańszczyźnianej, 
a także nałożono na nich obowiązek świadczenia powabu i osepu. W ramach 

 165 Ibidem, s. 98-103.
 166 Ibidem, s. 103. Szerzej na temat powinności chłopskich zob.. K. Modzelewski, Chłopi..., op. cit., s. 62-96, 193-

216; szerzej na temat chłopów w dobrach klasztornych zob. W. Urban, Chłopi wobec reformacji w Małopolsce 
w drugiej połowie XVI w., Kraków 1959, s. 70-78.

 167 ACM, rps nr 29, s. 99.
 168 Ibidem.
 169 DLb III, s. 430.
 170 LR, s. 81. 
  Dodatkowo od dwóch kmieci pobierano dziesięcinę w wysokości 32 gr. 
 171 ACM, rps nr 29, s. 67-69.
 172 Ibidem, s. 105-107.
 173 Na temat wielkość folwarków zob. A. Wyczański, op. cit., s. 84-86.

daniny pańszczyźnianej oddawali klasztorowi mogilskiemu określoną ilość jaj, 
drobiu oraz sera174. W Księdze dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 
1529 znajduje się zapiska mówiąca o tym, że z całej wsi płacono łącznie 12 gr175. 
W porównaniu z Ryczowem i Woźnikami wysokość tej opłaty była dość niska. 
Inwentarz wsi Zygodowice z 1625 r. zawiera tylko informację na temat wymiaru 
daniny naturalnej. Zgodnie z nią chłopi oddawali klasztorowi mogilskiemu od 10 
do 12 kop jaj, od 2 do16 sztuk bydła oraz od 1 do 2 korców owsa176. Dodatkowo 
chłopi byli zobowiązano do opłacania stróży w kwocie 1 grzywny. Nie mamy 
żadnych informacji na temat liczby zagrodników, chałupników oraz komorników, 
a także wymiaru pańszczyzny. 

Ostatnią wsią, którą wymienia Długosz w Księdze uposażeń diecezji krakowskiej, 
jest Półwieś. Podaje, że na jej terenie znajdowały się jeden folwark, karczma, ogród 
oraz młyn. Tamtejsi kmiecie byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny, świad-
czenia powabu i osepu. Ponadto musieli składać klasztorowi daninę naturalną 
w postaci jaj, drobiu oraz sera. W 1529 r. kmiecie płacili dziesięcinę w wysokości 
1 grzywny177. Na podstawie inwentarza ze wsi Półwieś z 1625 r. wiemy, że na terenie 
wspomnianego folwarku było 6 zagrodników, 5 chałupników, 1 komornik i 3 bez-
rolnych kmieci. W ramach daniny naturalnej tamtejsi chłopi byli zobowiązani do 
oddawania na rzecz klasztoru 60 jaj, 16 sztuk bydła oraz 6 korców owsa. Chłopi 
byli również zobowiązani do opłaty stróży w kwocie 40 gr. W ramach pańszczyzny 
musieli pracować przez 2 dni w tygodniu na folwarku klasztornym178. 

Dla XVI w. dysponujemy rejestrami poborowymi, które w przeciwieństwie do 
przytoczonych powyżej inwentarzy podają więcej danych na temat liczby chłopów 
we wsiach klasztornych. Rejestry te zawierają opisy Ryczowa, Woźnik, Zygodowic 
i Półwsi, co stwarza możliwość porównania danych z tym, co podaje Długosz, 
oraz zweryfikowania ich wiarygodności względem inwentarzy klasztornych z lat 
1560-1566 i 1625. 

 174 DLb III, s. 430.
 175 LR, s. 81.
 176 ACM, rps nr 29, s. 107-108.
 177 LR, s. 93.
 178 Ibidem, s. 104-105.
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Tabela 1
Areał rolny, zagrodnicy, komornicy i inni we wsiach klasztornych w 1570 r.
Wsie Łany kmiece Zagrodnicy Komornicy Inne
Ryczów 6 1/2 4 2 Karczmarz, szynk gorzałki
Woźniki 5 1/2 2 2 Karczmarz, szynk gorzałki
Zygodowice 3 - 1 -
Półwieś 3 - 1 -

Źródło: Archiwum Główne Akt Dawnych, dalej: AGAD, dz. I, sygn. nr 102, f. 107-107v.

Tabela 2
Areał rolny, zagrodnicy, komornicy i inni we wsiach klasztornych w 1589 r. 
Wsie Łany kmiece Zagrodnicy Komornicy Inne
Ryczów 6 1/2 8 9 Karczmarz, szynk gorzałki, duda
Woźniki 7 1/4 6 6 Karczmarz, szynk gorzałki
Zygodowice 3 3 1 -
Półwieś 5 2 4 -

Źródło: AGAD, dz. I, sygn. nr 127, s. 228-228v.

Tabela 3
Areał rolny, zagrodnicy, komornicy i inni we wsiach klasztornych w 1593 r.
Wsie Łany kmiece Zagrodnicy Komornicy Inne
Ryczów 6 1/2 8 9 Karczmarz, szynk gorzałki, młyn, duda
Woźniki 7 1/4 6 6 Karczmarz, szynk gorzałki
Zygodowice 3 3 1 -
Półwieś 5 2 4 Karczmarz, szynk gorzałki, młyn

Źródło: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dalej: AUJ, rps nr 5943, s. 3v-4.

Tabela 4
Areał rolny, zagrodnicy, komornicy i inni we wsiach klasztornych w 1595 r.
Wsie Łany kmiece Zagrodnicy Komornicy Inne
Ryczów 6 1/2 8 9 Karczmarz, szynk gorzałki, duda
Woźniki 7 6 7 Karczmarz, rolnicy karczemni, szynk 

gorzałki
Zygodowice 3 3 4 Karczmarz, szynk gorzałki, młyn
Półwieś 5 2 4 Karczmarz, szynk gorzałki

Źródło: BCzart, rps nr 329, s. 103-103v.

Po dokonaniu powyższego zestawienia widać, że różnica pomiędzy inwenta-
rzami a rejestrami jest nieznaczna. Liczby zagrodników i komorników prawie się 
ze sobą pokrywają. Opis inwentarza jest dokładniejszy, ponieważ prezentuje on 
szerszą kategorię ludności wiejskiej. Podaje informacje na temat występowania 
ludności kmiecej we wsiach Ryczów, Woźniki oraz Półwieś. Ponadto wyróżnia 

on jeszcze kategorię chałupników, o których rejestr nic nie wspomina. Cenne są 
tutaj dane na temat wsi Zygodowice, ponieważ inwentarze klasztorne nie podają 
żadnych informacji na temat chłopów folwarcznych z tej wsi. Długosz w opisie wsi 
Zygodowice podał, że tamtejszy folwark składał się z 50 łanów kmiecych, czego nie 
potwierdzają przytoczone powyżej rejestry. Inwentarze klasztorne poza wymia-
rem czynszu nie podają żadnych informacji na temat wielkości łanów kmiecych. 
W związku z tym rejestry poborowe stanowią cenne źródło, poszerzając nasz stan 
wiedzy na temat wielkości łanów kmiecych. 

Dodatkowo inwentarz z 1625 r. zawiera spis inwentarza żywego znajdującego 
się w folwarkach wsi Ryczów i Woźniki. Niestety nie dysponujemy takimi danymi 
w przypadku wsi Zygodowice i Półwieś. Informacje na ich temat są fragmenta-
ryczne i dotyczą głównie wyliczania rodzajów i wysokości ciężarów, które płaciła 
ludność chłopska. 

Tabela nr 5
Inwentarz żywy w folwarkach opactwa mogilskiego w 1625 r. według inwentarza 
klasztornego. 
Zwierzęta hodowlane Ryczów Woźniki
 1. krowy 34 30
 2. jałowice 9 5
 3. woły robocze (młode) 10 -
 4. cielęta 3 7
 5. byki 1 1
 6. trzoda chlewna 21 22
 7. gęsi 30 46
 8. kury - 60
 9. indyki 6 7
10. kaczki - 32

Źródło: ACM, rps nr 29.

Na podstawie powyższego zestawienia widać, że folwark woźnicki dysponował 
większym inwentarzem żywym niż ryczowski. Liczba bydła rogatego w obydwóch 
folwarkach była do siebie zbliżona, w Ryczowie wynosiła 57, a w Woźnikach 53. 
W gospodarstwie hodowlanym najważniejsze były krowy mleczne, a dopiero 
w dalszej kolejności jałówki, woły i cielęta, które były hodowane głównie do celów 
rzeźniczych. W lasach dębowych i bukowych wypasano trzodę chlewną179. Folwark 

 179 Zob, A. Wyczański, op. cit., s. 57. 
  Autor podkreśla rolę lasów w gospodarce hodowlanej, we wspomnianych lasach wypasano bydło, a szcze-

gólnie świnie, które były w głównej mierze żywione żołędziami, często również wynajmowano pastwiska 
dla świń w lasach. 
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ryczowski był uboży, jeżeli chodzi o liczbę posiadanego drobiu, nie odnotowano 
w nim występowania kur i kaczek, natomiast w przypadku folwarku woźnickiego 
inwentarz nie wymienił wołów roboczych180. W żadnym z owych folwarków nie 
hodowano kóz i owiec. 

Tabela nr 6
Wykaz liczby karczm, młynów, gorzelni, browarni i stawów we wsiach klasztornych  
XV-XVII w.  
Wsie Karczmy Młyny Gorzelnie Browar Stawy
Ryczów 1 1 1 1 5
Woźniki 1 1 1 - 1
Zygodowice 1 1 1 1 2
Półwieś 1 1 1 - -

Źródła: DLb III, s. 429-430; ACM, rps. nr 29, s. 1-109; AGAD, dz. I, sygn. nr 102, f. 107-107v, nr 127, 
s. 228-228v; AUJ, rps nr 5943, s. 3v-4; BCzart, rps nr 329, s. 103-103v; AW, dekret biskupa Kajetana 
Sołtyka z 1780 r, s.14-14v.

Należałoby zadać sobie pytanie, w jakim stopniu mnisi mogilscy przyczynili 
się do podniesienia gospodarczego poziomu tej części księstwa zatorskiego. Trzeba 
jednoznacznie stwierdzić, że majątki ziemskie cystersów zlokalizowane na terenie 
owego księstwa był dobrze zagospodarowane. Każda z powyższych wsi posiadała 
folwark, młyn181, karczmę, gorzelnię oraz ogród. Dodatkowo we wsi Ryczów źródła 
odnotowały występowanie browaru i stawów, a w przypadku wsi Woźniki tylko 
stawu. Na podstawie wzmianek na temat ogrodów można uznać, że w folwarkach 
klasztornych rozwijały się warzywnictwo i sadownictwo182. Sprzyjające warunki 
topograficzne umożliwiły zakładanie młynów i stawów rybnych183. Występowanie 
młynów zbożowych i licznych stawów rybnych wskazuje na to, że cystersi stawiali 
na rozwój gospodarki rolno-hodowlanej. Ponadto braciszkowie rozwijali gałęzie 
gospodarki własnej, czego dowodem były występujące w ich folwarkach gorzel-
nie i browar. Produkowane piwo było sprzedawane w miejscowych karczmach. 

 180 Ibidem, s. 68-70. 
  Zdaniem autora na podstawie wielkości inwentarza żywego można oszacować wielkość danego folwarku.
 181 Szerzej na ten temat zob. A. Baran, Młyny w dobrach wiejskich opactwa cystersów w Mogile (XV-XVIII w.), „Studia 

Historyczne” (w druku).
 182 Na terenie księstwa oświęcimskiego dominowała uprawa: kapusty, rzepy, pietruszki, maku, szpinaku oraz 

cebuli, por., J. Rajman, Księstwo oświęcimskie..., op. cit., s. 72.
 183 Rola stawów była znacząca za względu na to, że zaopatrywały one klasztorną kuchnię w ryby, por. L. Moulin, 

Życie codzienne zakonników w średniowieczu (X-XV wiek), tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1986, s. 58-59; J. Ra-
jman, Księstwo oświęcimskie..., op. cit., s. 73 (autor podkreśla, że na terenie księstwa oświęcimskiego dominującą 
gałęzią gospodarki było rybołówstwo).

W księdze dochodów beneficjum diecezji krakowskiej z 1529 r. została zamieszczona 
zbiorcza informacja na temat wysokości dochodu, jaki uzyskiwał opat mogilski 
z Ryczowa, Woźnik, Zygodowic i Półwsi. Zgodnie z tym zapisem cystersi mogil-
scy uzyskiwali ze wszystkich czterech wsi coroczny czynsz w wysokości 31 grzy-
wien184. Niestety nie dysponujemy innym źródłem z tego okresu, które podawa-
łoby wysokość czynszu dla każdej z tych wsi. Dopiero inwentarz klasztorny z lat 
1560-1566 wymienia wysokość czynszu dla każdej wsi z osobna. Ze wsi Ryczów 
opat mogilski uzyskiwał 5 zł i 29 gr185, z Woźnik 16 zł i 16 gr186, z Zygodowic 9 zł 
i 24 gr187, a z Półwsi 5 zł i 4 gr188. Ewidentnie widać, że najbardziej dochodową wsią 
klasztorną były Woźniki.

Źródła rękopiśmienne
Biblioteka Czartoryskich w Krakowie 
S. Kiełczewski, Historia Clarae Tumbae, sygn. 3652.III 
Żywoty opatów mogilskich do XVII w. dedykowane Janowi Wężykowi, sygn. 3062.IV

BIBLIOTEKA NAUKOWA PAN i PAU W KRAKOWIE
rps nr 1890

ARCHIWUM OPACTWA CYSTERSÓW W MOGILE
sygn. 25, księga klasztoru Jasnej Mogiły, przywileje, nadania, odpis dokumentów z okresu 1220 r. 

‒12.01.1784 r.
sygn. 26, kopiariusze przywilejów klasztoru mogilskiego z okresu 1222 r. ‒ 10.01.1583 r. 
sygn. 27, kopie bulli papieskich z lat 1302-1447
sygn. 29, inwentarze z lat 1560-1689
sygn. 228, akta dotyczące procesu klasztoru mogilskiego z Marcinem sołtysem o czynsze i robocizny 

z sołectwa w Półwsi, zatargi z Palczowskim Stanisławem z okresu 1566 r. ‒ 07.01.1585 r.
sygn. 233, akta wsi Ryczów, zatargi graniczne z Palczowskimi z Brzeźnicy z lat 1569, 26.11-09.07 1749 r.

ARCHIWUM PARAFII OFIAROWANIA NMP W WADOWICACH
Dekret biskupa Kajetana Sołtyka z 1780 r.

ARCHIWUM OPACTWA BENEDYKTYNÓW W TYŃCU
Katalog Tyniecki, sygn. 51

 184  LR, s. 236.
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stawie inwentarza dóbr z lat 1560-1566, w: Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, red. M. Derwich, 
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i 20 gr).

 186 ACM, rps nr 29, s. 65-66.
 187 Ibidem, s. 64.
 188 Ibidem, s. 72.
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Summary
Estate Cistercian Abbey  in Mogiła in Duchy of Zator
(second half 13th century-first half  of the 17th century). 

The objective of this article was to present assets of Cistercians in Mogiła 
(village of Mogiła), in the form of four villages, which are located with in the 
limits Duchy of Zator, second half 13th century the first half of the 17th century. 
In the first part was presented and spoken all villages, which have Cistersians of 
the Duchy of Zator. Then the issue patronage Woźniki church in the village. Here 
was also raised the issue of churches located in other villages monastery in the 
said principality. In the last part of this article is the property of land monastery 
in the villages. With the help of tables has been presented the peasant population, 
the farm steads, live stock, as well as a list of water-mill, distilleries, breweries, 
inns and the joints. Amount of the population peasant, as well as the number 
of farm breeding, administration has helped to assess their prosperity and the 
development of every village, each one individually. In addition, such a way as to 
provide the information he can compare them. On this basis, it can be concluded, 
there fore, that the most profitable village in Duchy of Zator were Woźniki. Used 
source material allowed to display positive parties arising out of the ownership 
by the monks in the above the village. The stage of development farm steads 
in this area was closely linked to geographical conditions. It should be stressed 
here a significant role river Skawa, which created favourable conditions for fitting 
cistercians water-mills. In addition, monks diminished by development of various 
sectors of the economy, especially its own. This was to act in the above villages, 
inns, distillery, brewery or joints. Foster the development of, inter alia, orcharding, 
horticulture, fisheries. In addition download earliest references from every village 
collected rent. Villages, which monks previously acquired Duchy of Zator were 
an integral part of their assets by the end of first half of the seventeenth century.

Key words:
Duchy of Zator, Cistercians, Mogiła (village of Mogiła), economy, farm, rent.
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Dr Jerzy Dębski
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Oficerowie Wojska Polskiego, 
związani z Wadowicami, 
rozstrzelani w KL Auschwitz 
27 maja 1942 r.

W pejzaż codzienności okupacyjnej na trwałe wpisały się wszelkie akcje poli-
cyjno-prewencyjne i odwetowe w stosunku do ludności polskiej. W powszechnej 
świadomości historycznej Polaków jako ich ucieleśnienie jawią się warszawskie 
łapanki uliczne. Natomiast w rzeczywistości okupacyjnej była to codzienność, 
taka jak wystany w długich kolejach kartkowy bochenek czarnego chleba. Dlate-
go warto przypominać, iż np. w kwietniu 1940 r., tj. przed osławioną Aktion A-B 
w GG miały miejsce na terenach włączonych do III Rzeszy ‒ mam tu na myśli 
Regierungsbezirk Kattowitz (Katowice) i Regierungsbezirk Zichenau (Ciechanów) 
– dwie o dużym zasięgu akcje prewencyjne, które doprowadziły do aresztowań 
znacznej liczby polskich elit lokalnych.

W ten ciąg zdarzeń wpisały się działania represyjne Urzędu Kommandeur 
der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes für den Distrikt Krakau (Ko-
mendant Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa dla Dystryktu Kraków) 
z połowy kwietnia 1942 r. Mianowicie późnym popołudniem 16 kwietnia 1942 r. 
w Kawiarni Plastyków przy ul. Łobzowskiej 3 w Krakowie aresztowano w akcji 
represyjnej wielu krakowskich artystów plastyków i innych mieszkańców Krako-
wa, którzy w tym czasie w niej przebywali, a ponadto w nocy z 16 na 17 kwietnia 
1942 r. aresztowano wielu oficerów rezerwy, a także służby stałej oraz pozostają-
cych w stanie spoczynku. Spośród wielu wówczas aresztowanych i osadzonych 
w więzieniu przy ul. Montelupich 198 trafiło transportami 24 i 25 kwietnia 1942 r. 
do KL Auschwitz. W liczbie deportowanych tymi transportami do KL Auschwitz 
znajdowało się 72 oficerów Wojska Polskiego. 27 maja 1942 r. pod Ścianą Straceń 
w KL Auschwitz I rozstrzelano 167 mieszkańców Krakowa, którzy w KL Auschwitz 
znaleźli się w skutek tej skomasowanej akcji represyjnej niemieckiego okupanta. 
W ten dzień pod ekran śmierci wyprowadzono również 64 oficerów.

W trakcie rozlicznych kwerend archiwalnych i bibliotecznych udało mi się 
ustalić nazwiska dziewięciu oficerów wówczas rozstrzelanych, których łączyły nie-
zaprzeczalne związki z Wadowicami. Miały one oczywiście rozmaity charakter. 
Większość z nich, tj. sześciu, była oficerami rezerwy 12 pp (12 Pułk Piechoty), 
z kolei dwóch pobierało nauki i zdało egzamin maturalny w sławetnym Gimna-
zjum im. Marcina Wadowity. Tylko jeden okazał się rodowitym wadowiczaninem, 
absolwentem miejscowego gimnazjum, a także oficerem 12 pp. Jeden zaś był w la-
tach 30. ubiegłego wieku mieszkańcem Wadowic.

Ppor. służby stałej piechoty WP Florian Styła przyszedł na świat 30 kwietnia 
1914 r. w Wadowicach jako syn Karola i Ludwiki de domo Guzdek (ppor. od 
1 października 1938 r.). We wrześniu 1927 r. rozpoczął naukę w klasie matema-
tyczno-fizycznej w Gimnazjum im. Marcina Wadowity w rodzinnym mieście, którą 
w maju 1935 r. zakończył maturą1.

W latach 1936-1938 był uczniem Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi – 
Komorowie. Po nominacji oficerskiej 1 października 1938 r. wcielono go do 12 pp, 
który w składzie 6 DP stacjonował w Wadowicach (III bat. w Krakowie); we wrze-
śniu 1939 r. brał udział w wojnie obronnej Polski w składzie wspomnianego pułku2.

Podczas niemieckiej okupacji mieszkał przy ul. Warszawskiej 18 m. 11 w Kra-
kowie. Tam w nocy z 16 na 17 kwietnia 1942 r. został aresztowany przez funkcjo-
nariuszy Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes für den 

 1 G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991, s. 331.
 2 R. Rybka, K. Stepan, Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935-1939, Kraków 2003, s. 36; G. Studnicki, op. cit., s. 

356; 12 Pułk Piechoty (II RP), http://www.pl.wikipedia.org/wiki/12_Pułk_Piechoty_(II_RP), [dostęp: 1 grudnia 
2014 r.]. 

Florian Styła (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)
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Distrikt Krakau w akcji prewencyjnej przeciw polskim oficerom rezerwy i osa-
dzony w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie3.

24 kwietnia 1942 r. transportem z Krakowa został przywieziony do KL Au-
schwitz, gdzie otrzymał numer więźniarski 325704. Miesiąc później, 27 maja 1942 r., 
został rozstrzelany pod Ścianą Straceń w KL Auschwitz I 5.

Nierozerwalnie związanych z Wadowicami było także dwóch oficerów, któ-
rych już od czasów ośmioletniej nauki w gimnazjum łączyła więź braterska. 

Pierwszy z nich to ppor. rezerwy piechoty WP Eugeniusz Sokulski, urodzony 
9 czerwca 1909 r. w Suchej Beskidzkiej, z zawodu urzędnik. Od 1 września 1922 r. 
uczył się w Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach i tam w 1930 r. zdał 
maturę6. Następnie odbył jedenastomiesięczną zasadniczą służbę wojskową w Szkole 
Podchorążych Rezerwy Piechoty, a następnie po zaliczeniu cyklu szkoleń dla rezer-
wistów 1 stycznia 1933 r. otrzymał patent oficerski z wcieleniem do 3 psp (3 Pułk 
Strzelców Podhalańskich), który w składzie 21 DPG (21 Dywizja Piechoty Górskiej) 
stacjonował w Bielsku7. W okresie międzywojennym był prowadzony w ewidencji 

 3 T. Wroński, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 200; A. Chwalba, Okupacyjny Kraków w latach 
1939-1945, Kraków 2011, s. 179-180.

 4 Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (dalej: APMA-B), Materiały Obozo-
wego Ruchu Oporu, Liste der Männer-und Frauentransporte, t. 20, sygn. D-RO/123; APMA-B, Schutzhaftlager-
führung, Stärkebücher, t. 3, sygn. D-AuI-3/1/3, s. 415.

 5 APMA-B, Politische Abteilung, Sterbebücher, t. 7/1942, sygn. D-AuI-2/8, s. 70.
 6 M. Siwiec-Cielebon, Dla pamięci rzetelnej. Problematyka badań i weryfikacji strat wojennych pracowników 

i wychowanków Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2011, 
nr 14, s. 174-175.

 7 Rocznik Oficerski Rezerw 1934, Warszawa 2003, s. 107, 577; 3 Pułk Strzelców Podhalańskich, http://www.pl.wiki-
pedia.org/wiki/3_Pułk_Strzelców_Podhalańskich, [dostęp: 1 grudnia 2014 r.]. 

Powiatowej Komendy Uzupełnień w Pszczynie8. W trakcie wojny obronnej Polski 
we wrześniu 1939 r. uczestniczył w walkach swojego pułku Armii Kraków. 

Podczas niemieckiej okupacji mieszkał przy ul. Paulińskiej 22 w Krakowie. 
Wówczas pracował jako magazynier i równocześnie był zaangażowany w dzia-
łalność konspiracyjną; jego przydziału nie ustaliłem. W nocy z 16 na 17 kwietnia 
1942 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy Kommandeur der Sicherheit-
spolizei und des Sicherheitsdienstes für den Distrikt Krakau w akcji prewencyjnej 
przeciw polskim oficerom rezerwy i osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich 
w Krakowie 9. 

24 kwietnia 1942 r. został przywieziony transportem z Krakowa do KL Au-
schwitz, gdzie otrzymał numer więźniarski 3256710. Tam był osadzony w bl. 411. 
Miesiąc po deportacji, 27 maja 1942, r. rozstrzelano go pod Ścianą Straceń w KL 
Auschwitz I12.

Drugim z nich był ppor. rezerwy piechoty WP Jan Kazimierz Sokulski, urodzony 
26 września 1910 r. w Suchej, z zawodu urzędnik. W latach 1922-1930 uczył się w Gim-
nazjum im. Marcina Wadowity i tam w maju 1930 r. zdał maturę13. Następnie odbył 
jedenastomiesięczną zasadniczą służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy 
Piechoty, a następnie po zaliczeniu cyklu szkoleń dla rezerwistów 1 stycznia 1933 r. 
otrzymał patent oficerski z wcieleniem do 3 psp, który w składzie 21 DPG stacjonował 
w Bielsku14. W okresie międzywojennym był prowadzony w ewidencji Powiatowej 
Komendy Uzupełnień w Żywcu. W trakcie wojny obronnej Polski we wrześniu 1939 r. 
uczestniczył w walkach swojego pułku w składzie 21 DPG Armii Kraków. 

Podczas niemieckiej okupacji mieszkał przy ul. Paulińskiej 22 w Krakowie 
i był zaangażowany w działalność konspiracyjną; jego przydziału nie ustaliłem. 

W nocy z 16 na 17 kwietnia 1942 r. został aresztowany przez funkcjonariu-
szy Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes für den Di-
strikt Krakau w akcji prewencyjnej przeciw polskim oficerom rezerwy i osadzony 
w  więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie15. 

 8 Rocznik Oficerski Rezerw 1934, op. cit., s. 577.
 9 T. Wroński, op. cit., s. 200; A. Chwalba, op. cit., s. 179-180. 
 10 APMA-B, Materiały Obozowego Ruchu Oporu, Liste der Männer-und Frauentransporte, t. 20, sygn. D-RO/123; 

APMA-B, Schutzhaftlagerführung, Stärkebücher, t. 3, sygn. D-AuI-3/1/3, s. 412. 
 11 APMA-B, Schutzhaftlagerführung, Blockbuch Bl. 4, sygn. D-AuI-3/2, s. 107.
 12 APMA-B, Politische Abteilung, Sterbebücher, t. 7/1942, sygn. D-AuI-2/8, s. 5.
 13 M. Siwiec-Cielebon, op. cit., s. 175.
 14 Rocznik Oficerski Rezerw 1934, op. cit., s. 107, 577; 3 Pułk Strzelców Podhalańskich, op. cit. 
 15 T. Wroński, op. cit., s. 200; A. Chwalba, op. cit., s. 179-180. 
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4544

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

24 kwietnia 1942 r. został przywieziony do KL Auschwitz transportem z Kra-
kowa. W obozie otrzymał numer więźniarski 3256816. Miesiąc później, 27 maja 
1942 r., rozstrzelano go pod Ścianą Straceń w KL Auschwitz I17.

Zdecydowana większość osób, o których mowa w niniejszym tekście, miała 
stosunkowo luźny kontakt z Wadowicami, ograniczający się się do przewidzia-
nych pragmatyką służbową rutynowych szkoleń pułkowych dla oficerów rezerwy. 
W ciągu lat 30. ubiegłego wieku mogły być to dwa lub trzy pobyty w pułku, których 
długość była uzależniona od planu szkoleń. Ponadto zapewne bywali na dorocz-
nym święcie pułku, które przypadało 1 sierpnia. Należeli do nich:

Ppor. rezerwy piechoty WP Henryk Bogucki, urodzony 18 czerwca 1900 
r. w Krakowie, z zawodu księgowy. W latach 1918-1921 brał udział w wojnach 
o niepodległość Rzeczypospolitej. Na stopie pokojowej w ramach rutynowych 
ćwiczeń dla rezerwistów ukończył w stopniu szeregowego podchorążego Szkołę 
Podchorążych Rezerwy Piechoty, a następnie pogłębiał swoje umiejętności i wiedzę 
wojskową w trakcie praktyk w macierzystej jednostce. Stąd uzyskał patent oficerski 
z wcieleniem do 12 pp (ewidencyjnie był prowadzony przez Powiatową Komendę 
Uzupełnień Kraków-Miasto), który podporządkowany 6 DP stacjonował w Wado-
wicach (III bat. w Krakowie)18. Wówczas mieszkał przy ul. Grodzkiej 60 w rodzin-
nym mieście. Przez cały okres międzywojnia od wcielenia po uzyskaniu patentu 

 16 APMA-B, Materiały Obozowego Ruchu Oporu, Liste der Männer-und Frauentransporte, t. 20, sygn. D-RO/123; 
APMA-B, Schutzhaftlagerführung, Stärkebücher, t. 3, sygn. D-AuI-3/1/3, s. 412. 

 17 APMA-B, Politische Abteilung, Sterbebücher, t. 7/1942, sygn. D-AuI-2/8, s. 6
 18 Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych, 5 XI 1928 r., nr 14, s. 290, 313.

oficerskiego miał przydział mobilizacyjny do wcześniej wymienionego pułku19.
Podczas niemieckiej okupacji w nocy z 16 na 17 kwietnia 1942 r. został aresz-

towany przez funkcjonariuszy Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Si-
cherheitsdienstes für den Distrikt Krakau w akcji prewencyjnej przeciw polskim 
oficerom rezerwy i osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie20. 

25 kwietnia 1942 r. został przywieziony transportem z Krakowa do KL Au-
schwitz, gdzie otrzymał numer więźniarski 3309521. Miesiąc później, 27 maja 
1942 r., rozstrzelano go pod Ścianą Śmierci w KL Auschwitz I22.

Ppor. rezerwy piechoty WP Włodzimierz Fall, urodzony 12 września 1911 r. 
w Garbaczu koło Opatowa, z zawodu urzędnik. Po uzyskaniu matury odbył jede-
nastomiesięczną zasadniczą służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy 
Piechoty, a następnie dzięki ćwiczeniom przewidzianym dla rezerwistów 1 stycznia 
1936 r. otrzymał w wieku 24 lat patent oficerski z wcieleniem do 12 pp (ewiden-
cyjnie był prowadzony przez Powiatową Komendę Uzupełnień Kraków-Miasto), 
który podporządkowany 6 DP stacjonował w Wadowicach (III bat. w Krakowie)23. 
W okresie międzywojennym mieszkał przy ul. Bronowickiej 39 m. 12 w Krakowie. 

Podczas niemieckiej okupacji został aresztowany przez funkcjonariuszy 
Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes für den Distrikt 

 19 Rocznik Oficerski Rezerw 1934, op. cit., s. 433.
 20 T. Wroński, op. cit., s. 200; A. Chwalba, op. cit., s. 179-180.
 21 APMA-B, Materiały Obozowego Ruchu Oporu, Liste der Männer-und Frauentransporte, t. 20, sygn. D-RO/123; 

APMA-B, Schutzhaftlagerführung, Stärkebücher, t. 3, sygn. D-AuI-3/1/3, s. 413.
 22  APMA-B, Politische Abteilung, Sterbebücher, t. 7/1942, sygn. D-AuI-2/8, s. 55.
 23 R. Rybka, K. Stepan, op. cit., s. 142.

Henryk Bogucki (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)Jan Kazimierz Sokulski (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)
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Krakau w akcji przeciwko polskim oficerom rezerwy i osadzony w więzieniu 
przy ul. Montelupich w Krakowie24. 24 kwietnia 1942 r. został przywieziony do 
KL Auschwitz transportem z Krakowa. W obozie otrzymał numer więźniarski 
3250325. Tam był osadzony w bl. 426. Po miesiącu, 27 maja 1942 r., rozstrzelano 
go pod Ścianą Śmierci w KL Auschwitz I27.

Ppor. rezerwy piechoty WP Władysław Stanisław Król, urodzony 13 kwietnia 
1911 r. w Krakowie, z zawodu nauczyciel. Po zdaniu matury odbył jedenastomie-
sięczną zasadniczą służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty, a na-
stępnie w ramach przewidzianych pragmatyką służbową ćwiczeń dla rezerwistów 
pogłębiał swoje umiejętności i wiedzę wojskową, stąd 1 stycznia 1937 r. w wieku 
25 lat uzyskał patent oficerski z wcieleniem do 12 pp (ewidencyjnie był prowadzony 
przez Powiatową Komendę Uzupełnień Kraków-Miasto), który w składzie 6 DP 
stacjonował w Wadowicach (III bat. w Krakowie)28. W okresie międzywojennym 
mieszkał z rodzicami przy pl. Mariackim 8 m. 5 w Krakowie. Był czynnym sportow-
cem, koszykarzem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie29. 

Podczas niemieckiej okupacji w nocy z 16 na 17 kwietnia 1942 r. został areszto-
wany przez funkcjonariuszy Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Sicherhe-

 24 T. Wroński, op. cit., s. 200; A. Chwalba, op. cit., s. 179-180.
 25 APMA-B, Materiały Obozowego Ruchu Oporu, Liste der Männer-und Frauentransporte, t. 20, sygn. D-RO/123; 

APMA-B. Schutzhaftlagerführung, Stärkebücher, t. 3, sygn. D-AuI-3/1/3, s. 410.
 26 APMA-B, Schutzhaftlagerführung, Blockbuch Bl. 4, sygn. D-AuI-3/2, s. 28.
 27 APMA-B, Politische Abteilung, Sterbebücher, t. 7/1942, sygn. D-AuI-2/8, s. 90.
 28 R. Rybka, K. Stepan, op. cit., s. 193.
 29 B. Tuszyński, Księga sportowców polskich ofiar II wojny światowej, Warszawa 1999, s. 144.

itsdienstes für den Distrikt Krakau, zapewne w akcji prewencyjnej przeciwko pol-
skim oficerom rezerwy, i osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie30. 

24 kwietnia 1942 r. został przywieziony transportem z Krakowa do KL Au-
schwitz, gdzie otrzymał numer 3252531. W miesiąc później, 27 maja 1942 r., został 
rozstrzelany pod Ścianą Straceń w KL Auschwitz I32.

Ppor. rezerwy piechoty WP Lucjan Stanisław Paszyński, urodzony 13 grud-
nia 1905 r. w Bieczu, pow. Gorlice, z zawodu urzędnik. Po zdaniu matury odbył 
jedenastomiesięczną zasadniczą służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy 
Piechoty, którą ukończył w stopniu kaprala podchorążego. Następnie przeszedł 
przewidziany pragmatyką służbową cykl szkoleń dla rezerwistów, by 1 stycznia 
1931 r. otrzymać patent oficerski z wcieleniem do 12 pp, który podporządkowa-
ny 6 DP stacjonował w Wadowicach33. Przez cały okres lat 30. ubiegłego wieku 
prowadzony był w ewidencji Powiatowej Komendy Uzupełnień Kraków-Miasto, 
mając już wymieniony przydział mobilizacyjny34. 

Po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej podjął studia na Wydziale Pra-
wa Uniwersytetu Jagiellońskiego, których nie ukończył, i rozpoczął pracę w Wy-
dziale Nieruchomości Zarządu Miejskiego w Krakowie35. W 1930 r. ożenił się 

 30 T. Wroński, op. cit., s. 200; A. Chwalba, op. cit., s. 179-180. 
 31 APMA-B, Materiały Obozowego Ruchu Oporu, Liste der Männer-und Frauentransporte, t. 20, sygn. D-RO/123; 

Fotografie więźniów z obozu Auschwitz – Birkenau, t. 4, red. J. Parcer, Oświęcim 1993, s. 1322.
 32 APMA-B, Politische Abteilung, Sterbebücher, t. 6/1942, sygn. D-AuI-2/7, s. 1448.
 33 Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych, 16 I 1932 r., nr 1, s. 14, 53; 12 Pułk Piechoty (II RP), op. cit.
 34 Rocznik Oficerski Rezerw 1934, op. cit., s. 434.
 35 T. Wroński, J. Albrecht, Ludzie z marmurowej tablicy, Kraków 1982, s. 219.

Włodzimierz Fall (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau) Władysław Stanisław Król (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)
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z Zofią Issmer i mieszkał z rodziną w Krakowie, początkowo przy ul. Sienkiewicza, 
a później na Krzemionkach przy pl. Lasoty 4 m. 236. 

W sierpniu 1939 r. jako oficer rezerwy został zmobilizowany i podczas wojny 
obronnej Polski we wrześniu 1939 r. walczył w składzie 12 pp, po czym 16 września 
1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał do początków stycznia 1940 r. 
w jednym z obozów jenieckich37. Następnie został po interwencji niemieckiego 
kierownika Wydziału Nieruchomości Zarządu Miejskiego zwolniono go z oflagu 
i wrócił na swoje stanowisko pracy38. 

Rano 17 kwietnia 1942 r. został aresztowany w swoim mieszkaniu przy pl. La-
soty przez funkcjonariuszy Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Sicher-
heitsdienstes für den Distrikt Krakau w ramach akcji prewencyjnej przeciwko 
oficerom rezerwy WP i osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie39. 

24 kwietnia 1942 r. został przywieziony transportem z Krakowa do KL Au-
schwitz, gdzie otrzymał numer więźniarski 3255340. Miesiąc później, 27 maja 
1942 r., został rozstrzelany pod Ścianą Straceń w KL Auschwitz I41.

Ppor. rezerwy piechoty WP Jan Paweł Teofil Sokollek, urodzony 24 kwietnia 
1911 r. w Gdańsku, z zawodu inżynier. Po maturze odbył jedenastomiesięczną za-

 36 H. Noskowicz-Bieroniowa, Ciągle czekają z obiadem, Kraków 1987, s. 235-236.
 37 Ibidem, s. 236.
 38  T. Wroński, J. Albrecht, op. cit.
 39 H. Noskowicz-Bieroniowa, op. cit., s. 236; T. Wroński, op. cit., s. 200; A. Chwalba, op. cit., s. 179-180.
 40 APMA-B, Materiały Obozowego Ruchu Oporu, Liste der Männer-und Frauentransporte, t. 20, sygn. D-RO/123; 

APMA-B, Schutzhaftlagerführung, Stärkebücher, t. 3, sygn. D-AuI-3/1/3, s. 413.
 41 APMA-B, Politische Abteilung, Sterbebücher, t. 6/1942, sygn. D-AuI-2/7, s. 1458. 

sadniczą służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty, a następnie 
w okresie studiów politechnicznych brał udział w przewidzianych pragmatyką 
służbową ćwiczeniach dla rezerwistów. W ramach przewidzianych pragmatyką 
służbową ćwiczeń dla rezerwistów pogłębiał swoje umiejętności i wiedzę woj-
skową, stąd 1 stycznia 1935 r. w wieku 23 lat uzyskał patent oficerski z wcieleniem 
do 12 pp (ewidencyjnie był prowadzony przez Powiatową Komendę Uzupełnień 
Kraków-Miasto), który w składzie 6 DP stacjonował w Wadowicach (III bat. w Kra-
kowie)42. W latach 30. ubiegłego wieku mieszkał przy ul. Staromostowej 3a m. 3 
w Krakowie. 

Podczas niemieckiej okupacji w nocy z 16 na 17 kwietnia 1942 r. został 
aresztowany przez funkcjonariuszy Kommandeur der Sicherheitspolizei und 
des Sicherheitsdienstes für den Distrikt Krakau w akcji prewencyjnej przeciw 
polskim oficerom rezerwy i osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich w  Kra-
kowie43. 

24 kwietnia 1942 r. został przywieziony transportem z Krakowa do KL Au-
schwitz, gdzie otrzymał numer więźniarski 3256644. Miesiąc później, 27 maja 
1942 r., rozstrzelano go pod Ścianą Straceń w KL Auschwitz I45.

Ppor. rezerwy piechoty WP Robert Marian Woźniak, urodzony 23 maja 1912 r. 
w Krakowie, z zawodu urzędnik. Po zdaniu matury odbył jedenastomiesięczną 

 42 R. Rybka, K. Stepan, op. cit., s. 104.
 43 T. Wroński, op. cit., s. 200; A. Chwalba, op. cit., s. 179-180.
 44 APMA-B, Materiały Obozowego Ruchu Oporu, Liste der Männer-und Frauentransporte, t. 20, sygn. D-RO/123; 

APMA-B, Schutzhaftlagerführung, Stärkebücher, t. 3, sygn. D-AuI-3/1/3, s. 412. 
 45 APMA-B, Politische Abteilung, Sterbebücher, t. 7/1942, sygn. D-AuI-2/8, s. 4.

Lucjan Stanisław Paszyński (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau) Jan Paweł Teofil Sokollek (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)
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zasadniczą służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty, a następ-
nie w ramach przewidzianych pragmatyką służbową ćwiczeń dla rezerwistów 
pogłębiał swoją wiedzę wojskową, stąd 1 stycznia 1938 r. w wieku 25 lat uzyskał 
nominację oficerską z wcieleniem do 12 pp (ewidencyjnie był prowadzony przez 
Powiatową Komendę Uzupełnień Kraków-Miasto), który podporządkowany 6 DP 
stacjonował w Wadowicach (III bat. w Krakowie)46. W okresie międzywojennym 
mieszkał przy ul. św. Stanisława 12 m. 2 w rodzinnym mieście. 

Podczas niemieckiej okupacji w nocy z 16 na 17 kwietnia 1942 r. został aresz-
towany przez funkcjonariuszy Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Sicher-
heitsdienstes für den Distrikt Krakau i osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich 
w Krakowie47. 

24 kwietnia 1942 r. został przywieziony transportem z Krakowa do KL Au-
schwitz, gdzie otrzymał numer więźniarski 3257948. Miesiąc później, 27 maja 
1942 r., rozstrzelano go pod Ścianą Straceń w KL Auschwitz I49.

Zaprezentowane przez w niniejszym tekście losy ludzkie ukazują w mikroskali 
brzemię czasów pożogi wojennej, która stała się udziałem całości polskiego spo-
łeczeństwa. Ponadto obrazują ludzkie dokonania i postawy w dobie szczególnej 
próby oraz świadczą, iż dla tych ludzi wartości takie jak poświęcenie i miłość do 
ojczyzny nie były li tylko pustymi dźwiękami.

 46 R. Rybka, K. Stepan, op. cit., s. 230.
 47 T. Wroński, op. cit., s. 200; A. Chwalba, op. cit., s. 179-180. 
 48 APMA-B, Materiały Obozowego Ruchu Oporu, Liste der Männer-und Frauentransporte, t. 20, sygn. D-RO/123; 

APMA-B, Schutzhaftlagerführung, Stärkebücher, t. 3, sygn. D-AuI-3/1/3, s. 412. 
 49 APMA-B. Politische Abteilung, Sterbebücher, t. 7/1942, sygn. D-AuI-2/8, s. 14.
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Summary
Officers of the Polish Army, connected with Wadowice, 
murdered in Auschwitz on May 27, 1942

The author presents biographies of nine officers of the Polish Army. All of 
them, though differently, were connected with the town of Wadowice: some of 
them were born there, some in the 12th Infantry Regiment that stationed in the 
town, whereas others attended the local school.

Besides their bonds with the town of Wadowice, they also shared the expie-
ience of the second world war and of the fight with the German invader. Although, 
as officers, they seemed to be obliged to combat with the enemy, the decision to 
put up resistance was never easy. Their fates were once again linked in Auschwitz, 
where they were sent as a result repressive organized by the Nazis.

Key words: Auschwitz, Biography, concentration camp, officers, Polish Army
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Katarzyna Iwańska

Geneza rodu 
mjr. Aleksandra Iwańskiego, 
przebieg jego służby wojskowej 
i życie rodzinne
Mojemu ojcu Adamowi
z wdzięcznością za przechowanie pamiątek rodzinnych
i przekazanie mi pasji historyka i badacza dziejów rodziny
dedykuję

Skąd pochodził ród Iwańskich, nie wiadomo. Wprawdzie z pokolenia na poko-
lenie w rodzinie Iwańskich przekazywane były opowieści, że ich rodowa siedziba 
znajdowała się na Mazowszu, ale nie zostały one potwierdzone dokumentacją 
archiwalną1. Według rodzinnych relacji w tarnowskie okolice przybył przodek 
Iwańskich w związku z pracą w dobrach leśnych księcia Sanguszki2. Samo po-
chodzenie nazwiska tłumaczył August Iwański junior, pisarz, autor znanych pa-
miętników: zapewnie [oryg.] protoplastą [- -] rodu był jakiś Iwan, jeniec wojenny 
lub uchodźca z Rusi3.

Najstarszy ślad rodziny Iwańskich potwierdzony źródłami archiwalnymi 
pojawił się w parafialnej Księdze Małżeństw (Liber Copulatorum) w Tarnowie 
w związku ze ślubem Jana Kantego Iwańskiego (lat 25) z Franciszką Łoszowską 

 1  Inną wersje pochodzenia rodu podawał swojemu synowi Adamowi , mjr Aleksander Iwański. Pewnego dnia 
gdy rozmawiali powiedział : Wiesz synu, że Iwańscy pochodzą od Kozaków, a gdy ten zdziwiony spojrzał na 
niego, dodał: ale tych wiernych królowi polskiemu.

 2 Według rodzinnych opowieści Iwańscy pochodzili z zaściankowej szlachty i legitymowali się herbem Jas-
trzębiec. Napisy na tablicach nagrobnych ojca mjr. A. Iwańskiego: Jan Jastrzębiec Iwański, nauczyciel szkoły 
powszechnej w Tarnowie, oraz brata : Tadeusz Jastrzębiec Iwański, absolwent szkoły handlowej.

 3 A. Iwański (senior), Pamiętniki 1832-1876, A. Iwański (junior), Wspomnienia 1881-1939, Warszawa 1968,  
s. 266.

  Alicja Iwańska, bratanica Augusta Iwańskiego (juniora), pisarka, w Prologu do książki Potyczki i przymierza; 
pamiętnik 1918-1985, kontynuując za stryjem hipotezę pochodzenia rodu Iwańskich, napisała: Wolałabym 
oczywiście wierzyć, że ów Iwan nie był jeńcem wojennym, lecz uchodźcą politycznym z Rusi. Ciekawa jestem rów-
nież, za jakie zasługi nobilitowano moich przodków już w XVI wieku, a może nawet wcześniej i dlaczego nadano 
im dość banalny zresztą herb „Jastrzębie”’, jaką rolę odegrał w tej historii jastrząb, ptasi pasierb srebrnego orła. 
A.  Iwańska, Potyczki i przymierza; pamiętnik 1918-1985, Warszawa 1993, s. 8 -9.

(lat 20)4. Ślub ten odbył się 16 listopada 1805 r. Panna Franciszka urodziła się 
17 lutego 1784 r. w Tarnowie na Zabłociu, a jej rodzicami byli Agnieszka z domu 
Zielińska i Sebastian Łoszowscy5. Miejsca urodzenia Jana Kantego Iwańskiego 
nie podano w zapisie ślubnym tarnowskiej księgi metrykalnej. Nie znaleziono też 
w tarnowskiej Księdze Narodzin (Liber Natorum) z roku 1780 informacji potwier-
dzającej jego urodziny w Tarnowie. Być może hipoteza o przybyciu Jana Kantego 
w tarnowskie okolice do służby leśnej była prawdziwa?

Jak wynika z ksiąg metrykalnych, najstarszym synem Jana Kantego Iwań-
skiego był jego imiennik Jan Kanty urodzony 20 października 1807 r. w Tarnowie 
na Zabłociu6.

Tenże Jan Kanty Iwański w wieku 22 lat w dniu 30 września 1829 r. poślubił 
w katedrze tarnowskiej 24-letnią Mariannę Proszowską, córkę Katarzyny z domu 
Zakrzewskiej i Wojciecha Proszowskiego7. Według przepisów w zaborze austriac-
kim (które zezwalały na ślub osobom pełnoletnim, przy czym pełnoletność u męż-
czyzn liczyła się od 24 lat, a u kobiet od 22 lat) zgodę na ślub musieli wyrazić 
rodzice państwa młodych, składając podpis na akcie ślubnym.

Z dziewięciorga dzieci tego małżeństwa tylko najstarszy syn Franciszek Ksawery 
Stanisław urodził się w Tarnowie. Następnych siedmioro dzieci rodziło się w Jastrząb-
ce Nowej, gdzie ich ojciec pełnił funkcję leśniczego8. Chrzczone były w kościele w Za-
sowie i wpisane do ksiąg tejże parafii przez proboszcza Franciszka Galarowskiego9.

 4 Archiwum Diecezjalne Tarnów, dalej AD Tarnów, mikrofilm nr 206, Księga małżeństw Zabłocie (Liber Co-
pulatorum Zabłocie), s. 17.

 5 AD Tarnów, Index Natorum Zabłocie od 1782 do 1784, t. V, s. 33.
  Łoszowscy występują w księgach metrykalnych Tarnowa od końca XVIII w. Sebastian Łoszowski był żonaty 

dwa razy. Pierwszą żoną była Agnieszka Zielińska (matka Franciszki ), a drugą żoną (od 1799 r.) Petronela 
Szmudzińska. Łoszowscy mieszkali na Zabłociu pod numerem 45. Pod tym samym numerem domu mieszkał 
w późniejszym czasie Jan Kanty Iwański ze swoją żoną Franciszką i w tym domu rodziły się ich dzieci. 

 6 AD Tarnów, mikrofilm nr 203, Księga urodzeń Zabłocie. Jan Kanty Iwański miał młodsze rodzeństwo: Michała 
(ur. 27 IX 1812), bliźnięta Andrzeja Mikołaja i Salomeę Katarzynę (ur. 10 XI 1816), Katarzynę (ur. 30 IV 1819), 
Józefa (ur. 17 II 1821) i Agnieszkę (ur.13 I 1824).

 7 AD Tarnów, mikrofilm nr 205, Liber Copulatorum Zamieście – Burek 1817-1843, t. III, s. 29.
 8 Przy wpisie chrztu trzeciego dziecka Józefy Tekli ur. 17 IX 1833 r. w księgach parafialnych Zasowa pojawił się 

zapis, że ojcem dziecka jest D(ominus) Jan Iwański. Określenie owo było w tych czasach stosowane wobec 
szlachetnie urodzonych, właścicieli dóbr, notabli. Leśniczy nie powinien być określany w metrykach literą D 
(Pan), chyba że posiadał specjalne względy u kolatora kościoła w Zasowie (hrabiego Łubieńskiego) lub też 
cieszył się specjalną estymą u proboszcza Galarowskiego w Zasowie. AD Tarnów, sygn. MZ XI/4, s. 189.

 9 Franciszek Sebastian Galarowski urodził się 27 I1802 r. w Zakopanem – Olczy. Filozofię studiował we Lwowie, 
teologię we Lwowie oraz Bochni i tu przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa G.T. Zieglera. W 1826 r. pracował 
jako wikary w Mielcu, a w 1827 przez krótki czas w Przecławiu i w Zasowie. W 1830 r. został proboszczem 
w Zasowie. Pełnił tę funkcję przez 20 lat. Potem był wikarym w Makowie, Borzęcinie i w Gręboszowie. 
W 1860 r. był proboszczem w Kasinie Wielkiej , a od 1865 r. w Rajbrocie. Zmarł 8 I 1880 r. w Rajbrocie. 
Biogram Galarowskiego w: Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 2, red. A. Nowak, 
Tarnów 2000, s. 213.
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W 1844 r. w podczas pobytu Marianny i Jana Kantego Iwańskich w pałacu 
hrabiów Jabłonowskich w miejscowości Wiśniowy (pow. jasielski) na świat 
przyszło najmłodsze dziecko tego małżeństwa ‒ córeczka Marianna10. Niestety 
pół roku później Marianna, żona Jan Kantego, zachorowała (lub też prawdo-
podobnie nie odzyskała zdrowia po ostatnim porodzie) i została odwieziona 
na kurację do szpitala w Tarnowie, gdzie umarła 4 listopada 1844 r. w wieku 
39 lat11. 

Kilka lat później drugą żoną Jan Kantego Iwańskiego została Aniela Wędkow-
ska z Tarnowa, córka Małgorzaty z domu Jakubowskiej i Ludwika Wędkowskie-
go. Nie wiadomo, czy Jan Kanty nadal sprawował funkcję leśniczego, ale kolejne 
pięcioro dzieci przyszło na świat w różnych miejscowościach, m.in. w Tarnowie, 
Ryglicach i Libuszy. 

Jan Kanty Iwański zmarł 10 kwietnia 1861 r. w Lipinkach koło Gorlic, a w księ-
dze parafialnej jako zawód, który wykonywał, wpisano weterynarz.  Albo zaistniała 
pomyłka, albo faktycznie tą profesją trudnił się pod koniec życia12. 

Najstarszym synem Jana Kantego Iwańskiego, jak już wspomniano, był Franci-
szek Ksawery urodzony 1 maja 1830 r. na Burku w Tarnowie13. Jako młody chłopiec 
uczęszczał on do szkoły przykatedralnej w rodzinnym mieście. 

W 19. roku życia wstąpił do służby konnej pogranicznej i przesłużył w niej 
9 lat14.

Przed ślubem zamieszkał w Buchicach pod numerem 22, w którym mieszkała 
ponadto rodzina Mazurkiewiczów.

W 1861 r. mający 31 lat Franciszek poślubił w Buchcicach swoją sąsiadkę 
16-letnią Kazimierę Mazurkiewicz córkę Wojciecha Mazurkiewicza (zwanego 
Mazurem) i Anny z domu Jurczeńskiej15. Po ślubie przez cztery lata zajmował się 
gospodarstwem żony w Mesznie Szlacheckiej (Buchcice), potem podjął się służby 

 10 Marianna urodziła się 29 II 1844 r. Chrzczona była przez proboszcza Zasowa Galarowskiego. Chrzestnymi 
byli hrabia Kazimierz Jabłonowski z matką hrabiną Elżbietą z Bratkowskich Jabłonowską. Zapis w książeczce 
Jana Kantego Iwańskiego, w której zapisywał daty urodzenia i chrztu swoich dzieci oraz miejsca, w których 
się one odbywały.

 11 AD Tarnów, mikrofilm nr 207, Księga zmarłych.
 12 AD Tarnów, sygn. MZ/LII/2.
 13 Księga chrztów Zamieście –Burek 1816-1833, t. IV, s.138. Franciszek chrzest otrzymał 2 V 1830 r. w katedrze 

tarnowskiej.
 14 Życiorys Franciszka Ksawerego Iwańskiego spisany przez jego syna Jana Tadeusza Iwańskiego 17 III 1901 r. 

w Przyłęku.
 15 Księga ślubów parafii Tuchów rok 1861, t. II , s.1, p. 4. W dniu 28 XI1861 r. ślubu Franciszkowi i Kazimierze 

udzielił wikariusz parafii ksiądz J. Kowalkowski w kościele parafialnym św. Jakuba w Tuchowie. Na ślub zgody 
pisemnej udzielił niepełnoletniej córce (urodzonej w maju 1845 r.) ojciec Wojciech Mazurkiewicz. Świadkami 
byli krewni Józef Iwański, obywatel Tarnowa, i Paweł Mazurkiewicz, mieszczanin.
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leśniczego w Łowczówku u pana Strzałkowskiego. Kultywował tym samym ro-
dzinne tradycje, jego ojciec Jan Kanty Iwański też pełnił służbę leśniczego w Nowej 
Jastrząbce. Podczas pobytu w Buchcicach w 1862 r. na świat przyszedł pierworodny 
syn Franciszka i Kazimiery Włodzimierz Kazimierz16. 

Kiedy w 1864 r. urodził się następny syn Jan Tadeusz, jego ojciec wpisany został 
do księgi metrykalnej jako strażnik lasów. Chrzest tego dziecka musiał być bardzo 
wystawny, skoro było aż czterech chrzestnych, i to dziedziców17.

Franciszek i Kazimiera mieli także kolejne dzieci: Felicjana Joachima, urodzo-
nego 20 marca1866 r., i Emilię Franciszkę, która urodziła się 14 marca 1868 r.18

Po 1868 r. w Buchcicach nie przyszło na świat żadne dziecko Franciszka i Ka-
zimiery Iwańskich. Ten fakt związany był z opuszczeniem przez nich miejscowo-
ści i osiedleniem się w Łękach Górnych, powiat Pilzno, gdzie Franciszek przyjął 
posadę leśniczego, którą sprawował przez 34 lata19.

W kolejnych latach rodziły się w tej miejscowości młodsze dzieci: w 1873 r. 
Maria Magdalena, w 1874 r. Stanisław Wojciech, w 1876 r. Karolina, w 1878 r. Wła-
dysław, w 1882 r. Waleria Kazimiera, a w 1883 r. najmłodsza Stefania20.

Kazimiera i Franciszek Iwańscy mieli 12 dzieci21.
Jednak pensja Franciszka była zbyt skromna, aby utrzymać bardzo liczną 

rodzinę. Dlatego też razem z żoną dzierżawili majątek rolny. 29 stycznia 1901 r. 
o godzinie 10 rano Franciszek jak zwykle wyszedł ze swego gospodarstwa na 
Podlesiu w Łękach na obchód lasu i po przejściu niespełna kilometra w zachod-
nią stronę od leśnictwa upadł na drodze zwanej Wałem pod wielkim świer-

 16 Księga chrztów parafii Buchcice rok 1862, t. IV, s.1, p. 22. Włodzimierz Kazimierz urodził się 29 X 1862 r., 
a ochrzczono go 9 XI 1862 r. Rodzicami chrzestnymi byli właściciele okolicznych dóbr Malwinai Włodzimierz 
Dobrzyńscy.

 17 Księga chrztów parafii Tuchów rok 1864, t. IV, s. 6, p. 26. Jan Tadeusz urodził się 26 V1864 r. w Buchcicach, 
a ochrzczony został 20 XI 1964 r. w Tuchowie. Chrzestnymi byli Ignacy Strzałkowski, właściciel dóbr, Fran-
ciszka Zakrzewska, właścicielka dóbr, Bronisław Rozwadowski, kawaler, i Izabella Jastrzębska, panna.

 18 Księga chrztów parafii Tuchów, t. IV, s. 10, p. 8. Felicjan Joachim został ochrzczony w Tuchowie 2 IV 1866 r. 
Chrzestnymi byli Felicjan Białobrzeski z Łowczowa, właściciel dóbr, i Adelajda Kobylińska, panna. Syn Felicjan 
zmarł w wieku roku 16 IV 1967 r.

  Emilia Franciszka ochrzczona została 23 III 1868 r. w Tuchowie. Chrzestnymi byli Włodzimierz Dobrzyński 
i Emilia Kobylińska. Przy chrzcie asystowali Ludwik Iwański (profesja nieczytelna) i Felicja Białobrzeska.

 19 Sylwan. Organ Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, 1889, R. 7, nr 10, s. 388.
 20 Księga ślubów parafii Pleśna rok 1902, p.1. Z zapisu w niej wynika, że Waleria urodziła się 7 I 1882 r. w Łękach 

Górnych. Natomiast 3 V 1902 r. wyszła za mąż za Ignacego Ostręgę, urodzonego w miejscowości Śmigno, 
parafia Lisia Góra, a zamieszkałego w Tarnowie. Córka ta zamieszkała przed ślubem w domu w Buchcicach 
pod numerem 22 , tam gdzie wcześniej mieszkali jej rodzice.

  Data urodzenia Stefanii 1 IX 1883 r. Według wyciągu z aktu zgonu USC w Bytomiu, nr 812/1968.
 21 Pozostałe dzieci to Kunegunda i Zofia. AD Tarnów, Księgi metrykalne parafii Łęki Górne, sygn. KMŁ X/1.

kiem22. W niedługim czasie ludzie zmierzający do Podgórskiej Woli znaleźli go 
już nieżyjącego, trzymającego w ręce strzelbę, fajka i czapka leżały tuż przy jego 
głowie23. Końcowe lata życia Kazimiera Iwańska spędziła u córki Stefanii po 
mężu Dereń w Rudkach. Tam też zmarła w wieku 76 lat, w 1921 r24.

Syn Jan Tadeusz został nauczycielem, początkowo uczył dzieci we wsiach Dą-
bie i Przyłęk. W późniejszych latach zaczął uczyć w Tarnowie w Szkole Podstawo-
wej im. S. Staszica. W latach 1913-1914 oraz w roku szkolnym 1917/1918 pełnił 
obowiązki dyrektora tej szkoły25.

W opinii bliskich był człowiekiem surowym i bardzo religijnym. W 1890 r. 
zawarł on związek małżeński z Rozalią Jaklińską, córką pisarza sądowego (diur-
nisty) w Pilźnie Kajetana i Antoniny z Zajączkowskich26. Małżeństwo to miało 
cztery córki i czterech synów – każdy z nich nosił mundur i odbywał dłuższą 
lub krótszą służbę wojskową27. Najstarszym synem Jana był Aleksander Józef, 
ur. 19 lutego 1892 r. w Dąbiu, powiat Mielec28. Drugim synem był Tadeusz Fran-

 22 W pamiętniku Piotra Radły, znanego mikrobiologa, pod datą 13 X 1942 r. znalazł się zapis: W drodze powrotnej 
wstąpiłem do Tarnowa do ciotecznego brata Adama Bronikowskiego, który jest znanym i zamożnym przedsiębiorcą 
budowlanym. Adam kupił ostatnio 300 morgów lasu w Łękach Górnych około 12-14 km od Tarnowa w kierunku 
wschodnim, prawie tuż przy głównym gościńcu (ok. 300 m od gościńca w stronę południową). Las ten, młody,  
20-30 letni, mieszany, brzozowo- sosnowy, był dawniej administrowany przez mego dziadka Franciszka Iwańskiego, 
który był tam leśniczym. Dziadek umarł nagle na serce w lesie w roku 1901. Na pamiątkę jego śmierci postawiono 
w lesie drewniany krzyż wysokości ok. 2 m. Zrobiłem zdjęcie fotograficzne krzyża wraz z Adamem Bronikowskim 
i jego dziećmi. Udaliśmy się również na lewy skraj lasu od strony Łęk, gdzie stała dawniej leśniczówka, w której 
urodziły się wszystkie dzieci dziadka Iwańskiego, a więc i moja matka, Maria, ale zastaliśmy resztki ruin.

  Pamiętnik Piotra Radły jest w posiadaniu Elżbiety Radło, wdowy po synu Piotra Leszku. Piotr Radło był 
lekarzem, współpracownikiem profesora Weigla. Urodził się w 1900 r. w Wadowicach. Zmarł w wieku 46 lat 
w Warszawie. Za wybitne odkrycia w pracach naukowych nad bakteriami otrzymał pośmiertnie Złoty Krzyż 
Zasługi. Jego ojciec Józef Radło, mąż Marii z domu Iwańskiej, na pocz. XX w. był urzędnikiem Dyrekcji 
Skarbu w Wadowicach, potem został przeniesiony awansem do cesarsko- królewskiej (skrót: c.k.) Galicyjskiej 
Krajowej Dyrekcji Skarbu we Lwowie. 

 23 Przeprowadzona obdukcja lekarska stwierdziła, że bezpośrednią przyczyną śmierci Franciszka Iwańskiego 
była niewydolność mięśnia sercowego. Życiorys Franciszka Ksawerego Iwańskiego, op. cit., s.1.

 24 Rodzinna książeczka, w której zawarte były podstawowe dane o rodzinie Iwańskich, prowadzona była, jak 
już wspomniano, przez ojca Franciszka, Jana Kantego Iwańskiego, a późniejsze wydarzenia dopisywał praw-
dopodobnie jego syn Ludwik Iwański, brat Franciszka, pracownik sądu, pochowany na Starym Cmentarzu 
w Tarnowie. Na pomniku znajduje się napis: Ludwik Iwański 1842-1884, żona Katarzyna 1849-1931. Proszą o 
westchnienie do Boga – wdzięczne dzieci.

 25 D. Szklarz, Z chlubną tradycją w nowe stulecie. Monografia szkoły Podstawowej nr 7 im. St. Staszica w Tarnowie, 
Tuchów 1997, s. 12. Szkoła mieściła się w drewnianych barakach przy ul. Dwernickiego na Pogwizdowie. 
Ze względu na I wojnę światową panowały tak ciężkie warunki, że czasem przy silnych mrozach brakowało 
opału i wówczas szkołę zamykano.

 26 AD Tarnów, mikrofilm nr 157. Rozalia Marianna Jaklińska ur. 6 IV1867 r. w Tarnowie. Świadectwo chrztu, 
Pogwizdów 1867-1892, t. VI , s. 2, p. 27.

 27 Najstarszą córką była Anna Maria urodzona 16 VII 1894 r. w Dąbiu. Urząd Stanu Cywilnego w Radomyślu 
Wielkim, odpis aktu urodzenia nr 31/1894/D, zmarła 23 IX 1945 r. w Tarnowie. Następna córka Helena Wanda 
urodzona 25 II 1896 r. w Przyłęku, zmarła –w wieku roku 20 IX 1897 r. w Tarnowie.

 28 USC w Radomyślu Wielkim 27 II 2008 r., odpis aktu urodzenia nr 19/1892/D z dn.18 IV 1892 r. USC podał, 
że chrzestnymi Aleksandra Józefa byli Tomasz Turza i Maria Baltazińska.
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ciszek, ur. 4 lutego 1899 r. w Przyłęku, powiat Kolbuszowo. Tadeusz jako stu-
dent Akademii Handlowej powołany został do wojska, gdzie podczas pełnienia 
służby zaziębił się i zmarł w wieku 21 lat 23 czerwca 1919 r.29 Trzecim synem 
był Andrzej Franciszek Ksawery, ur. 29 listopada 1904 r. w Tarnowie – pilot, 
wychowanek elitarnej szkoły w Dęblinie30. Najmłodszym synem był Stanisław 
Ignacy, ur. 17 kwietnia 1907 r. w Tarnowie31. W czasie II wojny światowej służył 
w Wojsku Polskim we Francji.

Córka Maria Stefania, ur. 9. września 1897 r. w Przyłęku, poślubiła oficera 
Wojska Polskiego Wacława Jana Chrza w bazylice katedralnej w Tarnowie 15 wrze-
śnia 1925 r.32 Druga córka Zofia Helena, ur. 12 maja 1902 r. w Przyłęku, aktywnie 
angażowała się w życie kulturalne Tarnowa, grając w sztukach wystawianych przez 
tamtejszy amatorski zespół teatralny33.

Udział Aleksandra Iwańskiego w I wojnie światowej

Aleksander Józef Iwański ukończył szkołę powszechną w Pilźnie, gdzie miesz-
kali jego dziadkowie Antonina i Kajetan Jaklińscy. Potem uczęszczał do Gimnazjum 

 29 Napis na płycie na murze Cmentarza Starego w Tarnowie nad grobem Iwańskich.
 30 W Testimonium ortus et baptismi nr 199 podano, że Franciszek Andrzej Iwański ur. 29 XI 1904 r. w domu 

nr 233 w Przyłęku , z rodziców Jana Iwańskiego – magister scholae, syna Franciszka i Kazimiery z domu Mazur-
kiewicz, oraz z matki Rozalii Jaklińskiej, córki Kajetana i Antoniny z domu Zajączkowskiej. Ochrzczony został 
26 XII1904 r., chrzestnymi byli Franciszek Radło, urzędnik, i Waleria Ostręgowa. Wyciąg z dn. 22 VII1914 r., 
Ostrowy Tuszowskie.

 31 Dane dot. urodzenia z USC Kraków, akt zgonu Stanisława Iwańskiego z dn. 3 III 1999 r. Stanisław Ignacy 
Iwański zm. 28 II 1999 r. w Krakowie. Pochowany został na Starym Cmentarzu w Tarnowie.

 32 Świadectwo ślubu L.dz. 452/93. Parafia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie, Księga zaślubin, t. VI, s. 190, p. 7.
  Dane dotyczące pana młodego to: Wacław Jan Chrz s. Jana i Walerii z domu Łabędziowskiej ur. 17 XII 1892 r. 

w Kołomyi. Jako świadkowie podani: płk Jan Julian Prymus i Jan Jakliński.
  Chrz to oryginalne nazwisko, podawane w szkołach średnich w okresie międzywojennym w Krakowie jako 

przykład słowa niewystępującego w języku polskim, a powstałego z połączenia dwóch głosek twardych. Miało 
ono swój rodowód w pochodzeniu pana młodego prawdopodobnie z serbskiej enklawy w południowo-
wschodniej Galicji. 

  Wacław Chrz mjr artylerii i wojsk technicznych, uczestnik I i II wojny światowej zm. 24 XI 1962 r.
  Maria Stefania Chrz zm. 30 I 1976 r. we Wrocławiu. Pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie 

(dane z grobowca).
 33 Program Towarzystwa Muzycznego w Tarnowie „Stały Teatr Amatorski”, Program rewji (zachowano oryginal-

ną pisownię) pod tytułem: Dobry Wieczór Tarnowianie! pióra Marii Podolskiej podawał, że w części I występ 
Nowy Rok wykonają Błonarowiczowa, Kuliżanka, Fuchsówna, Piotrowska, Iwańska, Zemliczkówna, Judecka, 
a występ Ta czy tamta zaprezentują Iwańska i Piotrowska. W części II Zofia Iwańska występowała wspólnie 
z koleżankami w scence komicznej Bujdy rosyjskie oraz w skeczu W restauracji u Wachtla. Rewii przygrywała 
orkiestra 16 pp. Zofia Iwańska po mężu Wolwska zm. 15 III1979 r. w Krakowie. Pochowana została na Starym 
Cmentarzu w Tarnowie.

nr 1 im. Brodzińskiego w  Tarnowie i tam 
zdał maturę w 1911 r.34 Już jako uczeń 
uczestniczył w pracy niepodległościowej 
młodzieży szkół średnich w Tarnowie, 
biorąc udział m.in. w rozprowadzaniu 
czasopisma „Zarzewie”, przygotowując re-
feraty, uczęszczając na tajne wykłady oraz 
biorąc udział w dyskusjach. Od 1 lipca 
1912 r. do 31 lipca 1914 r. należał aktyw-
nie do Polowych Drużyn Sokolich przy 
Sokole I w Tarnowie, organizując i biorąc 
udział ćwiczeniach strzeleckich, polowych 
i w musztrach35. Jako członek tarnowskie-
go Sokoła współpracował z  miejscowym 
Strzelcem. W 1911 r. podjął studia na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie36.

Aleksander Iwański został wcielony 
1 sierpnia 1914 r. do 56 Galicyjskiego Puł-
ku Piechoty im. Hrabiego Dauna, księcia Thiano, jako jednoroczny ochotnik szere-
gowy, a potem kapral, pełniąc początkowo funkcję ucznia, a następnie instruktora 
szkoły oficerów rezerwy. Od 16 marca 1915 r. w stopniu podchorążego rezerwy 
na stanowisku dowódcy plutonu i kompanii brał udział w walkach na froncie.

 34 W roku 1959 został zaproszony na obchody 400-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. K. Brodzińskiego 
w Tarnowie. Listem do Komitetu Organizacyjnego potwierdził swój udział w obchodach uroczystości, 
równocześnie poprosił o przysłanie niezwłocznie zaproszenia Janowi Królikiewiczowi, byłemu dyrektorowi 
wadowickiego gimnazjum, (mieszkającemu nadal w budynku wadowickiego liceum), ze względu na to, iż był 
on też abiturientem kl. VIII gimnazjum w Tarnowie(rocznik 1911). Zaproponował też i porosił w imieniu 
własnym i zapewnie w imieniu większości kolegów starszych wiekiem – o łaskawe zamówienie okolicznościowej 
Mszy św. W kościele oo. Filipinów i to albo 9.10 b.r o g.16.00 albo 10.10. o godz.8.00 (oczywiście udział dobrowol-
ny) i o umieszczenie odpowiedniego zawiadomienia na bramie „Akademioli”, względnie na bramie I liceum 
im. K. Brodzińskiego. 

 35 Centralne Archiwum Wojskowe, dalej: CAW, Warszawa-Rembertów, nr 1844/k. 
 36 Kpt. Aleksander Iwański był posiadaczem niezwykle popularnego Kodeksu honorowego autorstwa Władysława 

Boziewicza. Na jego tytułowej stronie widnieje dedykacja: Kochanemu Koledze Olkowi Iwańskiemu (skrót 
wojskowy – nieczytelny) z prośbą o zachowanie dawnej przyjaźni – ofiaruje autor. Data wydania kodeksu: 1927 r. 
w drukarni wojskowej w Krakowie. Tuż przed I wojną światową W. Boziewicz studiował prawo i dminis-
trację na Uniwersytecie Jagiellońskim, być może tam się poznali z Aleksandrem. Potem W. Boziewicz służył 
jako ochotnik w 100 pp armii austriackiej. Brał też udział w walkach na froncie podobnie jak Aleksander. 
1 I 1918 r. wstąpił do nowo powstałego Wojska Polskiego. Dosłużył się stopnia kapitana, jednak jako oficer 
gospodarczy nie pełnił służby na froncie. Pracował w administracji do 1929 r. kiedy został przeniesiony do 
rezerwy. Prawdopodobnie spotykali się z kpt. A. Iwańskim ponownie podczas jego służby w Krakowie.

Aleksander Iwański odznaczony Wielkim 
Srebrnym Medalem Waleczności I Klasy. 
Zdjęcie wykonane w zakładzie c.k fotografa 
– Pokornego we Wiedniu.
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Na początku maja 1915 r. wziął udział w bitwie pod Gorlicami, uważanej 
za jedną z najważniejszych bitew świata, a określanej mianem Verdun wschodu. 
Aleksander Iwański, biorąc udział w walkach stoczonych przez 56 Pułk Piechoty 
w kampanii gorlickiej, walczył na ziemi tarnowskiej związanej z dziejami jego ro-
dziny37. O tym, jak ciężkie to były walki, świadczy liczba ofiar. W bitwie tej zginęło 
ok. 70 tys. żołnierzy, w tym 12 tys. Polaków.

Wielu Polaków i żołnierzy polskiego pochodzenia znajdowało się w szeregach 
2 Pruskiej Dywizji Gwardii. Prawie całkowicie polski skład miały cztery pułki kra-
kowskiej 12 Dywizji Piechoty, a mianowicie wadowicki 56 pp, cieszyński 100 pp, 
nowosądecki 20 pp oraz tarnowski 57 pp38. Przedstawiciele innych narodowości 
służyli przeważnie w korpusie oficerskim tych pułków. Narodowości austriackiej 
byli dowódcy 56, 20 i 27 pp39.

W przygotowaniach do przełamania frontu gorlickiego na szczeblach wyż-
szego dowództwa postanowiono, że wszystkie działania mają się odbywać w ści-
słej tajemnicy, aby można było zaskoczyć nieprzyjaciela atakiem. Według rozkazu 
armii 11 (pod dowództwem gen. płk. Augusta v. Mackensena) jej korpusy miały 
zająć do 22.00 28 kwietnia 1915 r. przydzielone im strefy ataku40.

Przeciwko 11 armii stała 3 armia rosyjska pod dowództwem gen. Radka Dimi-
triewa. 12 Dywizja Piechoty austriackiej pod dowództwem gen. Paula Kestranka, 
w skład której wchodził między innymi 56 pp, znajdująca się na odcinku Sękowa 
– Gorlice – Wola Łużańska, została zluzowana w nocy z 26 na 27 kwietnia, aby 
zająć odcinek Polesie – Łużna naprzeciw góry Pustki, która stanowiła pierwszy 
system obrony rosyjskiej.

W relacjach polskiego dowódcy 100 pp płk. Franciszka Ksawerego Latinika 
walczącego razem z 56 pp na froncie gorlickim można znaleźć szczegółowe opisy 
późniejszych działań poszczególnych pułków41.

 37 To w Lipinkach w pobliżu Gorlic mieszkał i pracował pod koniec życia pradziadek Aleksandra Jan Kanty 
Iwański. Z okolicami Tarnowa i Tuchowa, gdzie toczyły się też działania wojenne, związana była historia rodu 
Iwańskich.

 38 W wojsku austriackim nie używano określenia Pułk Polski Ziemi Wadowickiej 56 mówiono: „Westgalizissches 
Regiment Nr. 56”. Posługiwano się uogólnieniami, aby zatrzeć różnice narodowe.

 39 M. Klimecki, Gorlice 1915, Warszawa 1991, s. 80.
 40 W skład VI korpusu pod dowództwem gen. barona Arza v. Straussenburga w 11 Armii gen. Płk. Augusta 

v. Mackensena wchodziły następujące dywizje: 12 Dywizja Piechoty, 39 Węgierska Dywizja Piechoty Hon-
wedów oraz 11 Węgierska Dywizja Jazdy Honwedów.  11 Armia liczyła w sumie 128 977 ludzi, 606 dział 
(448 lekkich i 158 ciężkich), 260 karabinów maszynowych i 70 moździerzy (za: M. Zagórniak, Bitwa pod 
Gorlicami, w: Militarne i polityczne znaczenie operacji gorlickiej w działaniach wojennych I wojny światowej, 
red. A. Walc, Gorlice 1995, s. 40).

 41 F.K. Latinik, Żołnierz polski pod Gorlicami 1915. Działalność 100 pułku Ziemi Cieszyńskiej, Przemyśl 1923, s. 19.

W swoim opracowaniu podał on, że rozkazem operacyjnym dla dowództwa 
12 DP wydanym 1 maja 1915 r. o godz. 15.00 granice odcinków według ataku 
przedstawiły się następująco: 56 pp, północna granica w łączności z dywizją 39-tą 
honwedów, cmentarz Łużna, B Brzezie, zagrody 1 km, na południowy wschód 434 [pod 
tym oznaczeniem kryło się wzgórze Wiatrówki] i Folwark Średni oraz wzgórze 36942.

Ponadto: południowa granica w łączności z 100. pp, wschodni skraj 449 [pod 
tym numerem kryje się wzgórze Pustki], kościół Moszczenica, wzgórze na północny 
wschód od a nazwy Moszczenica 750 m, oddalone, rozszczep dróg 1 klm, południowy 
wschód wzgórza 36943. Dalej F.K. Latinik podawał, że ogólny kierunek 56 pp ma 
być na wzgórze Pustki, potem przez kościół Moszczenica. Pozycje szturmowe 
nakazano wysunąć jak najbliżej ku nieprzyjacielskim pozycjom, przy czym lewe 
skrzydło 56. pp bezwarunkowo miało być poza cmentarzem44.

W nocy między godziną 1.00 a 3.00 piechota miała przeprowadzić rozpo-
znanie, a saperzy zlikwidować przeszkody znajdujące się na przedpolu rosyjskich 
stanowisk, na linii ataku wojsk austriackich. W godzinach tych miała nastąpić 
przerwa w próbnym ostrzeliwaniu frontu nieprzyjacielskiego. Przeszkodami były 
głównie zasieki z drutu kolczastego stanowiące najdalej wysunięty element pozycji 
obronnych pierwszej linii, tzw. przedpole45.

W niedzielę 2 maja o godzinie 6.00 na linii frontu ostrzał rozpoczęło 1000 
dział armii austriacko-niemieckiej. Dowódcą 23 brygady artylerii w krakowskiej 
12 DP był gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski46.

O godzinie 9.00 do walki włączyły się miotacze min. Od głośnych wybuchów 
ich pocisków drżała ziemia. Pierwszy ostrzał artylerii trwał do godziny 10.00, nisz-

 42 Ibidem, s.19. 
 43 Ibidem.
 44 Ibidem.
 45 Głównym i w zasadzie jednym atutem, jakim dysponowała 3 Armia rosyjskiego frontu południowo-za-

chodniego, były rozbudowane pozycje obronne, przede wszystkim pierwszej linii. Tworzyły ją linie rowów 
strzeleckich, schronów, rowów łącznikowych oraz stanowisk zapasowych. Pozycje wzmocniono workami 
z ziemią, kamieniami, a także drewnem. Na przedpolu położono zasieki z drutu kolczastego, a na północ od 
Staszówki złożono miny (Por. M. Klimecki, op. cit., s. 82). Stanowiska obrony rosyjskiej najsilniejsze były na 
wznoszących się nad okolicą wzgórzach, gdzie umieszczono liczne gniazda karabinów maszynowych. 

 46 Generał Rozwadowski koordynował działania artylerii i piechoty tak, że zamaskowany ostrzał artyleryjski 
posuwał się przed nacierającymi oddziałami piechoty. Zastosowana przez niego ruchoma zapora ogniowa 
weszła na stałe do taktyk wojennych. Polecił też w swoim rozkazie używać do burzenia okopów tylko dział 
precyzyjnych (to jest kalibru minimalnie 10 cm) ze względu na bliskość własnej linii szturmowej, zbliżonej 
do okopów nieprzyjacielskich na 150-200 m. Za wkład w przełamanie frontu pod Gorlicami Rozwadowski 
otrzymał najwyższe odznaczenie austro-węgierskie ‒ Order Marii Teresy.

  Najpotężniejszą bronią na wyposażeniu armii austro-węgierskiej był ciężki moździerz 30,5 cm firmy Skoda, 
zwany Chudą Emmą. Moździerz ten miotał ponad czterystukilogramowe pociski na odległość ok. 10 km. 
Złożenie moździerza przez 12-osobową załogę trwało ok. 3 godzin.
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cząc wiele pozycji rosyjskich, ale także prawie całą zabudowę miasteczka Gorlice 
oraz rafinerię w Gliniku Mariampolskim47.

Potężna nawałnica ognia artyleryjskiego robiła wrażenie na żołnierzach i do-
wódcach armii niemieckiej i austro-węgierskiej, ale również rosyjskiej obserwujących 
jego przebieg. Pułkownik F.K. Latinik zapamiętał, że pociski przerzynały powietrze 
z sykiem i szumem, skowytem i gwizdem, a wbiwszy się w pozycje przeciwnika, z piekiel-
nym hukiem ciskały w górę na kilka metrów wysokości ziemię, kamienie, belki, deski, ka-
rabiny i ciała ludzkie48. Chmury dyszącego dymu zalegały coraz to większą przestrzeń. 

Dymiące ogniem wzgórze Pustki porównywano do wulkanu również ze 
względu na kształt terenu, wzgórze miało bowiem kształt litery U49.

O godzinie 10.00 artyleria przeniosła ogień z pierwszych pozycji rosyjskich 
na dalsze cele i do ataku ruszyła piechota, w tym pułki: 100 pp i 56 pp dowodzony 
przez płk. Edwarda Mollinary’ego, którym powierzono zdobycie silnie umocnio-
nego wzgórza Pustki uważanego za klucz pozycji obronnej nieprzyjaciela50.

Najbardziej dramatyczny fragment bitwy rozegrał się w pobliżu Łużnej, gdzie 
56 pp i główna grupa uderzeniowa 100 pp (składająca się z pierwszego i połowy 
czwartego batalionu pod dowództwem podpułkownika Pittla) zajęły w pierwszym 
huraganowym ataku okopy położone u podnóża góry Pustki, w których zostający 
przy życiu Rosjanie poddali się bez oporu. O tym, jak szybki był ten atak, świadczy 
czas ‒ atak rozpoczęto o godzinie10.00, a zdobycie okopów nastąpiło ok. godziny 
10.20. Następne wydarzenia miały następujący przebieg: po wejściu do lasu, tra-
fiono na rowy strzeleckie dla artylerji niewidoczne, z dość liczną obsadą. Wywiązała 
się zażarta walka na bagnety, połączona z wielkimi po obu stronach stratami. [- -] 
(O 10:50 donosi podpułkownik Pittl, iż górę Pustki 449 zdobyły oddziały 56 i 100 pp., 
i że nieprzyjaciel cofa się w kierunku wschodnim)51.

Jednak dopiero około godz. 12.00 do sztabu IV Korpusu napłynął meldunek 
informujący o zdobyciu wzgórza. O toczących się jeszcze walkach w tej godzi-
nie poświadczyłby meldunek do dowództwa 2 Dywizji Piechoty Gwardii z 11.40, 
o tym że z Pustek prowadzony był ogień flankujący.

 47 Wokół Gorlic pozostało około 44 tys. lejów po pociskach. 
 48 F.K. Latinik, op. cit., s. 31.
 49 Gen. Artur Arz von Straussenburg, obserwując efekty ostrzału wzgórza Pustki, zauważył: Zjawisko to robi 

wrażenie czynnego wulkanu, cyt. za Cz. Odrowąż-Pieniążek, Działania artylerii VI korpusu austriackiego w bitwie 
pod Gorlicami dnia 2 maja 1915 r., „Przegląd Artyleryjski”, 1938, R. XVI, z.10, s.1130. 

 50 Ogólnie uważano, że góra Pustki, Wiatrówka i wzgórza Staszówki są kluczem całej koncepcji obrony rosyjskiej. 
Zdobycie tego klucza decydowało o przełamaniu pierwszego systemu obrony rosyjskiej.

 51 F.K. Latinik, op.ci.t, s. 33.

Zdobycie wzgórza Pustki okupiono licznymi stratami wśród żołnierzy 56 pp 
i 100 pp, a samo wzgórze zyskało miano galicyjskiego Monte Cassino52.

Od godziny 13.00 56 pp i 100 pp zajęły nową pozycję, biegnącą od wzgórza 
390 w kierunku południowym, wzdłuż lasu góry Pustki aż do Podlesia. Ponieważ 
39 DP honwedów pozostała w tyle o ok. 2 km, a 100 pp nacierający na przysiółek 
Podlesie zaczął mieć problemy w ruszeniu do przodu, dlatego 56 pp uderzył na 
wojska rosyjskie od zachodu, uwalniając 100 pp z szachu.

Równocześnie dowództwo nakazało, że począwszy od godziny 16.00 56 pp 
i 100 pp mają być przygotowane do dalszego ataku w kierunku wsi Moszczenicy, 
aby 57 pp Ziemi Tarnowskiej, gdy stanie na równi z 23 brygadą, mógł rozpocząć 
atak. Zgodnie z danym rozkazem rozpoczęto drugi atak, w którym osiągnięto do 
godziny 20.00 wschodni skraj lasu, położony około półtora kilometra na zachód 
od wsi Moszczenicy i zatrzymano się z powodu silnego ognia piechoty nieprzy-
jacielskiej i karabinów maszynowych. Późna pora i prawdopodobnie zmęczenie 
żołnierzy utrudniały współdziałanie artylerii i dlatego zadowolono się obsadze-
niem tej linii, wysyłając patrole tylko dla wywiadu i ubezpieczenia53.

Pierwszy dzień bitwy zakończył się dla armii niemieckiej i austriacko-wę-
gierskiej całkowitym zwycięstwem. Dokonano wyłomu w liniach nieprzyjaciela 
od 6 do 10 km. Do niewoli trafiło 17 tys. żołnierzy rosyjskich, drugie tyle poległo 
bądź zostało rannymi54. Wojska rosyjskie znalazły się w pełnym odwrocie wskutek 
rozbicia 3 Armii generała Radka Dimitriewa. W następnych dniach gen. August 
von Mackensen rozpoczął zwycięski marsz kampanii gorlickiej. Nie dopuścił do 
przegrupowania się Rosjan na drugiej linii oporu, która została rozbita w dniach 
4 i 5 maja.

W przywołanej pracy F.K. Latinika znajduje się opis walk z 5 maja 1915 r., 
kiedy to lewa kolumna 56 pp miała się posuwać na równej wysokości przez Li-

 52 Założony w 1917 r. cmentarz wojenny nr 123 na Pustkach jest miejscem ostatniego spoczynku 159 żołnierzy 
z 56 Wadowickiego Pułku Piechoty. Znane są imiona i nazwiska 107 z nich, 52 pochowano bezimiennie. Są 
to głównie szeregowcy i st. szeregowcy (143), a także podoficerowie (15) i chorąży (1). Większość z nich 
zginęła w krwawym boju o wzgórze Pustki 2 v 1915 r., pozostali w dniu następnym w walkach stoczonych 
z cofającymi się Rosjanami w pobliskiej Moszczenicy. Por. A. Bogunia-Paczyński, Wadowiczanie na Pustkach 
w: „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2006, nr 10, s.129.

 53 Być może wtedy też rozegrało się opowiedziane przez Aleksandra Iwańskiego wydarzenie, jak będąc do-
wódcą patrolu, polecił żołnierzowi przeszukanie pobliskiej chaty. Żołnierz po wykonaniu zadania zgłosił, 
że w izbie chaty w łóżku leży przykryta pierzyną wiejska kobieta, a spod łóżka wychodzą jakieś druty. 
Okazało się, że tą babą był przebrany żołnierz rosyjski z radiostacją, który wykonywał zadanie łącznościow-
ca, informując swoje wojsko o ruchach nieprzyjaciela. Wywiad z synem Aleksandra Iwańskiego Adamem, 
20 VI 2014 r.

 54 J. Centek, Rola szefa sztabu niemieckiej 11. Armii, pułkownika Hansa von Seeckta w przełamaniu pod Gorlicami, 
w: Małopolska i Podhale w latach Wielkiej Wojny 1914-1915, cz. I, red. R. Kowalski, Nowy Targ 2005, s. 183.



6564

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

sów – Sławęcin. Wadowicki 56 pp i sąsiadująca gwardia robiły przygotowania do 
nocnego ataku (wywiad, oznaczenia dróg dla kolumny, łączność itp.). O godzinie 
20.00 wyruszono z Lisowa. Na wschód od Skołyszyna ugrupowano pułki do ataku, 
który rozpoczął się o 23:00 w nocy. Bez względu na ogień nieprzyjacielski i straty posu-
wano się całkiem cicho przez 20 m aż do okopów przeciwnika, które zdobyto bagnetem, 
biorąc tylko nielicznego jeńca. Nieprzyjaciel ratował się ucieczką, spaliwszy po drodze 
domy i zagrody 55.

Tylko w pierwszej fazie kampanii gorlickiej (tj. do 6 maja 1915 r.) zginęło 
20  tys. żołnierzy, a 80 tys. zostało rannych. Od czasu bitwy pod Gorlicami armia 
rosyjska stale się cofała (do 6 maja cofnęła się do rzeki Wisłoki, 13 maja zatrzy-
mała się na Sanie). Wadowicki Pułk Piechoty brał udział w wielu walkach, m.in. 
o Jarosław, gdzie najbardziej zaciekłe walki toczyły się na wzgórzu Widna. W ataku 
na bagnety zginęło tam wielu żołnierzy z tego pułku56.

Po sforsowaniu przez połączone siły niemieckie i austro-węgierskie Sanu ko-
nieczna była dłuższa przerwa operacyjna, w czasie której postanowiono zmienić 
kierunek uderzenia 11 Armii na południowy wschód, czyli skierowano ją od pół-
nocy na Przemyśl. Wcześniej jednak planowano zdobyć Radymno. Po ostrzeliwa-
niu przez artylerię pozycji rosyjskich 23 maja oraz nocą piechota miała ruszyć do 
szturmu następnego dnia o godz. 8.00. Atak 11 Armii nastąpił zgodnie z planem. 
Lewoskrzydłowa 56 DP osiągnęła zachodni skraj wsi Cetula. Austro-węgierski 
VI Korpus stoczył w dniach 25-27 maja zacięty bój, zajmując Wietlin oraz Wysocko 
i posuwając się o 16 km wzdłuż rzeczki Wisznia57. 

Wieczorem 24 maja XLI Korpus Rezerwowy przełamał obronę rosyjską pod 
Radymnem. 27 maja Rosjanie przeprowadzili silny atak na pozycje 56 DP. Chociaż 
stawiła opór, gen. Mackensen musiał ją wzmocnić pułkiem wydzielonym z 19 DP. 
29 maja wiadomo było, że tylko uderzenie od północy stanowić może zagrożenie 
dla wschodnich połączeń twierdzy Przemyśl. Jej zdobywanie rozpoczęto od roz-
mieszczenia artylerii jeszcze tego samego dnia.

 55 F.K.Latinik, op. cit., s. 46.
 56 Miasto zajęły 2 Dywizja Gwardii i austro-węgierska 12 Dywizja Piechoty. Żołnierze zostali ostrzeżeni przez 

jarosławskich Żydów, że Rosjanie zaminowali most na Sanie, co w niedługim czasie potwierdziła silna eks-
plozja, po której runął on w odmęty rzeki. W ciągu następnych dni 11 Armia usiłowała poszerzyć przyczółki 
na Sanie. Udało się sforsować rzekę austro-węgierskiemu VI korpusowi. Por. R.L. Di Nardo, Przełom. Bitwa 
pod Gorlicami – Tarnowem 1915. Poznań 2012, s. 113.

 57 VI Korpus wziął do niewoli ponad 7 tys. jeńców, 12 dział i 7 karabinów maszynowych. Te zdobycze przypłacił 
krwią własnych żołnierzy. 25 maja Arz dysponował już tylko połową żołnierzy, z którymi rozpoczął ofensywę 
2 maja. Por. R. Di Nardo, op.cit., s. 118.

Zdobywanie nowych terenów i miast dla tzw. piechurów wiązało się z mar-
szem. Dziennie pokonywali oni ok. 40 km. Najtrudniej było szeregowym żołnie-
rzom, gdyż dźwigali oni 35-kilogramowy ekwipunek wojenny. Marsz odbywał się 
po drogach nieutwardzonych i piaszczystych, często w spiekocie: pasy tornistra 
i karabin wrzynały się w spocone ciało, nogi uginały się w kolanach, w gardle zaschło. 
I dalej, wspominając marsz, Stanisław Kawczak z 20 pp podaje: Szliśmy wyłącznie 
marszem podróżnym, bez ubezpieczeń – przed nami i za nami ciągnęły się olbrzy-
mie sznury innych pułków naszej 12 Dywizji piechoty jak 57. pp z Tarnowa zwany 
mokremi bakami, 56. pp z Wadowic zwany Jackami i 100. z Cieszyna krótko stowaki 
nazywany [- -]. Kazano nam śpiewać dla podniesienia ducha58.

Przemyśl wrócił w ręce austriackie 3 czerwca. Przez kilkanaście następnych 
dni zacięte walki toczyły się na wschód od miasta, m.in. w rejonie Krakowca i Mo-
ścisk. Późniejsza kilkudniowa zwycięska bitwa pod Hussakowem otworzyła armii 
austriacko-niemieckiej drogę na Lwów. Po ciężkich bojach w rejonie Gródka Ja-
giellońskiego, Magierowa i Żółkwi 22 czerwca Rosjanie w popłochu opuścili Lwów, 
który dostał się w ręce Austriaków59.

Aleksander Iwański nie brał już udziału w walkach o Lwów, został bowiem 
ciężko ranny w głowę 28 maja 1915 r. w okolicach Krakowca60. Otrzymał ranę 
odłamkiem szrapnela61. Został przewieziony do Wiednia i poddany operacji trepa-
nacji czaszki62.

Od początku czerwca 1915 r. do 30 października 1915 r. przebywał w szpi-
talu. W nagrodę za waleczność na froncie został odznaczony Wielkim Srebrnym 

 58 S. Kawczak, Milknące echa, cyt. za A. Zaręb, Los piechura w wielkiej wojnie w Galicji 1914-1915, w: Małopolska 
i Podhale, op.cit., s. 238.

 59 G. Rąkowski, Ziemia lwowska. Przewodnik krajoznawczo- historyczny po Ukrainie Zachodniej, cz. III, Pruszków 
2007, s. 42.

 60 CAW, akta osobowe A. Iwańskiego.
 61 W czasie gdy nieprzytomny leżał w szpitalu polowym, opiekował się nim ordynans o nazwisku Guzik. W szpi-

talu tym leżeli obok siebie ranni żołnierze armii austriackiej i rosyjskiej. Będący w omdleniu Aleksander, nagle 
odzyskawszy przytomność, zobaczył nachylającego się nad nim żołnierza rosyjskiego, który trzymał w ręku 
nóż. Zdążył krzyknąć: Guzik do mnie! Jego ordynans rzucił się na żołnierza rosyjskiego, unieszkodliwiając go 
i prawdopodobnie ratując życie rannemu Aleksandrowi. 

 62 Rana była głęboka na 2 cm, o średnicy 4-5 cm. Od czasu operacji miewał częste bóle głowy, a nawet omdlenia, 
które były wynikiem nadmiernego nagrzewana się płytki wstawionej w miejsce uszkodzenia czaszki. Można 
powiedzieć, że Aleksander Iwański miał szczęście, że przeżył zranienie i operację.

  W odróżnieniu od poprzednich wojen, podczas których większość ran pochodziła od broni strzeleckiej, 
w I wojnie światowej około 85 proc. urazów było skutkiem ostrzału artyleryjskiego. W związku z tym 
rany były zabrudzone i zainfekowane o wiele częściej niż po przestrzeleniu kulą. W XIX w. nie udawało się 
uratować co czwartego rannego, w czasie I wojny, mimo poprawy organizacji służby medycznej, umierał 
co trzeci. Por. R. Kaczmarek, Polacy w Armii Kajzera. Na frontach I wojny światowej, Kraków 2014, s. 259-
260.
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Medalem Waleczności I klasy, a za rany odniesione w walce otrzymał Verwunde-
tenmedaille (Medal Za Rany)63.

 Mianowany podporucznikiem rezerwy (1 stycznia1916 r.) przebywał w Ba-
onie Zapasowym 56 pp w Kielcach jako instruktor, aby już 21 września 1916 r., 
półtora roku po ciężkiej operacji, głowy zostać wysłanym na front jako dowódca 
plutonu i adiutant dowódcy kompanii.

W uznaniu zasług wojskowych na froncie uhonorowano go Krzyżem Woj-
skowym Karola, a za wybitną służbę w wojsku austriackim otrzymał jeszcze jedno 
odznaczenie: Signum Laudis64. W sumie Aleksander Iwański na frontach rosyjskim, 
rumuńskim i włoskim był (biorąc czynny udział w działaniach wojennych) przez 
ok. 18 miesięcy.

 Od września 1917 r. do 4 marca 1918 r. przebywał jako instruktor oficerów 
i adiutant dowódcy kompanii w Baonie Zapasowym w 56 pp w Kielcach, aby 
rozkazem dowódcy z 5 marca 1918 r. znów powrócić na front. Już podczas po-
bytu w kadrze w Kielcach współpracował z miejscowym oddziałem POW oraz 
Rewolucyjnym Związkiem Wojskowym „Wolność” pod kierunkiem dyplomo-
wanego płk. dypl. Władysława Kulmy- dowódcy 25 pp oraz adwokatów dr. Józefa 

 63 Medal za waleczność to austro-węgierskie odznaczenie wojskowe, które zostało po raz pierwszy ustanowione 
19 VII 1789 r. przez cesarza Józefa dla żołnierzy i podoficerów wyróżniających się w walce. W 1848 r. podzie-
lono medal na dwie klasy: I – potocznie wielki, i II ‒mały srebrny medal. Od 15 IX 1917 r. można go było 
nadawać również oficerom. Medal był w kształcie okręgu, z profilem głowy panującego cesarza na awersie, 
otoczonej napisem. Napis od 1859 r. brzmiał: FRANZ JOSEPH I.V.G.G. KAISER V. OESTERREICH. Na rewersie 
zobaczyć można było sześć skrzyżowanych flag otoczonych wieńcem laurowym i napis: DER TAPFERKEIT.

  W dniu 12 VIII 1917 r. cesarz Karol I ogłosił rozporządzenie o przygotowaniu odznaczenia dla ranionych 
żołnierzy. Jednak dopiero po prawie roku, 13 VII1918 r., poinformowano o ustanowieniu medalu, a 25 VII 
opublikowano jego statut. Medal wybijano z cynkowego stopu. Na awersie umieszczono profil cesarza Karola 
zwrócony w prawo, a w dolnej części pod profilem dwie skrzyżowane gałązki lauru, w górnej po okręgu napis 
KAROLUS. Na rewersie napis LAESO MILITI (ranionemu żołnierzowi), a w dolnej części medalu mniejszymi, 
łacińskim cyframi rok ustanowienia medalu MCMXVIII (1918). Medal noszono na ułożonej w trójkąt wstążce 
koloru ciemnoszarozielonego z czerwonym obrzeżem i wąskimi czerwonymi paskami po środku. Każdy 
środkowy pasek oznaczał jedno zranienie. Prawo do otrzymania medalu miały wszystkie osoby wypełniające 
swoje obowiązki z armią czynną. Wraz z Wojskowym Krzyżem Karola był jednym z najbardziej demokra-
tycznych odznaczeń, gdyż prawo do jego otrzymania miały niższe i wyższe rangi. Posiadaczami medalu byli 
generał pułkownik Schoenburg-Hartenstein i admirał Horthy.

 64 Krzyż wojskowy Karola ‒ odznaczenie za zasługi wojskowe ustanowione zostało 13 XII 1916 r. przez cesarza 
Karola I. Odznakę stanowi krzyż w kształcie zbliżonym do niemieckiego Żelaznego krzyża, między ramionami 
widoczny wieniec dębowy. Na krzyżu słowa GRATI, PRINCEPS ET PATRIA i poniżej CAROLVS IMP.ET REX. 
Na rewersie litera C (inicjał monarchy), napis VITEM ET SANGVINEM i zapisany rzymskim i cyframi rok 
MDCCCCXVI. Krzyż noszony był na czerwonej wstążce z biało-czerwonymi pasami bo bokach. Ogółem 
nadano 561 tys. Krzyży Wojskowych Karola.

  Signum Laudis (Znak Zasługi) ‒ wysokie austro-węgierskie odznaczenie. Został wprowadzony dekretem 
cesarz Franciszka Józefa z 12 III 1890 r. jako medal honorowy za wybitną służbę wojskową na rzecz monar-
chii zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. Przysługiwał jedynie oficerom jako dowód uznania cesarskiego. 
Medal jest w kształcie okręgu, nad którym umieszczona jest korona. Na awersie początkowo profil cesarza 
Franciszka Józefa, od kwietnia 1917 r. cesarza Karola. Medal noszony na trójkątnej biało-czerwonej wstążce 
w przypadku medali za zasługi bojowe i czerwonej za zasługi w czasie pokoju.

Woźniakowskiego i dr. Władysława Tempki65. Działalność propagandową w pułku 
na rzecz niepodległości Polski kontynuował na froncie włoskim.

Mianowany porucznikiem (1 maja 1918 r.) dostał 3-miesięczny urlop na studia 
na Uniwersytecie Jagiellońskim (od 1 maja 1918 r. do 30 lipca 1918 r.), podczas 
którego zdawał egzaminy. Na froncie włoskim przebywał od 1 sierpnia 1918 r. do 
19 listopada 1918 r. jako dowódca kompanii i zastępca oficera prowiantowego.

Austriacki 56 pp od czerwca 1917 r. znajdował się na froncie włoskim. O cza-
su nieudanej ofensywy austriackiej zajmował odcinek nad rzeką Piave w okolicy 
zniszczonego miasteczka San-Dona di Piave. Ofensywa wyraźnie pokazała, że 
front austriacki może ulec dalszemu osłabieniu, a dochodzące wieści z frontu 
francuskiego wskazywały, że cała monarchia austriacka zmierza ku rozkładowi. 
Wiele osób z 56 pp zastanawiało się, co uczynić w sytuacji, gdy nadejdzie moment 
na decyzję, tym bardziej że z kraju nie przychodziły tajne rozkazy. Wiedziano, że 
w kraju toczą się przygotowania niepodległościowe, ale łączność z nim była słaba. 
Zdani na siebie przywódcy ruchu niepodległościowego postanowili zastosować 
metodę bierności, aby nie dopuścić do przedwczesnego zrywu wśród żołnierzy, 
który mógł się zakończyć niepowodzeniem. Natomiast rozpoczęli działalność 
w duchu narodowym i postanowili wysyłać żołnierzy pod różnymi pozorami do 
kraju (wykorzystując epidemię malarii, odsyłano do szpitali lub też powoływano 
się na przepis o urlopach rolnych). Taka działalność była możliwa dzięki obecności 
w dowództwie pułku kilku oficerów Polaków. Porucznik Stanisław Ostrowski, peł-
niący funkcję drugiego adiutanta i zarządzającego kancelarią pułkową, zgromadził 
wokół siebie Polaków, którzy pełniąc różne funkcje w pułku, mieli możliwość 
tajnej współpracy i pełnili ważne funkcje propagandowe. Byli wśród nich: por. 
Władysław Tobasiewicz, pełniący funkcję oficera propagandy wojennej, por. (imię 
nieznane) Konopek pracujący nad redakcją albumu pułkowego, por. Rudolf Galus, 
pełniący funkcję oficera oświatowego, oraz por. Aleksander Iwański, zastępca ofice-

 65 CAW, akta osobowe Aleksandra Józefa Iwańskiego. Jego działalność niepodległościowa od czasów gimnazjum 
tarnowskiego była weryfikowana pozytywnie przez osoby podawane za współpracowników. W tym też przez 
wymienionego płk. Władysława Kulmę, własnoręcznym podpisem. Na końcu pisma z dn. 20 IX 1937 r. we-
ryfikującego działalność niepodległościową przybito pieczęć „Związek Organizacji Wolność i Uczestników 
Walk O Niepodległość”.

  Warto wspomnieć, że Kadra Zapasowa była głównym inicjatorem przejęcia przez Polaków władzy w Kielcach 
w listopadzie 1918 r., a następnie ochroniła miasto przed rozruchami rewolucyjnymi i kryminalnymi. Miasto 
w podziękowaniu ufundowało pułkowi chorągiew, którą otrzymał 29 listopada 1918 r. jako jeden z pierwszych 
znaków formacji polskiej w niepodległej Rzeczypospolitej. W. Tempka, S. Szczepaniec, M. Łodyński, Wojskowy 
Związek Rewolucyjny Wolność (Karta z dziejów b. 56 pp, obecnego 12 pp), w: „Niepodległość”; 1927, t. XI, 
z. 1 (27); por. M. Siwiec-Cielebon, Powstanie garnizonu WP w Wadowicach – październik – grudzień 1918 r., 
w: „Wadoviana. Przegląd historyczny- kulturalny”,2012, nr 15.
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ra prowiantowego66. Grupa oficerów dzięki pełnionym funkcjom miała możliwość 
działania na terenie całego pułku, nie wzbudzając podejrzeń oficerów Niemców.

30 października pułk otrzymał rozkaz wycofania się ze stanowisk z nad rzeki 
Piave. W dniu tym rozpoczął się odwrót, który zakończył się przybyciem do Wado-
wic. W ten sposób zakończono kampanię włoską, która między innymi ze względu 
na warunki przyrodnicze była jedną z najtrudniejszych kampanii w historii 56 pp67.

Najważniejszym celem wspomnianej grupy oficerów był powrót do kraju 
jako zorganizowana jednostka z jak największą ilością sprzętu wojskowego, co 
pozwoliłoby na utworzenie w kraju polskiego pułku piechoty. W drodze natrafiono 
na trudności, m.in. w postaci utrzymania dyscypliny wśród szeregów żołnierzy, 
którzy w miarę zbliżania się do linii kolejowych łatwo mogli ulec chęci odłączenia 
i samodzielnego powrotu do kraju.

Na dyscyplinę żołnierzy dobrze wpływało świetne zaopatrzenie w prowiant 
pułku, który mając jedzenia pod dostatkiem, był odporny na możliwości rabunku 
czy grabieży. Dzięki utrzymaniu dyscypliny w czasie przemarszu pułk dobrze się 
prezentował, co stanowiło kolejny argument na utrzymanie go w całości. Ofice-
rowie wiedzieli, że wyższe dowództwo jest nieprzychylne polskim dążeniom do 
samodzielności i chciałoby utrzymać wojsko dla dalszych potrzeb monarchii. Po-
stanowiono nie oddawać dowództwa w ręce najwyższego rangą oficera polskiego, 
gdyż nie cieszył się on popularnością wśród wojska, lecz utrzymać dowództwo 
w dotychczasowych rękach. 

Językiem komendy oraz spraw urzędowych stać się miał język polski, 
a w związku z tym z ramienia dowództwa pułkiem mieli kierować por. Ostrowski 
i por. Tobasiewicz cieszący się popularnością wśród żołnierzy68. 

Dążenia oficerów polskich do samodzielności pułku w polskim składzie po-
pierał jedynie dowódca dywizji pułkownik arcyksiążę Karol Albrecht. 5 listopada 
zarządził on podział na trzy części: polską, którą miał zgrupować 56 pp, niemiecką, 
która miała się zgrupować w 100 pp., i czeską, zgrupowaną w 3 pp opawskim. 
Działanie to spowodowało oczyszczenie 56 pp z elementów innych narodowości 
i wzbogacenie o nową broń, którą przynosili Polacy przychodzący z innych pułków. 

 66 S. Ostrowski, Przewrót listopadowy na froncie (ze wspomnień osobistych), w: Dwunasty pułk piechoty w dniu 
wręczenia mu chorągwi przez obywateli ziemi wadowickiej i ku uczczeniu pamięci bitwy pod Leszniowem dnia 
1 sierpnia 1920 r., Wadowice 1924, s. 57.

  CAW, op. cit.: przebieg służby Aleksandra Iwańskiego.
 67 W relacjach osobistych A. Iwański wspominał skaliste i górzyste ukształtowanie terenu jako bardzo trudne 

do poruszanie się z bronią ciężką oraz stwarzające dobre miejsca do ukrycia gniazd broni artyleryjskiej 
przeciwnika, których zdobycie okupione było śmiercią wielu żołnierzy.

 68 S. Ostrowski, op. cit., s. 58-59.

Następną decyzją dowództwa dotyczącą dywizji był rozkaz, aby żołnierze dywizji 
skierowali się do najbliższych stacji kolejowych i stamtąd byli wysłani w głąb kraju. 
Wcześniej wojsko miało złożyć broń, która miała być wysłana osobnym taborem 
przez Węgry do Polski. Polscy przywódcy zrozumieli, że plan ten miał na celu 
rozbrojenie wojska. Dlatego postanowili nie zastosować się do poleceń i prze-
prowadzić pułk w okolicę Lublany (Słowenia), a stamtąd starać się o transport 
żołnierzy w pełnym uzbrojeniu do kraju.

W okolicach Postojny 56 pp w pełnym szyku i uzbrojeniu, osłaniając odwrót 
12 DP, przeszedł pod kordon włosko-jugosłowiański, który rozbrajał wszystkie 
oddziały niezorganizowane, zabierając im nawet plecaki z żywnością. 56 pp w peł-
nym szyku i zorganizowaniu przeszedł bez szwanku kontrolę69. Po 14 dniowym 
marszu pułk dotarł do Lublany, a przywódcy pułku zorganizowali, korzystając 
z pomocy przedstawiciela tymczasowego rządu słowieńskiego, pociąg składający 
z 50 wagonów do przewiezienia żołnierzy i ekwipunku wojskowego. Załadowanie 
przeprowadzono 14 listopada. Oprócz wojska z bronią ręczną zmieszczono także 
około 30 karabinów maszynowych oraz pewną ilość miotaczy min i zapas żywność 
dla całego pułku na 10 dni. Zabrano też prawie wszystkie najlepsze konie.

17 listopada pod dowództwem por. Tobasiewicza pułk poprzez Austrię i Cze-
chy dotarł wraz ekwipunkiem do Wadowic. Oddał się pod rozkazy ówczesnego 
dowódcy powiatu Wadowice mjr. Śmiałowskiego, który reprezentował wojsko 
wobec władz administracyjnych, uzupełniając baon wadowicki pod dowództwem 
ówczesnego kpt. Franciszka Ksawerego Altera70.

Służba Aleksandra Iwańskiego w wojsku polskim  
i jego życie rodzinne

28 listopada wydano całościowy rozkaz o utworzeniu kilku okręgów woj-
skowych, m.in. okręgu wadowickiego, w którego skład weszły powiaty: bialski, 
chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, wadowicki i żywiecki. Komendantem 
okręgu wadowickiego mianowany został Celestyn Bruckner, któremu anulowa-
no wcześniejsze przeniesienie w stan spoczynku. Do sztabu okręgu przydzielono 
płk. intendenta Fryderyka Kleemanna oraz ppor. rachunkowego Izraela Grossa, 
do dyspozycji komendanta okręgu oddano płk. Stefana Gallę i kpt. Aleksandra 

 69 M. Siwiec-Cielebon, 11 listopada, „Echo Wadowic”, 1994, nr 17, s. 9.
 70 S. Ostrowski, op. cit., s. 59-60. 
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Kurmańskiego71. Władzom wojskowym okręgu wadowickiego podporządkowa-
ne były wszystkie formacje wojskowe na podległym powiatowo terenie. Według 
załącznika do rozkazu nr 18 z 3 grudnia 1918 r. odnośnie do tworzenia formacji 
i władz wojskowych potwierdzał on dotychczasowe ustalenia Polskiej Komendy 
Wojskowej i Dowództwa Okręgu Generalnego, podając, że w okręgu wadowickim 
tworzony jest Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej, w skład którego wchodzić mają 
ludzie z dawnego 56 pp w Wadowicach i „nowozaciężeni”72.

Należy podkreślić, że porządkowanie struktur wojskowych przebiegało często 
w czasie zagrożenia bandytyzmem i powszechnego chaosu. 

W pierwszej połowie grudnia 1918 r. przybyła do Wadowic z Kielc kadra za-
pasowa byłego austriackiego 56 pp. W piątek 13 grudnia na rynku w Wadowicach 
odbyła się podniosła uroczystość zaprzysiężenia wojsk polskich73. 

Kolejnym rozkazem dowódcy Okręgu Generalnego do okręgu wadowickiego 
zostali przydzieleni nowi oficerowie oraz mianowani dowódcy oddziałów Pułku 
Ziemi Wadowickiej. Zastępcą komendanta okręgu został ppłk Gustaw Braun. Na do-
wódcę pułku wyznaczono Wendelina Jedlinę Kowalczyka, który jednak dowództwa 
nie objął, bowiem z dokumentów wynika, że do 31 grudnia 1918 r. dowódcą pułku 
był nadal kpt. F. K. Alter, a od 1 stycznia 1919 r. stanowisko to objął ppłk E.S. Stecz74. 

Porucznik Aleksander Iwański został z Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej 
odkomenderowany na pierwszego adiutanta komendanta okręgu wadowickiego75. 
Ze swojej służby wywiązywał się dobrze, bowiem rozkazem nr 23 z dnia 23 maja 
1919 r. otrzymał pochwałę dowódcy Okręgu Wojskowego Wadowice. 

W maju 1919 r. rozpoczął też praktykę intendenta w departamencie gospo-
darczym Ministerstwa Spraw Wojskowych. W związku z nią został wysłany do 
Warszawy. Praktykę zakończył w październiku 1919 r., po czym przeniesiono go 
do twierdzy Brześć Litewski na stanowisko intendenta wojskowego. 

Jeszcze podczas służby w sztabie w Wadowicach poznał Zofię Jadwigę Wa-
ligórską, córkę Franciszka Ksawerego Waligórskiego, obywatela Wadowic, eme-
rytowanego c.k. kasjera poczty i urzędnika magistratu, i Stefanii Wandy z domu 
Grabowskiej. Zofia Waligórska pracowała jako urzędniczka pocztowa Krajowej 
Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wadowicach. 

 71 M. Siwiec-Cielebon, Powstanie garnizonu WP w Wadowicach, op. cit., s. 67.
 72  CAW, 1 374.47.1, załącznik do rozkazu 18, Kraków, 3 grudnia 1918, s. 1-2.
  M. SiwiecCielebon, Powstanie garnizonu WP w Wadowicach, op. cit., s. 68.
 73  J. Doroziński, Dziennik, Wadowice 1998, s. 84.
 74 Dwunasty pułk piechoty..., op. cit., s. 76, 23-40, 85-89.
 75 CAW, akta osobowe, op. cit., CAW, 374.47.1, rozkaz nr 25, Kraków, 23 grudnia 1918.

W czasie znajomości, kiedy Alek-
sander odbywał praktykę intendenta 
w Warszawie, prowadzili między sobą 
korespondencję. Zofia zaczęła też pra-
cować w kancelarii wojskowej przy 
szpitalu jenieckim mieszczącym się 
przy ulicy prowadzącej na Zator. 

Zakochani w sobie Aleksander 
i Zofia postanowili zawrzeć związek 
małżeński. W Wojsku Polskim obowią-
zywały określone przepisy normujące 
sprawę zawierania małżeństw przez ofi-
cerów. Po I wojnie światowej przepisy 
te uległy zaostrzeniu. Według tymcza-
sowych przepisów z 1919 r. podstawo-
wym warunkiem uzyskania zgody na 
małżeństwo było ukończenie przez ofi-
cera 24 lat76.

Ponadto kandydatka na żonę miała się wykazać nieposzlakowaną opinią oraz 
ogładą towarzyską, którą w praktyce najlepiej można było uzyskać dzięki pocho-
dzeniu z tzw. dobrego domu. Oceną, czy kandydatka na żonę oficera spełniała 
nakazane warunki, zajmowały się komisje małżeńskie wybierane z grona ofice-
rów danej jednostki. Brały one pod uwagę opinię o narzeczonej ze środowiska, 
w którym mieszkała i ewentualne pracowała, od miejscowej administracji cywilnej 
i kościelnej.

28-letni por. Aleksander Iwański spełniał kryterium wiekowe, musiał jeszcze 
otrzymać zgodę na poślubienie Zofii od grona znających go oficerów 12 pp przy 
baonie zapasowym w Wadowicach, którzy poświadczali i zgadzali się, aby przynależ-
ny do tegoż pułku i osobiście znany nam porucznik Iwański Aleksander zawarł związek 
małżeński z panną Zofią Waligórską, znaną nam osobiście i Wadowicach zamieszkałą. 
Pod pismem widniały podpisy oficerów oraz data 3 stycznia 1920 r.77

 76 Na 243 starających się o zezwolenie na małżeństwo w drodze wyjątku tylko 3 nie ukończyło 24  roku życia. 
Przeciętna wieku oficerów wynosiła 29 lat. Dane te podano za F. Kusiak, Życie codzienne oficerów II Rzeczy-
pospolitej, Kraków 1992, s. 56. Badacz opracował podane liczby na podstawie danych zawartych w sprawach 
małżeńskich oficerów z lat 1927-1936.

 77 Pismo w zbiorach osobistych rodziny Iwańskich. Wśród podpisanych oficerów nazwiska: por. Jerzego So-
wińskiego, ppor. Kiecowa, por. Tylko. W sumie siedem podpisów.

Zofia i Aleksander Iwańscy po ślubie, 1920 r.
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Stosowne oświadczenie od grona oficerskiego otrzymała w tym samym dniu 
również Zofia Waligórska, a podano w nim, że w zupełności odpowiada ona swem 
wykształceniem, stanowiskiem towarzyskiem i zaletami osobistemi wymogom osób 
mających wejść w związki małżeńskie z oficerami. Jako jeden z podpisów widnieje 
na piśmie podpis komendanta okręgu wojskowego płk. Brucknera78. Zwykle ocenę 
narzeczonej wydawał dowódca jednostki po zasięgnięciu opinii ogółu oficerów79.

Natomiast dowództwo Twierdzy Brześć Litewski rozkazem z dnia 21 stycznia 
1920 r. pkt 12 na podstawie Dziennika rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych 
L. Dekretu 827 zezwoliło porucznikowi Iwańskiemu Aleksandrowi na zawarcie 
związku małżeńskiego z panną Zofią Jadwigą Waligórską80.

Oprócz wymienionych wymogów, jakie miała spełniać kandydatka na żonę ofi-
cera, istniały jeszcze wymogi materialne. Rodzina przyszłej żony oficera musiała się 
zobowiązać do comiesięcznego uzupełnienia dochodów nowo założonej rodziny81.

Aby zabezpieczyć małżeństwu życie na odpowiednim poziomie materialnym 
i spełnić nakazane wymogi, ojciec przyszłej panny młodej Franciszek Ksawery Wa-
ligórski zobowiązał się płacić przez cały czas trwania wspólności małżeńskiej co 
miesiąc kwotę 400 koron każdego pierwszego dnia miesiąca. W wypadku kiedy jego 
córka Zofia owdowiałaby, zobowiązał się też przez cały czas jej wdowieństwa dostarczyć 
jej odpowiedniego domowi utrzymania, względnie płacić do rąk jej takąż sama kwotę82.

W lutym 1920 r. por. Aleksander Iwański został awansowany na kierownika 
Wojskowego Okręgowego Urzędu Gospodarczego w Grodnie83.

 78 Zachowano oryginalną pisownię. Pismo w zbiorach osobistych rodziny Iwańskich. Wśród podpisanych 
powtarzają się nazwiska z pisma wyrażającego zgodę na ślub Aleksandra Iwańskiego, ponadto nazwisko por. 
Michałowskiego.

 79 Uzyskanie w Wojsku Polskim zgody na małżeństwo nie zależało wyłącznie od spełnienia podstawowych wymo-
gów, często ważniejsze było osobiste zdanie na ten temat przełożonych. Zofia Waligórska była osobiście znana 
dowódcy Aleksandra Celestynowi Brucknerowi. W liście z września 1920 r. do Zofii do Grodna jej matka Stefania 
Wanda Waligórska przypomina jej, aby napisała pozdrowienia do Brucknera, który na pewno się z nich ucieszy.

 80 Punkt 12 rozkazu. Pozwolenie na zawarcie małżeństwa, .Dz. 157/P. Rozkaz dowództwa za zgodność podpisał 
major i szef sztabu (podpis nieczytelny) oraz w podpisie rozkazu m.p. Szamota.

 81 Ustawa z 1922 r. nakazywała, aby łączne dochody narzeczonej były równe pensji kapitana. Od 1932 r. wymogi 
materialne podwyższono do poborów majora. W 1937 r. dekretem prezydenta Rzeczypospolitej obniżono 
je do uposażenia kapitana, ale zaostrzono dotychczasowe zasady uzupełnianie różnicy w uposażeniu. Przed 
1937 r. wystarczało zobowiązanie rodziny do stałego uzupełniania różnicy pomiędzy pensją porucznika 
i kapitana, a po tym roku musiała ona wpłacić od razu sumę 10 000 zł. 

 82 Akt notarialny spisany w kancelarii notariusza Władysława Czerwińskiego w dn. 3 I 1920 r.
 83 Z tego okresu pisze listy do narzeczonej Zofii, ale też do sióstr Zofii i Marii oraz rodziców do Tarnowa, 

informując o swojej sytuacji w nowym miejscu. W liście do siostry Zofii z 15 II1920 r. napisał, że ma duże 
mieszkanie, jak willę, a wkoło budynku rośnie pełno drzew. Dostał drugiego ordynansa od konia, niejakiego 
Nowaka. Pracy urzędowej ma dużo, szczególnie przed końcem miesiąca. Wilno, do którego ma się przenieść, 
bardzo mu się podoba, duże, ładne, wesołe miasto, ale drogo też . Zastanawia się też nad 3-letnim kursem 
w Akademii Intendenckiej, a przede wszystkim nad tym, czy zostać w na stałe w wojsku. Planuje ślub i cieszy 
się, że będzie on 3 km za miastem, w gronie ścisłej familii.

W dniu 10 kwietnia 1920 r. 28-letni por. Aleksander Iwański poślubił 21-let-
nią Zofię Jadwigę Waligórską w kaplicy oo. pallotynów w Kleczy84. Świadkami na 
ślubie byli płk Celestyn Bruckner i Jadwiga Koperska (młodsza siostra matki Zofii, 
Stefanii Wandy Waligórskiej). 

Ślubu udzielił ojciec pallotyn Ignacy Baszanowski85. W dniu ślubu pogoda była 
tak piękna, że goście mogli ubrać się w wiosenne stroje. Przyjechali też dorożkami 
i wozami na uroczystość do Kleczy. 

Dwa dni po ślubie, na który porucznik Aleksander Iwański dostał urlop oko-
licznościowy, państwo młodzi wyjechali do Grodna. Kilka miesięcy po ślubie, 
19 lipca, musieli w pośpiechu ewakuować się z miasta, do którego zbliżał się front86.

Przerażona Zofia, nosząca pod sercem swoje pierwsze dziecko, opuściła miasto 
pociągiem wraz z innymi cywilami. Był on tak przepełniony uciekinierami, że na 
drewnianym moście nad Niemnem ludzie, obawiając się o swoje życie (o to, że jeśli 
most się zawali, zginą zamknięci w nim pod wodą), wysiedli i szli obok pociągu, 
modląc się o cud ocalenia. 

Aleksander z wojskiem został ewakuowany do Komisji Likwidacyjnej Inten-
dentury Grodno w Łodzi, gdzie przydzielono mu stanowisko referenta. Pozostał na 
nim do grudnia 1920 r. Od 5 grudnia 1920 r. do marca 1921 r. pełnił funkcję kie-
rownika wydziału żywnościowego i zastępcy szefa Intendentury Ekspozytury Do-
wództwa Okręgu Generalnego Warszawa z siedzibą w Białymstoku. Jako kierownik 

 84 Liber Copulatorum Klecza Dolna 1900-1997, t. III, s. 42, p.1. Zofia Jadwiga Waligórska urodziła się 15 V 1899  r. 
w Wadowicach.

  Dzieje rodziny Waligórskich w: „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2013, nr 16.
  Rodzice Zofii odradzali jej ślub w tak niebezpiecznych czasach, trwała przecież wojna z bolszewikami, ale 

młodzi zakochani nie chcieli czekać. Z uwagi na panującą sytuację, również ekonomiczną, przyjęcie ślubne 
było skromne, urządzono je w domu rodziców panny młodej. Na zdjęciu ślubnym zrobionym kilka tygodni 
później, Zofia jest w stroju wizytowym, a Aleksander w mundurze porucznika. Ślubną wyprawę panny młodej 
z wyhaftowanym monogramem ukradli kilka lat później złodzieje z domu Stankiewiczów przy ul. 3 Maja, 
gdzie mieszkała przez jakiś czas Zofia z dziećmi.

 85 Ignacy Baszanowski urodził się 31 VII1886 r. w Łubnej, w parafii Czersk w diecezji chełmińskiej. Studia 
filozofii i teologii odbywał od 1910 r. w Limburgu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1915 r. we Fromborku 
na Warmii, gdzie kontynuował studia teologiczne. Od 1916 r. przebywał na Kopcu, gdzie początkowo był 
administratorem. Pod koniec maja 1918 r. wyjechał do wojska. W roku akademickim 1919/1920 przebywał na 
Kopcu i prowadził wykłady z filozofii. Zmarł 15 XII1923 r. w Czersku. Przyczyną śmierci była gruźlica, którą 
spowodowały: niedostatek, przeziębienia i dwukrotny pobyt na froncie. Skrócony biogram podano za Liber 
mortuorum. Księga zmarłych polskich Pallotynów i Pallotynek opracowanej przez ks. S. Tylusa, www. Pallotyni.
pl/Liber. mortuorum/zmarli_index.php?biograf=410, [dostęp: 15 XI2014 r.].

 86 W dniach 18-23 lipca polskie oddziały dowodzone przez gen. S. Mokrzeckiego i gen. L. Żeligowskiego toczyły 
walki w obronie Grodna z 3 Korpusem Kawalerii i częścią 4 Armii Bolszewickiej. Utrata miasta zagrażała 
trwałości polskiej obrony na Niemnie i ułatwiała bolszewikom drogę znad Niemna na Warszawę. 

  W walkach zwyciężała raz jedna, raz druga strona. Po sukcesie 15 Armii Bolszewickiej, która przełamała front 
nad Swisłoczą, wojska polskie rozpoczęły odwrót nad Narew i Bug. W dniu 1 sierpnia ruszyło natarcie bol-
szewickie na Twierdzę Brzeską, powstrzymane chwilowo przez oddziały gen. Sikorskiego. Bitwa o Warszawę, 
decydująca o losach nie tylko Polski, ale i Europy, stoczona została 15 VIII 1920 r. 
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referatu żywnościowego otrzymał opinię od szefa intendentury, który stwierdził, 
że okazał się pilnym i gorliwym pracownikiem, znającym służbę żywnościową 
i przepisy, oraz że w pełni nadawał się do pełnienia powyższego stanowiska. Za-
twierdzony został w stopniu kapitana gospodarczego z dniem 1 kwietnia 1920 r.87

 Od kwietnia 1921 r. został przeniesiony do Intendentury Dowództwa Okręgu 
III plebiscytu na Śląsku, jako intendent grupy operacyjnej88. Od maja 1921 r. do 
października 1924 r. zajmował stanowisko w Wojskowym Okręgowym Zakładzie 
Gospodarczym Kraków jako oficer transportu a potem w Intendenturze Okręgu 
Generalnego w Krakowie jako referent organizacyjny, personalny i kierownik 
referatu organizacyjnego. Mieszkał wtedy z żoną przy ul. Bosackiej w Krakowie. 

W tym czasie w jego życiu zaszło kilka ważnych wydarzeń. W dniu 31 grudnia 
1921 r. u dziadków Waligórskich w Wadowicach przyszło na świat pierwsze dziec-
ko Zofii i Aleksandra Iwańskich – córeczka Krystyna Barbara89. Niestety Basia (bo 
tak mówiono na nią w domu) w wieku trzech lat zapadła na powikłane zapalenie 
opon mózgowych. Dziecko umarło 4 kwietnia 1924 r.90. Zofia bardzo przeżyła 
śmierć córki – właściwie nigdy nie pogodziła się z jej odejściem. Pogrzeb odbył 
się w Wadowicach 6 kwietnia 1924 r.91. W dniu 3 września 1023 r. Wadowicach 
(ul. 3 Maja nr 20) przyszło na świat drugie dziecko Zofii i Aleksandra Iwańskich 
– syn Adam Roman Wojciech (w domu używano imienia Wojtuś), a rok później, 
10 października1924 r., córeczka Danuta Franciszka Magdalena92.

11 listopada 1924 r. Aleksander rozpoczął kurs dokształcający w Wyższej Szko-
le Intendentury w Warszawie, który skończył 20 września 1925 r. (uzyskał tytuł 
dyplomowanego intendenta), po czym podjął praktykę kierownika referatu kwa-

 87 Dziennik Personalny, 45/20 p. 1071. Ze starszeństwem od 1 VI 1919 r., Dz. Pers. 13/22.
 88 W czasie kiedy został złapany przez bojówkarzy niemieckich, życie uratowała mu świetna znajomość języka 

niemieckiego.
 89 Archiwum Parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, dalej: O. NMP, Liber Natorum 

Wadowice 1917-1927 c, t. IV, s. 563, p. 33. Chrzest dziecka odbył się 29 III 1921 r. Chrzestnymi byli ojciec 
Aleksandra Jan Iwański i prababcia Maria (z domu Kramarzewska) po drugim mężu, c.k radcy sądowym, 
Cukrowiczowa.

 90 AP O.NMP w Wadowicach, Liber Mortuorum Wadowice, t. III. s. 188, p. 40.
 91 Białą trumnę z ciałem córeczki Zofii i Aleksandra nieśli podchorąży Andrzej Franciszek Iwański (brat ojca) 

i podporucznik Michał Franciszek Grabowski, kuzyn Zofii Iwańskiej. Pochowana została na Cmentarzu 
Parafialnym w Wadowicach. Klepsydrę z zawiadomieniem o pogrzebie wydrukowano w drukarni Franciszka 
Foltina.

 92 AP O.NMP w Wadowicach, Liber Natorum 1917-1927 Wadowice, t. IV c, s. 608, p. 115. Adam Roman Wojciech 
ur. 3 IX 1923 r. w Wadowicach, chrzest miał miejsce 7 października tegoż roku. Chrzestnymi dziecka byli 
dziadek Franciszek Ksawery Waligórski i bratowa Zofii, żona Władysława, Irena Waligórska. 

  Ibidem, s. 644, p. 78. Chrzty rok 1925. Danuta Franciszka Magdalena ur. 10 X1924 r. w Wadowicach. Chrzest 
miał miejsce 1 VI1925 r. Rodzicami chrzestnymi byli Roman Waligórski, brat Zofii, i jej siostra Maria Wali-
górska.

terunkowego w 6 Okręgu Szefostwa Intendentury we Lwowie. W mieście pozostał 
na służbie przez 6 lat do października 1931 r. 

 Rodzina mieszkała początkowo przy ul. Kochanowskiego 8 naprzeciw gma-
chu PKO, a potem przy ul. Gródeckiej 8 w pobliżu koszar Bema. Zofia, jak przystało 
na żonę oficera, prowadziła dom otwarty. Częstymi gośćmi byli członkowie rodzi-
ny Zofii – siostra Maria, bracia Franciszek, Władysław oraz najmłodszy Zdzisław. 

 Dzieci Zofii i Aleksandra – Wojtuś i Dana, najbardziej lubiły towarzystwo 
młodszego brata ojca – „lotnika” ‒ wojskowego pilota ppor. Franciszka Iwańskie-
go, który miał niepospolitą fantazję, jeśli chodzi o zabawy, a przy tym wspaniale 
prezentował się w mundurze93.

Franciszek Andrzej Iwański jako 20-letni chłopak zdecydował, że zostanie za-
wodowym wojskowym. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych w Warszawie w roku 
1924 został przydzielony do Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Dęblinie94. Praktykę 
odbywał w 1 Pułku Lotniczym w Warszawie. W roku 1927 został przeniesiony do 
6 pl w Skniłowie pod Lwowem w charakterze podchorążego obserwatora95. W la-
tach kiedy najwięcej przebywał w gościnie u brata Aleksandra, został awansowany 
na podporucznika (15 maja 1928 r.), a potem porucznika (1 stycznia1931 r.)96. 
Franciszek bawił się z dziećmi w Indian, wywijał młynki i karuzele, podnosząc 
dzieci na ramionach do góry. Zabierał je do wspaniałego teatru lwowskiego na 

 93 W opinii z ukończenia przez Franciszka Iwańskiego Szkoły Podchorążych napisano: Ambitny, pilny uczeń. 
[- -] Przez kolegów lubiany. Usposobienie posiada pogodne. Jest szczery. Towarzysko dobrze wyrobiony. Odznacza 
się dużą sprężystością cielesną i schludnością . Wymowę ma dobrą. Postawny. [- -]) Zmysł orientacyjny dość dobrze 
wyrobiony [- -]. Pod opinią podpisał się Dyrektor Nauk – major Sztabu Gen. Porwit. CAW, akta osobowe 
F. Iwańskiego, sygn. Ap 628.

 94 Jego ojciec, nauczyciel Jan Iwańskin już nie żył, zmarł 05 IV1923 r. w szpitalu w Krakowie wskutek powikłań 
po wypadku w czasie jazdy na rowerze. USC Kraków, odpis aktu zgonu nr 122/1923/I/Śr z dn. 20.03.2008. 
Zezwolenie na wstąpienie do Szkoły Podchorążych w Warszawie i dalszą służbę w Wojsku Polskim podpisała 
w lipcu 1924 r. matka Rozalia Iwańska, wdowa po nauczycielu. Zgoda ta musiała zostać uwierzytelniona 
w kancelarii Sądu Powiatowego w Tarnowie, dnia 5 VIII 1924 r. CAW, akta osobiste Franciszka Iwańskiego, 
sygn. Ap. 628.

 95 Utworzenie pułku lotniczego na wschodnich kresach Rzeczypospolitej planowano od początku uzyskania 
niepodległości. Brakowało jednak odpowiedniego lotniska i jego infrastruktury (hangarów, warsztatów, bu-
dynków administracyjnych i garnizonu) W 1924 r. powzięto decyzję o budowie nowego lotniska w Skniłowie 
wraz z zapleczem i równocześnie rozpoczęto formowanie 6 pl składającego się z personelu 1 i 3 pl. Za fak-
tyczną datę powstania pułku uznano datę wydania pierwszego rozkazu w maju 1925 r. przez komendanta 
pułku płk. C. Periniego.

 96 Po ukończeniu kursu technicznego fotooptycznego przy Politechnice Lwowskiej Franciszek Iwański zostaje 
przeniesiony do Centrum Wyszkolenia Technicznego Lotnictwa i mianowany w 1935 r. asystentem działu 
technologicznego. W 1936 r. przeniesiony został do Szkoły Podchorążych Lotnictwa Grupy Technologicznej 
i mianowany kierownikiem wyszkolenia foto. W marcu 1938 r. awansował do stopnia kapitana. Jako najbliż-
szy współpracownik komendanta szkoły i zastępca dyrektora nauk Szkoły Podchorążych Lotnictwa Grupy 
Technologii dzięki swoim zdolnościom zorganizował prawidłowo pracę działu nauki. CAW, akta osobiste 
F. Iwańskiego, sygn. KZ 13 – 579. W 1939 r. opuścił kraj, ewakuowany do Francji, a potem do Anglii. Prze-
bieg jego służby w Wojsku Polskim na Zachodzie na razie jest nie znany. Do Polski nigdy nie wrócił. Zmarł 
22 X1973 r. w Saint Louis w Missouri, w USA. Pochowany został na Cmentarzu Ramsey.
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świąteczne przedstawienia. A przede 
wszystkim na lotnisko w Skniłowie, 
gdzie pozwalał im wchodzić do no-
wego samolotu97. Czasami spacerowali 
Wałami Hetmańskimi oraz bawili się 
z jego psem Lordem. Franciszek ku-
pował Wojtusiowi i Danusi książeczki, 
które razem czytali i malowali; były to 
tzw. wodne książeczki, w których po za-
moczeniu kartki powstały zaczarowane 
kolorowe rysunki. Robił zabawne zdję-
cia, które wysyłał na konkursy do gaze-
ty. Dzieci bawiły się też z ordynansem 
ojca Józefem, który rysował im „kunie” 
o wspaniałych grzywach. 

Dorośli też od czasu do czasu 
urządzali przyjęcia, przebieranki. Naj-
częściej oprócz domowników pojawiali 
się na nich Maria Krasicka, siostra Zofii 
(z domu Waligórska), ppor. Franciszek Andrzej Iwański, zaprzyjaźniona rodzina 
Patlewiczów oraz kuzynka Zofii – Hanka Koperska98. 

Na wakacje dzieci wyjeżdżały zwykle do dziadków do Wadowic, tam mogły się 
wyhasać, biegając po ul. Iwańskiego, gdzie w trzech domach mieszkali ich dziad-
kowie, wujek Romek Waligórski z żoną Heleną i ciocia (siostra babci) Aleksandra 
Smólska z domu Grabowska zwana Leną99. W Wadowicach dzieci uczęszczały na 
lekcje języka francuskiego i gry na pianinie u pani Marii Kinstowej, która przyj-
mowała uczniów dwa domy dalej na tej samej ulicy. Na koniec roku szkolnego 

 97 W czasie służby w 6 pl Franciszek Iwański należał do 61 Eskadry Lotniczej. Eskadra ta podobnie jak eskadry 62 
i 63 oraz 64 wyposażona była w najpopularniejsze wówczas samoloty Potez XV. Były to samoloty łącznikowe 
i rozpoznawczo-bombowe zaprojektowane w 1923 r. i zbudowane w wytworni lotniczej Avions – Henri Potez. 
W latach 1924-926 produkowane były na podstawie licencji w Polsce (zbudowano ich 135 sztuk). Konstrukcja 
dwupłatu Potez XV była drewniana. 

 98 W tym czasie Franciszek Iwański zakochał się w pięknej Hani Koperskiej, kuzynce Zofii Iwańskiej. Jej matka 
Jadwiga Koperska z domu Grabowska była młodszą siostrą matki Zofii, Stefanii Wandy Waligórskiej z domu 
Grabowskiej. Franciszek oświadczył się, ale na ślub nie zgodził się ojciec Hanny Marian Koperski, który uwa-
żał, że nie może wydać córki za mężczyznę, który wykonując tak niebezpieczny zawód – pilota i fotografa na 
samolotach wojskowych, może w każdej chwili zginąć. Życie dopowiedziało zakończenie, Franciszek umarł 
w 1973 r., a Hanna Koperska po mężu Bacz w maju 1967 r. 

 99 Mąż Aleksandry z domu Grabowskiej Celestyn Smólski herbu Jastrzębiec (1874-1922) był adiunktem 
c.k. Urzędu Podatkowego i członkiem „Sokoła”.

odbywał się popis wszystkich uczniów, którzy oprócz zaprezentowania gry na 
pianinie przedstawiali scenkę rodzajową w języku francuskim100. 

W czasie urlopu Aleksandra, kiedy przyjeżdżał do Wadowic, małżonkowie 
Iwańscy chodzili na ciastko i kawę do cukierni Ludwika Mielnickiego przy Rynku 
lub na bale organizowane w Kasynie Oficerskim.

Podczas służby we Lwowie kpt. Aleksander Iwański przydzielany był do spra-
wowania funkcji intendenta w 4 Dywizji Kawalerii podczas jej pobytu na ćwicze-
niach w obozach letnich od 1 sierpnia do 10 września 1926 r. (Radziechów) oraz na 
ćwiczeniach między dywizjami „Włodzimierz” od 25 lipca do 10 września 1928 r. 
W dniu 8 września 1926 r. inspekcji ćwiczeń 4. Dywizji dokonał gen. Władysław 
Sikorski, który sfotografował się z kadrą oficerską przed zakończeniem ćwiczeń. 
Po powrocie z obozów ćwiczeń Aleksander pełnił funkcję kierownika referatu 
kwaterunkowego w 6 Okręgowym Szefostwie Intendentury we Lwowie, a w kwiet-
niu 1929 r. został zastępcą kierownika Kierownictwa Rejonowej Intendentury 
Lwów II. We Lwowie służył do października 1931 r., ostatnią sprawowaną tam 
funkcją było stanowisko kierownika referatu przedsiębiorstw w intendenturze. 

 100 Maria Kinstowa z domu Świtalska urodzona w 1873 r. we Lwowie. Żona Adolfa Kinsta c.k. podintendenta. 
  W latach 1921-1924 nauczycielka języka francuskiego w gimnazjum w Wadowicach.

Porucznik 6 pułku lotniczego w Lwowie 
– Franciszek Iwański z ukochanym 
psem Lordem.

Zakończenie inspekcji ćwiczeń 4. Dywizji Kawalerii przez gen. W. Sikorskiego. Radziechów 
8.09.1926 r. Drugi z prawej w pierwszym rzędzie siedzi - kpt.Aleksander Iwański.
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Potem został przeniesiony do 
Wojskowego Biura Węglowego 
w Katowicach jako kierownik 
działu zaopatrzenia. 

Rodzina kpt. Aleksandra 
Iwańskiego też musiała się po-
żegnać z pięknym Lwowem. 
Wojtuś Iwański skończył jeszcze 
w tym mieście I klasę powszech-
ną w szkole św. Anny przy 
ul. Gródeckiej. Mieli już nigdy 
tam nie wrócić, wspomnienia 
tego niezwykłego miasta zosta-
ły im na całe dorosłe życie. Tym 
bardziej że pozostała tam liczna 
rodzina babci Stefanii Wandy 

Waligórskiej i dziadka Franciszka Waligórskiego.
W październiku 1933 r. Aleksander Iwański został przeniesiony z Katowic 

do 2 Dywizji Piechoty Legionów w Kielcach na stanowisko oficera intendenta 
tejże dywizji. Razem z nim przeprowadziła się żona wraz z dziećmi, które musiały 
kontynuować naukę wśród nowych kolegów w nowej szkole im. S. Żeromskiego101. 
Aleksander Iwański pozostał na tym stanowisku do roku 1935, kiedy to objął 
funkcję kierownika Grupy Odbiorczej w Kierownictwie Centralnym Zaopatrzenia 
Intendentury z siedzibą w Warszawie102. W czasie pełnienia tej służby w styczniu 
1936 r. został mianowany majorem103. Jego przełożony Dąbrowski w swojej opinii 
na temat A. Iwańskiego, określenia jego przydatności służbowej oraz wniosków 
do dalszego użycia oficera, stwierdził: Na zajmowanym stanowisku odpowiedzial-
ny. Na kierowniczym – odpowiedzialny [- -] Personel poznaje szybko, umie go ocenić 
i dobrać, a w rubryce o osiągniętych wynikach w służbie podał: trudności w opa-
nowaniu przepisów nie miał, w stosowaniu drobiazgowy i ścisły w rezultacie czego 

 101 Dz. Pers. nr 11/33, CAW, akta osobowe Aleksandra Iwańskiego.
 102 Zarządz. M.S. Wojsk. Biuro Pers. L.DZ. 22105/Pfn. II – 9 z dn. 2.10.1935 r.
 103 Tajny Dz. Awansowy nr 2 z dn. 20.01.1936 r. Od czasu awansu na kapitana 1919 r. do awansu na majora 

minęło kilkanaście lat.
  Po dokonanym przez Józefa Piłsudskiego w 1926 r. przewrocie majowym z wojska usuwano przeciwników 

politycznych marszałka. Dotyczyło to zwłaszcza oficerów z byłych armii zaborczych, również ich awans woj-
skowy był utrudniony. Często też o ocenie oficera decydowały nie tylko wyniki w pracy, ale także pochodzenie 
legionowe. Oficerom legionowym łatwiej było o wyższe stopnie i stanowiska.

czasem nieżyciowy104. Ta nieżyciowość wynikała z trzymania się litery prawa, nawet 
kosztem swoich korzyści. W okresie międzywojennym mjr A. Iwański otrzymał 
odznaczenia: Medal Pamiątkowy za wojnę 1918-1921, Medal 10–lecia Odzyskania 
Niepodległości oraz Odznakę Pamiątkową 12 pp. 

W 28.02.1936 r. w Krakowie przyszedł na świat najmłodszy syn Aleksandra i Zofii 
Iwańskich Andrzej Bartłomiej (w domu używano drugiego imienia). W tym samym 
roku w grudniu zmarła mama Zofii Iwańskiej Stefania Wanda Waligórska i rok później 
(1937 r.) rodzina Aleksandra Iwańskiego z mieszkania w Krakowie przy ul. Zyblikie-
wicza przeniosła się na stałe do Wadowic, gdzie wynajęła dom przy ul. Iwańskiego. 
Zofia i Aleksander Iwańscy postanowili się przeprowadzić na stałe do Wadowic, przede 
wszystkim z powodu dzieci, których kształcenie było utrudnione ze względu na częste 
zmiany szkół związane z przeniesieniami służbowymi ojca do różnych miejscowości105. 
Funkcja A. Iwańskiego jako kierownika Grupy Odbiorczej wymagała pracy czasem 
po kilka miesięcy w różnych miastach Polski (w Warszawie, Krakowie, Bielsku-Białej 
i Łodzi). Była to przeprowadzka formalna, gdyż po śmierci dziadka Franciszka Wali-
górskiego w 1934 r. Zofia z dziećmi często mieszkała u mamy w Wadowicach. 

W Wadowicach Danusia zaczęła naukę w VI klasie szkoły im. M. Konopnickiej, 
a Wojtek zaczął uczęszczać do II klasy wadowickiego gimnazjum.

  
Wojenne losy rodziny Iwańskich

Przyszedł rok 1939. Dana ukończyła I klasę Gimnazjum im. M. Mościckiej, 
a Wojtek zakończył naukę w III klasie Gimnazjum im. M. Wadowity. 

 104 Opinia przełożonych do Rocznej Listy Kwalifikacyjnej za rok 1936 z dn. 23.09.1936 r.; por. F. Kusiak, op. cit., s.10-11.
  F. Kusiak wyodrębnił kilka typów oficerów ze względu na cechy osobowo-zawodowe i wygląd zewnętrzny. 

Po I wojnie światowej dominował typ oficera – zwycięskiego rubachy z brakami w wyszkoleniu wojskowym, 
nieprzywiązującego uwagi do estetyki wyglądu. Ibidem. W latach 30. najbardziej widoczne były dwa pozytywne 
typy oficerów: „pistoleci” (najmłodsi stażem oficerowie) o bardzo dobrej prezentacji i pogodnym usposobieniu 
oraz „zapięci na ostatni guzik”. Tych ostatnich uważano za typy oficerów często spotykane na wyższych sta-
nowiskach dowódczych, sztabowych i administracyjnych. Charakteryzowali się pedantycznością i oddaniem 
swojej pracy. W stosunkach służbowych raczej oschli i lakoniczni, często służbiści. Charakterystyczna dla tego 
typu oficerów służbistość była akceptowana przez otoczenie, o ile posiadali oni inne dodatnie cechy. Według 
opisu bliskich osób Mjr. Aleksandra Iwańskiego prawdopodobnie zaliczono by do typu oficera „zapiętego na 
ostatni guzik”, jednak mającego duże poczucie humoru i dystans w stosunku do swojej osoby. Oddany swojej 
pracy nie był równocześnie typem karierowicza, który za cenę awansu chciał się przypodobać przełożonym.

 105 Adam Wojciech Iwański uczęszczał do I klasy szkoły powszechnej we Lwowie. Pierwsze półrocze II klasy ukończył 
w Wadowicach, a drugie półrocze w Mysłowicach, III klasę ukończył w Katowicach, IV klasę w Wadowicach, 
V klasę rozpoczął w Wadowicach, a zakończył w Kielcach, pierwsze półrocze VI klasy w Krakowie, a drugie pół-
rocze w Wadowicach. Pierwszą klasę gimnazjum ukończył w Krakowie, a od II klasy uczęszczał do wadowickiego 
gimnazjum. Dzieci Wojtek i Danusia czasem dwa razy na rok zmieniały szkoły i rozpoczynały naukę w nowych 
klasach liczących około 30 kolegów i koleżanek.

Zofia Iwańska z dziećmi – Danusią i Wojtusiem. 
Wadowice, 1931 r.
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W połowie sierpnia Aleksander Iwański przyjechał do domu z Łodzi, gdzie 
ostatnio pełnił służbę106. Nikt nie przypuszczał wtedy, że rodzina zobaczy się z nim 
dopiero w 1946 r. Z Łodzi mjr A. Iwański wraz z wojskiem został ewakuowany 
w kierunku południowym. 

W dniu 17 września 1939 r. o godz. 4.00 nad ranem Armia Czerwona zaata-
kowała Polskę. Polacy podjęli nierówna walkę. W nocy z 17 na 18 września 1939 r. 
jednostki wojskowe skoncentrowane na przedmościu rumuńskim zaczęły przekra-
czać granicę Rumunii i Węgier107. Przekroczyło ją 23 tysiące żołnierzy i oficerów. 

W Bukareszcie w dniu 30 września 1939 r. A. Iwański otrzymał paszport do 
wszystkich krajów w Europie i poza Europą108. Ten zapis pozwolił mu w grudniu 
1939 r. przybyć do Włoch, a stamtąd do Marsylii we Francji109. 

W Armii Polskiej we Francji pełnił funkcję kwatermistrza Centralnych Szkół 
Piechoty. W czerwcu 1940 r. razem z bratem Stanisławem (który również dostał 
się do Armii Polskiej) w czasie akcji ewakuacyjnej wojsk alianckich z Zatoki Bi-
skajskiej przybył do Wielkiej Brytanii, gdzie pełnił służbę I Korpusie w Szkocji, 
m.in. na stanowisku zastępcy szefa Wydziału Mundurowego w Szefostwie Służby 
Materiałowej Sztabu Naczelnego Wodza110.

Podczas jego nieobecności żona i dzieci przeżyli ciężkie lata. 2 września 1939 r. 
w godzinach rannych otrzymali zawiadomienie, że jako rodzina wojskowego mu-
szą czym prędzej opuścić Wadowice i odjechać w kierunku wschodnim na wy-

 106 W dniu 15 sierpnia, kiedy rodzina siedziała w salonie, Aleksander powiedział, że sytuacja w Europie jest 
bardzo niepewna i nie wiadomo, co będzie się dalej działo w kraju i jakie miasta po mających nastąpić 
wydarzeniach będą należeć do Polski. Wymienionymi miastami były Wrocław, Królewiec i Szczecin.

 107 Przenoszenie poszczególnych agend rządowych z Lublina i okolic Kosowa leżącego w pobliżu granicy rumuń-
skiej trwało już od 9 IX 1939 r. W tych dniach ambasador Francji Leon Noël powiedział wiceministrowi spraw 
zagranicznych RP Janowi Szembekowi, że ewakuacja przez Rumunię do Francji byłaby dla polskich władz 
najkorzystniejsza. Z kolei ambasador Rumunii Vasile Grigorcea, zapewnił polskiemu rządowi opiekę i prawo 
przejazdu, pod warunkiem że nikt nie będzie występował w charakterze oficjalnym. Jednak polskie władze 
nadużyły prawa tranzytu w kraju poddanym naciskom europejskich potęg. Prezydent RP i marszałek Edward 
Rydz-Śmigły oraz członkowie rządu, którzy przekroczyli granice rumuńską 17 IX1939 r., zostali internowani.

 108  Jako zawód wykonywany A. Iwańskiego w paszporcie napisano włókiennik. Paszport N. 04650 na nazwisko 
Iwański Aleksander. Władze Rumunii nie przeszkadzały wyjazdom i ucieczkom żołnierzy polskich w cy-
wilnych ubraniach i z fałszywymi paszportami do Turcji, Włoch, a stąd do Palestyny lub do Francji (Marsylia).

 109 Zalążki polskich sił zbrojnych we Francji powstały we wrześniu 1939 r., jednak ich intensywny rozwój roz-
począł się dopiero po zakończeniu wojny obronnej. Pierwsze miesiące po jej zakończeniu przeznaczono 
na przygotowanie przerzutu polskich żołnierzy do Francji, którzy zdołali uniknąć niewoli i przedostać się 
na terytoria państw trzecich, m.in. Rumunii, Węgier oraz Łotwy. Ważną rolę w tej akcji odgrywały polskie 
przedstawicielstwa dyplomatyczne w krajach neutralnych lub sprzymierzonych z III Rzeszą. Dzięki takim 
działaniom Włochy, będące sojusznikami hitlerowskich Niemiec, przez dłuższy czas pozwały nieoficjalnie 
na podróż tysięcy polskich „turystów” przez Italię do Francji.

 110 Książeczka uposażenia oficera nr. 3537. Po przybyciu do Anglii został skierowany do Centralnego Obo-
zu Wyszkolenia w Castle Mains w Crawford (Szkocja). Potem pełnił służbę w II Kompanii Zaopatrzenia, 
a od 1942 r. krótko służył w 1 Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej. Rozkazem I korpusu L.dz. 17781/5468/
IV przeniesiony został do Centrali Zaopatrzenia Mundurowego.

pożyczonej w tym celu furmance z woźnicą. Spakowali więc szybko kilka rzeczy 
i podobnie jak inni uciekinierzy pojechali w kierunku Krakowa111. 

Z Krakowa podwożeni byli furmankami lub szli pieszo w kierunku Lublina112. 
W drodze kryli się przed nalotami nieprzyjacielskimi w lesie i w polu. Dokuczały 
im głód i pragnienie, zwłaszcza najmłodszemu dziecku Zofii i Aleksandra trzylet-
niemu Bartusiowi. Wreszcie dotarli do Lublina113. Krótko byli bezpieczni, czwar-
tego dnia po ich przybyciu do miasta wkroczyli Niemcy114. Po tygodniu tą samą 
trasą wrócili do Rozwadowa. Stąd wagonami towarowymi z wojskiem polskim pod 
nadzorem Niemców dotarli przez Przeworsk i Rzeszów do Tarnowa. Tam udało 
im się dzięki pomocy siostry ojca Zofii Iwańskiej wydostać z wagonu i zatrzymać 
u rodziny Aleksandra Iwańskiego. Po tygodniu wrócili do Wadowic115.

Każdy kolejny miesiąc okupacji przynosił rodzinie nowe niebezpieczeństwa116. 
Do domu Iwańskich często przychodził komendant policji niemieckiej Fuhrman, za-
dając zawsze to samo pytanie, czy rodzina wie, gdzie się znajduje ojciec Aleksander117.

W czasie wojny młodzież polska musiała pracować od ukończenia 16. roku 
życia. Wojciech Iwański, gimnazjalista, zaczął więc pracować początkowo w sklepie 

 111 Pod Krakowem na wóz najechało ciężarowe auto, zabijając konia; rodzina Iwańskich razem z siostrą Zofii 
Marią Krasicką odniosła tylko niewielkie obrażenia. Dalsza podróż okazała się niemożliwa, gdyż wóz uległ 
zniszczeniu. Zatrzymali się więc na dwa dni u rodziny Koperskich na ul. Krupniczej. 

 112 Z samego Krakowa wydostali się autem do Nowego Brzeska. Stamtąd uciekali pieszo lub podwożeni wozem po 
kilkanaście kilometrów, mijając kolejne miejscowości, jak: Szczucin, Baranów, Tarnobrzeg, Zaklików i Kraśnik.

 113 Przed Lublinem spotkali kilka znajomych osób z Wadowic, m.in. Stefana Jerzego Dziedzica, który powiedział 
im, żeby nie szli dalej na wschód, bo już blisko są Rosjanie.

 114 Iwańscy z innymi rodzinami ukrywali się w suterenie, w której widok z okna był na ulicę i nogi przechod-
niów. Adam Iwański w swoich wspomnieniach opowiadał, że niezapomniane i zastraszające wrażenie zrobił 
na nim marsz wojska niemieckiego po zajęciu Lublina. Był to widok równo odmierzających krok, butnych 
i zwycięskich żołnierzy, których żadna siła nie zdoła zatrzymać.

 115 Relację z ucieczki rodziny Iwańskich podaję za autorem wypracowania z języka polskiego Adamem Romanem 
Wojciechem Iwańskim, który opisał swoje wspomnienia wojenne w październiku 1939 r. przed zamknięciem 
szkoły przez Niemców. 

  Z inicjatywy dyrektora liceum Jana Królikiewicza i prawdopodobnie innych nauczycieli liceum zadano 
gimnazjalistom jako zadanie domowe lub też na lekcji polskiego napisanie wypracowanie, na temat przeżyć 
wojennych z pierwszych dni 1939 r. Praca Adama Iwańskiego ukazała się jako praca autora nieznanego 
w książce Wrzesień 1939 r. Wspomnienia uczniów wadowickiego gimnazjum i liceum wydane przez Wadowickie 
Centrum Kultury, Wadowice 2009, s. 151-152.  

 116 Wieczorem 13 X 1939 r. do domu Iwańskich w Wadowicach wtargnęło dwóch mężczyzn, którzy podawali się 
za Niemców. Jeden z nich miał broń, którą cały czas trzymał w ręku, zastraszając leżące w łóżku kobiety: siostrę 
Zofii Marię, córkę Danutę oraz syna Bartka, który obudził się i przerażony zaczął płakać. Napastnicy żądali 
wydania amunicji, której rodzina Iwańskich nie posiadała. Zofii Iwańskiej udało się uciec do sąsiedniego domu, 
po pomoc mieszkającego tam brata Władysława Waligórskiego. Nie wiedziała, że jej syn Wojciech zdążył już 
zawiadomić o napadzie wujka. Ten przybiegł z żandarmami, stacjonującymi w domu Banachowskiego przy 
Richthofen Strasse, którzy aresztowali napastników. Władysław Waligórski rozpoznał w jednym z nich ojca 
kolegi Adama Wojciecha Iwańskiego. Wspomnienia Adama Romana Wojciecha Iwańskiego, sierpień 2014 r.

 117 Fuhrman – „kat Wadowic”, był znany z okrutnego traktowania Polaków, których nienawidził. W 1945 r. 
śmiertelnie postrzelił żołnierza 12 pp i Armii Krajowej Karola Pływacza.
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papierowo-tytoniowym, a potem w elektrowni, gdzie kopał doły pod słupy elek-
tryczne. Danuta podjęła pracę w drukarni niemieckiej Reisa. Zofia Iwańska nie 
pracowała, ponieważ chorowała na serce i opiekowała się najmłodszym synem118. 
Pieniądze przynoszone przez starsze dzieci były potrzebne do utrzymania całej 
rodziny. Rodzina Iwańskich podobnie jak wszystkie rodziny z tej ulicy została 
wysiedlona z mieszkania przy Gneisenau Strasse (ul. Iwańskiego) i zamieszkała 
w domu należącym do Dziedziców przy Bielitzer Strasse (ul. Mickiewicza). Miesz-
kania w domach przy Gneisenau Strasse zajęli Niemcy.

Ponad rok po zakończeniu II wojny światowej, dnia 21 grudnia 1946 r. 
A. Iwański wrócił statkiem do Gdańska, a potem na podstawie zaświadczenia 
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (bezpłatnym przejazdem) pociągiem do 
Wadowic119. Powrót do komunistycznego kraju była jedną z najtrudniejszych de-
cyzji w jego życiu, ale w kraju czekali jego najbliżsi, a wśród nich 82-letnia matka 
Rozalia, która chciała zobaczyć syna120. 

Po przybyciu na miejsce okaziciel zaświadczenia o repatriacji musiał się za-
meldować na posterunku Milicji Obywatelskiej w terminie do 14 dni od daty jego 
wystawienia i do 3 dni po przybyciu na miejsce zamieszkania. Mjr A. Iwański 
zgłosił się, został przesłuchany i mógł wrócić do domu. Nie był to ostatni jego tam 
pobyt. Na przesłuchanie wzywano go kilka razy. 

Przeniesiony też został do rezerwy121. W latach 50. pracował jako inspektor 
Komisji Kontrolnej w Biurze Centrali Tekstylnej w Łodzi i w Bielsku, a przed samą 
emeryturą w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wadowicach jako intendent.

24 sierpnia 1958 r. w wieku 59 lat zmarła Zofia Iwańska122. Mjr A. Iwański 
zmarł w szpitalu w Krośnie 11 czerwca 1965 r. po przebytym zawale serca w sa-
natorium w Iwoniczu123. Pochowany został w rodzinnym grobowcu w Tarnowie.

 118 W czasie kiedy rodzina Iwańskich mieszkała w Katowicach, Zofia zachorowała na grypę i była bliska 
śmierci. Leczył ją wojskowy lekarz i dzięki jego metodom leczniczym powróciła do zdrowia. Jednak grypa 
spowodowała powikłania i osłabiła pracę serca.

 119 Zaświadczenie nr 145298. Ministerstwo Administracji Państwowy Urząd Repatriacyjny, Gdańsk – port.
 120 Rozalia Iwańska z domu Jaklińska zmarła 20 VII1949 r. w Tarnowie. USC Tarnów, odpis aktu zgonu 

nr  420/1949.
 121 W 1947 r. w uznaniu zasług położonych w wojnie z Niemcami dla sprawy zwycięstwa narodu polskiego nad 

barbarzyństwem faszystowskim i triumfu idei wolności demokratycznej otrzymał Medal Zwycięstwa i Wolności. 
Medal przyznał minister obrony narodowej Michał Rola-Żymierski, marszałek Polski, a dyplom podpisał 
komendant rejonowej komendy uzupełnień . 

  Za służbę wojskową w Anglii –mjr A. Iwański też otrzymał odznaczenie. Nie ustalono jego nazwy. Wzmiankę 
o nim zamieszczono w aktach osobowych mjr. A. Iwańskiego, CAW.

 122 AP O.NMP w Wadowicach, Liber Defunctorum Wadowice 1947 – 1983, t. IV, s.135, p. 72.
123 USC w Krośnie, akt zgonu Aleksandra Iwańskiego nr 176/1965 z dn.12.06.1965 r. O jego śmierci nekrolog 

w gazecie zamieścili przyjaciele z Anglii.

Dzieje życiowe mjr. Aleksandra Iwańskiego są przykładem skomplikowanych 
losów Polaków, którzy walcząc u boku armii zaborczych, marzyli o niepodległej 
ojczyźnie, a potem codzienną żmudną służbą w Wojsku Polskim umacniali jej 
podwaliny. II wojna światowa przerwała istnienie wolnej Polski i spowodowała 
śmierć członków wielu rodzin polskich. Wiele z tych rodzin miało nigdy się nie 
spotkać w takim samym składzie lub zobaczyć się dopiero po kilku latach, jak 
rodzina Iwańskich.
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Summary
Major Aleksander Iwanski family origins, 
the cours of his military service and family life

The history of major Alexander Iwanski is associated with Tarnow and its 
neighbourhood for almost 150 years. 

First documented sign of his family, left in the birth certificate books, occurred 
in the Matrimony Register in 1805 and it was connected with Jan Kanty Iwanski 
and Franciszka Loszowska’s wedding. 

The oldest son of this marriage Jan Kanty Junior and the grandson Franciszek 
Ksawery were on duty for many years as forest rangers. The first of them was a ranger 
in Jastrzabka Nowa near Zasow and the second one in Leki Gorne below Tarnow.

Alexander Iwanski was born in 1892 in Dabie (near Mielec). His parents were 
Jan Tadeusz (the son of Franciszek Iwanski) a teacher in Tarnow and Rozalia from 
the Jaklinski family. After graduating from the Junior High School in Tarnow and 
beginning legal studies at Jagiellonian University in Cracow in 1914, Alexander 
Iwanski was conscripted to Austrian army. He served military service in the 56th 
Austrian infantry regiment fighting on a Russian, Romanian and Italian front. He 
also trained the soldiers in a reserve reeve in Kielce. 

Alexander Iwanski took part in gorlicka campaign in which the 56th Austrian 
infantry regiment fought for the Pustka Hill. At the end of May 1915, near 
Krakowiec, Alexander was seriously hurt in head and stayed in hospital in Vienna. 

For his military service and bravery he was honoured with Austrian 
distinctions: the Great Silver Bravery Order of the First Class and the Charles 
Military Cross. 

In 1918 he was on the Italian front as an officer and took part in the creation 
of the 12th Infantry Regiment of Wadowice. After returning with his army to 
Wadowice he was appointed to be the first aide-de-camp in the headquarters 
district Wadowice. 

After marrying Zofia Waligorska – the daughter of Franciszek Waligorski 
(retired post office cashier) his later duty was connected with the commissary. 
Zofia and Alexander Iwanscy had four children: Krystyna, Adam, Danuta and 
Andrzej. 
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In the years 1919-1939 Alexander Iwanski took active part in the military 
service of the Officers Corps Commissary in Brzesc by the river Bug, in Grodno, 
Lodz, Warsaw, Bialystok, Katowice and Kielce. He had directional functions in all 
of the commissary divisions.

After finishing the Commissary High School in 1925 in Warsaw, he had the 
military service in Lwow for six years. His brother Franciszek often visited him at 
that time. Franciszek was a pilot-observant and served in the 6th air regiment in 
Sknilowo near Lwow.

For the last four years before the World War II Alexander Iwanski was the 
Director of the Receiving Group with the degree of the Major Commissary.

His family spent a lot of months and sometimes even years with his 
grandparents Waligorscy in Wadowice. In 1937 the Iwanski family moved to 
Wadowice forever and their children Danuta and Adam continued learning in the 
local schools. 

After the broke out of the World War II and the evacuation to the West, major 
Alexander Iwanski served military service in France and in England (Scotland). 

In 1946 he returned home to his family. He died on 11th June 1965 in Krosno.

Key words:
biography, 56th Austrian infantry regiment, 12th Infantry Regiment, World 

War II

Zbigniew KLIMA
Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

Polityczne aspekty wizyty
Jana Pawła II w Muzeum 
Auschwitz-Birkenau
z 7 czerwca 1979 roku

Pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny są zagadnieniem szeroko znanym opinii 
publicznej oraz udokumentowane różnorodną literaturą. Świadczy o tym wielość 
wygłoszonych homilii1 czy też późniejszych opracowań2. Jednak co jest najbar-
dziej zastanawiające, niemal zupełnie zostaje pominięty w nich pobyt Jana Pawła 
II na terenach byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Należy zauważyć, że 
pielgrzymka Jana Pawła II w dniu 7 czerwca 1979 r. miała istotny wymiar z kilku 
powodów. Pierwszy z nich to ten, że po raz pierwszy po wyborze Polaka na papieża 
przybył on do swojej ojczyzny i jako miejsce jednego z pobytów wybrał miejsce 
pamięci Auschwitz-Birkenau. Pobyt tam połączył z kolei z odwiedzinami domu 
rodzinnego w Wadowicach.

Warto dodać, że generalnie pielgrzymka wytworzyła w narodzie silniejszą 
motywację do walki z władzą komunistyczną. Zauważyli to badacze, którzy pod-
kreślają, że zwłaszcza w latach 1980-1981, podczas niepokojów społecznych, postać 
papieża była jednym z symboli walki o wolność i podnosiła morale społeczeństwa3. 
Innym elementem jest podkreślenie tego, że głowa Kościoła rzymsko-katolickiego 
w ogóle pierwszy raz odwiedziła Polskę. To również spowodowało pokusę, by 
oceniać ją jako całość, a nie wziąć pod uwagę poszczególne elementy. Dlatego 
najbardziej znane wystąpienie tej pielgrzymki miało miejsce jej pierwszego dnia4. 

 1 Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. IX, Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. I, Polska, Kraków 2008, 
s. 17-164.

 2 A. Szuba, Z. Szuba, Pielgrzymka do ojczyzny, przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, Warszawa 
1979; A. Friszke, M. Zaremba, Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i MSW, Warszawa 
2005.

 3 T.  Szulc, Jan Paweł II Papież Nieśmiertelny, Warszawa 2005, s. 289-294; M. Lasota, Donos na Wojtyłę, Kraków 2006.
 4 Homilia w czasie mszy świętej odprawionej na placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979 r., w: Jan Paweł II, 

Dzieła zebrane, op. cit., , s. 30-34.
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się tak dlatego, że przypomina w sposób współczesny wartości nieprzemijające. Na-
stępnie 21 i 22 marca obradowała 168 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski, 
która stwierdziła, iż społeczeństwo polskie raduje się na wieść o wizycie. Wskazała 
również, że Polska jest krajem, który od 1000 lat jest związany z kulturą chrześcijańską 
i Stolicą Piotrową. Podkreśliła iż Namiestnik Chrystusowy jest synem polskiej ziemi, 
a to napawa Polaków radością i szlachecką Dumą10. 

Tego typu komunikaty miały na celu podkreślenie, iż podczas wizyty Jana 
Pawła II Kościołowi zależy, by na trasie Jego pielgrzymki znalazło się jak najwięcej 
ludzi. 

W 1979 r. obchodzono 40. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz 35. ma-
nifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Władzom polskim zależało, 
by w programie wizyty papieskiej znalazły się wyraźne akcenty podkreślające 
nie tylko niemiecką agresję, ale także wpływ tego wydarzenia na losy Polski po 
II wojnie światowej.

Bardzo możliwe, że właśnie dlatego Oświęcim został zgłoszony do programu 
pielgrzymki już 20 marca 1979 r., podczas posiedzenia wspólnej komisji Kościoła 
i państwa, której tematem był planowany przebieg papieskiej pielgrzymki11. Wi-
zyta w byłym obozie koncentracyjnym miała być nawiązaniem papieża do próśb 
władz polskich o podkreślenie roli II wojny światowej i jej wydźwięku dla narodu 
polskiego. Omówiono również charakter wizyty – oddanie hołdu Maksymilianowi 
Kolbemu w kompleksie Auschwitz I oraz odprawienie mszy świętej w Auschwitz 
II-Birkenau.

Nieco inaczej na sprawę przyjazdu papieża do Oświęcimia patrzył wicemi-
nister spraw wewnętrznych gen. Bogusław Stachura podczas narady w kierow-
nictwie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które miało miejsce 11 maja 1979 r. 
W sprawozdaniu czytamy: W wyniku negocjacji pomiędzy przedstawicielami władz 
PRL i Kościoła ustalono program, poważnie ograniczając go i eliminując niegodne nam 
miejsca, jak osiedle 1000-lecia w Częstochowie czy objazd po Nowej Hucie. Planowane 
przez stronę kościelną spotkanie papieża z młodzieżą na Pl. Zwycięstwa ograniczyliśmy 
do zamkniętej uroczystości w kościele św. Anny. Na życzenie strony państwowej do pro-
gramu wstawiony został pobyt papieża w Oświęcimiu, co spotkało się ze zrozumieniem 
przedstawicieli Kościoła katolickiego.12

 10 Ibidem, s. 13.
 11 Minister Kąkol o spotkaniu Komisji Wspólnej, Warszawa, 20 marca 1979, w: Wizyty apostolskie…, op. cit., s. 

40-49.
 12 Materiały z krajowej narady aktywu kierowniczego resortu spraw wewnętrznych w dniu 11 maja 1979 roku, 

w: A. Friszke, M. Zaremba, op. cit., s. 197.

Elementem, który mógł niekorzystnie wpłynąć na chęć zgłębienia przebiegu wi-
zyty w Muzeum Auschwitz-Birkenau, są również konflikty, które wystąpiły po za-
kończeniu wizyty w Oświęcimiu, a miały charakter okołoreligijny. Warto również 
podkreślić, że ówczesna strona rządowa PRL próbowała wykorzystać wizytę do 
swoich celów propagandowych.

Z punktu widzenia badacza jest to temat bardzo ważny i godny zgłębienia. 
Pragnę przedstawić przyczyny, przebieg i skutki tej wizyty w miejscu pamięci 
Auschwitz-Birkenau. Podstawą źródłową tego artykułu są opublikowany zbiór 
dokumentów5 czy też doniesienia prasowe. Uzupełnienie stanowią różnego ro-
dzaju opracowania. Należy dodać, że sama wizyta w miejscu pamięci Auschwitz-
-Birkenau nie była przedmiotem dogłębniej i poszerzonej analizy ze strony władz 
muzealnych. Dlatego w archiwum miejsca pamięci Auschwitz-Birkenau nie ma 
zasadniczych materiałów źródłowych temu poświęconych.

3 marca 1979 r. ogłoszono dokładny termin wizyty Jana Pawła II w Polsce. 
Decyzję jednocześnie ogłoszono w Watykanie oraz w polskich mediach w ko-
munikacie Polskiej Agencji Prasowej6. Agencja podała, iż 22 lutego episkopat po-
dziękował Ojcu Świętemu za chęć Jego gotowości odwiedzenia Polski i Kościoła 
w ojczyźnie naszej. Prymas podkreślił pragnienie społeczeństwa i episkopatu, by 
ta wizyta miała miejsce w najbliższym czasie. Termin ten, zgodnie z życzeniem Jana 
Pawła II został ustalony między 2 a 10 czerwca 1979 r. Na mapie wizyty pojawiły 
się początkowo tylko cztery miasta: Warszawa, Gniezno, Częstochowa i Kraków7. 
9 marca strona kościelna rozpoczęła oficjalne przygotowania. Powołane zostały 
Kościelny Ogólnopolski Komitet Honorowy pod przewodnictwem kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego oraz Ogólnopolski Komitet Koordynacyjny8. Warto podkreślić, 
że równocześnie rozpoczyna się także kościelna kampania mająca na celu jak 
najlepszy odbiór pielgrzymki papieskiej, zarówno wśród wiernych, jak i władz 
państwowych. W komunikacie z posiedzenia Rady Głównej Episkopatu Polski 
opublikowanym 10 marca określono okres od wyboru Karola Wojtyły na Ojca 
Świętego jako czas żywego zainteresowania jego osobą9. Społeczeństwo – czytamy 
dalej – uważa, że osoba Jana Pawła II budzi nadzieje na lepszą przyszłość. Dzieje 

 5 A. Friszke, M. Zaremba, op. cit.
 6 Wspólny komunikat o wizycie Jana Pawła II w Polsce, Watykan – Warszawa, 2 marca 1979, w: Wizyty apo-

stolskie Jana Pawła II w Polsce Rozmowy przygotowawcze Watykan – PRL - Episkopat, red. P. Raina, Warszawa 
1997, s. 34.

 7 Ibidem.
 8 A. Szuba, Z. Szuba, op. cit., s. 11-12.
 9 Ibidem, s. 12.
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Władza starała przedstawić własną wizję polityki historycznej. Miała w tym oczy-
wiście swój cel. Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR uważał, że wizyta 
Jana Pawła II (jeżeli już musi do niej dojść) może przynieść pozytywne konsekwencje 
dla takich działań jak popularyzacja pokoju, bezpieczeństwa, walki o sprawiedliwy 
ład na świecie czy korzystnego przedstawienia obrazu Polski wobec świata i wobec 
Polonii, a także może się przyczynić do dalszej poprawy stosunków Polski z Watyka-
nem i państwa z Kościołem na gruncie uznania przez Kościół nadrzędności interesów 
państwa13. Sposób, w jaki KC PZPR chciał osiągnąć swe cele, wydawał się dość prosty. 
Należało dotrzeć do aktywu partyjnego oraz najróżniejszych, nie tylko partyjnych 
środowisk, poprzez ofensywne rozpowszechnianie14 partyjnej wykładni dotyczącej sto-
sunków ze stroną kościelną. Sam dokument zawiera wyraźne elementy propagandowe 
i nie wspomina o niechęci władz socjalistycznych do wyboru Karola Wojtyły na głowę 
Kościoła katolickiego. Nie mówi także o trudnej sytuacji tej instytucji po II wojnie 
światowej, przytacza za to zdania o ciepłym spotkaniu Edwarda Gierka z papieżem 
Pawłem VI z 1 grudnia 1977 r., w których przypomina się wypowiedź papieża o tym, 
iż pomyślny rozwój PRL służy pokojowi i dalszej współpracy między narodami15. 

Oświęcim nadawał się na taką wykładnie niemal idealnie. Miejsce kaźni, które 
zostało wyzwolone przez Armię Czerwoną niedługo po wojnie, stało się symbolem 
zbrodni faszystowskich. Dlatego już 22 marca zapadła decyzja, iż wizyta papieska 
w Auschwitz-Birkenau będzie transmitowana na żywo w radiu i telewizji. Obok 
części warszawskiej miała to być jedyna bezpośrednia i ogólnopolska transmisja 
w telewizji państwowej. Inne miasta, które odwiedził papież, musiały zadowolić się 
transmisjami ośrodków lokalnych bądź krótkimi migawkami w serwisach informa-
cyjnych16. Mimo iż władza zdawała sobie sprawę z tego, że wizyta w miejscu pamięci 
będzie mocnym, międzynarodowym akcentem wizyty papieskiej, nie zdecydowa-
ła się na uruchomienie centrum prasowego. Zrobiła tak jedynie w uzgodnionych 
w początkowej fazie negocjacji miastach (Warszawa, Kraków, Częstochowa, Gnie-
zno)17. Centra były władzy bardzo potrzebne – zdawała sobie bowiem sprawę z tego, 

 13 Pismo wydziału organizacyjnego KC PZPR skierowane do wszystkich I sekretarzy Komitetów Wojewódzkich 
PZPR z 15 maja 1979 roku, w: A. Friszke, M. Zaremba, op. cit., s. 189-191.

 14 Tezy dotyczące zagadnień ideologicznych i propagandowych związanych z wizytą Papieża w Polsce, 
w: A. Friszke, M. Zaremba, op. cit., s. 220-225.

 15 Ibidem.
 16 Notatka ze spotkania członka Biura Politycznego, sekretarza KC tow. Stanisława Kani z I sekretarzami KW 

zainteresowanych województw w sprawie przygotowania wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce, w: A. Friszke, 
M. Zaremba, op. cit., s. 180.

 17 Notatka z posiedzenia Sztabu w dniu 8 maja 1979 r. w sprawie przygotowania wizyty papieża Jana Pawła II 
w Polsce, w: A. Friszke, M. Zaremba, op. cit., s. 182-184.

iż do Polski przyjedzie ponad 1000 zagranicznych dziennikarzy. Była to w opinii 
sekretarza KC Stanisława Kani duża sonda zagranicy w naszym kraju. Uznano zatem, 
iż każdy dzień wizyty należy odpowiednio dla prasy zinterpretować18. 

Auschwitz-Birkenau było jedynym miejscem na mapie pielgrzymki, w którym 
władza postanowiła nie limitować za pomocą specjalnych kart wstępu rozdawa-
nych przez diecezje liczby wiernych podczas uroczystości. Spodziewano się, iż 
w nabożeństwie papieskim w Birkenau weźmie udział 250 tys. osób19. Trudno osza-
cować, na jakich przesłankach oparto tę liczbę, pamiętać jednak należy, iż ogólne 
działania KC PZPR nie służyły zwiększaniu frekwencji. Członek Biura Politycznego 
S. Kania stwierdził, iż w czasie wizyty papieskiej nie należy wprowadzać dnia wol-
nego od pracy lub zwalniać młodzieży ze szkół20. Nie oznacza to jednak, iż władzy 
nie zależało na mocnym głosie z tego miejsca – w porozumieniu z episkopatem 
podjęła decyzję o wyłączeniu Piekar Śląskich z programu wizyty. Powodem była 
obawa o odwrócenie uwagi od Oświęcimia21.

Podczas prezentacji uwag dotyczących nastrojów społecznych w związku 
z wizytą sekretarz KC Zdzisław Żandarowski potwierdził, iż strona kościelna na 
lokalnym poziomie próbuje zainteresować społeczeństwo uroczystościami para-
fialnymi organizowanymi w dniach pobytu papieża. Jak jednak dodał, wykazuje 
brak dotychczas szerszego zaangażowania kościoła na rzecz uroczystości w Oświęcimiu 
i zabezpieczenia odpowiedniej frekwencji22.

Dodatkowo rangę uroczystości oświęcimskiej miał podnieść udział przed-
stawicieli władz centralnych i terenowych oraz byłych więźniów obozu KL Au-
schwitz-Birkenau23. 

Polska przyjęła głowę Kościoła rzymskokatolickiego zgodnie z uzgodnionym 
terminem. 2 czerwca o godzinie 10.07 samolot włoskich linii lotniczych wylą-
dował w Warszawie na lotnisku Okęcie. Władza poczuła się niepewnie. Zasta-
nawiała się, jak zachowa się papież, co powie, jakie będą reakcje tłumu. W wielu 
publikacjach na temat I pielgrzymki papieskiej podkreśla się niezwykły entuzjazm 

 18 Notatka z posiedzenia Sztabu w dniu 26 maja 1979 r. w sprawie przygotowania wizyty papieża Jana Pawła II 
w Polsce, w: A. Friszke, M. Zaremba, op. cit., s. 239-240.

 19  Materiały z krajowej narady aktywu kierowniczego resortu spraw wewnętrznych w dniu 11 maja 1979 r., 
w: A. Friszke, M. Zaremba, op. cit., s. 202.

 20 Notatka z posiedzenia Sztabu w dniu 26 maja 1979 r. w sprawie przygotowania wizyty papieża Jana Pawła II 
w Polsce, w: A. Friszke, M. Zaremba, op. cit., s. 240.

 21 Materiały z krajowej narady aktywu kierowniczego resortu spraw wewnętrznych w dniu 11 maja 1979 r., 
w: A. Friszke, M. Zaremba, op. cit., s. 192.

 22 Notatka z posiedzenia Sztabu w dniu 26 maja 1979 r. w sprawie przygotowania wizyty papieża Jana Pawła II 
w Polsce, w: A. Friszke, M. Zaremba, op. cit., s. 238.

 23 Ibidem.
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ludności, która spontanicznie witała Jana Pawła II już od pierwszego dnia pobytu 
w Polsce24. Papież przypominał jednocześnie, że głównym celem pielgrzymki jest 
900. rocznica męczeńskiej śmierci św. Stanisława. Władza uznała przypomnienie 
biskupa krakowskiego za kontrowersyjne, gdyż odczytała to jako podburzanie 
do sporu między państwem a Kościołem. Nawiązania do historii Polski (oprócz 
tematyki religijnej) podczas pierwszych dni wizyty głowy Kościoła pojawiały się 
niemal podczas każdego spotkania z wiernymi. Już podczas ceremonii powita-
nia w Belwederze papież wspominał o [- -] wielkim, ale i bolesnym historycznym 
szlaku, jaki miasto to przebyło w służbie i razem z dziejami naszego narodu [- -]25. 
Przypominając o dziedzictwie kulturowym stolicy Polski, podkreślił podziw dla 
mieszkańców Warszawy za odbudowę miasta po Powstaniu Warszawskim26. Te-
matyka powstańcza powróciła również podczas przywitania Ojca Świętego przez 
prymasa Stefana Wyszyńskiego na placu Zwycięstwa. Przypomniał on o słowach 
wypowiedzianych przez Piusa XII 15 listopada 1944 r. Ówczesny papież w długim 
wywodzie o cierpieniach stolicy mówił m.in. o bolesnych przeżyciach stolicy Polski 
i przeżyciu niewysłowionych męczarni fizycznych i moralnych”27. 

Podczas homilii wygłoszonej na placu Zwycięstwa dla niemal 100 tys. wier-
nych Jan Paweł II mówił o Warszawie roku 1944, która podjęła nierówną walkę z na-
jeźdźcą, walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi28.W innych 
miastach (Gniezno, Częstochowa, Kraków) papież w swoich homiliach podkreślał 
historyczną jedność Kościoła z państwem polskim. Podkreślał ich wspólne przeży-
cia przez ponad 1000 lat istnienia. Przekaz ten nie mógł spodobać się stronie pań-
stwowej. Podczas powitania Ojca Świętego Edward Gierek wymienił przygotowane 
wcześniej konkluzje o bohaterstwie Polaków i żołnierzy Związku Radzieckiego 
podczas II wojny światowej oraz potrzebie wspólnego działania na rzecz pokoju 
na świecie. Przypomniał także o 35. rocznicy powstania socjalistycznej Polski29.

3 czerwca doszło do spotkania Kazimierza Kąkola, szefa Urzędu ds. Wyznań, 
z arcybiskupem Franciszkiem Macharskim30. Kąkol zarzucił Macharskiemu,  

 24 Wymienić należy choćby: M. Lasota, Donos na Wojtyłę, Kraków 2006; A. Szuba, Z. Szuba, op. cit.; G. Wiegel, 
Świadek nadziei, Kraków 2012.

 25 Przemówienie papieża Jana Pawła II wygłoszone w Belwederze, [w:] A. Szuba, Z. Szuba, op. cit., s. 46-51.
 26 Ibidem.
 27 Słowo powitalne ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego na Placu Zwycięstwa, w: A. Szuba, Z. Szuba, op. cit, s. 

51-53.
 28 Homilia Ojca Świętego wygłoszona na Placu Zwycięstwa, w: A. Szuba, Z. Szuba, op. cit., s. 53-59.
 29 Przemówienie I Sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka w Belwederze, [w:] A. Szuba, Z. Szub., op. cit., s. 42-46.
 30 Notatka o przebiegu rozmowy z Metropolitą Krakowskim kard. F. Macharskim, w: A. Friszke, M. Zaremba, 

op. cit., s. 161-164.

iż postawa Jana Pawła II na placu Zwycięstwa nie służy do formowania i kształto-
wania postaw, lecz do krucjaty w imię rzekomych zagrożeń”. Dodał także, iż w wielu 
kwestiach papież wypowiada się niemerytorycznie. Wymienia między innymi 
„nielojalną” interpretację sprawy wizyty Pawła VI podczas obchodów 1000-lecia 
państwa polskiego, rozdrapywanie tragedii powstania warszawskiego z pominię-
ciem roli nieodpowiedzialności przywódców londyńskiego podziemia. Kąkol dodał 
również, iż wizyta zaczęła się źle, jeśli tak dalej pójdzie, to trzeba będzie bardzo długo 
naprawiać szkody. Macharski próbował uspokoić rozmówcę w sposób dyploma-
tyczny – stwierdził, że wizytę należy oceniać jako całość, a nie fragmentarycznie. 
Natomiast elementy chrystocentryczne są pokrewne encyklice Redemptor hominis, 
która nie jest traktowana jako zaprzeczenie dialogu. Również sekretarz KC S. Ka-
nia zaniepokojony pierwszymi wydarzeniami podczas pielgrzymki napisał list 
do arcybiskupa F. Macharskiego, w którym szybko zareagował na sprzeczne ze 
znanymi deklaracjami o celach podróży31. Zaliczył do nich między innymi elementy 
historyczne. Powstanie Warszawskie zostało w jego opinii przedstawione nierzetel-
nie poprzez pominięcie udziału żołnierzy Armii Radzieckiej i Ludowego Wojska 
Polskiego, którzy ginęli na przedmieściach stolicy. Uważał, że oni przecież wyzwolili 
Warszawę. Zarzucał również, że w żadnym przemówieniu nie nazywa po imieniu 
hitlerowskich najeźdźców i okupantów. W dalszej części listu wspominał 35-lecie 
odrodzenia Ojczyzny. Jest to w jego opinii czas wielkiego awansu Polaków. Zarzucał 
również papieżowi manipulacje historyczne, wręcz pytał retoryczne: Czy papież 
nie zauważa; nie przypomina sobie skąd przyszło wyzwolenie i ratunek dla narodu?

Te zachowania partyjnych dygnitarzy pokazywały nerwowość, jaka panowała 
wśród establishmentu czasów realnego socjalizmu. Plany, by pokazać Polskę jako 
kraj, który dokonał skoku cywilizacyjnego po 1945 r., mogły spalić na panew-
ce. Wizyta w Oświęcimiu, która wcześniej podczas narad w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych uznana została za nie tylko religijne wydarzenie32, miała to wraże-
nie zmienić. Auschwitz-Birkenau, symbol bestialskiego mordu na grupie 4 mln 
ludzi, mógł przysłużyć się pozytywnie w odbiorze zarówno stronie państwowej, 
jak i kościelnej.

W końcu nadszedł dzień 7 czerwca – wyznaczona w harmonogramie piel-
grzymki data wizyty w Oświęcimiu. Po krótkiej wizycie w rodzinnych Wadowicach 
papież przybył do Oświęcimia. Była godzina 15, gdy helikopter z głową Kościoła 

 31 List Stanisława Kani do Abp. Franciszka Macharskiego z 4 czerwca 1979, w: A. Friszke, M. Zaremba, op. cit., 
s.164-167.

 32 Materiały z krajowej narady aktywu kierowniczego resortu spraw wewnętrznych w dniu 11 maja 1979,  
[w:] A. Friszke, M. Zaremba, op. cit., s. 242.
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wylądował niedaleko byłego obozu Auschwitz I. Przy bramie wejściowej obozu, 
przy słynnym napisie Arbeit Macht Frei, Ojca Świętego obserwowało zaledwie 
kilkadziesiąt osób. Pierwsza część wizyty w Muzeum miała wyraźne prywatny cha-
rakter. Jan Paweł II udał się do bloku 11 i tam przez kilka chwil modlił się w miejscu 
głodowej śmierci kapłana katolickiego Maksymiliana Kolbego. Następnie udał się 
pod Ścianę Śmierci, gdzie złożył wiązankę kwiatów33.

Msza w obozie Auschwitz II-Birkenau zgromadziła znacznie więcej wiernych, 
niż przypuszczała władza w symulacjach przedpielgrzymkowych. Biuletyn we-
wnętrzny Muzeum podsumowując rok 1979 wspomina o liczbie 450 tys. osób. 
To prawie dwukrotnie więcej, niż pierwotnie zakładano34. Ze strony kościelnej 
papieżowi towarzyszyli m.in. kardynał Agostino Casaroli, arcybiskup Luggi Poggi, 
prymas Węgier Laszlo Lekai, przewodniczący Episkopatu Włoch Anastasio Alberto 
Ballestrero, a także członkowie hierarchii kościelnej wielu innych krajów. Warto 
podkreślić osobno udział następcy Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej, wówczas 
kardynała reprezentującego Republikę Federalną Niemiec, Josepha Ratzingera35. 
Bardzo mocno (i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami) reprezentowana była 
strona rządowa. Papieżowi towarzyszyli minister spraw zagranicznych Emil Woj-
taszek, kierownik Urzędu ds. Wyznań Kazimierz Kąkol, minister ds. kombatantów 
Mieczysław Grudzień, prezes Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność 
i Demokrację Stanisław Wroński, kierownik ds. Stałych Kontaktów Roboczych 
Rządu PRL ze Stolicą Apostolską Kazimierz Szablewski. Oprócz przedstawicieli 
władz centralnych na miejscu pojawili się również I sekretarz KW w Bielsku-Białej 
Józef Buziński i wojewoda bielski Józef Łabudek36.

Homilię Ojca Świętego37 można określić jako religijną refleksję na temat 
współczesnej kondycji człowieka. Papież przywołał przykłady Maksymiliana Kol-
bego oraz Edyty Stein38, wskazując na ich moralne zwycięstwo przez wiarę i miłość. 
Następnie Jan Paweł II pytał o kondycję ludzkości. Podkreślał, że przestrzeń, na 
której odprawiana jest msza, to miejsce, gdzie dokonano straszliwego podeptania 
człowieczeństwa, godności ludzkiej, ale to właśnie tu zwyciężył człowiek. Dodał, że 

 33 A. Szuba, Z. Szuba, op. cit., s. 224-225.
 34 K. Smoleń, Biuletyn nr 6 Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu za miesiąc czerwiec 1979, 

12 VII 1979.
 35 Ibidem.
 36 Ibidem.
 37 Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas Mszy Świętej w Muzeum Auschwitz-Birkenau, A. Szuba, Z. Szuba, 

op. cit., s. 235-241
 38 Edyta Stein (1891-1942) – niemiecka filozof pochodzenia żydowskiego, karmelitanka bosa, męczennica 

Kościoła katolickiego, zamordowana w KL Auschwitz -Birkenau, od 1 X 1999 r. katolicka patronka Europy.

jako osoba wychowana na terenie archidiecezji, na której obszarze znajduje się 
Oświęcim, w swej pierwszej encyklice Redemptor Hominis przypomina o godno-
ści i zagrożeniach dla człowieka, a także o jego prawach. Oświęcim porównał do 
biblijnej Golgoty, a także do Grobu Nieznanego Żołnierza. 

Następnie przypomniał symboliczne tabliczki napisane w językach ofiar 
Oświęcimia. Zatrzymał się na dłużej przy trzech z nich. Pierwsza – hebrajska. Pa-
pież doskonale znał los Żydów w czasie II wojny światowej39. Jego wielu przyjaciół 
i sąsiadów zapłaciło najwyższą cenę za swoje pochodzenie. Tabliczka w Birkenau 
przypominała mu o narodzie, którego synów i córki przeznaczono na całkowitą za-
gładę. Dodał także, że naród, który wywodzi się od Abrahama – Ojca Wiary Naszej, 
naród, który dostał od Boga Jahwe przykazanie Nie zabijaj, w sposób szczególny do-
świadczył na sobie zabijania. Drugą omówioną tabliczką była ta w języku rosyjskim. 
Papież pozytywnie ocenił wkład narodu rosyjskiego w ostatniej, straszliwej wojnie 
o wolność ludów. Trzecia – polska, przypomina o olbrzymiej, 6-milionowej ofierze 
narodu polskiego w czasie II wojny światowej, która stanowiła prawie jedną piątą 
całego społeczeństwa polskiego. Uznał to wydarzenie za [- -] jeszcze jeden etap 
wiekowych zmagań się tego narodu, mojego narodu o podstawowe swoje prawa wśród 
narodów Europy. Jeszcze jeden głośny krzyk o prawo do własnego miejsca na mapie 
Europy. Jeszcze jeden bolesny rozrachunek z sumieniem współczesnej ludzkości [- -].40

W drugiej części homilii papież wspomniał o współczesnych zagrożeniach dla 
pokoju na świecie i podkreślił lekcję, jaką był obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. 
Oświęcim jest w opinii Ojca Świętego rozrachunkiem z sumieniem ludzkości. To 
miejsce świadczy o ofiarach, jakie poniosły narody. Oświęcim to także świadectwo 
wojny. Papież stwierdził, że niesie ona nieprawdopodobny przyrost nienawiści, znisz-
czenia i okrucieństwa. Mimo że wojna wywołuje niejednokrotnie niezwykłe przy-
kłady bohaterstwa i patriotyzmu, to zawsze jest to strata. Co ciekawe, Jan Paweł II 
stwierdził, że za wojnę odpowiadają nie tylko osoby, które ją wywołują, ale również 
ci, którzy nie czynią wszystkiego, co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić. Kontynuując 
swoje rozważania, cytował swojego poprzednika Pawła VI oraz średniowiecznego 
rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Pawła Włodkowica41.

Paweł VI podczas wystąpienia przed Organizacją Narodów Zjednoczonych 
powiedział: [- -] wystarczy przypomnieć, że krew milionów ludzi, za niesłychane i nie-

 39 Więcej o jego stosunku do Żydów w: Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Kraków 1994.
 40 Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas Mszy Świętej w Muzeum Auschwitz-Birkenau, w: A. Szuba, 

Z. Szuba, op. cit., s. 235-241,
 41 Paweł Włodkowic (1370-1435) – uczony, prawnik, pisarz religijny i prawno-polityczny, obrońca interesów 

Polski w sporach z Krzyżakami.
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zliczone cierpienia, że daremne masakry i straszliwe ruiny sankcjonują ten układ, który 
łączy was taką przysięgą, jaka winna zmienić przyszłą historię świata: nigdy więcej 
wojny, nigdy więcej wojny! Pokój, tylko pokój winien kierować losami narodów i całej 
ludzkości! [- -].42

Ojciec Święty, cytując Pawła Włodkowica, podkreślił również: [- -] Gdzie moc-
niej działa siła niż miłość, tam szuka się tego , co stanowi własny interes, a nie Jezusa 
Chrystusa, i stąd łatwo odstępuje się od reguły prawa Bożego [- -] Wszelkie jednak 
prawo potępia tych, którzy napadają na pragnących żyć w pokoju: tak prawo naturalne, 
które głosi„czyń drugiemu to, czego sam pragniesz, jak i prawo Boskie, które potępia 
wszelką grabież zakazem Nie kradnij, a zabrania przemocy przykazaniem Nie zabijaj43. 

W swoich rozważaniach Jan Paweł II podkreślał jednak, że nie chodzi tylko 
o samo rozwiązanie prawne. Papież mówił o miłości bliźniego, w której wyraża się 
i dochodzi do głosu miłość Boga. W jego opinii to przykazanie zobowiązuje do po-
szanowania drugiego człowieka. Człowiek powinien dążyć do dialogu z innymi. 
Ma widzieć w drugim to co dobre i pozytywne. Dotyczy to także osób, które wyznają 
idee różniące się od naszych, a nawet w kimś, kto w dobrej wierze – błądzi.

Podsumowując, Jan Paweł II powtórzył słowa swoich poprzedników: Jana 
XXIII i Pawła VI, o pokoju w świecie współczesnym, przypominając, że: [- -] Ni-
gdy jeden naród nie może rozwijać się kosztem drugiego, nie może rozwijać się za cenę 
drugiego, za cenę jego uzależnienia, podboju, zniewolenia, za cenę jego eksploatacji, 
za cenę jego śmierci44. 

Oświęcim jawi się Janowi Pawłowi II jako miejsce, gdzie każdy powinien spoj-
rzeć na drugiego człowieka i na drugi naród jak na brata. Uważa, że to miejsce win-
no nie tylko być miejscem pamięci o czterech milionach ofiar, ale także mieć na celu 
przypominanie o wszystkich narodach, których prawa są zapoznawane i gwałcone.

Po zakończeniu nabożeństwa Jan Paweł II poświęcił kamienie węgielne pod 
budowę trzech nowych świątyń, w tym m.in. pod budowę kościoła pod wezwa-
niem bł. Maksymiliana Kolbego, który miał stać się największym lokalnym owo-
cem lokalnym pielgrzymki.

Komentarze i relacje, które pojawiły się w polskiej prasie niedługo po wizycie 
Jana Pawła II w Oświęcimiu, podkreślały kilka podstawowych elementów. Pierw-
szym było to, że papież pochodzi z Polski i doskonale wie, czym była niemiecka 

 42 Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas Mszy Świętej w Muzeum Auschwitz-Birkenau, w: A. Szuba, 
Z. Szuba, op. cit., s. 235-241.

 43 Ibidem. 
 44 Ibidem.

agresja w 1939 r. Następnie w artykułach znajdowało się wiele antyzachodnionie-
mieckich odniesień, autorzy momentami zarzucali wręcz rewizjonizm władzom 
Republiki Federalnej Niemiec. Inną powtarzającą się retoryką była krytyka zagra-
nicznych dziennikarzy, którzy w opinii wielu polskich żurnalistów nie rozumieją 
polskiego ducha historii. Cennym spoiwem było również podkreślenie pojednaw-
czego i pokojowego tonu Ojca Świętego podczas homilii wygłoszonej w byłym 
Auschwitz II-Birkenau.

Media związane z władzą pisały o wizycie papieskiej w Oświęcimiu bardzo 
szeroko. Przeglądając wybrane tytuły, które ukazały się 8 czerwca 1979 r. (dzień po 
wizycie), w wybranych dziennikach, jak np. „Życie Warszawy”, „Express Wieczor-
ny”, „Trybuna Ludu”, „Dziennik Ludowy”, „Dziennik Polski” czy „Gazeta Południo-
wa”, - zauważyć można, iż w swoich relacjach bazowały głównie na notatce Polskiej 
Agencji Prasowej i praktycznie przedstawiły ją swoim czytelnikom w niemal nie-
zmienionej formie45. Składała się ona z trzech części: dwóch krótkich wzmianek 
o pobycie papieża w Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowicach oraz bardzo obszernej 
relacji z pobytu w Oświęcimiu. Już w pierwszym zdaniu uznano wizytę w Muzeum 
Auschwitz-Birkenau za jeden z najbardziej podniosłych momentów wizyty-pielgrzym-
ki Papieża w ojczystym kraju. Tekst zawierał duży ładunek antyniemiecki. Autor 
wspomina o sześciu tysiącach funkcjonariuszy SS, których nazywa niemieckimi 
oprawcami i realizatorami straszliwego planu. Następnie zarzuca Republice Fede-
ralnej Niemiec, iż ukarała zaledwie 40 z 1580 zidentyfikowanych funkcjonariuszy 
obozów Auschwitz-Birkenau. Wspomina również o przedstawicielach duchowień-
stwa. Przypomina, iż wedle zachowanych dokumentów w Auschwitz-Birkenau 
więziono 416 polskich duchownych, a 166 straciło życie. Jako symbol cierpienia 
księży katolickich przedstawiony został Maksymilian Kolbe, przy którego miej-
scu śmierci modlił się Jan Paweł II. Następnie relacja sprowadza się do mszy na 
terenie byłego Auschwitz II-Birkenau. Tutaj autor PAP zwrócił uwagę głównie na 
pokojowe i pojednawcze elementy homilii Ojca Świętego.

Nieco inaczej wyglądały relacje, które ukazały się już po zakończeniu wizyty 
Ojca Świętego w Ojczyźnie. W reprezentacyjnym dla tej kategorii, obszernym re-
portażu Krzyż na rampie, który ukazał się w tygodniku „Polityka”46, autor opisuje 
ludzkie reakcje na chwilę przed spotkaniem w tym szczególnym miejscu z Janem 

 45 Z. Pełka Z., A. Terala, Jan Paweł II złożył hołd ofiarom obozu Oświęcim –Brzezinka, „Dziennik Polski”, 8 czerwca 
1979, nr 127, s. 1, 4; PAP, Jan Paweł II na terenach byłego obozu zagłady w Oświęcimiu – Brzezince, „Express 
Wieczorny”, 8 czerwca 1979, nr 126, , s. 1, 3; PAP, Jan Paweł II w Oświęcimiu, „Trybuna Ludu”, 8 czerwca 1979, 
nr 132, s. 1, 4; PAP, Hołd Papieża Jana Pawła II dla ofiar Auschwitz-Birkenau, 8 czerwca 1979, nr 131, s 1, 2.

 46 M. Radgowski, Krzyż na rampie, „Polityka”, 1979, nr 26, s. 20-21.
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Pawłem II. Ludzie przygotowywali się na uroczystość w upale, poszukiwali najlep-
szego miejsca widokowego, przygotowywali do prezentacji flagi biało-czerwone 
i papieskie oraz ukwiecone krzyże. Inni tylko kolorowe parasolki, torby z butelkami 
coli, soków i wody sodowej. Podkreśla niezwykły kontrast [- -] między kolorową wie-
lusettysięczną masą pokrytą dziurawym daszkiem parasolek, a ponurymi kominami 
nieistniejących już w tej części obozu baraków, kominami wytyczającymi niewyobra-
żalne już dziś siedziby ludzkiej męki. To jest kontrast między pokojem a wojną, między 
śmiercią a życiem.

Samą uroczystość uznaje za spotkanie z historią, która dzieje się na naszych 
oczach. Pisze, że ze względu na to, iż to właśnie papież Polak, ta historyczność jest 
jakby podniesiona do którejś potęgi. Wydarzenie uznaje za [- -] tak wielkie, tak za-
sadnicze, że każdy człowiek uczestniczący w tym zgromadzeniu – bez względu na swój 
stosunek do religii – instynktownie odczuwa jego wymiar.

Reporter docenia papieskie słowa o stratach polskich w czasie wojny: jeszcze 
jeden etap wielowiekowych zmagań [- -] o podstawowe prawa wśród narodów Eu-
ropy”. W jego opinii w tych słowach można dostrzec nasze wspólne dziedzictwo 
patriotyczne myśli politycznej ostatnich stuleci. Uważa, że różnie w różnych okresach 
historycznych traktowano Polskę i jej prawo do istnienia. Dopiero Jan Paweł II mó-
wił o bohaterstwie nieznanego żołnierza i u „ściany śmierci”, sprawy tej części Europy 
wydawały się w Rzymie odległe, mniej znaczące”. Jan Paweł II swoją homilią dał świa-
dectwo już nie tylko prawdzie narodowej, ale także uniwersalnej – zaznacza autor.

Do kategorii „historyczno-współczesnej” zaliczyć można artykuły, które z per-
spektywy współczesności (papież w Oświęcimiu) odwołują się do II wojny światowej. 
Reprezentatywnym tekstem wybrał artykuł Papież w Oświęcimiu, który ukazał się 
w periodyku „Prawo i Życie”47. Jego autor zwraca uwagę, iż Ojciec Święty zna Oświę-
cim nie tylko z drukowanych opisów i z kronik filmowych. Podkreśla, iż przetrwał lata 
pogardy i zagłady, doczekał wyzwolenia, w Polsce Ludowej otrzymał święcenia kapłańskie. 
Następnie, w długim wywodzie, opisuje realizację hitlerowskiego programu zagłady 
i międzynarodowy charakter tej zbrodni. Znaczną część tekstu poświęcił zbrodniom 
przeciwko duchowieństwu katolickiemu. W podsumowaniu autor wraca ponownie 
do współczesności, przypominając, że Republika Federalna Niemiec zobowiązała 
się w chwili swoich narodzin ścigać, sądzić i karać winnych zbrodni ludobójstwa”. Nie 
wywiązuje się jednak z tego zadania i ‒ zdaniem autora ‒ jest to naigrywanie [oryg.] 
się ze sprawiedliwości. Przypomina postawę Polski, która w jego opinii opowiada się 
za pośrednictwem ONZ przeciw przedawnieniu ścigania zbrodniarzy hitlerowskich. 

 47 J. Wilczur, Papież w Oświęcimiu, „Prawo i Życie”, 10 czerwca 1979, nr 23, s. 1, 12.

Zapowiedziała również nieuznanie przedawnienia w tej kwestii. Zaznacza też, iż 
w RFN dzięki partiom prawicowym i organizacjom rewizjonistycznym i odwetowym, 
przy wsparciu zorganizowanych byłych SS-manów rozpoczyna się ogromna akcja na 
rzecz przedawnienia zbrodni niemieckich. Autor z całą stanowczością podkreśla, iż 
Polska nie może patrzeć z boku na takie działania i jak długo będzie nie ukarany ostatni 
z oprawców naszego narodu, domagać się będziemy postawienia go przed sądem i wy-
mierzenia sprawiedliwości. Dodaje w podsumowaniu: [- -] Chyba nikt lepiej od papieża 
Jana Pawła II nie rozumie tego, że nie o zemstę tu idzie, a o elementarną sprawiedliwość, 
o zadośćuczynienie za niewinną krew milionów zakatowanych ludzi, których jedynym 
przewinieniem było to, że byli Polakami lub Żydami polskimi.

Prasa pisała również o zagranicznych komentarzach na temat oświęcimskiej 
wizyty papieża. Była to szeroka notka Polskiej Agencji Prasowej, która została zapre-
zentowana przez kilka dni w periodykach (np. „Trybuna Ludu”, „Życie Warszawy”) 
sprzyjających władzy. We wzmiance Światowe echa wizyty Papieża w Oświęcimiu, 
która ukazała się w dzienniku „Życie Warszawy”48, przeczytamy, iż zagraniczne me-
dia [- - ] potraktowały wizytę w obozie śmierci w Oświęcimiu-Brzezince,- jako jedno 
z najważniejszych wydarzeń w czasie całej wizyty w Polsce”. Podkreśla się fakt, iż wiele 
stacji telewizyjnych przeprowadziło transmisję telewizyjną. Jako pierwsza reakcja 
z zewnątrz wymieniony zostaje głos agencji TASS, która przytoczyła obszerną relację 
z tego wydarzenia i podkreśliła rolę papieskiej walki o pokój i docenienie roli narodu 
radzieckiego w ostatniej straszliwej wojnie o wolność ludów. W tekście wyraźnie zazna-
czono, iż wszystkie agencje prasowe podkreśliły liczby, które podawał papież – 4 mln 
ofiar obozu, 6 mln wymordowanych Polaków. Dodaje nie wyłączając RFN. Media 
francuskie stwierdziły, iż taki fakt ma kapitalne znaczenie polityczne49. Włoski „Corrie-
re della Sera” skomentował słowa na temat roli narodu radzieckiego w czasie wojny: 

[- -] nie można tego traktować inaczej jako gest odprężenia i otwarcia ze strony 
Papieża, którzy przyszedł ze wschodu i chce z nim budować mocny i trwały pomost.50 
Inny włoski dziennik, „La Republica”, stwierdził z kolei, że [- -] w czwartek w Oświę-
cimiu można było się przekonać w sposób specjalnie silny i wzruszający, jak potrzebny 
był Papież pochodzący z rzeczywistości bezpośrednio doświadczonej okrucieństwem 
wojny, po to, aby papiestwo rzymskie mogło dokonać do końca własnego rozrachunku 
z głównym dramatem naszego stulecia: II wojną światową.51 

 48 PAP, Światowe echa wizyty Papieża w Oświęcimiu, „Życie Warszawy”, 9-10 czerwca 1979, nr 133, s. 1, 6.
 49 Ibidem.
 50 Ibidem. 
51 Ibidem.
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Francuski dziennik katolicki „La Croix” zaznaczył w swej relacji, iż zarówno 
oświęcimski epilog, jak i cała pielgrzymka Ojca Świętego do ojczyzny mają za 
główny cel zaciśnięcie jedności narodu polskiego.52 Wizyta w Oświęcimiu w opinii 
władz korzystnie wpłynęła na relacje między władzą a stroną kościelną. Mimo 
iż etap krakowski był uznawany przez władzę i stronę kościelną za najtrudniej-
szy, Duch Oświęcimia roztaczał generalnie pozytywne relacje podczas ostatnich dni 
papieskiej wizyty53. Szybko pojawiły się komentarze i opinie na temat tego, co 
wydarzyło się w Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Oceniając tuż po zakończeniu wizyty Ojca Świętego jego pobyt w Oświęcimiu, 
władza podkreśliła zaakcentowanie działań papieża dla inicjatyw pokojowych. Do-
datkowo uznała za niezwykle ważne nawiązanie do następstw II wojny światowej. 
Wyraziła również uznanie za podkreślenie roli narodów Związku Radzieckiego 
w rozgromieniu faszyzmu. Zwróciło to nawet uwagę agencji informacyjnej TASS, 
która przekazała wiadomość o wizycie wraz z informacją na temat wygłoszonego 
przemówienia54. W opinii władz kwestia niemiecka również pojawiła się podczas 
wizyty w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Stwierdzono, iż mimo że Papież, wspomi-
nając o obłąkanej ideologii lub nienawiści i pogardzie, nie podał ani razu słów faszyzm 
lub Niemcy, to zacytował napis w języku niemieckim umieszczony na bramie obo-
zu: Arbeit Macht Frei. Uznano również, iż z całego kontekstu jasno wynika, że winę 
za tragedię ludzkości w czasie II wojny światowej przypisywał hitlerowskim Niemcom55. 

Komitet Centralny PZPR podkreślał, że wizycie, a zwłaszcza homilii wygłoszo-
nej przez Ojca Świętego w Oświęcimiu, media „zza żelaznej kurtyny” poświęciły 
sporo miejsca. Komentatorzy zwrócili uwagę przede wszystkim na hołd dla 4 mln 
ofiar Oświęcimia, apel o pokój i poszanowanie praw ludzkich, potępienie hitlery-
zmu i wojny oraz rozrachunek Watykanu z II wojną światową. Zwrócono uwagę, 
że papież apelował o przebaczenie, a nie zapomnienie56. 

W sporządzonym w późniejszym terminie sprawozdaniu z działań MSW 
związanych z pobytem w Polsce głowy Kościoła katolickiego wynika, że czynniki 
polityczne oraz kościelne przywiązywały dużą wagę do wizyty ze względu na poja-
wiające się w jej trakcie niemieckie aspekty. Za posunięcie antyniemieckie, w opinii 
MSW, rząd RFN i episkopat zachodnioniemiecki uznały samo włączenie Oświęci-

 52 Ibidem.
 53 Notatka Kazimierza Szablewskiego dotyczące interwencji u kardynała Agostino Casaroliego podczas piel-

grzymki Jana Pawła II, w: A. Friszke, M. Zaremba, op. cit., s. 169-171.
 54 Informacja dotycząca wizyty Jana Pawła II w Polsce, w: A. Friszke, M. Zaremba, op. cit., s. 240-250.
 55 Wstępna ocena przebiegu Wizyty Jana Pawła II w Polsce, w: A. Friszke, M. Zaremba, op. cit., s. 264.
 56 Ibidem.

mia do programu wizyty. W dokumencie czytamy, że korektę do programu chciała 
wprowadzić niemiecka strona kościelna, interweniując u papieża57.

W tym samym dokumencie czytamy o zainteresowaniu wizytą przez ośrod-
ki żydowskie, które oczywiście za główny punkt wizyty również uznały wizytę 
w Oświęcimiu. Uznały fragmenty homilii mówiące o szczególnych cierpieniach 
narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej za szczególnie godne podkre-
ślenia. Spotkały się one z bardzo pozytywnymi komentarzami kół żydowskich 
i zaprzyjaźnionymi z nimi środkami masowego przekazu58. 

Wizyta Jana Pawła II w Oświęcimiu była jednym z przełomowych wydarzeń 
w historii Muzeum KL Auschwitz-Birkenau. Papież przypomniał całemu światu, 
jaka lekcja płynie z tego miejsca. Podkreślił rolę praw człowieka i poszanowania 
jego godności. Przyszłość miała pokazać, że jego przesłanie zostało odczytane po-
zytywnie – rozpoczął się zainicjowany przez Jana Pawła II dialog międzyreligijny, 
a jednym z jego beneficjentów była społeczność żydowska.

To, na co niewątpliwie warto zwrócić uwagę, to sposób narracji historycznej 
zaprezentowany przez władze polskie. W żadnym dokumencie i podczas żadnego 
z elementów wizyty nie wypowiadają się historycy Muzeum, których udział został 
ograniczony głównie do powitania papieża w Auschwitz I i technicznego przy-
gotowania przyjazdu. We właściwej interpretacji tego wydarzenia pomagały całe 
sztaby ideologiczno-propagandowe, które miały pokazać kraj jako miejsce postępu 
i refleksji nad przeszłością. Wykładnia na temat pamięci o Auschwitz zaprezento-
wana przez prasę zależną od państwa była jasna – o tym miejscu jest tylko jedna 
pamięć i my (państwo polskie) ją kultywujemy. Przyszłość miała okazać się dla 
władzy oraz autorytetów z nią związanych, a także samego Muzeum trudna. Do 
Polski zaczęły przenikać badania zachodnich ośrodków naukowych, a co za tym 
idzie, musiało dojść do konfrontacji i weryfikacji pamięci o tym miejscu.

Wizyta papieża została również wykorzystana przez osoby inaczej rozumie-
jące miejsce społeczności religijnych w murach i wokół Muzeum. Już połowa lat 
80. to wybuch realnych problemów związanych ze spotkaniem dwóch pamię-
ci, polsko-katolickiej i żydowskiej. Jego apogeum to obrona krzyża papieskiego 
na oświęcimskim żwirowisku zorganizowana przez Społeczny Komitet Obrony 
Krzyża, którym zarządzał Kazimierz Świtoń59. Pokłosiem tych sporów była eli-

 57 Sprawozdanie z działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych związanych z pobytem w Polsce Jana Pawła II, 
w: A. Friszke, M. Zaremba, op. cit., s. 288-296.

 58 Ibidem, s. 295.
 59 M. Nycz, Krzyż z Oświęcimia, „Gazeta w Katowicach” (dodatek lokalny do „Gazety Wyborczej”), 1998, nr 43, 

d. 1; CEG, Za duży krzyż papieski, „Życie”, 1998, nr 52, s. 2; KAI, Czy zniknie krzyż z Oświęcimia, „Rzeczpospo-
lita”,1998, nr 42, s. 2; CEG, Oświęcim bez krzyży, „Życie”, 1998, nr 42, s. 2.
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minacja elementów religijnych z terenów byłego obozu Auschwitz II-Birkenau60. 
Warto również zaznaczyć, że protesty wokół krzyża papieskiego przyczyniły się do 
uchwalenia specjalnej ustawy dotyczącej ośmiu miejsc pamięci, w których znaj-
dowały się hitlerowskie obozy zagłady61.

Niezwykle ważne dla przyszłości Muzeum miały okazać się słowa wygłoszo-
nej homilii na temat praw człowieka. Coraz mocnej ‒ wraz z biegnącym czasem 
i odejściem byłych więźniów ‒ mówi się o tym, że miejsce Muzeum współcześnie 
zależy od tego, jaki będzie stąd szedł głos na temat tolerancji, praw człowieka 
i poszanowania jego godności. Dlatego podejmowane przez Muzeum (i inne, 
współpracujące z Muzeum instytucje znajdujące się na terenie miasta Oświęcim) 
działania coraz częściej dotyczą współczesnych problemów świata i odwołują się 
do czasów II wojny światowej, zwłaszcza funkcjonowania KL Auschwitz-Birkenau.

Dzisiaj wizyta Ojca Świętego na terenie Muzeum KL Auschwitz-Birkenau 
ma znaczenie raczej symboliczne. Po latach następca Jana Pawła II Benedykt XVI 
przybył do Muzeum podczas pielgrzymki w 2006 r. i podkreślił znaczenie wizyty 
z roku 1979. Zaznaczył, że był to syn polskiej ziemi, on zaś reprezentuje Niemców. 
Wspominając o zbrodniach dokonanych przez nich w kompleksie Auschwitz-
-Birkenau, odczytujemy różnicę w postrzeganiu tego miejsca. Nadal wspomina 
o narodzie żydowskim, ale już w szerszym kontekście, niż mówił to Jan Paweł II. 
Wspominając o żołnierzach sowieckich, podkreśla, że był to dla nich trudny okres: 
wyzwalając narody spod jednej dyktatury, musieli służyć nowej dyktaturze – dyktatu-
rze Stalina i ideologii komunistycznej, która narzucała tym narodom swoją władzę. 
Benedykt XVI wspomniał także o innych ofiarach narodowego socjalizmu – Sinti 
i Romach62. Widać zatem wyraźnie, że również Kościół katolicki inaczej postrzega 
rzeczywistość tego miejsca z perspektywy niemal 30 lat, które minęły od wizyty 
Jana Pawła II w Oświęcimiu. Spotkania i wybuchające konflikty na różnych płasz-
czyznach religijnych i świeckich, które miały miejsce zwłaszcza w latach 80. i 90., 
doprowadziły do takiej zmiany. W ich tle zawsze pojawia się element wizyty głowy 
Kościoła w Muzeum w roku 1979.

 60 W. Surdziel, Koniec sporu o Brzezinkę, „Gazeta Wyborcza”, 6 XII 1997, s. 1.
 61 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, Dz.U. RP 1999, nr 41, 

poz. 412.
 62 Przemówienie Ojca Świętego podczas wizyty w Auschwitz-Birkenau, Muzeum Auschwitz -Birkenau, 28 maja 

2006, Muzeum Auschwitz -Birkenau. http://tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=2162, [dostęp: 31 I 2014 r.).
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Summary

Political aspects of the visit of John Paul II 
in Museum Auschwitz-Birkenau on 7 June 1979

The visit of John Paul II at the Auschwitz - Birkenau was an extraordinary 
event for both the faithful of the Catholic Church and the Communist authorities. 
The paper presents the progress and impact of a visit to the Museum. A very 
important element was the message of the Holy Father for human dignity and 
the need for dialogue between different religions and nations. The visit of John 
Paul II in Auschwitz Museum had great symbolic meaning. It was accompanied 
by a large media interest.

Key words: Auschwitz – Birkenau, John Paul II
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Michał Siwiec-Cielebon 

Kilka uwag na temat miejsca
12 Pułku Piechoty 
Ziemi Wadowickiej 
w systemie polityki 
narodowościowej w armii II RP

Wstęp

Odrodzona w 1918 r. Polska była państwem wielonarodowościowym. Oby-
watele przyznający się do narodowości niepolskiej (Ukraińcy, Białorusini, Żydzi, 
Niemcy, Litwini, Rosjanie, Czesi) stanowili prawie jedną trzecią mieszkańców 
II Rzeczypospolitej. Kolejną komplikacją była mozaika wyznaniowa, która dzieliła 
dodatkowo niektóre grupy narodowościowe, a poprzez obejmowanie wspólną reli-
gią kilku narodowości rozmywała granice etnograficzne i kulturowe. Sytuacja taka 
rodziła dla władz Polski rozmaite problemy w organizacji i zarządzaniu społeczeń-
stwem i państwem. W projektach rozwiązań oscylowały one pomiędzy całkowitą 
integracją i asymilacją a postulowanymi przez niektóre mniejszości autonomią czy 
wręcz aktami równouprawniającymi grupy narodowościowe z Polakami. Na sytu-
ację wewnętrzną Rzeczypospolitej miały także wpływ rodzące się czy rozwijające 
nacjonalizmy w państwach sąsiednich oraz decyzje organizacji międzypaństwo-
wych (m.in. Ligi Narodów) w sprawach mniejszości narodowych. W naturalny 
sposób sytuacja taka przekładała się na armię, będącą jednym z najważniejszych 
organizmów wykonawczych wspólnoty państwowej wszystkich obywateli.

O wielkiej złożoności problematyki narodowościowej w opisywanym okre-
sie świadczyć może duża liczba publikacji poświęconych tym zagadnieniom. Za 
najpoważniejszą z nich można uznać rozprawę prof. Andrzeja Chojnowskiego1, 
ale łączna liczba książek i obszerniejszych rozpraw na ten temat obejmuje kilkaset 

 1 A. Chojnowski, Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939, Wrocław‒Warszawa‒
Kraków‒Gdańsk 1979.

pozycji. Jednak zaledwie kilka książek i niewiele więcej artykułów dotyczy służby 
mniejszości niepolskich w Wojsku Polskim. Badania tego zjawiska podejmowane 
były przez niewielką grupę historyków wojskowości, szczególnie z ośrodków war-
szawskiego i toruńskiego. Niewątpliwie podstawową publikacją w tym zakresie jest 
dysertacja Tadeusza Antoniego Kowalskiego2. Przed kilku laty wydano także zbiór 
artykułów poświęconych sprawom służby wojskowej mniejszości w II RP pod red. 
prof. Zbigniewa Karpusa i prof. Waldemara Rezmera3. Sprawom wyznaniowym 
poświęciła obszerną publikację prof. Zofia Waszkiewicz4, a pod kątem organizacji 
i działalności służby duszpasterskiej omawiał tę problematykę prof. Janusz Od-
ziemkowski5. Z kolei prof. Jan Kęsik z Wrocławia badał zagadnienie aktywności 
paramilitarnej oraz proobronnej mobilizacji społeczeństwa, a także zagadnienia 
oświatowo-wychowawcze w WP, śledząc w tym kontekście także stosunki narodo-
wościowe w II RP6. Problematykę służby mniejszości narodowych w WP poruszali 
również niektórzy znani autorzy opracowań monograficznych i syntez dziejów 
wojskowości polskiej, m.in. prof. Piotr Stawecki czy, w nieco węższym zakresie, 
dr Mieczysław Cieplewicz7. Autorzy większości tych opracowań skupiali się na za-
gadnieniach generalnych – relacjach pomiędzy społeczeństwem polskim a mniej-
szościami, procesach ustawodawczych i rozkazodawczych odgórnie regulujących 
omawiane zagadnienie, zatem podstawowym poziomem ich badań był szczebel 
centralny (decyzyjny). W znacznie mniejszym zakresie podjęto próby opisania 
niektórych zagadnień narodowościowych na niższych szczeblach organizmu woj-
skowego – a i to tylko dowództw okręgów korpusów. Tutaj najwięcej opracowań 
poświęconych zostało stosunkom na terenie DOK VIII w Toruniu, pod względem 
zaś tzw. stref bezpieczeństwa tematykę tę – acz nader pobieżnie – omówił w od-
niesieniu do DOK II w Lublinie T.A. Kowalski. Dotychczas nie podjęto natomiast 
próby pokazania wątków dotyczących problematyki narodowościowej na szczeblu 

 2 T.A. Kowalski, Mniejszości narodowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1939), Toruń 
1997; idem, Kwestie narodowościowe podczas wcielania poborowych do wojska (1918-1939), w: Mniejszości na-
rodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, red. Z. Karpus, W. Rezmer, Toruń 
2001.

 3 Mniejszości narodowe i wyznaniowe…, op. cit.
 4 Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej, Toruń 2000.
 5 J. Odziemkowski, Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996; J. Odziemkowski, B. Spychała, 

Duszpasterstwo wojskowe w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1987.
 6 J. Kęsik, Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918-1939, Wrocław 1998; 

idem, Polityka narodowościowa w polskich Siłach Zbrojnych (1918-1939), w: „Wrocławskie Studia z Historii 
Najnowszej”, t. V, red. W. Wrzesiński, 1998; idem, Praca oświatowo-wychowawcza wśród mniejszości narodowych 
w Wojsku Polskim1918-1939, w: Mniejszości narodowe i wyznaniowe..., op. cit.

 7 P. Stawecki, Polityka wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1981; M. Cieplewicz, Wojsko Polskie w latach 
1921-1926. Organizacja, wyposażenie, wyszkolenie, Wrocław 1998.
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pojedynczej jednostki wojskowej czy niewielkiego garnizonu. Przedstawiany arty-
kuł stanowi zatem taką próbę, przy przyjęciu zastrzeżenia, że w obecnej objętości 
jest tylko częścią przygotowywanego obszerniejszego opracowania dotyczącego 
polityki narodowościowej jako elementu bezpieczeństwa pokojowego i wojennego 
w praktyce codziennej systemu poboru i wcielania żołnierzy armii II RP, a także 
miejsca 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej w realizacji polityki narodowościo-
wej WP II RP8. Elementy ogólne i generalne polityki narodowościowej zostaną 
w artykule zaledwie zasygnalizowane, zaś głównym założeniem jest pokazanie, jak 
skutkowały one w praktyce codziennej służby i szkolenia na najniższym szczeblu 
organizmu wojskowego, jakim była podstawowa formacja broni głównych – pułk 
piechoty. Rozważania oparte zostały na zachowanych dokumentach z tego zakresu, 
przechowywanych w zespole akt 12 pp w Centralnym Archiwum Wojskowym 
w Warszawie. Ze względu na konieczność poszerzenia kwerendy i obecną nie-
dostępność archiwaliów wojskowych od września 2011 r. z powodu rozbudowy 
obiektu CAW dalsze badania tematu będą mogły być kontynuowane dopiero po 
ponownym udostępnieniu tego archiwum dla badaczy.

 8 Dzieje 12 pp stanowiły już przedmiot opracowań czy badań historycznych, ale dotychczasowe publika-
cje skupiały się na innych aspektach funkcjonowania i działań tej jednostki, zob: F. Mucha, Zarys historii 
wojennej 12-go Pułku Piechoty, Warszawa 1928; A. Polak, 12. Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej 1775-1939, 
Pruszków 2005; M. Siwiec-Cielebon, Wadowicki garnizon wojsk polskich 1914-1945, w: Wadowice – siedem 
wieków historii. Materiały z konferencji naukowej Wadowice – Karola Wojtyły ojczyzna domowa, Wadowice 
23 stycznia 2009 roku,  red. T. Graff, Kraków 2009, s. 149-174; idem, Ku Niepodległej, „Wadoviana. Przegląd 
historyczno-kulturalny”, 1998, nr 2, s. 38-45; idem, Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej (Z dziejów tradycji i nazwy 
12 Pułku Piechoty), „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2001, nr 6, s. 57-66; idem, Przed godziną 
próby. 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej i garnizon Wadowice w przededniu wybuchu II wojny światowej. 
Zarys problematyki, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2001, nr 6, s. 67-88; idem, Godzina próby 
wybiła. Pszczyna i Jordanów. 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej w bitwie granicznej, „Wadoviana. Przegląd 
historyczno-kulturalny”, 2002, nr 7, s. 17-28; idem, Historia świadka historii. Zarys dziejów Pomnika Poległych 
Żołnierzy 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej (1928-2001), „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 
2002, nr 7, s. 73-87; idem, Honor pułku. Zarys dziejów sztandarów 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej oraz 
skrócony zarys dziejów Środowiska 12 pp, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2004, nr 8, s. 55-64; 
idem, Walka trwa. 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej w obronie bastionu Myślenic i pierwszej fazie odwrotu na 
Dunajec. Ewakuacja garnizonu Wadowice, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2004, nr 8, s. 74-86; 
idem, Morderczy wyścig po bezdrożach Małopolski. 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej w walkach odwrotowych 
do Dunajca i Sanu, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2006, nr 10, s. 71-94; idem, Na przedpolach 
Puszczy Solskiej i w boju spotkaniowym nad Tanwią. 12 Pułk Piechoty w zwrocie zaczepnym GO Boruta na 
Lwów, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2008, nr 11, s. 29-44; idem, Kapitulował nie będę… 
12 Pułk Piechoty w walkach pod Tomaszowem Lubelskim oraz próbie manewru na Rawę Ruską, „Wadoviana. 
Przegląd historyczno-kulturalny”, 2009, nr 12, s. 97-107; idem, Powstawanie garnizonu WP w Wadowicach – 
październik‒grudzień 1918 r., „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2012, nr 15, s. 56-73; idem, Nie 
samą służbą wojsko żyje – garnizon wadowicki w życiu społecznym miasta i regionu w ostatnim półroczu przed 
wybuchem II wojny światowej, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2013, nr 16, s. 95-114.

Mniejszości narodowe w II RP
a obowiązki obywatelskie wobec państwa

Pobór terytorialny i eksterytorialny
Powstająca w 1918 r. armia polska tworzona była przede wszystkim przez 

ochotników, a zatem głównie Polaków. Także system poboru, wprowadzony naj-
pierw na ziemiach Polski centralnej oraz w zachodniej części b. Galicji, objął przede 
wszystkim Polaków. W miarę stabilizowania się organizmu państwowego oraz roz-
strzygania i wygaszania sporów terytorialnych i granicznych statystyka obywateli 
państwa wykazywała coraz więcej mieszkańców przyznających się do narodowości 
niepolskich. Problem dobitnie pokazały wyniki spisu powszechnego z 1921 r., 
a wyraźnie potwierdziły wyniki kolejnego spisu, z roku 1931. W dodatku część 
badaczy problematyki demograficznej, także Polaków, sygnalizowała, że wyniki 
obydwu spisów, poprzez wprowadzenie nieprecyzyjnych kryteriów i wskaźników 
językowo-wyznaniowych oraz wskutek zdarzającej się manipulacji nimi i samymi 
wynikami w niektórych rejonach, są dla państwa jeszcze bardziej niekorzystne9.

Stabilizujące swą sytuację państwo regulowało także własne relacje z obywa-
telami. Służba wojskowa stała się obowiązkowa dla wszystkich obywateli, armia, 
złożona w okresie walk w latach 1918-1920 głównie z Polaków, stała się armią pań-
stwa, wobec którego obowiązek służby w niej wykonać powinni także obywatele 
narodowości niepolskich. Problemem stało się ujednolicenie nie tylko doktryny 
militarnej, ale także systemu szkolenia, składów osobowych formacji, tak aby zu-
nifikowana armia stała się jednorodnym i sprawnym organizmem. Tymczasem 
terytorialny system poboru i wcielania rekrutów powodował, że rozmieszczone 
w różnych obszarach państwa jednostki stawały się odbiciem miejscowego po-
ziomu rozwoju cywilizacyjnego oraz lokalnych relacji i stosunków, w tym także 
narodowościowych. Po demobilizacji i pokojowej dyslokacji sił zbrojnych w la-
tach 1922-1923 władze wojskowe dostrzegły wyraźne zagrożenie podstaw polityki 
obronnej państwa, wynikające z dużej przewagi liczebnej żywiołu niepolskiego 
na niektórych obszarach. W miejsce dotychczasowego systemu poboru teryto-
rialnego (dotyczył on broni głównych: piechoty, kawalerii i artylerii), w którym 
podstawowym zapleczem poborowo-mobilizacyjnym dla poszczególnych jedno-
stek były okolice ich stacjonowania, wprowadzono pobór eksterytorialny. Miał on 
nie tylko pozwolić na wyrównanie proporcji narodowości polskiej i narodowości 
obcych w poszczególnych jednostkach, ale także umożliwić podniesienie pozio-

 9 Szerzej na ten temat pisze T.A. Kowalski, Mniejszości narodowe..., op. cit., s. 19-24.
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mu kulturalnego i edukacyjnego poborowych pochodzących z uboższych i zaco-
fanych regionów państwa. Oprócz wyselekcjonowania fachowców pożądanych 
do formacji specjalistycznych i broni technicznych (częściowo artyleria, a także 
saperzy, aeronautyka ‒lotnictwo, czy oddzielnie wtedy postrzegane i podporządko-
wane formacje czołgów, samochodów pancernych i pociągów pancernych) nowy 
system zapewnić musiał także zapas rekrutów dla jednostek stacjonujących na 
obszarach o dominacji narodowości niepolskich. M.in. gęsto zaludniony obszar 
krakowskiego DOK V zapewniał uzupełnienie (dotację) rekrutów Polaków dla 
jednostek stacjonujących na obszarze lwowskiego DOK VI, gdzie występowało 
znaczne zagęszczenie ludności niepolskiej, i to Ukraińców wrogo nastawionych 
do państwa polskiego.

Sprawozdania narodowościowe
Stosunek największych mniejszości narodowych do państwa polskiego z regu-

ły nie był przyjazny, jednak w okresie 20 lat zmieniał się w zależności od sytuacji 
politycznej wewnątrz Polski oraz położenia międzynarodowościowego Rzeczy-
pospolitej. Niektóre mniejszości w polityce destrukcji wobec państwa polskiego 
współdziałały, inne działały na własne konto, jeszcze inne nie podejmowały dzia-
łalności antypaństwowej, ale podkreślały swoją odrębność. Działający w polskim 
systemie parlamentarnym reprezentanci mniejszości na przemian ocieplali swoje 
relacje z Polakami bądź też dystansowali się od władz II RP i polskiego społeczeń-
stwa, wysuwając postulaty swej autonomii czy wręcz niepodległości. Nic zatem 
dziwnego, że w różnych okresach dwudziestolecia międzywojennego stosunek 
poszczególnych mniejszości do obowiązków wobec państwa zmieniał się, nie-
rzadko diametralnie.

Dla orientacji w aktualnych nastrojach i nastawieniu przedstawicieli służących 
w WP mniejszości narodowych od 1922 r. wprowadzony został – i stopniowo udo-
skonalany był do końca lat 30. – system kwartalnych sprawozdań narodowościo-
wych, które sporządzali dowódcy wszystkich formacji. Sprawozdania te pozwalały 
również na prognozowanie ewentualnych przyszłych zagrożeń wynikających ze 
służby poszczególnych narodowości, a częściowo także na badanie skuteczności 
oddziaływania realizowanego w armii programu wychowania państwowego. 

W armii polskiej służyli przedstawiciele następujących mniejszości: biało-
ruskiej, czeskiej, litewskiej, niemieckiej, rosyjskiej, ukraińskiej – którą dzielono 
formalnie na ukraińską, z terenu dawnego zaboru rosyjskiego, i ruską (rusińską) 
z terenu małopolski wschodniej – oraz żydowskiej. Umowny podział mniejszości 
ukraińskiej wynikał nie tyle z samego faktu dawnego zaborczego podziału ziem 

polskich, ile przede wszystkim z odmienności polityki prowadzonej przez państwo 
polskie wobec ludności niepolskiej województw południowo-wschodnich (lwow-
skie, stanisławowskie i tarnopolskie) oraz województw środkowo-wschodnich. 
Szczególnie znaczący był tu tzw. eksperyment wołyński, który charakteryzowała 
duża autonomia i przychylność władz dla społecznych organizacji ukraińskich na 
terenie województwa, które w zamian miały współdziałać – i z reguły tak było – 
z władzami państwowymi.
Stosunek mniejszości do państwa charakteryzowano następująco: 

– Narodowość białoruska – zamieszkująca głównie ziemie północno-wschod-
nie, uznawana była za słabo uświadomioną narodowo i bierną politycznie. 
Nastawienie Białorusinów do państwa polskiego uznawano pierwotnie za 
dosyć lojalne, ale w miarę wzrostu świadomości narodowej tej mniejszości 
zauważano wzrost jej wrogości wobec Polski.

– Narodowość czeska – występująca w większym skupisku tylko w woj. wołyń-
skim, była pozytywnie nastawiona do państwa swojego osiedlenia, współpra-
cowała z Polakami. Mała liczebnie, żyjąca w miarę dostatnio i spokojnie, ak-
tywność przejawiała w organizacjach społecznych, handlowych i sportowych. 
Dopiero odzyskanie przez Polskę Zaolzia w październiku 1938 r. częściowo 
zmieniło przychylne nastawienie Czechów do Polski w bardziej chłodne lub 
wręcz wrogie. Należy przy tym wspomnieć, że Słowacy i Czesi mieszkający na 
Orawie i Spiszu występowali w tak nielicznych enklawach i niewielkich sku-
piskach, że nie byli postrzegani jako zagrożenie. Także w ogólnych opracowa-
niach statystycznych i demograficznych bardzo rzadko problem tych grup był 
omawiany. Zauważano natomiast, że poza zachodnią i południową granicą RP 
pozostają znaczne skupiska Polaków w Niemczech i Czechosłowacji. Zatem 
to Polska miała roszczenia do ziem zamieszkiwanych przez ludność polską 
pozostających poza granicami RP. W wypadku Czech głównie na obszarze tzw. 
Zaolzia, czyli południowo-zachodniej części dawnego Księstwa Cieszyńskiego, 
w powiatach frydeckim (Frydek-Mistek) i frysztackim (Frysztat). Wraz z in-
korporacją Zaolzia na jesieni 1938 r. w granicach państwa polskiego znalazła 
się pewna grupa ludności czeskiej, ale prawdopodobnie ze względu na krótki 
czas istnienia tej enklawy w granicach RP brak jest w literaturze szerszego 
omówienia owej kwestii w aspekcie politycznym i demograficznym10.

 10 Zob. m.in. B. Olszewicz, Obraz Polski dzisiejszej. Fakty – cyfry – tablice, Warszawa 1938 (szczególnie rozdział 
II Ludność, s. 59-134). Więcej o problematyce pogranicza polsko-czechosłowackiego i wojskowo-strategicz-
nych aspektach odzyskania Zaolzia: M.P. Deszczyński, Ostatni egzamin. Wojsko Polskie wobec kryzysu czecho-
słowackiego 1938-1939,  Warszawa 2003.
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– Narodowość litewska – nielicznie zamieszkująca ziemie północno-wschodnie, 
od początku starała się ignorować fakt zamieszkiwania w Polsce. W wielu 
wypadkach Litwini wręcz bojkotowali instytucje państwa polskiego. Wrogi 
był także ich stosunek do obowiązku służby wojskowej w WP. 

– Narodowość niemiecka – występowała głównie na zachodnich ziemiach RP, 
w woj. śląskim, pomorskim i poznańskim. Jej nastawienie zmieniało się wraz 
ze zmianą relacji politycznych pomiędzy Republiką Weimarską i później III 
Rzeszą a Rzecząpospolitą. Niemcy reprezentowali poglądy od skrajnie rewi-
zjonistycznych, antypolskich i szowinistycznych po przychylność i lojalność 
wobec państwa zamieszkania. Te ostatnie znacznie jednak rzadziej. Wysoko 
rozwinięci cywilizacyjnie, podejmowali Niemcy wiele działań organizacyj-
nych, z których znaczna część albo podkreślała ich odrębność narodową, albo 
wręcz wymierzona była przeciwko Polsce i Polakom.

– Narodowość rosyjska – występująca sporadycznie w województwach centralnych 
i wschodnich, częściej w miastach i miasteczkach, z niewielką enklawą włościań-
ską staroobrzędowców (starowierów) w woj. wileńskim. Z reguły godziła się z po-
lityką narodowościową państwa polskiego, tym bardziej że deklarowała wrogi 
stosunek do Rosji sowieckiej. Generalnie lojalnie ustosunkowana wobec Polski. 

– Narodowość ukraińska – dzielona była, jak wspomniano, na Ukraińców, 
w większości zamieszkałych w woj. wołyńskim, czy szerzej, w dawnym 
zaborze rosyjskim, oraz Rusinów, czyli mieszkańców dawnej Galicji Za-
chodniej (b. zabór austriacki). Różnice w polityce prowadzonej wobec nich 
w województwach przekładały się także na wojsko, przepisy nakazywały 
bowiem niewcielanie do jednej jednostki poborowych obydwu tych grup. 
Tak więc dawna granica zaborcza, tzw. kordon sokalski, rozdzielający zie-
mie zamieszkałe przez Ukraińców, funkcjonowała nadal w polskiej polityce 
narodowościowej. Z reguły oceniano, że Ukraińcy z Wołynia są bardziej 
lojalni i bardziej pozytywnie nastawieni do państwa polskiego niż pocho-
dzący z ziem południowo-wschodnich. Tym bardziej że w południowych 
regionach znacznie aktywniejsze były ukraińskie organizacje szowinistyczne 
i nacjonalistyczne.

– Narodowość żydowska – należała do najbardziej liczebnych, ale tylko nieliczni 
jej reprezentanci nastawieni byli na pełną asymilację narodową z Polakami. 
W większości Żydzi dalecy byli od przychylności wobec państwa polskie-
go, wysuwając – w zależności od tego, jaką opcję polityczną reprezentowała 
dana grupa – postulaty współistnienia rozciągające się od pełnej autonomii 
swej grupy po asymilację, od utworzenie wspólnego państwa (Judeopolonii) 

po likwidację Polski na rzecz ogólnoświatowej rewolucji bolszewickiej. Poza 
częścią inteligencji z reguły nastawieni byli do służby wojskowej niechętnie. 
Zarzucano im wręcz – np. w raportach i sprawozdaniach z działań krakow-
skiego dywizjonu nr 5 żandarmerii wojskowej, obejmującego swym zasięgiem 
także garnizon Wadowice – „wrodzoną” niechęć do służby wojskowej11.

Sprawozdanie narodowościowe 12 pp za III kwartał 1925 r.
Niestety w aktach 12 pp zachowało się zaledwie jedno sprawozdanie naro-

dowościowe – raport za III kwartał 1925 r. Być może jednak, przy poszerzeniu 
kwerendy w zespołach archiwalnych jednostek nadrzędnych i kontrolujących, 
możliwe będzie odszukanie przynajmniej częściowych danych dla 12 pp z innych 
lat. Zachowane cztery karty raportu dowódcy pułku opatrzone są odręcznymi 
adnotacjami Makularz! lub Mak., czyli dokument makulaturowy, co oznacza, że 
traktowane były jako kopia względnie brudnopis. Można zatem wnioskować, że 
zachowanie dokumentu należy uznać za – szczęśliwy dla badacza – przypadek.

Zachowany jako odrębna jednostka archiwalna dokument stanowi zapewne 
pozostałość dawnego archiwum pułkowego – bowiem oprócz kopii przeznaczo-
nego dla władz wyższych czterostronicowego syntetycznego opracowania dato-
wanego Wadowice, 3 października 1925 roku, zarejestrowanego jako L. 545/25. taj-
ne, zawiera także tzw. raporty batalionowe. Poszczególne arkusze sprawozdania 
pułkowego zatytułowane są Raport narodowościowy o zachowaniu się szeregowych 
narodowości żydowskiej (jedna karta) – niemieckiej (jedna karta) – białoruskiej 
i – ruskiej (łącznie – jedna karta) oraz – niepolskich a/ Czesi, b/ Litwini c/ Tatarzy 
(jedna karta) Okres sprawozdawczy: III kwartał 1925 roku; Zasada: P[un]kt. 3 roz-
kazu tajnego nr 31/25 DOK V. i podpisane – Dowódca 12 pułku piechoty /służbowo 
nieobecny/ w z[astępstwie] Powroźnicki [Aleksander] podpułkownik (jedynie wydruk 
maszynowy, bez parafy czy podpisu odręcznego). Załączone doń tabelaryczne 
i opisowe wykazy oraz omówienia przygotowane zostały przez dowodzących po-
szczególnymi pododdziałami oficerów. Porucznik Jan Wątorek, dowódca drużyny 
dowódcy pułku, sporządził dla tego pododdziału Raport narodowościowy – Druż. 

 11 Skrócone charakterystyki poszczególnych narodowości sporządzono na podstawie m.in.: T.A. Kowalski, 
Mniejszości narodowe..., op. cit., s. 26-39; W. Rezmer, Służba wojskowa Żydów w siłach zbrojnych II Rzeczypospo-
litej, w: Mniejszości narodowe w siłach..., op. cit., s. 97-110; idem, Służba wojskowa Niemców w siłach zbrojnych 
II Rzeczypospolitej, ibidem, s. 111-122; M. Krotofil, Ukraińcy w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym, 
ibidem, s. 123-152; M. Wierzbicki, Białorusini w Wojsku Polskim (1921-1939), ibidem, s. 153-176; E. Jaroszuk, 
Żandarmeria Wojskowa w latach 1918-1939, Kraków 2009 (szczególnie rozdział IV Działania służbowe żan-
darmerii, podrozdziały: 1 Służba sądowo-policyjna i 2 Służba wojskowo-policyjna, s. 243-328); M. Siwiec-Cie-
lebon, Historia wspólna czy równoległa? Polacy – Żydzi – Ziemia Wadowicka 1918-1939 (Zarys problematyki), 
„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2005, nr 9, s. 11-41.
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Dcy 12 pp – z dnia 30 września 1925 oraz Wykaz stanu narodowościowego wyznanio-
wego i dezerterów stan z dnia 30.09.1925, oba dokumenty opatrując tą samą sygna-
turą l. dz. 743/25. Kapitan Stanisław Dobrzański w zastępstwie przebywającego na 
urlopie dowódcy I baonu 12 pp wykonał i podpisał Raport o zachowaniu się obcych 
narodowości w armii – w myśl rozk.[azów] ofic.[erskich] nr 11 i 28/25 przedkładam 
datowany Wadowice, dnia 2 października 1925 i oznaczony L. dz. 1120/25 oraz 
Wykaz obcej narodowości w armii i zbiegów ad rozk[az]. pułk[owy]. 135/22 pkt. 13. 
także datowany Wadowice, dnia 2 października 1925 r. i oznaczony L. dz.1121/25. 
Dla II baonu Raport stanu narodowościowego wyzn.[aniowego] i dezert.[erów] ad 
R[ozkaz] p[ułkowy] 11/25 z adnotacją Stan z dnia 30 września 1925. i zarejestrowany 
pod L. 954/25. oraz Raport narodowościowy datowany Wadowice, dn.[ia] 2.X.25., 
a zarejestrowany pod L. 955/25 podpisał w zastępstwie służbowo nieobecnego 
dowódcy baonu kpt. Antoni Kaczmarczyk. W detaszowanym (wydzielonym) 
III baonie 12 pp stacjonującym w Krakowie Wykaz stanu narodowościowego, wy-
znaniowego i dezerterów – /Stan z dn.1/X.1925 oraz Raport o zachowaniu się obcych 
narod.[owości], oba opatrzone znakiem L. 308/25. t[a]jn[e]., opracował i podpisał 
pełniący obowiązki dowódcy baonu kpt. Jan Keller z datą Kraków, dnia 2 paździer-
nika 1925. Rozmaitość użytych sformułowań, nazewnictwa oraz przywołanych 
podstaw sporządzenia dokumentów wskazuje z jednej strony na nieustabilizowaną 
jeszcze praktykę w tym względzie, z drugiej zaś na niewątpliwą ważność owego za-
gadnienia dla ówczesnych władz wojskowych, a zatem i państwowych. W każdym 
z tych przypadków pierwszy dokument zawiera tabelaryczne zastawienie liczbowe 
służących w pododdziałach według narodowości i wyznań, drugi zaś zestawione 
tabelarycznie opisowe odpowiedzi na 10 pytań objętych sprawozdaniem. Niestety 
zachowany raport dotyczy niewielkiej grupy żołnierzy – 100 w drużynie dowódcy 
pułku, 87 lub 96 w I baonie, 82 w II i 130 w III – łącznie 399 względnie 408 osób. 
Rozbieżność w sumie służących w pułku oraz w liczbie żołnierzy I baonu wynika 
z nieujęcia w rubryce Razem sprawozdania dowódcy I baonu liczby 9 żołnierzy 
wykazanej w rubryce Rosjanie. Najprawdopodobniej jest to przeoczenie przy spo-
rządzaniu raportu w I baonie i liczba żołnierzy baonu powinna wynosić 96,  za-
tem żołnierzy pułku 408. Być może jednak żołnierze narodowości rosyjskiej już 
w chwili sporządzania raportu byli zwolnieni do cywila i dlatego nie wliczono ich 
do stanu pułku – raport bowiem sporządzano za miniony kwartał, ale przedstawiał 
„stan na dzień”. Bez względu na przyczynę należy tego faktu żałować, bowiem 
w konsekwencji nie sporządzono ani w baonie, ani na szczeblu pułku charak-
terystyki tej grupy. Niska sumaryczna liczba żołnierzy pułku wynika z faktu, że 
raport sporządzony był w okresie jesiennej wymiany wcieleń. Żołnierze wcieleń 

poprzednich w większości odeszli już do rezerwy, względnie z młodszego rocznika 
do tzw. formacji niemacierzystych12, zaś nowi poborowi dopiero mieli być wcielani. 

Według omawianego sprawozdania liczbowego o składzie narodowościowym 
12 pp w III kwartale 1925 r., na służących wtedy w pułku 399 lub 408 żołnierzy, 
było: 323 Polaków, 47 Żydów, 19 Białorusinów (w tym jeden wykazywany jako 
tzw. staroobrzędowiec), 9 Rosjan, 6 Rusinów, 2 Czechów, 2 Litwinów i 1 Niemiec. 
2 żołnierzy z drużyny dowódcy pułku zakwalifikowano do rubryki Inne, nie okre-
ślając o jaką narodowość chodziło. Ponieważ wykazano ich jako wyznawców Ma-
hometa, najprawdopodobniej byli to Tatarzy, tym bardziej, że o tej narodowości 
raportowali zarówno dowódca Drużyny Dowódcy Pułku, por. J. Wątorek, jak też 
w opracowaniu sumarycznym ppłk A. Powroźnicki.

Zachowanie przedstawicieli narodowości pełniących służbę w pułku opisano 
następująco: Białorusinów określono jako państwowo zupełnie lojalnych, wobec 
przełożonych bojaźliwych i podejrzliwych, z czasem jednak przywiązujących się 
i nabierających zaufania. Wobec kolegów byli grzeczni i życzliwi. Uświadomienie 
polityczne mieli przeważnie rozwinięte słabo, obywatelskie takoż, co wymagało 
włożenia dużej pracy. W służbie spokojni pilni i dosyć pojętni, a wpływ służby na 
nich oceniano jako bardzo dodatni. Do wojska przychodzili przeważnie podejrzli-
wi i zdezorientowani, widoczny był wpływ agitacji politycznej. Po pewnym czasie 
zauważano osłabienie ich braku zaufania. W wojsku wrogiej agitacji wśród nich nie 
stwierdzono, podobnie jak nie zauważono nietolerancji religijnej. Dezerterów z tej 
grupy w okresie, którego dotyczyło sprawozdanie, nie było. W informacji o tym 
ostatnim punkcie użyto słowa „obecnie”, co może sugerować, że we wcześniejszych 
okresach zdarzały się w 12 pp dezercje żołnierzy narodowości białoruskiej.

Czechów uznano za zupełnie lojalnych, z poczuciem pełnego równouprawnie-
nia, podchodzących z uszanowaniem do przełożonych, po partnersku do kolegów. 
Byli uświadomieni narodowościowo, ale bez szowinizmu, pod względem uświado-
mienia obywatelskiego byli na odpowiednim poziomie. Ich wartość jako żołnierzy 
oceniono dobrze, przyznając, że są spokojni, pilni i chętni oraz łatwo się uczą. Uważa-
no, że służba wojskowa wpływa na ich nastrój i nastawienie do państwa pozytywnie. 
Nie zauważono wśród Czechów wpływów politycznych i zewnętrznej agitacji, przy 
czym zaznaczono, że [- -] szeregowi służący w 12 pp są już częściowo asymilowani13.

 12 Formacjami niemacierzystymi były te instytucje i zakłady wojskowe, które same nie szkoliły żołnierzy, nato-
miast pełnili oni w nich służbę – m.in. jako wartownicy, pisarze, obsługa – po przeszkoleniu w formacjach, 
do których trafiali z poboru, a które były dla nich formacjami macierzystymi.

 13 Centralne Archiwum Wojskowe, dalej: CAW, I.320.12.74, bez paginacji, karta: Raport narodowościowy o za-
chowaniu się szeregowych narodowości niepolskich w WP a) Czesi, b) Litwini, c) Tatarzy.
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Nie odnotowano wśród nich nietolerancji religijnej i żaden z nich nie zdezer-
terował. Ocenę oparł dowódca pułku głównie na raporcie III baonu, gdzie służył… 
jeden Czech, o którym zresztą dowódca baonu napisał: Nie jest to zresztą element 
rdzennie czeski, ale już zasymilowany14.

Drugi Czech służył w II baonie. Napisano o nim w sprawozdaniu tegoż baonu: 
W stanie II/12 pp znajduje się jeden szeregowiec narodowości czeskiej – kolonista z tere-
nów wschodnich. Wymieniony jest słabo rozwinięty umysłowo. Zachowuje się zupełnie 
neutralnie, wobec czego nie można dokładnie wypowiedzieć się z danego zakresu15.

Paradoksalne było zatem uogólnienie wniosków na podstawie jednego przy-
padku, ale zapewne podbudowane wiedzą o wielu innych żołnierzach tej nacji 
służących wcześniej w baonie i pułku.

Litwini mieli być lojalni, rozumiejący obowiązki i wypełniający je, ale bez ochoty 
i niezdecydowanie. Do przełożonych odnosili się z szacunkiem, powoli przysto-
sowywali się do otoczenia, wobec kolegów byli koleżeńscy. Poczucie ich własnej 
narodowości określono jako słabo rozwinięte. Pod względem uświadomienia obywa-
telskiego uznawano, że byli zdezorientowani. Ich wartość żołnierską określano jako 
średnią, gdyż byli podejrzliwi i nerwowi, ale pracowali zgodnie z rozkazem. Wpływ 
służby na ich postawę jako uważano za dodatni. Wpływów politycznych i agitacji nie 
stwierdzono, podobnie jak nietolerancji religijnej. Dezerterów nie było. Materią ba-
dawczą dla obserwacji było w tym wypadku dwóch Litwinów służących w III baonie.

Niemców uznano za lojalnych, ale skrytych. Zauważano pewien chłód w ich odno-
szeniu się do państwa polskiego. Wobec przełożonych byli pełni szacunku, ale odczu-
wano ich brak zaufania. W stosunku do kolegów koleżeńscy i przychylni, lubili jednak 
okazywać swą wyższość. Poczucie narodowe mieli wysoko rozwinięte, utrzymywali łącz-
ność duchową z narodem niemieckim. Uświadomienie obywatelskie polskie określono 
jako „względnej wartości”, zaznaczając, że częstokroć można było odczuć u niektórych 
szowinizm niemiecki. Bardzo obowiązkowi, chętni do pracy, pojętni, umiejętności woj-
skowe przyswajali prędko i gruntownie i uznawani byli za bardzo dobrych żołnierzy. 
Stwierdzano, że służba wojskowa, kontakt i wymiana myśli z kolegami narodowości 
polskiej, a także pogadanki uświadamiające, wykłady i odczyty oraz bezpośredni wpływ 
kadry zawodowej wywierały bardzo dodatni wpływ na zmianę nastrojów szeregowych, 
nie tylko Niemców, ale wszystkich narodowości obcych. Zauważyć się to daje u wszystkich 
narodowości niepolskich w stopniu większym wzgl.[ędnie] mniejszym16.

 14 Ibidem, arkusz: Dowództwo III baonu 12 pułku piechoty – Raport o zachowaniu się obcych narod.[owości].
 15 Ibidem, karta: Dowództwo II Baonu 12 pp – Raport narodowościowy.
 16 Ibidem, karta: Raport narodowościowy o zachowaniu się szeregowych narodowości niemieckiej w WP.

Wpływom politycznym ulegali łatwo i chętnie się zajmowali polityką. Na ogół 
jednak skłaniali się ku lojalnej współpracy z Polakami. Śladów agitacji nie zauwa-
żono, podobnie jak nietolerancji religijnej. Dezerterów wśród Niemców nie było. 
Stan dezercji w ogóle się zmniejszył. Dodatnio oddziały[wały] kary wymierzane przez 
sądy oraz nadsługiwanie [oryg.] czasu aresztu i dezercji17.

Podobnie jak w przypadku Czechów również w ocenieniu Niemców zwraca 
uwagę obszerne omówienie ich służby w sytuacji, gdy statystyka odnotowa-
ła tylko jednego żołnierza tej narodowości służącego w omawianym okresie 
w pułku. Zapewne zatem także w tym przypadku uogólnienia ocen wynikały 
z pewnych stałych tendencji zauważonych w poprzednich okresach, i to raczej 
w skali pułku. Raportujący bowiem w zastępstwie dowódcy II batalionu kpt. 
A. Kaczmarczyk ograniczył się do dosyć lakonicznego sformułowania: W baonie 
II/12 pp znajduje się jeden szereg.[owy] narodowości niemieckiej, bardzo spokojny, 
chętny – zachowuje się zupełnie neutralnie, wobec czego nie mogę odpowiedzieć na 
założone pytania18.

Należy zatem przyjąć, że szersze odpowiedzi zawarte w raporcie pułkowym 
są wynikiem długoterminowej obserwacji żołnierzy tej narodowości we wcze-
śniejszym okresie przez dowódcę pułku oraz wypadkową ocen z poprzednich 
kwartałów.

Rusini (w przypadku 12 pp odwrotnie niż w skali ogólnopaństwowej tak na-
zywani byli Ukraińcy z Wołynia19) do państwa odnosili się lojalnie, do pewnego 
stopnia dawało się odczuć ich przywiązanie i zainteresowanie sprawami państwa. 
W stosunku do przełożonych okazywali szacunek, pewne przywiązanie i pełne 
zaufanie, wobec kolegów byli grzeczni, koleżeńscy i przywiązani. Łatwo się zżywali 
i przywiązywali do otoczenia. Ich poczucie narodowe uznawano za stosunkowo 
mało rozwinięte, jednak zauważano, że czują swoją odrębność. Uświadomienie 
obywatelskie postrzegano jako słabo rozwinięte, ale służba wojskowa oddziaływać 
miała na nich dość dodatnio. Jako żołnierze byli spokojni, chętni, przeciętnie pilni 
i posłuszni. Zakładano, że pod stałym nadzorem są to zupełnie dobrzy żołnierze. 
Wpływ służby wojskowej na zmianę ich nastawienia uważano za bezwzględnie 
dodatni. Widoczne jest, że przed służbą wojskową byli pod wpływem agitacji. Stosunki 
wojskowe uświadamiają ich w dużym stopniu. Agitacji w czasie służby wojskowej nie 

 17 Ibidem.
 18 Ibidem, karta: Dowództwo II Baonu, op. cit.
 19 Przyczyna odwrócenia w 12 pp oficjalnie narzuconego nazewnictwa jest trudna do ustalenia, jednak jest 

faktem, że w pułku służyli poborowi nie z Małopolski Wschodniej, tylko z Wołynia, natomiast standardowo 
w rozdzielnikach kontyngentu wpisywano ich jako narodowość ruską (rusińską) zamiast ukraińskiej.



117116

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

stwierdzono. Nietolerancji religijnej nie stwierdzono. Do kościoła katolickiego chodzą 
z musu20. Dezerterów wśród Rusinów nie ma21.

Tatarzy byli wobec państwa lojalni, wobec przełożonych zdyscyplinowa-
ni i uniżeni, w stosunku do kolegów poprawni, ogólnie jednak mało ambitni. 
Określano ich jako osoby mało uświadomione narodowo i o niskiej świadomości 
obywatelskiej. W służbie byli zdyscyplinowani, ale z powodu małej ambicji śred-
nio dobrzy jako żołnierze. Z powodu małej inteligencji wpływ służby wojskowej 
na ich nastroje i postawy uznawano za przeciętnie niski. Orientacji politycznej 
nie wykazywali, agitacji wśród nich nie zauważono, nietolerancji religijnej nie 
stwierdzono: Praktyki swe religijne wykonywują [oryg.] niezauważenie22. Dezerterów 
wśród Tatarów nie było.

U Żydów zauważano widoczną niechęć do służby wojskowej i przymus. Okre-
ślano ich jako wyrafinowanych, dobrych aktorów w odnoszeniu się do państwa. 
Pewną część uważano za lojalną. Wobec przełożonych byli często bezczelni, trudno 
się przywiązywali, wobec kolegów okazywali się nieszczerzy, kłótliwi i złośliwi, za 
to między sobą łączyli się bardzo chętnie. Ich uświadomienie narodowe określano 
jako [- -] Stosunkowo dość rozwinięte, choć na sztucznym podłożu23.

W uświadomieniu obywatelskim dostrzegano mało rzeczywistego uczucia, 
a dużo interesu. Jako żołnierze stanowili przeważnie najgorszy element, zanie-
dbując się w służbie i chętnie symulując w celu uchylania się od ciężarów służby. 
Dużo z nich uważano za butnych i pewnych siebie, umiejących się dopominać 
i pamiętać o prawach, niepamiętających jednak o obowiązkach. Wpływ służby na 
ich nastawienie oceniano jako stosunkowo słaby, zauważając jednak wyjątki, na 
które wpływ daje się od razu odczuć. Postrzegani byli jako skryci i nieszczerzy, 
nieujawniający zapatrywań politycznych, w związku z czym źródeł i rozmiarów 
agitacji nie stwierdzono. Takie ujęcie zagadnienia każe przypuszczać, że jakaś agi-
tacja była. Nietolerancji religijnej nie zauważono. Szeregowi narodowości żydowskiej 
pamiętają doskonale o swych świętach i umieją ze stron[y] ludności cywilnej, przez 
swych delegatów interweniować o każdego szereg.[owego] wyznania mojżeszowego 

 20 Przepisy wykonawcze duszpasterstwa wojskowego zezwalały na wykonywanie praktyk religijnych pobo-
rowych wyznania grecko-katolickiego w garnizonach, gdzie nie było cerkwi, w kościołach obrządku rzym-
skiego. Jak jednak widać, żołnierze tego wyznania do owej zastępczej formy przekonania nie mieli. Szerzej 
o niektórych aspektach problematyki wyznaniowej w WP na przykładzie garnizonu Wadowice autor napisze 
w artykule dot. kwestii wyznaniowych w 12 pp, przygotowywanym dla „Wadovianów”.

 21 CAW I.320.12.74, karta: Raport narodowościowy o zachowaniu się szeregowych narodowości białoruskiej 
w WP, Raport narodowościowy o zachowaniu się szeregowych narodowości ruskiej w WP.

 22 Ibidem, karta: Raport narodowościowy o zachowaniu się szeregowych narodowości niepolskich w WP a) Cze-
si, b) Litwini, c) Tatarzy.

 23 Ibidem, karta: Raport narodowościowy o zachowaniu się szeregowych narodowości żydowskiej w WP.

pozostawionego na czas świąt tych że czy to w służbie wart.[owniczej] czy areszcie. 
Dezerterów z narodowości żydowskiej obecnie nie ma24.

To ostatnie sformułowanie pozwala na przypuszczenie, że w poprzednich 
okresach zdarzały się przypadki dezercji Żydów służących w 12 pp. 

Nie oceniano nauczania w oddziałach, bowiem w III kwartale 1925 r. takiego 
nie prowadzono – pułk w lecie z reguły przebywał na ćwiczeniach w tzw. obozie 
letnim. Nauczanie realizowane było w okresie od jesieni do wiosny w garnizonie. 
W świetle danych z poprzedniego okresu poszczególni dowódcy w swych ele-
mentach raportu oceniali, że wyniki nauczania wśród Czechów i Litwinów były 
dodatnie, wśród Białorusinów stosunkowo duże, wśród Rusinów dość duże, wśród 
Niemców [- -] Rezultat nauczania stosunkowo duży, efekt wewnętrzny niewiadomy 
wzgl.[ędnie] niepewny25, zaś wśród Żydów Wynik nauczania stosunkowo dość duży, 
efekt wewnętrzny wątpliwy26.

Jak widać, opracowanie sumaryczne w stosunku do dwóch narodowości – 
żydowskiej i niemieckiej – miało nieco większą objętość, a wnioski były bardziej 
szczegółowe. Przegląd wszystkich powyższych opinii pozwala zauważyć, że Żydzi 
oceniani byli najsurowiej. Można jednak przypuszczać, że przyczyną nie było tutaj 
złe nastawienie kadry do tej nacji, ale prawdopodobnie przede wszystkim roszcze-
niowa postawa przedstawicieli tej grupy wobec państwa i jego organów.

Warto zauważyć, że w dokumencie przysłanym z III baonu stacjonującego 
w Krakowie zachowała się rubryka Ukraińcy, wprawdzie przekreślona, ale z za-
chowanymi czytelnymi wpisami. Korzystając z tego faktu, warto może zacytować 
opinię, jaką cieszyli się oni w wojsku w tym okresie, należy jednak pamiętać, że 
jest to najprawdopodobniej zapis odnoszący się do poprzedniego, a być może 
jeszcze wcześniejszego okresu sprawozdawczego. Kpt. J. Keller charakteryzował 
ich jako zachowujących się lojalnie, ale z pewną podejrzliwością i wyczekiwaniem. 
Wobec przełożonych byli bojaźliwi, ale odnosili się z uszanowaniem i zaufaniem, 
w stosunku do kolegów grzeczni i życzliwi. Ich uświadomienie narodowe oraz 
obywatelskie określił jako bardzo mało lub wcale nierozwinięte. Oceniał ich jako 
żołnierzy spokojnych, pilnych i dosyć pojętnych. Służba wojskowa, kontakt z ko-
legami Polakami oraz postawa kadry zawodowej miały wpływać na nich bardzo 
dodatnio – podobnie jak na inne narodowości niepolskie. Zauważał, że do wojska 
przychodzili zdezorientowani i podejrzliwi pod widocznym wpływem agitacji, 

 24 Ibidem.
 25 Ibidem, karta: Raport narodowościowy o zachowaniu się szeregowych narodowości niemieckiej w WP.
 26 Ibidem, karta: Raport narodowościowy o zachowaniu się szeregowych narodowości żydowskiej w WP.
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ale informował, że w wojsku agitacji nie stwierdzono, a zatem jej rozmiarów nie 
można było zauważyć z powodu zbyt małej liczby żołnierzy, przy czym zaznaczał, 
że nie było w baonie żołnierzy z wcielenia rocznika 1902.

Jednoczesne istnienie w sprawozdaniu jednej formacji rubryk dotyczących 
Rusinów i Ukraińców jest zaskakujące. Równoczesna służba poborowych obu 
ukraińskich grup w jednym oddziale wydaje się dosyć wątpliwa w świetle obo-
wiązującej w armii zasady izolacji tych środowisk, aczkolwiek nie jest całkowi-
cie wykluczona. Tym bardziej że informacje o praktycznej realizacji owej zasady 
nie są w literaturze przedmiotu dokładnie sprecyzowane. Przekreślenie rubryki 
w raporcie dowódcy III/12 pp wskazuje, że nie było takiej sytuacji w III kwartale 
1925  r. w tym właśnie pułku, ale sugeruje, że Ukraińcy z województw południowo-
-wschodnich mogli służyć w 12 pp w okresie wcześniejszym. Jeżeli tak było, byłby 
to dowód na skomplikowanie systemu poboru i wcielenia w kontekście narodo-
wościowym. Jak już wspomniano, jednostki DOK V, a zatem także 12 pp, szkoliły 
kontyngent mający na wypadek wojny stanowić dotację żołnierzy Polaków dla jed-
nostek ze wschodniej Małopolski. W efekcie, zgodnie z planem mobilizacji rezerw, 
Polacy przeszkoleni w 12 pp mieli być przydzieleni do formacji z terenu polski 
południowo-wschodniej, zaś większość reprezentantów mniejszości narodowych 
pozostawała w szeregach pułku. Taki stan rzeczy powodował w następstwie kolejne 
komplikacje przy wyznaczaniu na funkcje specjalistów i kompletowaniu obsady 
12 pp zgodnie z wymogami bezpieczeństwa wojennego, o czym mowa w jednym 
kolejnych podrozdziałów niniejszego artykułu.

Ponieważ zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Spraw Wojskowych sprawoz-
dawczość wyznaniowo-narodowościowa zawierała również informacje dotyczące 
dezercji, warto omówić także ten aspekt. W okresie objętym omawianym raportem 
w pułku odnotowano dwóch dezerterów. Obydwaj adnotowani byli jako Polacy 
wyznania rzymsko-katolickiego i mieli przydział do II baonu. Jednym był szer. Sta-
nisław Gawlik z 6 Kompanii Strzeleckiej, który zbiegł jeszcze w poprzednim kwar-
tale – 3 czerwca – jak podawano, najprawdopodobniej za granicę. Drugi to żołnierz 
pochodzący z terenu Powiatowej Komendy Uzupełnień Pszczyna (obejmującej po-
wiaty pszczyński i rybnicki), a jego dezercję scharakteryzowano w rubryce Uwaga 
raportu z II baonu następująco: Rodzice zbiega mieszkają w Niemczech – wymieniony 
tam pracował jako krawiec. Przypuszczalnie uciekł za granicę do Niemiec27.

Opisane okoliczności mogą wskazywać na ewentualną błędną kwalifikację 
narodowościową tego żołnierza, dokonaną przy rejestracji i poborze rekrutów.

 27 Ibidem, karta: Raport stanu narodowościowego, wyzn.[aniowego] i dezert.[erów] ad Rp 11/25.

Wszystkie opisane wyżej cechy sprawozdań (raportów) pozwalają wniosko-
wać, że mimo prezentowania nieraz dosyć szczegółowych i istotnych uwag praw-
dopodobnie przygotowywane były one dosyć mechanicznie, często na podstawie 
poprzednio sporządzanych dokumentów. Stąd pewne uogólnienia wniosków tym 
bardziej widoczne przy mało liczebnej czy wręcz jednoosobowej reprezentacji 
poszczególnych narodowości.

Wcielenia rekrutów – podział kontyngentów

Kontyngent dla 12 Pułku Piechoty i Korpusu Ochrony Pogranicza 
– geografia wcieleń
Pułki broni głównych, a szczególnie piechoty, oprócz wyszkolenia rezerw 

własnych miały za zadanie podstawowe – a nieraz także częściowo specjalistycz-
ne – szkolenie żołnierzy dla tzw. formacji niemacierzystych (służby wartownicze 
i obsługi), zaś od połowy lat 20. także kontyngentu dla Korpusu Ochrony Pograni-
cza. 12 pp szkolił zarówno wartowników np. dla 2 Pułku Lotniczego w Krakowie, 
jak też żołnierzy pełniących później służbę graniczną na wschodnich rubieżach 
Rzeczypospolitej – głównie dla 9 baonu KOP „Kleck”28 ale sporadycznie zdarzały 
się także grupy przeznaczone dla innych batalionów. Dla spełnienia wymogów 
narodowościowych, m.in. odnoszących się do składu narodowościowego KOP, 
zgodnie z obowiązującymi zasadami poboru eksterytorialnego do pułku trafiali 
poborowi nie tylko z obszaru działania Powiatowej Komendy Uzupełnień – od 
1938 r. Komendy Rejonu Uzupełnień – Wadowice (obejmującej powiaty wado-
wicki, chrzanowski, oraz okresowo istniejący oświęcimski) ale także z innych PKU 
z terenu krakowskiego DOK V, a także znacznie odleglejszych – z Wołynia, Polesia, 
Pomorza, zaś incydentalnie również z Wielkopolski29. Skład narodowościowy tych 

28 Baon KOP „Kleck” z miejscem postoju dowództwa w miejscowości Kleck, w pow. nieświeskim, woj. 
nowogródzkim, wchodził w skład pułku KOP „Snów” i ochraniał odcinek granicy o długości 37,738 km. 
Więcej: J.R. Prochwicz, Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku, Warszawa 2003.

 29 Rozmieszczenie terytorialne PKU/KRU, z których rekrutowani byli żołnierze 12 pp, obrazuje mapa nr 1, zaś 
wielkość kontyngentów z nich przydzielanych przedstawia tabela nr 1. Z terenu DOK V oprócz wymienionych 
w tekście PKU/KRU były to: PKU Bielsko (powstała z podziału PKU Biała-Bielsko i obejmowała pow. bielski 
i cieszyński), PKU Żywiec (powstała z podziału PKU Biała-Bielsko i obejmowała pow. bialski i żywiecki), PKU 
Królewska Huta – później Chorzów (m. wydzielone Królewska Huta – od 1936 r. Chorzów – oraz pow. świę-
tochłowicki), PKU Miechów (pow. miechowski i olkuski), PKU Będzin (powiat będziński bez wydzielonego 
m. Sosnowca, w którym utworzono odrębną PKU), PKU Tarnowskie Góry (pow. lubliniecki i tarnogórski), 
z obszaru DOK II w Lublinie: PKU Równe (pow. rówieński i zdołbunowski), PKU Włodzimierz Wołyński 
(pow. horochowski i włodzimierski) oraz PKU Zamość (pow. biłgorajski, krasnostawski i zamojski), z DOK 
IV w ostatnim wcieleniu wiosną 1939 r. przydzielono do 12 pp Niemców z terenu PKU Piotrków (pow. piotr-
kowski). Z terenu DOK VII Poznań wcielono incydentalnie poborowych z PKU Poznań Miasto i PKU Poznań 
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kontyngentów oraz ich przeznaczenie były z góry zaplanowane, zatem niemożliwe 
było dowolne dysponowanie poborowymi przez dowódcę pułku, nawet w przy-
padku braków i koniecznych potrzeb w zaspokojeniu należności dla formacji 
macierzystej. Niestety w zachowanych archiwaliach 12 pp nie udało się odnaleźć 
wszystkich rozdzielników wcieleń. Szczególnie dotkliwe są braki w dokumentacji 
z lat 20. Jedynie w rozkazach tajnych i oficerskich udało się odszukać Rozdzielnik 
liczbowy rekrutów [rocznika] 1904/II, czyli wcielenia wiosennego z 1926 r., oraz 
Rozdzielnik liczbowy rekrutów rocznika 1905/I, czyli wcielenia jesiennego z 1926 r. 
Wiosną do pułku przybyli rekruci skierowani przez PKU Wadowice, PKU Kra-
ków-Miasto, PKU Biała-Bielsko obejmującą wtedy powiaty: bialski, bielski, cie-
szyński i żywiecki, oraz przez PKU Dubno (powiat dubieński w woj. wołyńskim). 
Z PKU Wadowice wcielono łącznie 150 Polaków, z Krakowa 39  Żydów, z Bielska 
70 Polaków, zaś z Wołynia 134 Rusinów, czyli Ukraińców – łącznie 393 żołnierzy, 
w tym 220 Polaków, 134 Ukraińców i 39 Żydów. W jesieni tegoż roku przydzielono 
do 12 pp powołanych z PKU Wadowice (241 Polaków), z PKU Kraków-Miasto 
(31 Polaków i 10 Żydów), z PKU Kraków-Powiat obejmującej powiaty krakowski 
– bez miasta Krakowa – i myślenicki (50 Polaków), z PKU Biała-Bielsko (3 Niem-
ców), z PKU Katowice obejmującej miasto i powiat Katowice (8 Niemców) oraz 
z PKU Dubno (132 Rusinów, czyli Ukraińców, i 20 Żydów), a zatem w sumie 495 
poborowych, w tym 322 Polaków, 132 Ukraińców, 30 Żydów i 11 Niemców. Wie-
my także, że wcielenie 1904/II przydzielono na szkolenie do 3, 5, 6, 8 i 9 kompanii 
strzeleckich, zaś wcielenie 1905/I do 2, 3, 4, 7 i 8 komp. strzel. Ponieważ nie odno-
towano podziału kontyngentów rekrutów dla 12 pp, służby wartowniczej i KOP, 
bliższe omówienie tego zagadnienia w obecnym stanie udokumentowania nie jest 
możliwe. Możemy jedynie domniemywać, na podstawie rozdzielników zawartych 

Powiat (obejmującej pow. grodziski, nowotomyski, poznański – bez m. Poznania – oraz wolsztyński), z terenu 
DOK VIII w Toruniu wcielano poborowych z PKU Bydgoszcz Powiat (pow. bydgoski – bez m. Bydgoszczy, 
które miało odrębną PKU – chodzieski, sępoleński, szubiński i wyrzyski) i PKU Kościerzyna (pow. kartuski 
i kościerzyński), zaś z DOK IX w Brześciu nad Bugiem PKU Łuniniec (obejmująca pow. łuniniecki i stoliński). 
Warto jeszcze dodać, że po odzyskaniu przez Polskę Zaolzia na przełomie lat 1938 i 1939 r. utworzona została 
KRU Cieszynie, a zlikwidowana w Żywcu. W związku z tym zmieniony został podział terytorialny władz 
wojskowych na pograniczu krakowsko-śląskim i do KRU Bielsko przydzielono pow. bialski, bielski i żywiecki, 
zaś do KRU w Cieszynie pow. cieszyński i frysztacki. Informacje o zasięgu terytorialnym poszczególnych 
PKU/KRU oparto na źródłach: Rocznik Oficerski 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych. Sztab Generalny 
– Oddział V., Warszawa 1923, s. 1459-1484; Kalendarz Wojskowy na rok 1928, red. J Jastrzębski, Warszawa 
1927, s. 172-175; T.A. Kowalski, Kwestie narodowościowe podczas wcielania…, op. cit., s. 94-96 – załącznik nr 1. 
Wykaz alfabetyczny Powiatowych Komend Uzupełnień (5.VII.1932 r.); Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 
nr 20, Warszawa, dnia 17 marca 1939 r., poz. 131 – Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw 
Wewnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw 
Zagranicznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform 
Rolnych oraz Komunikacji w sprawie wykonania ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku 
wojskowym, s. 366-369 – załącznik nr 1 do par. 4 – Wykaz Komend Rejonów Uzupełnień.

w dokumentach z lat późniejszych, że przynajmniej część wcielanych do kompanii 
III baonu (7, 8 i 9) mogło być przeznaczonych na uzupełnienie KOP.

Dużo więcej wniosków można wyciągnąć z dokumentacji odnośnie do lat 30. 
Wynika to zarówno z zachowania prawie pełnego zestawu rozdzielników, które 
w tym okresie nazywane już były Szczegółowymi rozdzielnikami, jak też z wykazania 
w nich nie tylko liczby poborowych przybywających do poszczególnych kompa-
nii, ale także docelowego ich przeznaczenia. Liczbowe dane kontyngentów (dla 
uproszczenia bez szczegółowych przydziałów do kompanii w 12 pp) prezentuje 
tabela 1, zaś geograficzną rozległość wcielenia i przeznaczenia ilustruje mapa 1.

Zaolzie odzyskane w październiku 1938 r.
granice RP
granice PKU
granice powiatów wewnątrz PKU
batalion KOP „Kleck”
Wadowice

K
W

strumienie wcieleń rekrutów do 12 pp.
strumienie zasilenia KOP przez 12 pp.

0 50 100 150 km

K

W

Mapa 1
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Tabela 1. Przydział rekrutów do 12 pp według zachowanych rozdzielników poborowych 
w latach 30. XX w.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów zachowanych w zespole 12 Pułku Piechoty: 
CAW I.320.12.41, I.320.12.42, I.320.12.44
 * Grupa poborowych wcielenia 1913/I nieprzeznaczona dla KOP szkolona była jako wartownicy 

dla 2 Pułku Lotniczego w Krakowie.
 ** W „Szczegółowym rozdzielniku” brak oznaczenia przeznaczenia poborowych, ale jeżeli za ana-

logiczny uznać podział z wcielenia 1913/I, można założyć, że 20 Polaków i 3 Żydów z PKU 
Wadowice, 22 Polaków i 5 Żydów z PKU Kraków Miasto oraz wszyscy poborowi z PKU Dubno 
i Włodzimierz Wołyński przeznaczeni byli dla 12 pp, pozostali zaś dla KOP.

 *** Grupa poborowych wcielenia 1915/I nieprzeznaczona dla KOP szkolona była jako wartownicy 
dla lotnictwa (116 żołnierzy).

P – Polacy, N – Niemcy, R – Rusini (w przypadku 12 pp Ukraińcy z Wołynia), Ż – Żydzi. Liczba po-
dwójna przedzielona znakiem / oznacza podział kontyngentu na grupy: dla 12 pp / dla KOP. Ogólną 
liczbę wcielonych stanowi zatem suma obu liczb z licznika i mianownika.

Kontyngent
DOK, Rocznik
PKU,
Narodowość

1910 1911
/ I 1912 I+II 1913 / I

(jesień 35)

1913 / II
(wiosna 

35)

1914 /I
(jesień 35)

1914 / II
(wiosna 

36)

1915 / I
(jesień 36) 

1915 / II
(wiosna 

37)

1916 / I
(jesień 37)

1916 / II
(wiosna 

38)

1917 / I
(jesień 38)

1917 / II
(wiosna 

39)

D

O

K

V

Wadowice P 350/80  134  412/133  50/100 360/102   120 210/109  34 / 50 324 / 50  37 / 53 300 / 80    0 / 15 500/163
Ż     0 / 1    1    10 /  2     8 / 4     0 / 5      7    10 / 4    2 / 0       -   15 / 0       -       -       -

Kraków M. P   10/10   20    50 /10     0 / 10   50 / 0     20  100 / 0  15 / 20    5 / 20  10 / 26     0 / 5    0 / 14    0 / 21
Ż     4 / 0     -    20 /  1     0 / 7   24 / 0      4    20 / 0    4 / 2   23 / 2       -   39 / 0       -       -

Kraków P. P 117/36   61  100 / 40   93 / 79 100 / 80   101   75 / 50  15 / 50  50 / 50  29 / 57  50 / 80     0 / 8       -
Ż      -     -      0 /  2        -   10 / 0      5     5 / 0    3 / 0       -       -   20 / 0       -       -

Żywiec
P     9/79   88       -        -       -      -       -       -    1 / 0       -       -    0 / 64       -
Ż     2 / 0     -       -        -       -      -       -       -       -       -       -       -       -
N     0 / 9     -       -        -       -      -       -       -       -       -       -       -       -

Król. Huta / Chorzów P      -     -    0 / 34        -       -      -       -       -       -   0 / 35       -   59 / 0       -
N      -     -       -        -       -      -       -       -       -   0 / 24       -       -       -

Miechów P      -     -       -        -       -       -    1 / 0       -       -       -       -

Będzin P      -     -       -        -       -         -       -       -       -    0 / 2       -   20 / 0   59 / 0
Ż      -     -       -        -       -      -       -       -       -       -       -       -   35 / 0

Katowice P      -     -       -        -       -      -               -       -       -       -  154 / 0       -       -
Tarnowskie Góry P      -     -       -        -       -      -       -       -       -       -       -   30 / 0       -
Bielsko P      -     -             -        -       -      -       -       -       -       -       -    0 / 70    0 / 10
Pszczyna P      -     -       -        -       -      -       -       -       -       -       -       -    0 / 20

D

O

K

II

Dubno R   60 / 0   20    67 / 0   21 / 0   70 / 0    50    93 / 0       -   19 / 0       -   89 / 0   12 / 0   55 / 0
Ż   12 / 0     4    20 / 0       -       -      -    14 / 0       -    5 / 0       -       -       -       -

Równe
P      -     -       -       -       -      -       -    0 / 5    0 / 5       -       -       -       -
R 168 / 0   25    60 / 0       -   66 / 0      -   100 / 0   43 / 4 170 / 4   61 / 0   90 / 6   25 / 0   48 / 0
Ż   20 / 0     3    10 / 0       -       -      -    15 / 0       -   35 / 0       -       -    9 / 0    2 / 0

Zamość R    0 / 7     7      0 / 7       -       -      -       -       -       -       -       -       -       -

Włodz. Wołyński
P      -     -       -       -       -      -       -       -       -       -       -       -       -

R      -     -       -    0 / 7    0 / 7      7     0 / 7       -       -    0 / 6       -       -       -

I 
X Łuniniec P      -     -       -       -      -      -    0 / 20   0 / 32    0 / 19       -     0 / 1   0 / 10       -

R      -     -       -       -       -      -       -       -       -       -       -       -       -
V
I
I
I

Bydgoszcz  Powiat N   0 / 34    43       -       -        -      -       -       -       -       -       -       -       -

Kościerzyna
P      -     -       -       -       -      -       -       -   0 / 37       -    0 / 7       -       -
N      -     -       -    0 / 34    0 / 34    33    0 / 33       -   0 / 25       -   0 / 24       -       -

VI 
I

Poznań M. P      -     -       -       -       -      -       -       -    1 / 0       -       -       -       -
Poznań P. P      -             -       -              -       -      -       -       -    1 / 0       -       -       -       -

IV Piotrków N      -     -       -                 -       -               -       -       -       -       -       -    0 / 20       -
Razem wcielonych
(w tym mniejszości)

1008
(317)

 406
(103)

   978
  (233)

   330*
   (77)

    908
   (216)

347**
(106)

   865
  (301)

 328***
  (83)

   747
  (283)

   355
  (106)

    945
   (268)

    356
    (66)

   813
  (140)

Tabela 1. Przydział rekrutów do 12 pp według zachowanych rozdzielników poborowych 
w latach 30. XX w.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów zachowanych w zespole 12 Pułku Piechoty: 
CAW I.320.12.41, I.320.12.42, I.320.12.44
 * Grupa poborowych wcielenia 1913/I nieprzeznaczona dla KOP szkolona była jako wartownicy 

dla 2 Pułku Lotniczego w Krakowie.
 ** W „Szczegółowym rozdzielniku” brak oznaczenia przeznaczenia poborowych, ale jeżeli za ana-

logiczny uznać podział z wcielenia 1913/I, można założyć, że 20 Polaków i 3 Żydów z PKU 
Wadowice, 22 Polaków i 5 Żydów z PKU Kraków Miasto oraz wszyscy poborowi z PKU Dubno 
i Włodzimierz Wołyński przeznaczeni byli dla 12 pp, pozostali zaś dla KOP.

 *** Grupa poborowych wcielenia 1915/I nieprzeznaczona dla KOP szkolona była jako wartownicy 
dla lotnictwa (116 żołnierzy).

P – Polacy, N – Niemcy, R – Rusini (w przypadku 12 pp Ukraińcy z Wołynia), Ż – Żydzi. Liczba po-
dwójna przedzielona znakiem / oznacza podział kontyngentu na grupy: dla 12 pp / dla KOP. Ogólną 
liczbę wcielonych stanowi zatem suma obu liczb z licznika i mianownika.

Kontyngent
DOK, Rocznik
PKU,
Narodowość

1910 1911
/ I 1912 I+II 1913 / I

(jesień 35)

1913 / II
(wiosna 

35)

1914 /I
(jesień 35)

1914 / II
(wiosna 

36)

1915 / I
(jesień 36) 

1915 / II
(wiosna 

37)

1916 / I
(jesień 37)

1916 / II
(wiosna 

38)

1917 / I
(jesień 38)

1917 / II
(wiosna 

39)

D

O

K

V

Wadowice P 350/80  134  412/133  50/100 360/102   120 210/109  34 / 50 324 / 50  37 / 53 300 / 80    0 / 15 500/163
Ż     0 / 1    1    10 /  2     8 / 4     0 / 5      7    10 / 4    2 / 0       -   15 / 0       -       -       -

Kraków M. P   10/10   20    50 /10     0 / 10   50 / 0     20  100 / 0  15 / 20    5 / 20  10 / 26     0 / 5    0 / 14    0 / 21
Ż     4 / 0     -    20 /  1     0 / 7   24 / 0      4    20 / 0    4 / 2   23 / 2       -   39 / 0       -       -

Kraków P. P 117/36   61  100 / 40   93 / 79 100 / 80   101   75 / 50  15 / 50  50 / 50  29 / 57  50 / 80     0 / 8       -
Ż      -     -      0 /  2        -   10 / 0      5     5 / 0    3 / 0       -       -   20 / 0       -       -

Żywiec
P     9/79   88       -        -       -      -       -       -    1 / 0       -       -    0 / 64       -
Ż     2 / 0     -       -        -       -      -       -       -       -       -       -       -       -
N     0 / 9     -       -        -       -      -       -       -       -       -       -       -       -

Król. Huta / Chorzów P      -     -    0 / 34        -       -      -       -       -       -   0 / 35       -   59 / 0       -
N      -     -       -        -       -      -       -       -       -   0 / 24       -       -       -

Miechów P      -     -       -        -       -       -    1 / 0       -       -       -       -

Będzin P      -     -       -        -       -         -       -       -       -    0 / 2       -   20 / 0   59 / 0
Ż      -     -       -        -       -      -       -       -       -       -       -       -   35 / 0

Katowice P      -     -       -        -       -      -               -       -       -       -  154 / 0       -       -
Tarnowskie Góry P      -     -       -        -       -      -       -       -       -       -       -   30 / 0       -
Bielsko P      -     -             -        -       -      -       -       -       -       -       -    0 / 70    0 / 10
Pszczyna P      -     -       -        -       -      -       -       -       -       -       -       -    0 / 20

D

O

K

II

Dubno R   60 / 0   20    67 / 0   21 / 0   70 / 0    50    93 / 0       -   19 / 0       -   89 / 0   12 / 0   55 / 0
Ż   12 / 0     4    20 / 0       -       -      -    14 / 0       -    5 / 0       -       -       -       -

Równe
P      -     -       -       -       -      -       -    0 / 5    0 / 5       -       -       -       -
R 168 / 0   25    60 / 0       -   66 / 0      -   100 / 0   43 / 4 170 / 4   61 / 0   90 / 6   25 / 0   48 / 0
Ż   20 / 0     3    10 / 0       -       -      -    15 / 0       -   35 / 0       -       -    9 / 0    2 / 0

Zamość R    0 / 7     7      0 / 7       -       -      -       -       -       -       -       -       -       -

Włodz. Wołyński
P      -     -       -       -       -      -       -       -       -       -       -       -       -

R      -     -       -    0 / 7    0 / 7      7     0 / 7       -       -    0 / 6       -       -       -

I 
X Łuniniec P      -     -       -       -      -      -    0 / 20   0 / 32    0 / 19       -     0 / 1   0 / 10       -

R      -     -       -       -       -      -       -       -       -       -       -       -       -
V
I
I
I

Bydgoszcz  Powiat N   0 / 34    43       -       -        -      -       -       -       -       -       -       -       -

Kościerzyna
P      -     -       -       -       -      -       -       -   0 / 37       -    0 / 7       -       -
N      -     -       -    0 / 34    0 / 34    33    0 / 33       -   0 / 25       -   0 / 24       -       -

VI 
I

Poznań M. P      -     -       -       -       -      -       -       -    1 / 0       -       -       -       -
Poznań P. P      -             -       -              -       -      -       -       -    1 / 0       -       -       -       -

IV Piotrków N      -     -       -                 -       -               -       -       -       -       -       -    0 / 20       -
Razem wcielonych
(w tym mniejszości)

1008
(317)

 406
(103)

   978
  (233)

   330*
   (77)

    908
   (216)

347**
(106)

   865
  (301)

 328***
  (83)

   747
  (283)

   355
  (106)

    945
   (268)

    356
    (66)

   813
  (140)

Tabela 1. Przydział rekrutów do 12 pp według zachowanych rozdzielników poborowych 
w latach 30. XX w.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów zachowanych w zespole 12 Pułku Piechoty: 
CAW I.320.12.41, I.320.12.42, I.320.12.44
 * Grupa poborowych wcielenia 1913/I nieprzeznaczona dla KOP szkolona była jako wartownicy 

dla 2 Pułku Lotniczego w Krakowie.
 ** W „Szczegółowym rozdzielniku” brak oznaczenia przeznaczenia poborowych, ale jeżeli za ana-

logiczny uznać podział z wcielenia 1913/I, można założyć, że 20 Polaków i 3 Żydów z PKU 
Wadowice, 22 Polaków i 5 Żydów z PKU Kraków Miasto oraz wszyscy poborowi z PKU Dubno 
i Włodzimierz Wołyński przeznaczeni byli dla 12 pp, pozostali zaś dla KOP.

 *** Grupa poborowych wcielenia 1915/I nieprzeznaczona dla KOP szkolona była jako wartownicy 
dla lotnictwa (116 żołnierzy).

P – Polacy, N – Niemcy, R – Rusini (w przypadku 12 pp Ukraińcy z Wołynia), Ż – Żydzi. Liczba po-
dwójna przedzielona znakiem / oznacza podział kontyngentu na grupy: dla 12 pp / dla KOP. Ogólną 
liczbę wcielonych stanowi zatem suma obu liczb z licznika i mianownika.

Kontyngent
DOK, Rocznik
PKU,
Narodowość

1910 1911
/ I 1912 I+II 1913 / I

(jesień 35)

1913 / II
(wiosna 

35)

1914 /I
(jesień 35)

1914 / II
(wiosna 

36)

1915 / I
(jesień 36) 

1915 / II
(wiosna 

37)

1916 / I
(jesień 37)

1916 / II
(wiosna 

38)

1917 / I
(jesień 38)

1917 / II
(wiosna 

39)

D

O

K

V

Wadowice P 350/80  134  412/133  50/100 360/102   120 210/109  34 / 50 324 / 50  37 / 53 300 / 80    0 / 15 500/163
Ż     0 / 1    1    10 /  2     8 / 4     0 / 5      7    10 / 4    2 / 0       -   15 / 0       -       -       -

Kraków M. P   10/10   20    50 /10     0 / 10   50 / 0     20  100 / 0  15 / 20    5 / 20  10 / 26     0 / 5    0 / 14    0 / 21
Ż     4 / 0     -    20 /  1     0 / 7   24 / 0      4    20 / 0    4 / 2   23 / 2       -   39 / 0       -       -

Kraków P. P 117/36   61  100 / 40   93 / 79 100 / 80   101   75 / 50  15 / 50  50 / 50  29 / 57  50 / 80     0 / 8       -
Ż      -     -      0 /  2        -   10 / 0      5     5 / 0    3 / 0       -       -   20 / 0       -       -

Żywiec
P     9/79   88       -        -       -      -       -       -    1 / 0       -       -    0 / 64       -
Ż     2 / 0     -       -        -       -      -       -       -       -       -       -       -       -
N     0 / 9     -       -        -       -      -       -       -       -       -       -       -       -

Król. Huta / Chorzów P      -     -    0 / 34        -       -      -       -       -       -   0 / 35       -   59 / 0       -
N      -     -       -        -       -      -       -       -       -   0 / 24       -       -       -

Miechów P      -     -       -        -       -       -    1 / 0       -       -       -       -

Będzin P      -     -       -        -       -         -       -       -       -    0 / 2       -   20 / 0   59 / 0
Ż      -     -       -        -       -      -       -       -       -       -       -       -   35 / 0

Katowice P      -     -       -        -       -      -               -       -       -       -  154 / 0       -       -
Tarnowskie Góry P      -     -       -        -       -      -       -       -       -       -       -   30 / 0       -
Bielsko P      -     -             -        -       -      -       -       -       -       -       -    0 / 70    0 / 10
Pszczyna P      -     -       -        -       -      -       -       -       -       -       -       -    0 / 20

D

O

K

II

Dubno R   60 / 0   20    67 / 0   21 / 0   70 / 0    50    93 / 0       -   19 / 0       -   89 / 0   12 / 0   55 / 0
Ż   12 / 0     4    20 / 0       -       -      -    14 / 0       -    5 / 0       -       -       -       -

Równe
P      -     -       -       -       -      -       -    0 / 5    0 / 5       -       -       -       -
R 168 / 0   25    60 / 0       -   66 / 0      -   100 / 0   43 / 4 170 / 4   61 / 0   90 / 6   25 / 0   48 / 0
Ż   20 / 0     3    10 / 0       -       -      -    15 / 0       -   35 / 0       -       -    9 / 0    2 / 0

Zamość R    0 / 7     7      0 / 7       -       -      -       -       -       -       -       -       -       -

Włodz. Wołyński
P      -     -       -       -       -      -       -       -       -       -       -       -       -

R      -     -       -    0 / 7    0 / 7      7     0 / 7       -       -    0 / 6       -       -       -

I 
X Łuniniec P      -     -       -       -      -      -    0 / 20   0 / 32    0 / 19       -     0 / 1   0 / 10       -

R      -     -       -       -       -      -       -       -       -       -       -       -       -
V
I
I
I

Bydgoszcz  Powiat N   0 / 34    43       -       -        -      -       -       -       -       -       -       -       -

Kościerzyna
P      -     -       -       -       -      -       -       -   0 / 37       -    0 / 7       -       -
N      -     -       -    0 / 34    0 / 34    33    0 / 33       -   0 / 25       -   0 / 24       -       -

VI 
I

Poznań M. P      -     -       -       -       -      -       -       -    1 / 0       -       -       -       -
Poznań P. P      -             -       -              -       -      -       -       -    1 / 0       -       -       -       -

IV Piotrków N      -     -       -                 -       -               -       -       -       -       -       -    0 / 20       -
Razem wcielonych
(w tym mniejszości)

1008
(317)

 406
(103)

   978
  (233)

   330*
   (77)

    908
   (216)

347**
(106)

   865
  (301)

 328***
  (83)

   747
  (283)

   355
  (106)

    945
   (268)

    356
    (66)

   813
  (140)
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R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

Zachowane rozdzielniki umożliwiają przybliżenie problematyki, jednak ramy 
niniejszego artykułu nie pozwalają na ich szczegółowe omówienie. Należy zauwa-
żyć, że dzięki wskazaniu w rozdzielnikach, do których kompanii rekruci poszcze-
gólnych wcieleń byli przypisani, można podzielić dane wcielenie według przydzia-
łów do garnizonu wadowickiego oraz krakowskiego. Równocześnie jednak nawet 
dla lat 30. zachowane źródła archiwalne nie zawsze są porównywalne. Dlatego 
dopiero dla okresu 1935-1939 możliwe jest zaprezentowanie danych w podziale 
według terminu wcielenia oraz  przeznaczenia poszczególnych grup. 

Najliczniejszą, oprócz większości poborowych wcielanych do pułku z ob-
szaru macierzystego krakowskiego DOK V (obejmującego oprócz woj. kra-
kowskiego także woj. śląskie), grupę wcielanych do 12 pp stanowili poborowi z 
województw wołyńskiego (obszar DOK II w Lublinie) oraz poleskiego (obszar 
DOK IX w Brześciu nad Bugiem). Dominowali w niej Ukraińcy, aczkolwiek z 
Polesia przydzielano do pułku także Polaków. Z kolei Niemcy trafiający do 12 
pp pochodzili – oprócz incydentalnych zasileń z DOK V (z PKU Żywiec i ze 
Śląska) najczęściej z Pomorza (obszar DOK VIII w Toruniu), a w jednym przy-
padku z grupy kolonistów w niemieckich z Polski centralnej – z obszaru DOK 
IV w Łodzi (PKU Piotrków). Przydzieleni do 12 pp pojedynczy Wielkopolanie 
z DOK VII w Poznaniu byli Polakami. Przydzielani Żydzi pochodzili głównie 
z macierzystego DOK V albo z Wołynia. W okresie omawianym na podstawie 
zachowanych rozdzielników do pułku nie trafiali Białorusini, nie odnotowano 
także przydziału Czechów, Litwinów czy Rosjan, co nie oznacza, że możemy 
mieć stuprocentową pewność, iż wśród masy poborowych zakwalifikowanych 
np. jako Rusini pojedyncze osoby nie poczuwały się do innych więzi narodo-
wych. Brak informacji o przydzielaniu do pułku Ukraińców z południowej Ma-
łopolski jest oczywisty w świetle omówionej wcześniej zasady izolacji i selekcji 
grup tej narodowości.

Zwraca uwagę przeznaczenie znacznej liczby rekrutów narodowości polskiej 
do zasilenia ochrony granicy wschodniej. Statystyka potwierdza także kierowanie 
do tej służby poborowych Niemców, a jeżeli zdarzają się przydziały innych narodo-
wości, to byli to poborowi z głębi kraju, a raczej nie z obszarów pogranicza wschod-
niego. Większość poborowych narodowości żydowskiej otrzymywała przydział do 
12 pp oraz formacji wartowniczych i obsługi, a tylko wyjątkowo zdarzało im się 
trafiać do KOP. Mieszkańcy Wołynia wykazywani w rozdzielnikach jako Rusini 
(błędnie, bowiem powinni być wykazywani jako Ukraińcy) pozostawali w pułku 
lub trafiali do służby wartowniczej w lotnictwie (2 Pułk Lotniczy w Krakowie), 
a jedynie wyjątkowo przeznaczani bywali do KOP. Pamiętać jednak należy, że 

12 pp zasilał głównie batalion „Kleck” stacjonujący w Polsce północno-wschodniej, 
a zatem na obszarach zamieszkiwanych przez inne grupy narodowościowe. Z kolei 
Polacy z woj. wołyńskiego z reguły przydzielani byli do KOP. Mapa obrazuje ob-
szary rekrutacyjne oraz strumienie przepływu wcielanych żołnierzy. Nawet tylko 
pobieżna analiza wcieleń i docelowego przeznaczenia kontyngentów wskazuje, 
z jak skomplikowaną materią musiały zmierzyć się zarówno wojskowy aparat 
poborowy, jak i formacje szkolące wcielanych żołnierzy. 

Raport Inspektora Armii gen. dyw. Mieczysława Norwida-Neugebauera
z 1937 r.
Zachowany w materiałach archiwalnych Generalnego Inspektoratu Sił Zbroj-

nych przechowywanych w CAW meldunek z inspekcji 12 pp przytoczony został 
w publikacji materiałów źródłowych. W efekcie stał się nie tylko ilustracją dla 
zagadnienia służby mniejszości narodowych w WP, lecz także punktem wyjścia dla 
dalszego omawiania tematu w opracowaniach historycznych30. W drugiej połowie 
lat 30. wadowicki pułk został przesunięty z siatki inspekcyjnej gen. dyw. Stanisława 
Burhardta-Bukackiego do siatki gen. dyw. Mieczysława Norwida-Neugebauera. 
Ten ostatni, inspekcjonując formację w 1937 r., zauważył nadmierną liczbę żołnie-
rzy narodowości niepolskich w kompaniach strzeleckich, o czym zaraportował do 
szefa Biura Inspekcji Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Stwierdziłem, że ilość 
mniejszości narodowych w kompaniach strzeleckich, np. w 12 pp, dochodzi do 70% 
stanów kompanijnych, co ze względów zasadniczych nie jest wskazane, a następnie 
sprawia dowódcom kompanii trudności w wyborze kandydatów na strzelców wyboro-
wych, którzy muszą być narodowości polskiej [- -]31.

Powyższy raport został po raz pierwszy opublikowany w zbiorze materiałów 
źródłowych do kampanii jesiennej 1939 r., gdzie opublikowano także odpowiedź 
przekazaną szefowi Biura Inspekcji GISZ przez I wiceministra spraw wojskowych 
gen. bryg. Janusza Głuchowskiego. Poinformował w niej, że Skład narodowościo-
wych jednostek piechoty został ustalony rozkazem M[inisterstwa] S[praw] Wojsk[o-
wych]. Dep[artament]. Dow[odzenia]. Og[ólnego]. L[iczba]. 3129/Org[anizacja]. 
T[a]jn[e]. z dnia 4 sierpnia 1936 r., załącznik nr 2 i przedstawia się następująco:

 30 Wojna obronna polski 1939. Wybór źródeł, red. E. Kozłowski, Warszawa 1968; Na opublikowany tam dokument 
powołują się także m.in. T.A. Kowalski, Mniejszości narodowe…, op. cit., s. 132; P. Stawecki, Polityka naro-
dowościowa…, op. cit., s. 29; W. Rezmer, Służba wojskowa Żydów..., op. cit., s. 108-109; M. Wierzbicki, Białorusini 
w Wojsku Polskim..., op. cit., s. 158-159.

 31 Wojna obronna polski 1939…, op. cit., dok. nr 25, s. 115 – 1937, styczeń 25, Warszawa, Pismo Inspektora Armii, 
gen. M. Norwid-Neugebauera do szefa Biura Inspekcji GISZ w sprawie mniejszości narodowych w pułkach piechoty.
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‒ 43, 44, 45, 78, 84, 86, III/50 pp 90% Polaków 10% mniejszości
‒ 48, 49, 79, 80, 83, 85 pp  80% -    „    -   20%  -      „      -
‒ 1, 5, 6, 24, 41, 54, 76, 77, 81 pp 75% -    „    -   25%  -      „      -
51 i 52 pp    70% -    „    -   30%  -      „      -
‒ pozostałe pułki piechoty  60% -    „    -   40%  -      „      -
‒ formacje niemacierzyste  50% -    „    -   50%  -      „      - 32. 
Jak widać, 12 pp nie zaliczono do formacji o zwiększonym wcieleniu żołnierzy 

narodowości polskiej i nawet 40% żołnierzy wcielanych w jego skład mogło być 
narodowości niepolskich. Proporcje Polaków do nie-Polaków ulegały automa-
tycznemu dalszemu przekształceniu w momencie przekazania do KOP kontyn-
gentu złożonego w znacznej większości z Polaków, w pułku pozostawała bowiem 
większość wcielonych żołnierzy narodowości obcych. W omawianej odpowiedzi 
dla Biura Inspekcji wyjaśniano równocześnie przyczyny tak złego składu pro-
centowego, informując, że roczniki wojenne (1915, 1916, 1917, 1918) są znacznie 
mniej liczne, szczególnie wśród Polaków. Zakładano, że dopiero rocznik poborowy 
1919 pozwoli na podniesienie – acz nieznaczne – odsetka żołnierzy narodowości 
polskiej w formacjach. 

Z kolei rozkaz MSWojsk. z 21 czerwca 1938 r. określał rozdział rekrutów na-
rodowości niepolskiej na poszczególne pododdziały w pułku piechoty o wcieleniu 
co najmniej 30% narodowości niepolskich. Zastrzeżono w nim, że do pułkowego 
plutonu łączności mogli być przydzieleni wyłącznie Polacy, i nakazano unikanie 
wcielania obcych narodowości do oddziału zwiadowców. Żołnierze obcych na-
rodowości mogli być przydzieleni do plutonu artylerii piechoty – w wysokości 
40%, ale przede wszystkim na jezdnych, plutonu pionierów – 40%, kompanii go-
spodarczej – 60%, zaś do kompanii karabinów maszynowych w wysokości 30%, 
z zastrzeżeniem, żeby nie byli to Ukraińcy. Podobnie jak strzelcami wyborowymi 
żołnierze narodowości niepolskich nie mogli być celowniczymi karabinów maszy-
nowych ani dział. Rozkaz zalecał wyznaczanie żołnierzy narodowości obcych na 
funkcje pomocnicze, np. ordynansów osobistych33. Po uwzględnieniu tych wszyst-
kich ograniczeń i zaleceń odsetek narodowości niepolskich wśród szeregowych 
liniowych w kompaniach strzeleckich 12 pp musiał sięgać wskazanych przez in-
spektora armii 70%, co znacznie przekraczało wszelkie normy bezpieczeństwa 

 32 Ibidem, dok. 26, s. 116 – 1937, luty 11, Warszawa, Pismo I Wiceministra Spraw Wojskowych do Szefa Biura Inspekcji 
GISZ w sprawie mniejszości narodowych w pułkach piechoty.

 33 CAW I.302.4.358 Ministerstwo Spraw Wojskowych, Rozkaz MSWojsk. dotyczący doboru żołnierzy do kom-
panii strzeleckich z 21 czerwca 1938 r.; Zob. także M. Krotofil, Ukraińcy w Wojsku Polskim w okresie między-
wojennym, w: Mniejszości narodowe i wyznaniowe..., op. cit., s.137.

wojennego, nawet jeżeli nie wszystkie mniejszości i nie wszyscy ich przedstawiciele 
byli przesiąknięci duchem irredenty i myśleniem antypaństwowym względem 
Rzeczypospolitej.

 
Podsumowanie – perspektywy badawcze

Tematyka narodowo-wyznaniowej mozaiki w siłach zbrojnych II RP nadal 
stanowi mało poznane zjawisko i warta jest głębszych badań. Także z punktu wi-
dzenia historii lokalnej – garnizonu wadowickiego i ziemi wadowickiej – badania 
te przynoszą dużo ciekawych elementów i przyczynków. Ponowne udostępnienie 
CAW dla użytkowników pozwoli zapewne na poszerzenie kwerendy odnośnie do 
sprawozdawczości wyznaniowo-narodowościowej 12 pp oraz zagrożeń płynących 
dla dyscypliny służby w niewielkim garnizonie z racji wcielania żołnierzy narodo-
wości niepolskich. Być może uda się także odnaleźć inne rozdzielniki poborowych 
– lub przynajmniej ich fragmenty – pozwalające poszerzyć wiedzę o służących 
w wadowickim pułku żołnierzach, zaś w materiałach innych formacji (np. żandar-
merii) informacje dotyczące dyscypliny oraz zjawiska dezercji mniejszości w 12 pp.
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Summary

A few remarks concerning the place of the 12th Regiment 
of the Infantry of the Wadowice Land in the system 
of national policy in the army of the 2nd Republic of Poland

The non-Polish population made up almost one third of citizens of the 2nd 
Republic of Poland. The distribution of groups of this population, its attitude to 
statehood and the fulfilment of civil duties were one of the main problems of 
Poland in the years 1918-1939. This situation was also reflected in the military 
service of non-Polish soldiers. Complications resulting from this fact led to the 
introduction of the extraterritorial draft system in the Polish army, which means 
that the stationing of formations was not tied to the recruitment base of the given 
territory. As a result of this solution, soldiers from other territories of Poland and 
other nations, including Byelorussians, Czechs, Lithuanians, Germans, Tartars, 
Ukrainians and Jews, served also in the 12th Regiment of the Infantry of the 
Wadowice Land stationing in Wadowice and Kraków. Apart from its own reserve 
forces and other supplementary forces, the Wadowice regiment trained also, 
among others, a contingent for the Border Protection Corps – a formation created 
to defend the eastern borders of Poland and for some guard and service units. This 
article describes elements of the system of conscription of non-Polish recruits into 
the 12th Regiment of the Infantry and the intended role of individual groups in 
formations concerned. It contains also chapters that describe the behaviour of non-
Polish soldiers and training-related and organisational complications resulting 
from the large numbers of these soldiers in relation to Poles.

Key words: 12th Regiment of the Infantry, national policy, national minority



131130

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

Karol Witkowski
Grzegorz Wysmołek

Prasa regionalna 
o zdarzeniach powodziowych 
na ziemi wadowickiej 
w latach 1945-1972 

Wprowadzenie

Powódź towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Dlatego też zjawisko 
to znajduje się w sferze zainteresowań badaczy różnych dziedzin nauki. Powódź, 
z hydrologicznego punktu widzenia, to wezbranie ‒ zjawisko naturalne, niezbędne 
dla prawidłowego bilansowania odpływu nadmiaru wód. Określenie powódź jest 
tożsame z wezbraniem powodującym straty materialne i zagrożenie dla ludzi1.

Kataklizm wielkiej wody jest jedną z klęsk elementarnych, która jest dobrze 
znana mieszkańcom ziemi wadowickiej. Niestety powodzie nie są tylko historycz-
nym wspomnieniem, lecz przede wszystkim bieżącym problemem lokalnych spo-
łeczności. Wystarczy wspomnieć o ekstremalnie krótkim wezbraniu, które miało 
miejsce pod koniec lipca tego roku. Wezbranie to w niczym nie przypominało 
znanych wadowiczanom powodzi z maja 2010 r, czy lipca 1997 r. Powódź taka jest 
znana badaczom od wielu lat pod nazwą powodzi błyskawicznej (ang. flash flood).

Błyskawiczne wezbranie jest wynikiem bardzo intensywnych opadów zasila-
jących górskie strumienie. Niezbędne dla nagłego odpływu wezbranych wód jest 
odpowiednie ukształtowanie terenu. Specjaliści z Instytutu Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej (IMGW) badający zjawisko flash flood w Polsce stwierdzili, że 
teren najbardziej podatny na wystąpienie powodzi błyskawicznej to północne 
obrzeże Beskidów Zachodnich od Wadowic po Cieszyn. W układzie zlewniowym 
na pierwszym miejscu pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia takiego 
zagrożenia w skali całego kraju znajduje się zlewnia Małej Wisły, Białej, Soły i Wie-
przówki (dopływu Skawy, nad którym leży Andrychów)2. Intensywność wezbrań 

 1 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. ‒ Prawo wodne, Dz.U. 2001, nr 115, poz. 1229, s. 8799.
 2 Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, red. H. Lorenz, Warszawa 2012, s. 142.

błyskawicznych potęgowana jest dodatkowo przez zjawisko „powodzi miejskiej”. 
Niedostosowanie systemów kanalizacji burzowej do bardzo intensywnych opadów 
i dominacja obszarów przyspieszających odpływ mogą powodować wzbieranie 
wody poza korytem rzeki, w lokalnych obniżeniach terenu.

Kwalifikacje służb ratunkowych sprawiają, że skutki współczesnych powodzi są 
znikome w stosunku do zagrożenia, jakie niesie ze sobą żywioł. Rozwój hydrotechniki 
i wzrost świadomości lokalnych społeczeństw wpływają na poprawę dostosowania 
terenów nadrzecznych do przeprowadzania wód wezbraniowych. Niestety w wielu 
regionach ciągle jeszcze pokutuje przekonanie, że tereny nadrzeczne, wbrew logi-
ce, są obszarami nadającymi się lub wręcz predestynowanymi do zainwestowania. 
Już na początku XX w., w dobie intensywnego uprzemysłowienia i poszukiwania 
dogodnych dla zabudowy obszarów, wybitny hydrotechnik Roman Ingarden prze-
strzegał przed pochopną regulacją, która miała rzekomo poprawiać bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe: Rzeka każda jest bowiem tak dobrym, żyjącym, prawom przyrody 
podlegającym organizmem, jak każdy inny, nie można zatem na niej wykonywać robót 
dowolnie z uwzględnieniem tylko miejscowych stosunków a bez względu na całość3.

Antropopresja wielokrotnie znajdowała swoje odbicie w czasie powodzi. Setki 
podmytych mostów były namacalnym dowodem nie tylko siły wezbranej wody, ale 
przede wszystkim postępującego przegłębiania den rzecznych będącego efektem 
regulacji rzek, grabieży rzecznego żwiru i zmian użytkowania terenu. Po powo-
dzi roku 1970 pisano: Jak zauważyli ekonomiści i statystycy, każda kolejna powódź 
powoduje na tym samym zalanym obszarze szkody znacznie większe od poprzednich, 
ponieważ z każdym rokiem rośnie na nim wartość majątku narodowego, inwestycji 
społecznych i prywatnych, wzrastają plony, wartość upraw, wreszcie i społeczeństwo 
indywidualnie rzecz ujmując staje się coraz zasobniejsze4. Generowanie przez wez-
brane rzeki coraz większych strat nie skłoniło decydentów do refleksji, że polityka 
zbliżenia do rzeki jest bezcelowa i absurdalna.

Wejście Polski do Unii Europejskiej skutkowało m.in. obowiązkiem wdrożenia 
zasad Ramowej Dyrektywy Wodnej. W światowej hydrotechnice i zarządzaniu 
ryzykiem powodziowym od wielu lat obowiązuje polityka hands off („ręce precz”). 
Również w Polsce coraz częściej mówi się o możliwości rozsądnego prowadzenia 
gospodarki wodnej w zgodzie z rzeką. Założenie takie ma być w najbliższych latach 
realizowane m.in. poprzez budowę polderów5.

 3 R. Ingarden, Rozwój budownictwa wodnego w Galicyi w ostatniem dziesięcioleciu, cz. 3, „Czasopismo Techniczne”, 
1910, nr 23, s. 345.

 4 Klęska na wodzie pisana, „Dziennik Polski”, 20 VIII 1970, nr 197 (8242), s. 3.
 5 Wały się nie sprawdziły, urządzimy poldery, „Dziennik Polski” 30 IV – 1 V 2014, s. B3.
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Analiza historycznych powodzi, zarówno pod kątem hydrologicznym, jak 
i geomorfologicznym czy społeczno-gospodarczym, jest ważnym elementem ba-
dań nad charakterem lokalnych wezbrań. Głównym źródłem informacji o prze-
biegu wezbrania są pomiary ze stacji opadowych i wodowskazowych oraz popo-
wodziowe kartowania zalanych terenów. Dane te są obiektywne i porównywalne, 
dzięki czemu stanowią podstawę analiz. Przekazy medialne w przeciwieństwie 
do danych liczbowych są nacechowane emocjonalnie. Relacje przepełnione są 
dramatycznymi ujęciami i troską o poszkodowanych.

Wiele artykułów naukowych poświęcono uwarunkowaniom i charaktery-
stykom XX-wiecznych powodzi, zarówno w ujęciu krajowym, jak i regionalnym. 
Największe wezbrania doczekały się nawet monografii. Niniejszy artykuł przed-
stawia przebieg kilku największych wezbrań na Podbeskidziu widzianych oczami 
reporterów pracujących w terenie.

Narratorem historii nieodległych powodzi został „Dziennik Polski”, gazeta 
codzienna ukazująca się od niedzieli 4 lutego 1945 r. Współcześnie z jego histo-
rycznych zasobów korzystać można m.in. w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej. 
Na potrzeby artykułu opracowano materiał źródłowy od początku ukazywania 
się pisma (1945 r.) do 1972 r. Powódź w sierpniu 1972 r. była ostatnim tak dużym 
wezbraniem poprzedzającym kilkunastoletnią relaksację międzywezbraniową, 
którą zakończyła wielka powódź 1997 r.

Dziennikarze najwięcej miejsca poświęcili powodziom katastrofalnym, o du-
żym zasięgu, powodującym znaczne straty materialne. Najważniejsze powodzie 
badanego 25-lecia wystąpiły w latach: 1947, 1949, 1958, 1959, 1960, 1962, 1970 
i 1972. Szeroko relacjonowano wydarzenia z obszaru woj. krakowskiego, wzmian-
kując o sytuacji w ościennych regionach. W niniejszym opracowaniu każdorazowo 
przedstawiono zarys sytuacji w regionie i podkreślono wydarzenia, które miały 
miejsce na obszarze ówczesnego powiatu wadowickiego oraz w wyższej części do-
liny Skawy, w powiecie suskim. Znakomita większość wzmianek dotyczących strat 
na obszarze ziemi wadowickiej dotyczyła wylewów Skawy – głównej rzeki regionu.

Powodzie na łamach „Dziennika Polskiego”

1947
Na przełomie lutego i marca 1947 r. na obszarze południowej Polski nastąpiło 

nagłe ocieplenie. 27 lutego w Krakowie termometry wskazywały –22°C. Zaledwie 
dzień później słupek rtęci podniósł się do +6°C. Utrzymywanie się dodatnich 

temperatur przez kolejne dni spowodowało odwilż, która w połączeniu z opadami 
deszczu niosła groźbę powodzi. Na łamach „Dziennika” korespondenci z różnych 
miejsc Polski raportowali o trwających przygotowaniach do tzw. pochodu lodów6.

Roztopy i wywołany nimi ruch kry rzecznej rozpoczęły się w ujściowych od-
cinkach karpackich dopływów Wisły: na Sole koło Oświęcimia, na Skawie pod Za-
torem oraz na Rabie na wysokości Bochni. W Krakowie spływ wód roztopowych 
z wyższych części zlewni Wisły spowodował wzrost poziomu wody i podniesienie 
pokrywy lodowej do 3 m ponad normalny stan rzeki. Oddziały saperów garnizonu 
krakowskiego przy użyciu materiałów wybuchowych przystąpiły do rozbijania 
lodowej tafli Wisły, która zagrażała uszkodzeniem mostów7.

11 marca wraz z nadejściem kolejnej fazy ocieplenia na górskich dopływach 
Wisły zanotowano wzrost stanu wód, wywołany roztopami w górnych częściach 
zlewni. W górnej części doliny Skawy zwały kry niesione z nurtem rzeki oparły się 
o filar mostu w Osielcu, grożąc jego zawaleniem.  Równie niepokojące informacje 
docierały z miejscowości położonych w zlewni Dunajca. W rejonie Nowego Sącza 
wojsko podjęło akcję rozbijania kry rzecznej za pomocą ładunków wybuchowych8. 

W całym woj. krakowskim z uwagi na zagrożenie powodziowe ogłoszono stan 
gotowości. W nocy z 14 na 15 marca roztopy objęły górne odcinki Soły i Wisły. 
Spływające masy kry niszczyły izbice i jarzma mostów. Wysokie stany na rzekach 
woj. krakowskiego utrzymywały się jeszcze do 25 marca. Szkody wywołane przez 
potoki górskie były jednak niewielkie w porównaniu ze stratami wyrządzonymi 
przez zatory i wylewy rzeczne w centrum i na północy kraju9.

1949
Padający na południu Polski pod koniec czerwca 1949 r. deszcz doprowadził do 

wezbrania górskich potoków. 2 lipca stany alarmowe zostały przekroczone na Sole, 
Rabie i Dunajcu. W wyniku wezbrania wstrzymano ruch pociągów na trasie Kra-

 6 Po -22 st. aż do +6 st., „Dziennik Polski”, 1 III 1947, nr 59 (743), s. 6; Do walki z groźbą powodzi jesteśmy przy-
gotowani, „Dziennik Polski”, 2 III 1947, nr 60 (744), s. 4; Wszyscy są zobowiązani do udziału w akcji przeciw-
powodziowej, „Dziennik Polski’, 2 III 1947, nr 60 (744), s. 5; Warszawa broni swych mostów, „Dziennik Polski”, 
3 III 1947, nr61 (745) s. 2.

 7 Do walki z groźbą powodzi jesteśmy przygotowani, op. cit.,  s. 4; Wszyscy są zobowiązani do udziału w akcji prze-
ciwpowodziowej, op. cit.,  s. 5; Akcja przeciwpowodziowa trwa, „Dziennik Polski”, 1 III 1947, nr 59 (743), s. 6; 
Ochrona mostów na Wiśle, „Dziennik Polski”, 6 III 1947, nr 64 (748), s. 5.

 8 Gdy lód pożera tony materiału wybuchowego…, „Dziennik Polski”, 12 III 1947, nr 70 (754), s. 5.
 9 Woda na Wiśle opada, „Dziennik Polski”, 17 III 1947, nr 75 (759), s. 3; Akcja przeciwpowodziowa w woj. krakow-

skim, „Dziennik Polski”, 20 III 1947, nr 78 (762), s. 4; Przed kulminacyjnym naporem wód, „Dziennik Polski”, 21 
III 1947, nr 79 (763), s. 3; Tylko pomoc całego społeczeństwa może złagodzić skutki powodzi, „Dziennik Polski”, 
26 III 1947, nr 84 (768), s. 1; Walka z zatorami lodowymi na Wiśle i Odrze, „Dziennik Polski”, 26 III 1947, nr 84 
(768), s. 3; Miliardowe straty, „Dziennik Polski”, 27 III 1947, nr 85 (769), s. 3.



135134

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

ków ‒ Zakopane. Wody Raby uszkodziły most drogowy w pobliżu Lubnia. Gwał-
towne opady w rejonie Babiej Góry doprowadziły do szybkiego wzrostu poziomu 
wody m.in. w Wadowicach. Skawa nie przekroczyła jednak stanu alarmowego10. 

Od niedzieli 3 lipca sytuacja w woj. krakowskim zaczęła się poprawiać. 4 lip-
ca Skawa w Wadowicach obniżyła się poniżej poziomu ostrzegawczego. W tym 
dniu przywrócono połączenie kolejowe Kraków ‒ Zakopane. W kolejnych dniach 
notowano coraz niższe stany wody. 6 lipca zarządzono odwołanie pogotowia prze-
ciwpowodziowego na terenie całego województwa krakowskiego11.

1958
„Dziennik Polski” pod koniec czerwca 1958 r. donosił w niepozornej rubryce 

Kalendarzyk, iż fala deszczu nie opuści Polski w najbliższym czasie. Sytuację synop-
tyczną bagatelizowano, wspominając że pogoda doprowadzała do rozpaczy wszystkich, 
którzy żyją już przygotowaniami do urlopu. A zbiegające się z deszczem ochłodzenie 
skwitowano: Dwa grzyby w barszcz i to trujące, tego już stanowczo za dużo...12.

W tej samej rubryce przedrukowano fragment nadesłanego przez czytelnika 
listu, który dotyczył ludowych wierzeń związanych z dniem św. Jana (24 czerwca) 
i występującymi wówczas wezbraniami rzek, tzw. świętojankami. Henryk Jasieński 
pisał do redakcji: Kiedy się Jaś rozpłacze, a matula go nie utuli, to będzie płakał do 
świętej Urszuli. Redakcja list skwitowała krótko: Utuli czy nie utuli?13.

Tytułowa strona gazety z poniedziałku 1 lipca nie była już utrzymana w żar-
tobliwym tonie sprzed kilku dni. Redakcja grzmiała: Walka z żywiołem trwa!. Po 
intensywnych weekendowych opadach wody rzek południowej Polski wystąpiły 
z brzegów, a straż pożarna, milicja i wojska inżynieryjne z Dęblina, Warszawy, 
Pułtuska, Kielc i Bieska-Białej ruszyły na ratunek poszkodowanym. Infrastruktura 
drogowa najbardziej ucierpiała na Sądecczyźnie i Żywiecczyźnie. Redakcja uspo-
kajała rodziców dzieci kolonijnych, że z całą pewnością waszym dzieciom nie grozi 
niebezpieczeństwo. Tereny zalane były patrolowane przez helikoptery wojskowe 
i  cywilne samoloty z Aeroklubu Krakowskiego14. 

 10 Na razie nie ma niebezpieczeństwa powodzi, „Dziennik Polski”, 4 VII 1949, nr 180 (1571), s. 6; Chwilowa przerwa 
w komunikacji z Zakopanem, „Dziennik Polski” 4 VII 1949, nr 180 (1571), s. 1; Poprawa sytuacji na rzekach, 
„Dziennik Polski” 5 VII 1949, nr181 (1572), s. 3.

 11 Poprawa sytuacji na rzekach, op. cit., s. 3; Wody opadają, „Dziennik Polski”, 6 VII 1949, nr 182 (1573), s. 6; Sytu-
acja na rzekach, „Dziennik Polski” 7 VII 1949, nr 183 (1574), s. 6; Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego, 
„Dziennik Polski”, 8 VII 1949, nr 184 (1575), s. 6.

 12 Kalendarzyk, „Dziennik Polski”, 28 VI 1958, nr 152 (4469), s. 6.
 13 Ibidem.
 14 Walka z żywiołem trwa!, „Dziennik Polski”, 1 VII 1958, nr 154 (4471), s. 1-2.

Dziennik informował, że wezbrane wody uszkodziły trasę kolejową Wadowice 
‒Kalwaria Lanckorona na odcinku Wadowice ‒ Klecza Dolna. Czas naprawy osza-
cowano na co najmniej cztery dni. Paraliżu komunikacyjnego woj. krakowskiego 
dopełniało zerwanie wielu połączeń kolejowych i drogowych na Żywiecczyźnie, 
Sądecczyźnie i Podhalu. Tereny objęte powodzią wizytował minister spraw we-
wnętrznych Mieczysław Moczar, a z Krakowa akcją jednostek wojskowych kiero-
wał dowódca KBW gen. Wacław Komar15.

Sytuacja hydrologiczna wieczorem 30 czerwca poprawiła się. Wody m.in. Ska-
wy zaczęły opadać. Pierwsze podsumowania strat w południowej Polsce mówiły 
o 60 zalanych miejscowościach, 31 zerwanych mostach i 3 ofiarach śmiertelnych. 
W wodach Popradu utonęło 13-letnie dziecko, a W Wadowicach utonęła w Skawince 
wracająca z kościoła Wiktoria Florek16.

Wydanie z 1 lipca opatrzono zdjęciami wezbranej Skawy w Suchej Beskidzkiej. 
Na jednym ze zdjęć uchwycono przejazd ostatniego pociągu przed zalaniem torów 
kolejowych17. W związku z licznymi stratami na terenie powiatów południowych, 
m.in. Żywiec, Wadowice i Sucha, na łamach dziennika apelowano do mieszkańców 
województwa i Krakowa o pomoc finansową, materialną i w formie zorganizowanej 
robocizny18. Pierwsza na apel odpowiedziała załoga krakowskiego , przekazując 1% 
swojej wypłaty, 10 tys. zł z funduszu zakładowego, 75 ton słomy, tonę owsa i pół tony żyta, 
a do dyspozycji służb 3 ciężarówki z obsługą19. Na tereny zniszczone przez powódź wy-
słano zapasy pieczywa i mleka. Zespoły lekarzy i pielęgniarek dotarły m.in. do Suchej20. 
PCK przekazał władzom miejscowości dotkniętych przez powódź pieniądze na zakup 
lekarstw i opatrunków, Wadowice wsparto kwotą 5 tys. zł21. Zarząd Wojewódzkiego 
Związku Spółdzielni Pracy udzielił natychmiastowej pomocy swoim jednostkom 
w Suchej, które były jednymi z najbardziej poszkodowanych w woj. krakowskim22.

2 lipca informowano: Powódź już minęła! Do większości odciętych miejsco-
wości, zwłaszcza na Żywiecczyźnie, udało się dotrzeć żołnierzom na pontonach 

 15 Ibidem.
 16 Ibidem.
  Tekst oryginalny, powinno być Skawie.
 17 Powódź, „Dziennik Polski”, 1 VII 1958, nr 154 (4471), s. 3.
 18 Nieśmy pomoc ofiarom powodzi!, „Dziennik Polski”, 1 VII 1958, nr 154 (4471), s. 1.
 19 Apel Komitetu Wojewódzkiego PZPR i Wojew. Komisji ZZ w Krakowie, „Dziennik Polski”, 2 VII 1958, nr 155 

(4472), s. 1.
 20 Powódź już minęła!, „Dziennik Polski”, 2 VII 1958, nr 155 (4472), s. 1-2.
 21 Mieszkańcy Krakowa niosą pomoc powodzianom, „Dziennik Polski”, 2 VII 1958, nr 155 (4472), s. 6.
 22 5 milionów zł strat poniosły spółdzielnie wskutek powodzi, „Dziennik Polski”, 12 VII 1958, nr 164 (4481), s. 6.
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i  w amfibiach. Kolejarze obiecywali, że komunikacja kolejowa z Wadowicami 
przez most na Skawie zostanie przywrócona do 3 lipca, na początku z koniecz-
nością pieszego pokonania mostu. Przy naprawie pochylonego filaru przeprawy 
ekipy pracowały na trzy zmiany. Do 5 lipca przywrócona miała być łączność ko-
lejowa Wadowic ze Skawcami23. 12 lipca zakomunikowano, że jest już przejezdna 
dla lekkich pojazdów droga z Wadowic do Suchej24. Poważnym utrudnieniem 
komunikacyjnym w regionie było zniszczenie mostu na Skawie w Bystrej. Nową, 
60-metrową przeprawę zbudowali żołnierze w ciągu 19 dni25. Orzeczono, że do 
największych strat w dolinie Skawy przyczyniły się nie wylewy wód, lecz migracje 
koryta zabierające grunty i zabudowania. Straty w Wadowicach wyceniono na 
2,5 mln zł. Największą bolączką popowodziowych Wadowic był brak materiałów 
budowlanych26.

W czasie gdy Nadskawie zmagało się ze skutkami powodzi, ziemię żywiec-
ką nawiedziła druga fala powodziowa. Zbiornik w Porąbce dzięki zachowanej 
rezerwie powodziowej ochronił dolinę dolnej Soły przed zalaniem. Drugi alarm 
powodziowy dla powiatu żywieckiego odwołano 7 lipca. Tereny dotknięte przez 
kataklizm wizytował premier Józef Cyrankiewicz27. Powódź z 1958 r. uważana jest 
za największą w Kotlinie Żywieckiej w XX w. Wskutek zalania centrum Żywca 
podjęto decyzję o budowie kaskady Soły28.

Podsumowania strat powodziowych w woj. krakowskim i informacje o na-
pływającej pomocy od kolejnych zakładów pracy przeplatały się z przekazami 
o powodzi w dorzeczu Odry, na Węgrzech i w Europie Zachodniej29. Wojewódzki 
Komitet Koordynacyjny do usuwania szkód powodziowych przedstawił straty 
w infrastrukturze drogowej i kolejowej. Naprawy lub odbudowy wymagało 250 km 
dróg i 404 mosty w powiatach górskich i podgórskich. 11 spośród zniszczonych 

 23 Powódź już minęła!, op. cit., s. 1-2; Na tereny dotknięte powodzią nadchodzą zwiększone transporty żywności, 
„Dziennik Polski”, 4 VII 1958, s. 157 (4474), s. 1-2.

 24 Wojsko odbuduje najważniejsze mosty zniszczone w czasie powodzi, „Dziennik Polski”, 12 VII 1958, nr 164 (4481), 
s. 2.

 25 Saperzy dotrzymają terminu naprawy 11 mostów w woj. krakowskim, „Dziennik Polski”, 1 VIII 1958, nr 181 
(4497), s. 2; Wojsko niesie pomoc powodzianom, „Dziennik Polski”, 10-11 VIII 1958, nr 189 (4455), s. 2.

 26 Specjalna komisja rządowa ustali program pomocy dla ofiar powodzi, „Dziennik Polski”, 3 VII 1958, nr 156 (4473), 
s. 1-2.

 27 Premier Cyrankiewicz odwiedził tereny dotknięte powodzią, „Dziennik Polski”, 6/7 VII 1958, nr 159 (4476),  
s. 1-2; Sytuacja powodziowa w kraju, „Dziennik Polski”, 8 VII 1958, nr 160 (4477), s. 1.

 28 Ł. Chudy, Hydrowęzeł beskidzki,  cz. I, „Gazeta Obserwatora IMGW”, 2005, nr 3, s. 15.
 29 Kalendarzyk, „Dziennik Polski”, 4 VII 1958, nr157 (4474), s. 4; Premier Cyrankiewicz odwiedził tereny dotknięte 

powodzią, op. cit., , s. 1-2; Północne tereny Węgier objęte powodzią, „Dziennik Polski”, 6/7 VII 1958, nr 159 (4476), 
s. 2.

mostów zobowiązały się odbudować do 15 sierpnia wojska inżynieryjne. W ter-
minowym odbiorze przepraw udział wzięli gen. Stanisław Świniarski i przewod-
niczący WRN Józef Nagórzański30.

Na odbudowę budynków mieszkalnych fundusze ze składki społecznej prze-
kazał PCK. W zlewni Skawy wsparto powiaty wadowicki ‒ 200 tys. zł, suski ‒ 
300 tys. zł. Polskich powodzian kwotą 750 tys. rubli wsparł również Radziecki 
Czerwony Krzyż. Liga Kobiet, organizując kolonie dla małych powodzian, nie 
zapomniała o dzieciach z Wadowic31. Fabryka cementu w Wizowie na prośbę Min. 
Przemysłu Chemicznego i Woj. Rady Narodowej wsparła m.in. Suchą 75 tonami 
cementu32.

Gazeta w rozmowie z pracownikami Komitetu d/s Gospodarki Wodnej PAN 
przypomniała, że jednym ze sposobów na uniknięcie powodzi w przyszłości jest 
budowa zbiorników retencyjnych. Plan ten dotyczył również budowy zbiornika 
na Skawie w Wadowicach o rezerwie powodziowej 55 mln m sześc.33

1959
Tylko kilka dni później w stosunku do roku 1958 wezbrały górskie rzeki. 

Intensywne opady znowu okazały się najtragiczniejsze w skutkach na obszarze 
Kotliny Żywieckiej. 1 lipca Soła przekroczyła stan alarmowy o metr. Znów wiele 
miejscowości zostało odciętych, do naprawy zniszczonych mostów ruszyły wojska 
inżynieryjne. Na trudną sytuację hydrologiczną na Małej Wiśle w woj. katowickim 
nałożyły się gwałtowne burze, które przeszły przez region 7 lipca. Pożary wywołane 
uderzeniem piorunów nękały m.in. Mazańcowice k. Bielska34.

3 lipca odwołano stany alarmowe w powiatach nowotarskim, nowosądeckim 
i żywieckim, a także w Suchej ‒ jedynej miejscowości w dolinie Skawy, gdzie w cza-
sie lipcowego wezbrania wystąpiło zagrożenie. Straty tylko w Kotlinie Żywieckiej 

 30 Powiaty zniszczone powodzią oczekują dalszej pomocy!, „Dziennik Polski”, 10 VII 1958, nr 162 (4479), s. 1; Wojska 
inżynieryjne odbudują 11 mostów w woj. krakowskim, „Dziennik Polski”,  17 VII 1958, nr 168 (4485), s. 2; Wojska 
inżynieryjne odbudowały w terminie 11 mostów w województwie krakowskim, „Dziennik Polski”, 16 VIII 1958, 
nr 194 (4460), s. 2.

 31 4 miliony złotych przeznaczono dla powodzian, „Dziennik Polski” 24 VII 1958, nr 174 (4490), s. 6; Radziecki 
Czerwony Krzyż przeznaczył 750 tys. rubli dla ofiar powodzi, „Dziennik Polski”, 31 VII 1958, nr 180 (4496), s. 1; 
Usuwamy skutki powodzi, „Dziennik Polski”, 13 VIII 1958, nr 191 (4457), s. 3.

 32 Brawo Wizów, „Dziennik Polski”, 30 VII 1958, nr 179 (4495), s. 6.
 33 Jak zapobiegać powodziom?, „Dziennik Polski”, 5 VII 1958, nr 158 (4475), s. 2-3.
  Jeszcze w latach 60. XX w. rozważano budowę zapory na Skawie w Graboszycach. Dopiero w 1973 r. podjęto 

decyzję o ulokowaniu przegrody w Świnnej Porębie. Zbiornik, który ma być oddany do użytku w 2015 r., 
może osiągnąć maksymalną rezerwę powodziową rzędu 60 mln m sześc.

 34 Sytuacja powodziowa ulega stopniowej poprawie, „Dziennik Polski”, 2 VII 1959, nr 155 (4776) s. 1-2; Gwałtowne 
burze nad Śląskiem, „Dziennik Polski”, 8 VII 1959, nr 160 (4781) s. 1.
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oszacowano na 70 mln zł. Zniszczone zostały m.in. trzy słupy wysokiego napięcia 
i cztery mosty, a pieć wymagało remontu35.

1960
21 lipca w godzinach porannych w powiatach żywieckim i oświęcimskim 

ogłoszono alarm powodziowy. Służby mundurowe rozpoczęły ewakuację ludności 
zamieszkującej obszary zagrożone zalaniem. Na linii kolejowej Żywiec – Bielsko-
-Biała oraz Oświęcim – Zator z uwagi na wzrastające zagrożenie wstrzymany 
został ruch pociągów. W celu zwiększenia rezerwy powodziowej w dorzeczu Soły 
o godzinie 10 podjęto decyzję o opróżnianiu zbiornika w Porąbce36. 

Poprawa warunków synoptycznych umożliwiła obniżenie poziomu wód wez-
braniowych Soły, alarm powodziowy został odwołany. Najdotkliwsze straty ma-
terialne odnotowano na obszarach położnych w sąsiedztwie górskich odcinków 
Soły i Koszarawy. W Żywcu i Pietrzykowicach zalane zostały stacje kolejowe37.

26 lipca temat powodzi powrócił na pierwszą stronę gazety. Nawalne opady 
deszczu spowodowały gwałtowny przybór wód w korytach rzek górskich. W po-
niedziałkowe popołudnie, 25 lipca, po raz kolejny w powiatach oświęcimskim i ży-
wieckim ogłoszono alarm powodziowy. Do godzin wieczornych rzeki przekroczyły 
stany ostrzegawcze niemal w całym woj. krakowskim. Najgroźniejszy przebieg 
powódź przybrała w powiatach: żywieckim, oświęcimskim i wadowickim38.

Wezbraniowe wody Soły rozlały się szeroko w rejonie Czańca i Kobiernic. 
Z najniżej położonych obszarów dzielnicy Żywca – Zabłocia, mieszkańców ewa-
kuowano. Podobna sytuacja miała miejsce w Kętach, gdzie wezbrane wody Soły 
również zagroziły domostwom zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie ko-
ryta39. W Oświęcimiu powódź zagroziła zniszczeniem urządzeń wodociągowych. 
Mieszkańcy i górnicy z okolicznych kopalń brali udział w akcji zabezpieczającej: 
cały więc wysiłek skierowano na zabezpieczenie stacji pomp40.

W powiecie wadowickim większa część Świnnej Poręby została zalana przez 
wody Skawy. W samych Wadowicach pod wodą znalazły się całe Zaskawie i Miedz-

 35 Nad Wisłą alarm trwa, „Dziennik Polski”, 4 VII 1959, nr 157 (4778), s. 1; Powódź minęła. Straty wynoszą około 
70 mln zł, „Dziennik Polski”, 3 VII 1959, nr 156 (4777), s. 1-2.

 36 Kalendarzyk, „Dziennik Polski”, 21 VII 1960, nr 172 (5102), s. 6; Alarm powodziowy w powiatach żywieckim 
i oświęcimskim, „Dziennik Polski”, 22 VII 1960, nr 173 (5103), s. 2.

 37 Alarm powodziowy objął prawie całe województwo, „Dziennik Polski”, 26 VII 1960, nr 176 (5106), s. 1-2.
 38 Alarm powodziowy objął prawie całe województwo, op. cit., s. 1-2; Walka z powodzią trwa, „Dziennik Polski” 27 

VII 1960, 177 (5107), s. 1-2.
 39 Alarm powodziowy objął prawie całe województwo, „Dziennik Polski” 26 VII 1960, 176 (5106), s. 1-2.
 40 Walka z powodzią trwa, „Dziennik Polski”, 27 VII 1960, nr 177 (5107), s. 1-2.

ne, a częściowo ul. Młyńska i Podstawie. W miejscowości Mucharz nagły przybór 
wód Skawy uwięził parę turystów nocujących na jednym ze śródkorytowych od-
sypisk. Tymczasowe schronienie przed wzrastającym poziomem wód i rwącym 
nurtem rzeki  krakowscy turyści znaleźli na drzewach porastających żwirowy od-
syp. Na wezwanie strażnika wodnego Antoniego Kajdasa do akcji ratunkowej jako 
pierwsi przystąpili strażacy, jednakże rwący nurt rzeki przewrócił łódź ratowniczą. 
Strażaków z koryta Skawy wyciągnięto za pomocą lin. Kolejną próba ratownicza 
podjęta przez wojsko również zakończyła się niepowodzeniem. Wojskowa amfibia 
podzieliła los łodzi strażackiej i żołnierze z trudem zostali wyciągnięci na brzeg. 
Dopiero trzecia próba ratunkowa prowadzona przy pomocy dostarczonego sprzę-
tu odniosła sukces. Ocalonych turystów przewieziono do szpitala w Wadowicach41. 
W Stryszawie, w powiecie suskim, rzeka przerzuciła swoje koryto, całkowicie omi-
jając most odbudowany po powodzi z 1958 roku.

W akcjach ratunkowych na terenie całego woj. krakowskiego brały udział 
jednostki straży pożarnej, milicji, wojska inżynieryjne, jednostki KBW ‒ „Podha-
lańczycy” z Wadowic, oraz komandosi. W środę 27 lipca do Suchej i Żywca z po-
mocą ruszyły ekipy PCK wraz z transportem odzieży i środkami finansowymi na 
zorganizowanie kuchni polowych dla ewakuowanych mieszkańców. Za pośrednic-
twem gazety Główny Komitet Przeciwpowodziowy wystosował do ludności apel 
nawołujący do współpracy i pomocy służbom mundurowym w prowadzonych 
akcjach ochrony mienia. Na łamach „Dziennika Polskiego” do czytelników gazety 
adresowano prośby o materialne wsparcie dla ofiar klęski powodzi w wojewódz-
twie42.

Na skutek pięciodniowego okresu opadowego w wielu rejonach woj.  krakow-
skiego powódź przerwała bądź utrudniła komunikację, czyniąc znaczące szkody 
w infrastrukturze transportowej. W nocy z 26 na27 lipca przerwana została ko-
munikacja kolejowa do Zakopanego. Pociągi wyłączono z biegu także na linii 
Jeleśnia – Sporysz z powodu uszkodzenia dwóch mostów oraz na trasach Oświę-
cim – Dwory, Kraków – Przemyśl i Wadowice ‒ Skawce. W „Dzienniku Polskim” 

 41 Pięć dni grozy, „Dziennik Polski”, 3 VIII 1960, nr 183 (5113), s. 4; Tragiczna noc pary turystów, „Dziennik Polski”, 
27 VII 1960, nr 177 (5107), s. 2; Sytuacja powodziowa, „Dziennik Polski”, 30 VII 1960, nr 180 (5110), s. 2.

  W starszych źródłach stosowana jest nazwa potok Stryszawa, w obecnym nazewnictwie funkcjonuje jej 
deminutyw – Stryszawka.

 42 Dzień i noc ludność i wojsko strzegą zagrożonych powodzią obszarów, „Dziennik Polski”, 28 VII 1960, nr 178 
(5108), s. 2; Walka z powodzią trwa, „Dziennik Polski”, 27 VII 1960, nr 177 (5107), s. 1-2; Apel Głównego Komitetu 
Przeciwpowodziowego dla ludności, „Dziennik Polski”, 28 VII 1960, nr 178 (5108), s. 1; Do społeczeństwa miasta 
Krakowa, „Dziennik Polski”, 29 VII 1960, nr 179 (5109), s. 1; Pomoc dla powodzian, „Dziennik Polski”, 30 VII 
1960, nr 180 (5110), s. 1-2; Pomóżmy powodzianom!, „Dziennik Polski”, 31 VII–1 VIII 1960, nr 181 (5111),  
s. 2.
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pojawia się wzmianka o ofiarnej pracy kolejarzy z oddziału Sucha, którym po 
trwającej blisko dwa dni interwencji udało się przywrócić komunikację kolejową 
na odcinkach Wadowice – Skawce oraz Jeleśnia – Sporysz. W kolejnych wyda-
niach na łamach gazety jeszcze kilkukrotnie padają słowa uznania dla tzw. armii 
w granatowych mundurach43.

W czwartek 28 lipca w powiatach: Sucha, Myślenice, Limanowa, Nowy Sącz 
i Żywiec odwołano alarm powodziowy. Następnego dnia w godzinach wieczornych 
Wojewódzki Komitet Powodziowy odwołał alarm w kolejnych czterech powiatach: 
wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim i krakowskim. W wyżej położonych 
obszarach pomimo oddalenia bezpośredniego niebezpieczeństwa powodzi wsku-
tek długotrwałych opadów aktywowane zostały osuwiska w rejonie Lanckorony 
i Raby Wyżnej44. 

Według informacji opublikowanych przez Państwowy Instytut Hydrolo-
giczno-Meteorologiczny suma opadów w lipcu dla Krakowa wyniosła 284 mm, 
przewyższając tym samym znacząco  średnią z wielolecia wynoszącą 111 mm45. 
W rozmowie z reporterem „Dziennika” przewodniczący Głównego Komitetu 
Przeciwpowodziowego stwierdził, że na podstawie wstępnych obliczeń lipcowa 
powódź 1960 jeśli chodzi o stany wód przypomina tę z 1934 r., choć rozmiarami jest 
nieco mniejsza46. Tydzień później na łamach dziennika opublikowano bardziej 
szczegółowe dane. Według statystyk dla woj. krakowskiego na skutek powodzi 
zniszczeniu uległo 531 mostów i ponad 600 km dróg. Pod wodą znalazło się 
82 tys. ha obszarów rolnych. Klęska powodzi dotknęła blisko 40% wsi w wo-
jewództwie. Straty zanotowano w 48 tys. gospodarstw. Szkody materialne wy-
rządzone przez lipcową powódź w woj. krakowskim były dwukrotnie wyższe w 
stosunku do strat powodziowych z 1958 i przekroczyły rekordową wartość 1,5 
mld złotych47.

 43 Walka z powodzią trwa, „Dziennik Polski”, op. cit., s. 1-2; Poważna sytuacja w Krakowie, „Dziennik Polski”, 
27 VII 1960, s. 177 (5107), s. 1; Dzięki ofiarnej postawie kolejarze przywracają łączność komunikacyjną, „Dziennik 
Polski”, 28 VII 1960, s. 178 (5108), s. 1; Sytuacja powodziowa w całym kraju, „Dziennik Polski”, 29 VII 1960,  
s. 179 (5109), s. 2.

 44 Pomoc całego społeczeństwa nakazem chwili, „Dziennik Polski”, 29 VII 1960, s. 179 (5109), s. 1-2; Według pierw-
szych prowizorycznych obliczeń, „Dziennik Polski”, 30 VII 1960, s. 180 (5110), s. 1; Woda coraz niżej, „Dziennik 
Polski”, 29 VII 1960, nr 179 (5109), s. 2; Ważne zadania służby zdrowia, „Dziennik Polski”, 2 VIII 1960, nr 182 
(5112), s. 1.

 45 Kalendarzyk, „Dziennik Polski”, 2 VIII 1960, nr 182 (5112), s. 6.
 46 Woda zalała i zniszczyła ogółem 64 tys. ha gruntów, 2560 budynków, 70 km dróg, „Dziennik Polski”, 30 VII 1960, 

nr 180 (5110), s. 1.
 47 Straty spowodowane powodzią w Krakowskiem wynoszą około 1,5 miliarda złotych, „Dziennik Polski”, 7-8 

VIII 1960, nr 187 (5117), s. 2.

1962
W woj. krakowskim 2 czerwca rzeki Skawa i Soła przekroczyły stan alarmowy. 

Na Rabie w kilku profilach hydrologicznych odnotowano przekroczenie stanu ostrze-
gawczego. We wszystkich powiatach podgórskich Wojewódzki Komitet Przeciwpo-
wodziowy ogłosił stan gotowości. 5 czerwca w godzinach porannych przez dolinę 
Soły przeszła fala kulminacyjna. Prognozy na najbliższe dni przewidywały poprawę 
pogody i sukcesywny opad wód w korytach rzecznych. W nocy z 6 na 7 czerwca fala 
kulminacyjna minęła Kraków. Na posterunku pomiarowym w Płaszowie poziom 
wody w Wiśle przekroczył stan alarmowy o 30 cm. We wschodniej części wojewódz-
twa wzrost stanów wód nastąpił z kilkudniowym opóźnieniem. Brak informacji pra-
sowych o skutkach wezbrania wskazuje prawdopodobnie na lokalny wymiar szkód48. 

1970
W lipcu 1970 r. krakowscy synoptycy po raz kolejny udowodnili, że pro-

gnozowanie pogody nie jest zadaniem łatwym. W rubryce pogodowej wydania 
z 18 lipca podano, iż przelotne opady w górskich obszarach woj. krakowskiego 
będą ustępować. Pierwsza strona numeru niedzielno-poniedziałkowego informo-
wała o przekroczeniu stanów alarmowych na terenie województwa przez wszystkie 
dopływy Wisły. Za wezbranie odpowiedzialne były według prognoz „przelotne” 
opady, które w piątek 17 lipca osiągnęły na Leskowcu poziom 125 mm, a w sobotę 
w Makowie Podhalańskim 150 mm. W dniach 17-19 lipca w zlewni Skawy spadło 
średnio 241,2 mm49.

Wezbrane rzeki sparaliżowały komunikację w trakcie sezonu urlopowego. 
Nieprzejezdne było prawie 300 km dróg na Sądecczyźnie, Żywiecczyźnie i Podhalu. 
Sparaliżowana została komunikacja kolejowa, m.in. na trasie do Zakopanego, gdzie 
w Spyrkówce osuwisko zabrało tory. Była to kolejna powódź, w której znaczne 
straty poniósł Żywiec, tym razem spowodowane były one przede wszystkim wez-
braniem Żylicy. Poważnym problemem w Żywcu i miejscowościach otaczających 
Zbiornik Żywiecki był deficyt pomp służących do odprowadzania wód opadowych 
z obszarów leżących poniżej poziomu wody jeziora50.

 48 Sytuacja powodziowa w woj. Krakowskim, „Dziennik Polski”, 3-4 VI 1962, nr 131 (5679), s. 2; Sytuacja powo-
dziowa, „Dziennik Polski”, 6 VI 1962, nr 133 (5681), s. 2; Wkrótce ujrzymy słońce, „Dziennik Polski”, 6 VI 1962, 
nr 133 (5681), s. 5; Wody powoli opadają, „Dziennik Polski”, 7 VI 1962, nr 134 (5682), s. 4.

 49 Opady, „Dziennik Polski”, 18 VII 1970, nr 169 (8214), s. 2; Stan alarmowy w woj. krakowskim, „Dziennik Polski”, 
19-20 VII 1970, nr 170 (8215), s. 1-2; Wymowa opadów dwóch dni, „Dziennik Polski”, 21 VII 1970, nr 171 (8216), 
s. 2; Klęska na wodzie pisana, „Dziennik Polski”, 20 VIII 1970, nr 197 (8242), s. 3.

50 Letnia powódź, „Dziennik Polski”, 21 VII 1970, nr 171 (8216), s. 3-4; Żywiecczyzna ofiarnie naprawia szkody 
wyrządzone powodzią, „Dzienni Polski”, 25 VII 1970, nr 175 (8220), s. 4.
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W dorzeczu Skawy zalane zostały m.in. składy magazynowe w Wadowicach. 
Uszkodzona została również droga łącząca Wadowice i Suchą. Trasa była nieprze-
jezdna przez kilka dni. Ograniczenie ruchu dla samochodów ciężarowych obo-
wiązywało jeszcze 23 lipca. W naprawę mostów na terenie powiatu wadowickiego 
angażowały się wojskowe oddziały sapersko-inżynieryjne51.

Poważne straty w infrastrukturze turystyczno-hotelarskiej odnotowano nad 
dolną Skawą. Całkowicie zniszczone zostały domki kempingowe w Czartaku, znaj-
dujące się nad brzegiem Skawy. Ośrodek miał gościć turystów w ramach akcji Dwa 
dni z przyrodą „Dziennika Polskiego” i Wawel Tourist. Podobny los spotkał ośrodek 
TKKF w Cikowicach nad Rabą. Fala wezbraniowa zniszczyła domki kempingowe, 
tereny rekreacyjne i boiska. Kuratorium Okręgu Szkolnego i wojewódzki sanepid 
pismem z 25 lipca zabroniły organizacji kolonii ze względu na zniszczenia m.in. 
w Świnnej Porębie52.

W nurcie Skawy w Makowie Podhalańskim utonęła 3,5-letnia dziewczynka. 
Grażynka Smolińska, przebywająca z rodzicami na wakacjach, zaginęła 19 lipca. 
31 lipca milicjanci odnaleźli jej ciało. Dziecko było jedyną śmiertelną ofiarą powodzi 
w dolinie Skawy. W całej Polsce w czasie powodzi w lipcu 1970 r. zginęło 11 osób53.

Mimo świątecznej oprawy „Dziennika Polskiego” z 22 lipca na łamach numeru 
znalazły się informacje o zagrożeniu powodzią północnych regionów woj. kra-
kowskiego. Pierwsze podsumowania mówiły o największych stratach na obszarze 
powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, żywieckiego i dąbrowskiego. Szkody w woj. 
krakowskim wyceniono na ok. 2,3 mld zł. Poszkodowane zostały 7642 rodziny. 
W samej infrastrukturze hydrotechnicznej straty osiągnęły 400 mln zł54. 

24 lipca odwołano alarm powodziowy w całym woj. krakowskim. W cza-
sie usuwania szkód powodziowych na łamach gazety apelowano o pomoc, jak 

 51 Stan alarmowy w woj. krakowskim, op. cit., s. 1-2; Sytuacja powodziowa, „Dziennik Polski”, 21 VII 1970, nr 171 
(8216), s. 1; Koncentracja wszystkich sił i środków daje już widoczne rezultaty, „Dziennik Polski”, 30 VII 1970, 
nr 179 (8224), s. 1; Pomoc dla powodzian, likwidacja uszkodzeń, „Dziennik Polski”, 23 VII 1970, nr 173 (8218),  
s. 3; Wody opadły – wystąpiły kłopoty, „Dziennik Polski”, 13-14 IX 1970, nr 218 (8263), s. 3.

 52 Dwa dni z przyrodą w Czartaku, „Dziennik Polski”, 19-20 VII 1970, nr 170 (8215), s. 8; Odwołany wyjazd do 
Czartaka, „Dziennik Polski”, 24 VII 1970, nr 174 (8219), s. 4; Cikowice popłynęły z wodą, „Dziennik Polski”, 21 
VII 1970, nr 171 (8216), s. 2; Wszyscy pomagają w urządzeniu Zarabia, „Dziennik Polski”, 30 VII 1970, nr 179 
(8224), s. 4; Uwaga, organizatorzy kolonii!, „Dziennik Polski”, 26-27 VII 1970, nr 176 (8221), s. 2.

 53 Znaleziono zwłoki zaginionej 3,5-letniej dziewczynki, „Dziennik Polski”, 2-3 VIII 1970, nr 182 (8227), s. 2; 
Wstępne podsumowanie strat powodziowych, „Dziennik Polski”, 4 VIII 1970, nr 183 (8228), s. 1.

 54 Trwa walka z powodzią, „Dziennik Polski”, 22 VII 1970, nr 172 (8217), s. 2; Pomoc dla powodzian, likwidacja 
uszkodzeń, op. cit., s. 3; Trwa walka ze skutkami powodzi, „Dziennik Polski”, 24 VII 1970, nr 174 (8219), s. 1, 3; 
Straty w regionie krakowskim wynoszą ponad 2 351 milionów zł, „Dziennik Polski”, 28 VII 1970, nr 177 (8222), 
s. 1; Społeczeństwo przychodzi z pomocą poszkodowanym przez powódź, „Dziennik Polski”, 12 VIII 1970, nr 190 
(8235), s. 1.

również o rozwagę. W Juszczynie pod Makowem Podhalańskim na tymczasowy 
drewniany most o ograniczonym tonażu wjechała ciężarówka. Mimo niskiego 
stanu wody uszkodzony most runął pod naporem samochodu55.

Powódź 1970 r. najtrwalszy ślad pozostawiła w pamięci cieszynian. O poran-
ku w niedzielę 19 lipca cieszyńscy strażacy zostali skierowani do obrony mostu 
granicznego na Olzie. Strażacy ochotnicy bosakami odciągali płynący rumosz 
drzewny, gdy most runął. W walce o drewnianą przeprawę zginęło pięciu straża-
ków ochotników: Ludwik Bobrzyk, Wilhelm Dziadek, Ernest Jakubiec, Władysław 
Sułek i Andrzej Topiarz. Ku ich pamięci od 2009 r. polscy i czescy strażacy 19 lipca 
tworzą nad Olzą most wodny56.

W sierpniu i wrześniu 1970 r. „Dziennik Polski” donosił o pomocy płynącej 
dla powodzian z różnych źródeł. W zbiórki pieniędzy i materiałów pierwszej po-
trzeby włączyły się instytucje, zakłady pracy i osoby prywatne. W połowie sierpnia 
w podsumowywaniu strat przeszkodziły ulewy, które spowodowały przekroczenie 
stanów alarmowych w powiatach: proszowickim, bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim 
i żywieckim. Usuwaniu skutków powodzi poświęcone były posiedzenia Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w Krakowie. Na jednym z posiedzeń krakowskiej WRN pod-
niesiono sprawę przyspieszenia budowy zapory na Rabie. Podkreślając konieczność 
działań profilaktycznych w ochronie przeciwpowodziowej, decydenci wskazali na uję-
cie w planie pięcioletnim 1971-1975 prac projektowo-przygotowawczych zbiornika na 
Skawie i Wieprzówce, które miały pochłonąć 300 mln zł. Zdecydowano, że środki na 
naprawy infrastruktury płynąć będą do poszkodowanych powiatów do roku 197257.

1972
Sezon urlopowy 1972 r. na łamach „Dziennika Polskiego” przebiegał pod 

znakiem przygotowań polskiej kadry olimpijskiej do pamiętnych letnich igrzysk 
w  Monachium58. Wiele miejsca poświęcono również żniwom. Na początku sierp-

 55 Sytuacja powodziowa w kraju, „Dziennik Polski”, 25 VII 1970, nr 175 (8220), s. 2; Koncentracja wszystkich sił 
i  środków daje już widoczne rezultaty, „Dziennik Polski”, 30 VII 1970, nr 179 (8224), s. 4.

 56 5 strażaków utonęło, „Dziennik Polski”, 21 VII 1970, nr 171 (8216), s. 2; Zginęli broniąc mostu, „Głos Ludu, 
Gazeta Polaków w Republice Czeskiej”, 20 VII 2010, nr 82 (LXV), s. 2.

 57 Kolejne zagrożenie powodziowe, „Dziennik Polski”, 12 VIII 1970, nr 190 (8235), s. 1; Sprawa budowy zapory 
i  zbiornika retencyjnego na rzece Rabie, „Dziennik Polski”, 29 VIII 1970, nr 205 (8250), s. 1; Likwidacja skutków 
powodzi wymaga stałej mobilizacji sił i środków, „Dziennik Polski”. 2 IX 1970, nr 208 (8253), s. 1, 4; Wody opadły 
– wystąpiły kłopoty, „Dziennik Polski”, 13-14 IX 1970, nr 218 (8263), s. 3; Wisły kijem nie zawróci, „Dziennik 
Polski”, 22 VIII 1970, nr 199 (8244), s. 3.

 58 XX Letnie Igrzyska Olimpijskie w Monachium przeszły do historii jako miejsce zamachu terrorystycznego doko-
nanego przez palestyńską organizację Czarny Wrzesień, w czasie którego zamordowano 11 członków reprezentacji 
Izraela i 1 niemieckiego policjanta. Igrzyska te były również miejscem największego olimpijskiego sukcesu repre-
zentacji Polski w piłce nożnej. Drużyna prowadzona przez trenera Kazimierza Górskiego zdobyła złoty medal.
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nia, w pierwszej i drugiej dekadzie, poważnym problemem rolników stały się częste 
deszcze. Synoptycy krakowskiego PIHM-u prognozowali ustanie opadów utrud-
niających sprzęt zbóż 23 sierpnia. Jednak nikt nie przewidział, że letnie ulewy mogą 
wywołać powódź na południu kraju59.

Alarm powodziowy w woj. krakowskim ogłoszony został w poniedziałek 
21 sierpnia. Stany alarmowe zostały przekroczone w całych Karpatach, również 
przez rzeki powiatów bielskiego i cieszyńskiego, i w woj. rzeszowskim. Poważnym 
problemem, do którego przyzwyczaili się już mieszkańcy obszarów górskich, były 
zerwane drogi i mosty. Służby nauczone doświadczeniami poprzednich powodzi 
w tym sezonie urlopowym zezwoliły na lokowanie kolonii i obozów w bezpiecznej 
odległości od rzek, przez co nie było konieczności ewakuowania dzieci60.

Powódź najpoważniej zagroziła powiatom: wadowickiemu, suskiemu, żywiec-
kiemu, oświęcimskiemu, nowotarskiemu i krakowskiemu. Na ziemi żywieckiej od-
cięte zostały: Koszarawa, Przyborów i Łękawica. Straty w infrastrukturze drogowej 
w województwie na drogach lokalnych to 17 zerwanych i 75 uszkodzonych mo-
stów, na drogach państwowych: 2 zerwane, 35 uszkodzonych mostów. Na 24 odcin-
kach dróg państwowych wstrzymano ruch. W gospodarce wodnej uszkodzonych 
zostało 14 ujęć wodociągowych i 3 oczyszczalnie ścieków. Poważnym problemem 
było zniszczenie tymczasowego jazu na Rabie w Dobczycach, umożliwiającego 
prowadzenie prac przy budowie zapory i ujęcia wody dla Krakowa. Straty wyni-
kające z rozmycia przegrody oszacowano na 4-5 mln zł61.

Z terenów zagrożonych, głównie z powiatu bocheńskiego, ewakuowano 
5900 osób. Niestety nie udało się uniknąć ofiar. W Skawicy w Zawoi i w Targa-
niczance w Targanicach utonęły dwie osoby. Ofiary wezbranych rzek były pod 
wpływem alkoholu. Za sprawą tych tragedii wprowadzono na terenie całego wo-
jewództwa do odwołania zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych62.

Wody Skawy, obok Soły i Dunajca, wezbrały najbardziej w woj. krakowskim, 
przysparzając wiele kłopotu zarówno drogowcom, jak i podróżnym. Zatopiony 
został drewniany most na Skawie w Zembrzycach. Komunikacja wschodniej 

 59 Złe warunki atmosferyczne opóźniły sprzęt zboża w Krakowskiem, „Dziennik Polski”, 9 VIII 1972, nr 188 (8851), 
s. 1-2; Ostatnie deszcze ponownie utrudniają zbiór zbóż, „Dziennik Polski”, 20-21 VIII 1972, nr 198 (8861), s. 1.

 60 W całym województwie ogłoszono alarm powodziowy, „Dziennik Polski”, 22 VIII 1972, nr 199 (8862), s. 1.
 61 Tysiące ludzi pracuje dzień i noc aby ujarzmić groźny żywioł, „Dziennik Polski”, 23 VIII 1972, nr 200 (8863),  

s. 1-2; Wody Wisły sięgnęły 8,64 m i powoli opadają, „Dziennik Polski”, 24 VIII 1972, nr 201 (8864), s. 6; Akcja 
pomocy przebiega sprawnie, „Dziennik Polski”, 25 VIII 1972, nr 202 (8865), s. 1-2.

 62 Tysiące ludzi pracuje dzień i noc aby ujarzmić groźny żywioł, op. cit., s. 1-2; Najważniejsze zadanie: usuwanie 
skutków powodzi, „Dziennik Polski”, 24 VIII 1972, nr 201 (8864), s. 1-2; Jak zapobiec skutkom powodzi, „Dziennik 
Polski”, 31 VIII 1972, nr 207 (8870), s. 1-2.

części powiatu suskiego z zachodnią została zerwana. Droga z Zatora do Wado-
wic była udostępniona tylko dla ruchu lokalnego. Zamknięto zagrożony przez 
rwącą Skawę drewniany most w Witanowicach. Podmycie stopy filaru mostu 
drogowego w Wadowicach zmusiło władze do zamknięcia przeprawy, przez co 
odcinek trasy E7 od Głogoczowa przez Wadowice do Bielska był przez kilka dni 
nieprzejezdny63.

22 sierpnia po południu, w czasie gdy większość rzek nie przybierała już na 
sile, Skawa zatopiła tory kolejowe w Tarnawie, paraliżując ruch pociągów między 
Krakowem a Zakopanem. Rzeka zabrała 150 m linii, uszkadzając znacznie kolej-
ne 150 m. Na szczęście dla podróżnych dzięki zwiększeniu uprawnień lokalnych 
władz przez premiera Prezydium WRN skierowało dodatkowe siły i środki do 
naprawy uszkodzenia. Kamieniołomy w Tarnawie i Skawcach, pracując na trzy 
zmiany, dostarczyły materiał niezbędny do reperacji nasypu. Już piątego dnia po 
zerwaniu linii pociągi kursowały według rozkładu. Wcześniej naprawiono pod-
myte tory na linii Wadowice ‒ Skawce64.

W piątek 25 sierpnia rekonesansu zalanych terenów, w tym ziemi wadowickiej 
i suskiej, dokonali z pokładu śmigłowca m.in. I sekretarz KW PZPR w Krakowie 
Józef Klasa i przewodniczący Prezydium WRN Wit Drapich. Po gospodarczej 
wizycie podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian w Narodowym Planie Gospodar-
czym, zakładających natychmiastową odbudowę zniszczeń65. W kolejnych dniach 
usuwanie skutków powodzi ustępowało w gazecie miejsca relacjom z olimpiady. 
Donoszono jeszcze m.in. o wypłatach odszkodowań, remontach mostów i wie-
lu dobrych postawach osób zaangażowanych w walkę z żywiołem. Zdarzyły się 
również informacje piętnujące negatywne zachowanie. Wspomniano o wszczęciu 
postępowania dyscyplinarnego wobec przewodniczącego Prezydium Gromadzkiej 
Rady Narodowej w Brzesku Nowym, który ociągał się z udzieleniem pomocy przy-
byłym spoza jego regionu powodzianom, ponieważ miał pretensje do zwierzchni-
ków, że nie odznaczono go za działania w czasie powodzi w 1970 r.66

 63 W całym województwie ogłoszono alarm powodziowy, „Dziennik Polski”, 22 VIII 1972, nr 199 (8862), s. 1; Tysiące 
ludzi pracuje dzień i noc aby ujarzmić groźny żywioł, op. cit., s. 1-2; Powódź z bliska, „Dziennik Polski”, 23 VIII 
1972, nr 200 (8863), s. 3-4; Najważniejsze zadanie: usuwanie skutków powodzi, „Dziennik Polski”, 24 VIII 1972, 
nr 201 (8864), s. 1-2.

 64 Akcja pomocy przebiega sprawnie, „Dziennik Polski”, 25 VIII 1972, nr 202 (8865), s. 1-2; Do Zakopanego jeżdżą 
już pociągi, „Dziennik Polski”, 29 VIII 1972, nr 205 (8868), s. 1-2.

 65 Zwiększenie uprawnień w usuwaniu skutków powodzi, „Dziennik Polski”, 26 VIII 1972, nr 203 (8866), s. 1-2.
 66 Nauki z wielkiej wody, „Dziennik Polski”, 27-28 VIII 1972, nr 204 (8867), s. 3, 7.
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Podsumowanie

W latach 1945-1972 ziemię wadowicką nawiedziło osiem wezbrań, które na 
skutek poniesionych strat zostały zapamiętane jako powodzie. Wezbrane wody 
Skawy i jej dopływów najczęściej zabierały przybrzeżne grunty orne wraz z plo-
nami, zabudowania i obiekty infrastruktury. Lata 1958 i 1970 w historii wezbrań 
Skawy zaznaczyły się również ofiarami śmiertelnymi.

Straty powodziowe w Wadowicach przytoczone za pośrednictwem „Dzienni-
ka Polskiego” są nieporównywalnie duże w stosunku do współczesnych zniszczeń 
powodowanych wylewami wód. Za tę pozornie korzystną zmianę odpowiada 
transformacja morfologii koryta i łożyska Skawy. Na ograniczenie wylewów Ska-
wy i jej dopływów na obszarze miasta wpływ miała również zmiana stosunków 
hydrograficznych. W latach 1945-1954 tereny zalewowe Skawy ograniczono wa-
łami, a począwszy od 1968 r., sukcesywnie wykreślano z topografii miasta małe 
koryta poprzez ich zasklepianie. W 1968 r. w obręb kanalizacji burzowej włączono 
fragment Faburnii w południowej części miasta. Z powierzchni terenu zniknęły 
płynące jeszcze w latach 50. XX w. cieki w pobliżu obecnych ulic: Legionów, Cho-
pina czy Piłsudskiego67.

Głęboko wcięte wadowickie koryto Skawy uniemożliwia szerokie rozlewa-
nie wód wezbraniowych, skupiając energię rzeki w erozji wgłębnej, która może 
w przyszłości doprowadzić do podmycia filarów mostów, jak w latach 1958 czy 
1972. Niedostosowanie kanalizacji burzowej, częściowo zorganizowanej poprzez 
zasklepienie naturalnych koryt, sprzyja powstawaniu powodzi błyskawicznych 
(flash floods) i powodzi miejskich (urban floods).

Wykorzystanie historycznych źródeł, jakimi są czasopisma, pozwala zrewido-
wać i uzupełnić wiedzę geograficzną, szczególnie poprzez uwypuklenie aspektów 
lokalnych. Relacje prasowe dotyczące wezbrań na obszarze Polski są doskonałym 
uzupełnieniem danych liczbowych zamieszczonych w rocznikach hydrologicz-
nych i protokołach ewidencji strat powodziowych. Publikowane na łamach ga-
zet wiadomości również z powodzeniem wypełniają lukę pomiędzy przekazami 
ustnymi a informacjami zawartymi w artykułach naukowych. Materiały prasowe 
w przeciwieństwie do wyżej wymienionych źródeł pisanych odznaczają się silnym 
ładunkiem emocjonalnym. Przejmujące opisy i narracje opatrzone dramatycznymi 
tytułami, uzupełnione o fotografie prasowe, dokumentują inny wymiar powodzi. 

 67 Archiwum Muzeum Miejskiego w Wadowicach, Kronika Miasta Wadowice 1945-1989.

Jest to pełen trwogi obraz, obserwowany z poziomu uczestnika tych tragicznych 
wydarzeń.

 Podstawową trudnością w wykorzystywaniu informacji gazetowych w bada-
niach naukowych jest ich niedokładność. W kolejnych numerach gazet zmieniają 
się podstawowe informacje dotyczące wysokości opadów, stanów wód oraz strat 
powodziowych w postaci liczby zniszczonych mostów czy powierzchni zalanych 
obszarów, podsumowywane i korygowane często wiele dni po minięciu zdarzenia. 
Rozbieżności te praktycznie uniemożliwiają prowadzenie jakichkolwiek porównań 
i zestawień. Warto jednakże zauważyć, że przez długie lata doniesienia korespon-
dentów prasowych dokumentujących na gorąco walkę z żywiołem były pierwszy-
mi wiadomościami i zarazem ostrzeżeniami, jakie docierały do szerszego grona 
odbiorców. Potrzeba błyskawicznego przekazu informacji, które i tak ukazywały się 
nierzadko z kilkudniowym opóźnieniem w stosunku do zdarzenia, uniemożliwiała 
pełną weryfikację źródeł i wpływała na ich dokładność. W skrajnych przypadkach 
plotki dominowały nad rzetelnym przekazem. W 1958 r. po Krakowie krążyły 
wieści o całych beskidzkich wsiach zniesionych przez wezbrane rzeki68.

Niejednokrotnie publikacje prasowe stanowią jedyne relacje z przebiegu wez-
brania w danej miejscowości, które pominięto w ogólnych, naukowych opracowa-
niach. Dotyczy to szczególnie małych miasteczek i wsi, gdzie szkody powodziowe w 
wielu przypadkach przewyższały te rejestrowane w większych ośrodkach miejskich. 
Pozwala to na uchwycenie wezbrań, które w badanych miejscowościach najsilniej 
odcisnęły swoje piętno. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia analiz geogra-
ficznych dotyczących genezy zagrożenia powodziowego w określonym regionie.

Warto podkreślić, że na łamach prasy ukazywały się także informacje, których 
próżno szukać w innych źródłach poruszających temat powodzi. W artykułach 
informowano o przebiegu prowadzonych akcji ratunkowych, zamieszczano dane 
dotyczące utonięć oraz monitorowano postępy w organizowaniu pomocy dla ofiar 
klęski. Wiadomości zamieszczane w artykułach prasowych dostępne dla szerokiego 
grona odbiorców stanowiły doskonałe narzędzie propagandowe. W szczególnie 
trudnym okresie, jakim bez wątpienia był czas powodzi, na łamach gazet infor-
mowano o aktywności organów państwowych różnego szczebla. Z największym 
pietyzmem relacjonowano wizyty wysokich członków partyjnych na terenach 
popowodziowych. Opisywano poświęcenie i zaangażowanie służb mundurowych 
oraz ofiarność pracowników różnych branż. W pierwszych dniach po ustąpieniu 
wód pojawiały się deklaracje pomocy powodzianom ze strony państwa i poszcze-

 68 Kaprysy dzikich wód, „Dziennik Polski”, 2 VII 1958, nr 155 (4472), s. 3.
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gólnych grup pracowniczych. Relacje prasowe dotyczące powodzi mogą zatem 
stanowić cenne źródło dla badań z dziedziny historii i socjologii.

Archiwum Muzeum Miejskiego w Wadowicach, Kronika Miasta Wadowice 1945-1989.

Dziennik Ustaw RP, 2001, nr 115 poz. 1229, s. 8799.

„Dziennik Polski”, 1947, 1949, 1958-1960, 1962, 1970, 1972, 2014.

Chudy Ł., Hydrowęzeł beskidzki, cz. I, „Gazeta Obserwatora IMGW”, 2005nr 3.

Ingarden R., Rozwój budownictwa wodnego w Galicyi w ostatniem dziesięcioleciu, cz. 3, „Czasopismo 
Techniczne”, 1910 nr 23.

Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, red. H. Lorenz, Warszawa 2012.

Summary

Flood events in Ziemia Wadowicka 
according to regional press issues from 1945–1972

In this paper authors presents the reconstruction of floods which occurred 
between 1945 – 1972 in the Wadowice area. The Reconstruction is based on press 
articles deriving from polish daily newspaper “Dziennik Polski” witch have been 
launched after II World War. Historical press issues are very succulent and copious 
source of geographical information. Even though the reconstruction of flood 
events based on newspaper data might be sketchy and also misleading, it gives 
the exceptional view on episodes from the past. Newspaper articles comprehend 
a lot of tragic stories of emergency services, troops, and society struggling with 
damaging power of streams, rivers, and landslides. It is a highly emotional type of 
narration entirely different from scientific papers. The newspapers were publishing 
also a plenty of additional information e. g. names of fatalities or the courses of 
relief efforts including rescue missions and mercy dashes. This sort of data are 
missing in other publication regarding to flood events. Accordingly, historical 
regional press may fortify our knowledge about flood events with new facts and 
facilitates comparisons between former and present-day floods. Moreover, in 
previous century printed press was a one of the main propaganda instrument, 
which was especially present and useful during natural disasters. For that reason 
historical newspaper articles are object of study for sociologists and historians. 

Key words: flood events, historical press, historical floods

Marcin Witkowski

Przed obliczem
wadowickiej Temidy (cz. II)
Kat z placu drzewnego1

Problem ścigania i karania hitlerowskich zbrodniarzy wojennych przez polskie 
sądy ma już bogatą literaturę. Dokonując tylko jej pobieżnego przeglądu, wymie-
nić należy przede wszystkim oparte na dokumentach procesowych publikacje 
Janusza Gumkowskiego, Tadeusza Kułakowskiego, Tadeusza Cypriana i Jerzego 
Sawickiego2. Traktowały one o procesach największych zbrodniarzy sądzonych 
po wojnie w Polsce przez Najwyższy Trybunał Narodowy (NTN) – w tym na-
miestnika Kraju Warty Arthura Greisera, komendanta obozu koncentracyjnego 
w Płaszowie Amona Götha, gubernatora Warszawy Ludwika Fischera, czy o bu-
dzącym najwięcej emocji procesie byłego komendanta obozu koncentracyjnego 
Auschwitz Rudolfa Hössa3.

Kwestia ścigania, sądzenia i karania zbrodni popełnionych w Auschwitz przez 
byłych członków załogi obozu była także wielokrotnie poruszona i omawiana. Pu-
blikacje w tym zakresie dotyczą zarówno dużych procesów4, jak i mniejszych, przy 

 1 Tytułowy plac drzewny jest odpowiednikiem określenia Holzplatz lub Holzhof, popularnie używanego przez 
więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz w odniesieniu do miejsca znajdującego się w pobliżu obozu 
macierzystego Auschwitz I, na którym składowano drewniane materiały budowlane do konstrukcji różnego 
rodzaju obiektów obozowych.

 2 T. Cyprian, J. Sawicki, Siedem procesów przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Poznań 1962; J. Gumkowski, 
T. Kułakowski, Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Warszawa 1967; J. Sawicki, 
Przed polskim prokuratorem. Dokumenty i komentarze, Warszawa 1968.

 3 Najwyższy Trybunał Narodowy (NTN) utworzony został 18 lutego 1946 r. na mocy Dekretu o Najwyższym 
Trybunale Narodowym (Dziennik Ustaw RP, 1946, nr 5, poz. 45).

 4 W książce Janusza Gumkowskiego i Tadeusza Kułakowskiego obok procesu Rudolfa Hössa (Warszawa, 
1947 r.) opisany został również tzw. pierwszy proces oświęcimski 40 członków załogi Auschwitz przed NTN 
w Krakowie w 1947 r. (J. Gumkowski, T. Kułakowski, op. cit., s. 79-173). Procesy byłych funkcjonariuszy obozu 
sądzonych w 12 procesach norymberskich (1945-1949) scharakteryzowali: T. Cyprian, J. Sawicki, Nieznana 
Norymberga. Dwanaście procesów norymberskich, Warszawa 1965; A. Pankowicz, KL Auschwitz w procesach 
norymberskich, „Hefte von Auschwitz”, 1983, nr 18. Tzw. drugi proces oświęcimski, który odbył się w latach 
1963-1965 we Frankfurcie nad Menem, opisany został m.in. w: K. Kąkol, Sąd nierychliwy. Frankfurcki proces 
oprawców Oświęcimia, Warszawa 1966; A. Klafkowski, Ściganie zbrodniarzy wojennych w Niemieckiej Republice 
Federalnej w świetle prawa międzynarodowego, Poznań 1968; W. Renz, Auschwitz przed trybunałem. W 40-lecie 
pierwszego procesu oświęcimskiego we Frankfurcie, „Zeszyty Oświęcimskie”, 2008, nr 24, s. 161-262; H. Langbien, 
Auschwitz przed sądem. Proces we Frankfurcie nad Menem 1963-1965. Dokumentacja, Wrocław 2011.
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czym te ostatnie, przede wszystkim przez wzgląd na dostępność źródeł, koncentro-
wały się bardziej na przeglądzie problematyki niż na konkretnych sprawach sądo-
wych. Bez wątpienia najważniejsze są w tym zakresie prace prof. Aleksandra Lasika5.

Zbrodni w KL Auschwitz dopuszczali się nie tylko esesmani, więźniowie byli 
bowiem także bestialsko traktowani i nierzadko mordowani przez więźniów funk-
cyjnych. Problem ich karania nie doczekał się jeszcze monografii, ale powstały 
prace traktujące o pojedynczych procesach – m.in. niedawna publikacja dr. Woj-
ciecha Płosy6. W tę tematykę wpisuje się również niniejszy artykuł.

Sprawa Anzelma Antona Pilarka jest wyjątkowa pod wieloma względami. Ten 
zbrodniarz dopuścił się licznych przestępstw w Auschwitz – w tym maltretowania 
i mordowania więźniów – sam będąc więźniem obozu. Stanął przed wadowickim 
sądem i jako jeden z nielicznych został przez niego skazany na najwyższy wymiar 
kary, a jej egzekucja nastąpiła w murach wadowickiego więzienia, co było ewene-
mentem nie tylko ze względu na miejsce, ale i czas. Historia kata z placu drzewnego 
pozwoliła więc zweryfikować wiedzę na temat powojennych dziejów wadowickie-
go więzienia karno-śledczego oraz przedstawić proces zbrodniarza, który swych 
odrażających przestępstw dopuścił się na współtowarzyszach obozowej niedoli.

Ściganie zbrodniarzy wojennych

Mocarstwa koalicji antyhitlerowskiej jeszcze w trakcie trwania działań wo-
jennych postanowiły, że po zakończeniu wojny nazistowscy zbrodniarze zostaną 

  Kwestia karania zbrodniarzy oświęcimskich poruszona została także m. in. w: Auschwitz a zbrodnie ludobójstwa 
XX wieku, praca zbiorowa, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2012; M. Deselaers, I nigdy 
nie miał wyrzutów sumienia?. Biografia Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz a kwestia jego odpowiedzialności 
przed Bogiem i ludźmi, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2014.

 5 A. Lasik, Procesy SS-manów z załogi KL Auschwitz, w: Auschwitz nazistowski obóz śmierci, red. D. Czech, F. Piper, 
T. Świebocka, Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka 1993, s. 203-303; A. Lasik, Ściganie i karanie członków 
załogi KL Auschwitz, w: Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, t. V, red. W. Długoborski, 
F. Piper, Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka 1995, s. 65-68; A. Lasik, Ściganie, sądzenie i karanie członków 
oświęcimskiej załogi SS. Procedura. Zagadnienie winy i odpowiedzialności, „Zeszyty Oświęcimskie”, 1995, nr 21, 
s. 211-250; K. Smoleń, Karanie zbrodniarzy oświęcimskich, w: Oświęcim. Hitlerowski obóz masowej zagłady, 
Warszawa 1984, s. 149-174.

  Byli funkcjonariusze Auschwitz sądzeni byli także w procesach innych obozów koncentracyjnych, m.in. KL 
Lublin (Majdanek), KL Stutthof czy KL Ravensbrück, które opisane zostały w odrębnych publikacjach (m.in. 
J. Grabowska, Odpowiedzialność za zbrodnie popełnione w Stutthofie. Procesy, w: Konrad Ciechanowski et al., 
Stutthof. Hitlerowski obóz koncentracyjny, Warszawa 1988, s. 332-335; C. Pilichowski, Zbrodniarze Majdanka 
przed sądem, w: Majdanek 1941-1944, red. T. Mencel, Lublin 1991, s. 423-436;  i inne).

 6 W. Płosa, Dwa procesy byłych więźniów funkcyjnych z KL Auschwitz, w: Studia nad dziejami obozów koncen-
tracyjnych w okupowanej Polsce, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2011, s.75-109. Por. 
M. Witkowski, Przed obliczem wadowickiej Temidy (cz. 1). Edith Grunewald – ciekawa historia, „Wadoviana. 
Przegląd historyczno-kulturalny”, 2013, nr 16, s. 139-166.

osądzeni i ukarani. Decyzje te zawierała m.in. Deklaracja Moskiewska z paździer-
nika 1943 r. Jednocześnie poszczególne kraje okupowane podczas wojny przez 
III Rzeszę wprowadzały własne prawodawstwo mające być podstawą dla ścigania 
i karania zbrodni hitlerowskich popełnionych na ich terytorium. W Polsce był to 
dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 31 sierpnia 1944 r. O wy-
miarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy, winnych zabójstw i znęcania 
się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego7. Z kolei 
narzędziem wymierzania kary miały być Specjalne Sądy Karne (SSK) powołane 
dekretem z 12 września 1944 r. wraz z rozporządzeniami dodatkowymi8. Spośród 
winnych zbrodni popełnionych na polskiej ludności, a przede wszystkim zbrodni 
popełnionych w obozach koncentracyjnych tylko nielicznych udało się ująć w Pol-
sce. Zdecydowana większość esesmanów i innych przestępców wojennych zdołała 
uciec do Niemiec i tam się ukryć, m.in. jako zwykli jeńcy Wehrmachtu czy cywile. 
Odszukanie ich było więc trudne.

Realizując postanowienia Deklaracji Moskiewskiej i innych koalicyjnych po-
rozumień, zwycięskie mocarstwa rozpoczęły poszukiwania podejrzanych o zbrod-
nie wojenne w swoich strefach okupacyjnych. W praktyce weryfikacja polegała na 
zatrzymywaniu wszystkich Niemców i Austriaków o niejasnej przeszłości wojennej 
i kierowaniu ich do ośrodków internowania, gdzie sporządzano dla nich kartę 

 7 Dziennik Ustaw RP, 1944, nr 4, poz. 17.
 8 Dziennik Ustaw RP, 1944, nr 4, poz. 21.
  Pierwszy wyrok przed Specjalnym Sądem Karnym w Lublinie zapadł już 27 listopada 1944 r., sąd orzekł 

wówczas karę śmierci dla sześciu esesmanów z załogi obozu koncentracyjnego na Majdanku (por. J. Marsza-
łek, Majdanek. Obóz koncentracyjny w Lublinie, Warszawa 1981, s. 183-186; A. Redzik, T.J. Kotliński, Historia 
adwokatury, Warszawa 2012, s. 297).

Anzelm Pilarek, więzień kryminalny KL Auschwitz 
Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)
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identyfikacyjną. Jeśli zatrzymany (lub zatrzymana) był podejrzany o przestępstwa 
wojenne, powiadamiana była o tym m.in. misja wojskowa kraju, w którym podej-
rzany dopuścił się zarzucanych mu we wstępnym śledztwie czynów9. 

Wśród zatrzymanych przez brytyjską żandarmerię znalazł się także Anzelm 
Anton Pilarek, były więzień KL Auschwitz, pełniący w obozie funkcję kapo i po-
dejrzany o znęcanie się nad współwięźniami i zabójstwo dwóch z nich. Brytyj-
czycy aresztowali go w Belsen 22 września 1945 r. i tam, w obozie Hohne, został 
przesłuchany przez wojskową misję brytyjską10.

Podejrzany Anzelm Anton Pilarek

12 października 1945 r. kpt. Ronald Percy Bentham-Green przyjął zeznania 
Niemca Anzelma Pilarka. Jestem narodowości niemieckiej ale moja matka i ojciec 
byli polakami [oryg.] – oświadczył na wstępie przesłuchiwany11. Przed wojną był 
robotnikiem rolnym i pomocnikiem handlarza końmi. W 1936 r. w Neurode koło 
Glatz pijany Pilarek miał kopnąć odbiornik podczas przemówienia Göbbelsa [- -] 
wymawiając przytem uwagi ubliżające. Za obrazę Ministra Rzeszy został areszto-
wany i skazany na 4 lata więzienia. Jak zeznał, po roku został przeniesiony do 
obozu Esterwege, gdzie oczekiwał końca kary. Jednak [- -] zamiast zwolnienia 
wysłany zostałem do Oświęcimia gdzie pozostawałem aż do czerwca 1944. Pilarek 
twierdził, że przez długi czas był „zwykłym więźniem“ i dopiero wiosną 1943 r. 
został vorarbeiterem (przodownikiem)12. Z obozu został zwolniony [- -] aby stać 
się żołnierzem niemieckim [- -], uciekł jednak i aż do końca wojny ukrywał się, a we 
wrześniu 1945 r. został aresztowany przez Brytyjczyków13. Jako więzień funkcyjny 

 9 A. Lasik, Ściganie, sądzenie i karanie członków oświęcimskiej załogi SS. Procedura. Zagadnienie winy i odpowie-
dzialności, „Zeszyty Oświęcimskie” 1995, nr 21, s. 195-196.

 10 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu, dalej: APO, Zespół Sąd Okręgowy w Wado-
wicach, dalej SOW, 16/375, 20/1969 (Akta w sprawie karnej przeciwko Anzelmowi Antonowi Pilarkowi 
o przestępstwo z art. 1 Dekretu z 31.08.1944 r.), Tłumaczenia wierzytelne protokołów przesłuchań przez 
brytyjską misję wojskową w Belsen z dn. 12.10.1945 r., k. 137-157.

 11 Ibidem, k. 138.
  We wszystkich cytatach została zachowana oryginalna pisownia.
 12 Wśród więźniów funkcyjnych na poziomie komanda wyróżnić można kapo, czyli dozorcę, kierownika ko-

lumny roboczej. Instytucja ta była jednak wewnętrznie zróżnicowana, m.in. ze względu na liczbę podległych 
danemu kapo więźniów – byli więc oberkapo nadzorujący kilka komand roboczych i unterkapo nadzorujący 
wydzieloną grupę roboczą, nazywani także Hilfskapo. Pomocnikami kapo byli tzw. przodownicy pracy (vo-
rarbeiter), kierujący niewielką grupą więźniów (por. W. Sofsky, The order of Terror: The concentration camp, 
tłum. W. Templer, Princeton New Jersey 1998, s. 130-136).

 13 APO, SOW, 16/375, 20/1969, k. 138.

pracował na tzw. placu drzewnym (Holzplatz), gdzie bił podległych mu więźniów, 
ale tylko z powodu popełnianych przez nich „nadużyć” – niesubordynacji, pobie-
rania potrójnych porcji żywności (!) oraz okradania więźniów żydowskich przez 
Polaków – [- -] zbiłem ludzi którzy to czynili i sprowadziłem znów do porządku14. Sam 
był często bity przez esesmanów – W 1942 r. SS-owiec złamał mi szczękę i odbił jedną 
nerkę. Miałem do wyboru albo donieść [na] człowieka z [a jego] nieposłuszeństwa [- -] 
albo samemu zbić. Wolałem bić ich sam15.

W obozie Hohne – na nieszczęście dla Pilarka – przebywali także byli więźnio-
wie Polacy, którzy mieli z nim styczność w Auschwitz. Wśród nich był Kazimierz 
Glazowski, warszawiak, więzień obozu oświęcimskiego od 15 sierpnia 1940 r., gdzie 
pracował jako cieśla. Opisując grozę i brutalną rzeczywistość hitlerowskiego lagru, 
zeznał m.in.: Jednego człowieka szczególnie sobie zapamiętałem a tym był Pilarek. Po 
raz pierwszy widziałem go w czerwcu 1940 r. Był on kapo prowadzącym komendę która 
pracowała w podworcu z drzewem [- -]16. Glazowski zeznał, że wielokrotnie widział, 
jak podejrzany bił więźniów. Przytoczył też przykład sadystycznego pobicia pol-
skiego Żyda, którego Pilarek [- -] włóczył po ziemi, kopał go po całym ciele i bił po 

 14 Ibidem, k. 139.
 15 Ibidem.
 16 APO, SOW, 16/375, 20/1969, Tłumaczenia wierzytelne protokołów przesłuchań przez brytyjską misję woj-

skową w Belsen z dn. 30.01.1946 r., k. 146.
  Kazimierz Glazowski przebywał w KL Auschwitz od 15.08.1940 r. (aresztowany w Warszawie 12.08.1940 r.) do 

29.08.1944 r., kiedy został przeniesiony do KL Ravensbrück, a stamtąd do KL Bergen-Belsen (09.04.1945 r.).
  W relację świadka wkradł się ewidentny błąd – Glazowski nie mógł spotkać Pilarka w Oświęcimiu w czerwcu 

1940 r., gdyż ani on, ani podejrzany nie byli jeszcze osadzeni w obozie koncentracyjnym.

Anzelm Pilarek tuż po aresztowaniu w 1945 r.
(Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddz. Oświęcim)
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piersiach. [- -] Dwie lub trzy godziny później widziałem jak 4 ludzi z komendy Pilarka 
odnosili ciało tego człowieka do bloku w którym mieszkał17. Co ważne, wydarzenie to 
miało miejsce jesienią 1942 r., a Pilarek twierdził, że funkcję kapo pełnił dopiero 
od wiosny 1943 r.

Także inny warszawiak, przedwojenny konduktor tramwajowy Jan Sobieraj, 
który w Auschwitz pracował jako cieśla, zeznał, że widział, jak Pilarek bił więź-
niów, a jednego z nich skatował do tego stopnia, że został odniesiony do szpitala, 
gdzie wedle wszelkiego prawdopodobieństwa został zabity zastrzykiem, o czym 
świadkowi opowiadał dr Grabczyński18.

Jedyne zeznanie nieobciążające Pilarka złożył członek obozowej orkiestry – 
Bernard Schönau. Nigdy nie widziałem aby bił kogoś ze swej partji [tzn. komanda] 
roboczej albo ażeby źle się obchodził z jakimś więźniem w obozie. Nigdy też nie słysza-
łem, ażeby któś z jego grupy żalił się na niego19. Jednocześnie świadek nie wiele wie-
dział [- -] o tem co się działo poza obozem i dlatego nie mogę świadczyć o działalności 
Pilarka o ile dotyczy ona pozaobozowej pracy20.

Kolejne przesłuchanie Anzelma Pilarka przeprowadzili Brytyjczycy 26 stycz-
nia 1946 r. Pierwsze zeznania złożył on po niemiecku i tylko wspomniał o pol-
skim pochodzeniu. Realna groźba przekazania go do polskiej misji wojskowej 
i ewentualna deportacja do Polski, a także oskarżenia Polaków znajdujących się 
w obozie Hohne, skłoniły Pilarka do zmiany taktyki. W zeznaniu złożonym przed 
kpt. Lernerem oświadczył, że jest narodowości niemieckiej, ale [- -] ojczystym moim 
językiem jest polski ale mówię płynnie po niemiecku21. Nie był też już pewny daty 
objęcia funkcji vorarbeitera – miał nim bowiem zostać [- -] z końcem 1943 r. lub 
z początkiem 1944 r. W marcu 1945 r. miał się udać do fabryki w Gliwicach (więc 
nie rozpoczął służby w armii niemieckiej (!)), lecz uciekł z transportu. W kwestii 
swego zachowania wobec współwięźniów nie zmienił zeznań – Jako przodownik 
miałem polecenie donosić najbliższemu SS-manowi tych więźniów, którzy przewinili, 
aby byli bici podczas apelu w ich bloku. Gdy jednak sam zostałem raz pobity biczy-

 17 Ibidem.
 18 APO, SOW, 16/375, 20/1969, Tłumaczenia wierzytelne protokołów przesłuchań przez brytyjską misję wojs-

kową w Belsen z dn. 05.10.1945 r., k. 148-149.
  Jan Sobieraj przebywał w KL Auschwitz od 14.08.1940 r. (aresztowany w Warszawie) do 29.08.1944 r., kiedy 

został przeniesiony do KL Ravensbrück, a stamtąd do KL Bergen-Belsen (08.04.1945 r.).
 19 APO, SOW, 16/375, 20/1969, Tłumaczenia wierzytelne protokołów przesłuchań przez brytyjską misję wojs-

kową w Belsen z dn. 28.11.1945 r., k. 152.
 20 Ibidem, k. 153.
 21 APO, SOW, 16/375, 20/1969, Tłumaczenia wierzytelne protokołów przesłuchań przez brytyjską misję wojs-

kową w Belsen z dn. 26.01.1946 r., k. 140.

skiem, chciałem współwięźniów ochronić od tego losu i dlatego wziąłem to na siebie, 
biłem ich pięścią po uszach, szturkałem [oryg.] ich lub biłem kijem, gdy uważałem to 
za potrzebne22. Pilarek podkreślał też, że nigdy nie bił więźniów w sposób brutalny.

Zanim podejrzany został przekazany w polskie ręce, przebywał w obozie dla 
internowanych członków załóg obozów koncentracyjnych 7-CIC Neumünster23.

Bił, ale nigdy nie zabił

Informację o zatrzymaniu Pilarka władze brytyjskie przekazały do Polskiej 
Misji Wojskowej Badania Zbrodni Wojennych w Brytyjskiej Strefie Okupacyjnej 
Niemiec rezydującej w Bad Salzuflen, której delegat, ppor. Stefan Stroiński, prze-
słuchał podejrzanego24.

Anzelm Anton Pilarek urodził się 12 czerwca 1903 r. w Hucie Laura (wówczas 
Laurahütte) na Śląsku25. Służył w Wojsku Polskim jako ochotnik od 1919 r. – w stop-
niu kaprala walczył w wojnie 1920 r. Ranny, przebywał na [- -] obserwacji w zakładzie 
dla obłąkanych26. Brał udział w powstaniu śląskim, a po nim ponownie zgłosił się 
do wojska polskiego, ale został z niego zwolniony [- -] z powodu słabości umysło-
wej. W 1933 r. przyjął obywatelstwo niemieckie, pracując jako robotnik sezonowy; 
wcześniej przenosił się z miejsca na miejsce jako drobny handlarz, podróżował [- -] 
po Polsce, Ukrainie, Słowacji i Czechach [- -]. W 1936 r. niemiecki sąd skazał go na 
4 lata więzienia za [- -] wygłaszanie antyniemieckich przemówień oraz antyhitlerow-
skie nastawienie [- -]27. Karę miał zakończyć w marcu 1941 r., ale wysłany został do 
więzienia w Bytomiu, a stamtąd [- -] 7 lub 8 maja 1941 do obozu koncentracyjnego 
w  Oświęcimiu, gdzie przebywałem aż do swej ucieczki w styczniu 45 r.28 Pilarek znowu 
zmienił więc zeznania dotyczące czasu jego pobytu w KL Auschwitz.

W obozie pełnił funkcję przodownika, vorarbeitera – Przyznaję – zeznawał 
Pilarek – że w Oświęcimiu biłem swoich współwięźniów, m.in. Polaków. Zaprzeczam 
jednak, abym się nad kimkolwiek znęcał i spowodował ich śmierć wzgl.[ędnie] do 

 22 Ibidem.
 23 APO, SOW, 16/375, 20/1969, War Criminal Arest Report, 25.09.1945 r., k. 26.
 24 APO, SOW, 16/375, 20/1969, Protokół przesłuchania Anzelma Antona Pilarka z dn. 13.06.1946 r., k. 31-33.
 25 W 1927 r. kolonia robotnicza Huta Laura i Siemianowice zostały połączone, tworząc Siemianowice Śląskie.
 26 Ibidem, k. 31.
 27 Ibidem, k. 32.
 28 Ibidem.
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ich zgonu się przyczynił29. Podejrzany odrzucił zdecydowanie zeznania świadków, 
podkreślając jednocześnie, że przypomina sobie [- -] tylko przewiny zbirów nie-
mieckich w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu [- -], nie podając zresztą zbyt 
wielu nazwisk tychże.

Akta sprawy Pilarka Misja Wojskowa przesłała do Głównej Komisji Badania 
Niemieckich Zbrodni Wojennych w Warszawie30.

Ekstradycja i początek śledztwa

W dniu 4 września 1946 r. Anzelm Anton Pilarek został ekstradowany do Pol-
ski i decyzją prokuratora Specjalnego Sądu Karnego (SSK) w Poznaniu osadzony 
w więzieniu w Szczecinie. W związku z faktem, że zarzucane podejrzanemu prze-
stępstwa miały miejsce w Auschwitz, więzień pozostawał w dyspozycji prokuratora 
wadowickiej ekspozytury SSK w Krakowie31. Śledztwo ruszyło na dobre w paź-
dzierniku. Głównym źródłem informacji o podejrzanym – nie sformułowano jesz-
cze aktu oskarżenia – na tym etapie był Polski Związek b. Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, który zgłosił do prokuratury 
nazwiska kilku świadków przestępstw popełnionych przez Pilarka w Auschwitz32.

Jako jeden z pierwszych przesłuchany został Jan Majka, pracownik UB w Cho-
rzowie. W obozie przebywał od wiosny 1943 r. i był zatrudniony w warsztatach 
w pobliżu placu drzewnego, gdzie [- -] Pilarek pracował [- -] w charakterze jakiegoś 
dozorcy czy kapa. Opaski kapy nie nosił. Świadek widział [- -] na własne oczy jak po-
dejrzany bił więźniów kijem. Pilarek otrzymywał do pracy więźniów, którzy wychodzili 
ze Szpitala, byli zatem słabi [- -] i podobno wielu wykończył33.

 29 Ibidem.
 30 APO, SOW, 16/375, 20/1969, Pismo Polskiej Misji Wojskowej Badania Zbrodni Wojennych w Brytyjskiej 

Strefie Okupacyjnej Niemiec do GKBNZ w Warszawie z dn. 27.08.1946 r., k. 6.
 31 APO, SOW, 16/375, 20/1969, Postanowienie o aresztowaniu z dn. 4.09.1946 r., k. 5; Ibidem, Pismo Prokuratury 

SSK w Krakowie do Prokuratury SSK w Poznaniu w sprawie przekazania A. Pilarka pod jurysdykcję pro-
kuratury krakowskiej z dn. 4.09.1946 r., k. 4; Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, 
dalej: AIPN Kr, 425/454 (Akta sprawy A. Pilarka), Nakaz przyjęcia A. Pilarka do więzienia w Szczecinie z dn. 
4.09.1946 r., k. 3. Por. E. Kobierska-Motas, Ekstradycja przestępców wojennych do Polski z czterech stref okupa-
cyjnych Niemiec: 1946-1950, Warszawa 1991, s. 182.

 32 APO, SOW, 16/375, 20/1969, Pismo Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień 
i Obozów Koncentracyjnych,dalej: PZb.WPHWiOK, Okręg Śląsko-Dąbrowski w Katowicach do wadowickiej 
ekspozytury SSK w Krakowie z dn. 17.10.1946 r., k. 36; Ibidem, Pismo Koła Powiatowego PZb.WPHWiOK 
w Krakowie do wadowickiej ekspozytury SSK w Krakowie z dn. 12.11.1946 r., k. 38.

  Z kolei Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Krakowie nie posiadała żadnych materiałów 
dotyczących Pilarka (por. APO, SOW, 16/375, 20/1969, Pismo Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemiec-
kich w Krakowie do wadowickiej ekspozytury SSK w Krakowie z dn. 11.10.1946 r., k. 37).

 33 APO, SOW, 16/375, 20/1969, Protokół przesłuchania świadka Jana Majki z dn. 20.11.1946 r., k. 44-45.

Wśród kolejnych przesłuchanych byli Wiktor Konkiewicz i Józef Babicki, 
których zeznania zdecydowanie obciążały Pilarka34. Ponadto pojawiały się w nich 
nazwiska inż. Romana (w dokumentach błędnie „Zygmunt”) Gesinga, Adama Ko-
zaczki (w dokumentach błędnie „Kozaczek”), Zygmunta Jankowskiego oraz Zeno-
na Lewandowskiego35 jako osób najlepiej zorientowanych odnośnie do zbrodniczej 
działalności podejrzanego.

Wspomniany wyżej inż. Gesing został przesłuchany z polecenia SSK w Kra-
kowie przez sędziego śledczego Sądu Okręgowego w Rzeszowie – świadek pełnił 
bowiem wówczas funkcję wojewody rzeszowskiego – 3 grudnia 1946 r.36 Jego 
zeznania rzuciły nowe światło na postać Anzelma Pilarka, który zaczął jawić się 
śledczym jako pozbawiony wszelkich skrupułów sadystyczny kapo. Gesing był wię-
ziony w KL Auschwitz w okresie od 13 stycznia do 24 kwietnia 1943 r. i pracował 
w komandzie DAW (Deutsche Ausrüstungswerke – Niemieckie Zakłady Wyposa-
żenia) na składzie materiałów drzewnych, [- -] gdzie właśnie Antoni Pilarek pełnił 
funkcje forarbeira [oryg.] – unterkapo, tj. przodownika grupy ludzi do zleconych czyn-
ności, czy to przy załadowaniu wagonów, czy to przy wyładowaniu wagonów i przeno-
szeniu materjałów drzewnych37. Inżynier był zatrudniony w kancelarii komanda, ale 
także na składzie drzewnym, gdzie miał styczność z Pilarkiem. Wszyscy tam zajęci 

 34 APO, SOW, 16/375, 20/1969, Protokół przesłuchania świadka Wiktora Konkiewicza z dn. 16.11.1946 r., 75-76; 
Ibidem, Protokół przesłuchania świadka Józefa Babickiego z dn. 29.11.1946 r., k. 58-59.

  Wiktor Konkiewicz (w dokumentach także jako Kąklewicz) – ur. 8.05.1891 r. w Strzelnie, kupiec, więzień KL 
Auschwitz (skierowany do obozu w transporcie z warszawskiego Pawiaka 21.07.1941 r.), numer obozowy 
18459, pracował w komandzie DAW (Deutsche Ausrüstungswerke – Niemieckie Zakłady Wyposażenia) od 
1942 r.; w 1944 r. przeniesiony do KL Buchenwald, gdzie został wyzwolony przez wojska amerykańskie (APO, 
SOW, 16/375/20/1969, k. 75; D. Czech, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim-Brzezinka 1992 s. 74).

  Józef Babicki – ur. w 1899 r. w Krakowie, więzień KL Auschwitz (skierowany do obozu w transporcie z wię-
zienia Montelupich 15.06.1942 r.), numer obozowy 39421, przebywał na bloku 11 („blok śmierci”), a następnie 
18, gdzie miał bezpośredni kontakt z A. Pilarkiem (APO, SOW, 16/375/20/1969, k. 58; D. Czech,  op. cit.,  
s. 183).

 35 Zenon Lewandowski – ur. w 1914 r. w Krakowie, w KL Auschwitz od 1941 r. (brak szczegółowych danych), 
gdzie pracował w komandzie DAW. Nie zachowało się jego zeznanie w śledztwie przeciwko Anzelmowi Pi-
larkowi, zachował się natomiast protokół jego przesłuchania ze stycznia 1947 r. w sprawie przeciwko innemu 
kapo z DAW – Wojciechowi Drewniakowi (APO, SOW, 16/375/12/1969 Akta w sprawie karnej o przestęp-
stwo z art. 1 dekretu PKWN z 31 VIII 1944 r. przeciwko Wojciechowi Drewniakowi, Protokół przesłuchania 
świadka Zenona Lewandowskiego z dn. 21.01.1947 r., k. 70-71).

 36 Roman Gesing (1903-1975) – ur. 2.12.1903 r. w Orłowie, absolwent Politechniki Lwowskiej (mgr inż. leśnik, 
1931 r.), działacz ruchu ludowego od 1924 r., m.in. trzykrotny prezes Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej 
„Posiew”, a w latach 1931-1942 członek Rady Naczelnej SL. Aresztowany w marcu 1942 r., więzień obozów kon-
centracyjnych Auschwitz, Oranienburg, Sachsenhusen oraz Buchenwald (aż do wyzwolenia w kwietniu 1945 r.). 
Od listopada 1945 r. do marca 1947 r. wojewoda rzeszowski i członek Rady Naczelnej PSL. Od 1949 r. związany 
z ZSL. Poseł na Sejm Ustawodawczy (1947-1952, wiceprzewodniczący Klubu Poselskiego ZSL) i Sejm II kadencji 
(1957-1961). W latach 1961-1970 Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Działacz ZBoWiD, sekretarz ge-
neralny Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego (Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, 
red. J. Dancygier, Warszawa 1989, s. 122; T. Mołdawa, Ludzie władzy, Warszawa 1991, s. 193, 352-353).

 37 APO, SOW, 16/375, 20/1969, Protokół przesłuchania świadka Romana Gesinga z dn. 3.12.1946 r., k. 52.
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w tych stolarniach mieli różnego rodzaju naszyfki [oryg.] tak zwane winkle. Winkle 
zielone posiadali złodzieje i właśnie Pilarek taki winkiel nosił, jako niemiec [oryg.]38. 
Z jego własnego opowiadania wiadomo mi z resztą, że był on niemcem [oryg.] i za 
takiego on się uważał a [po] polsku też biegle mówił39. Świadek zrelacjonował także 
bestialskie zachowania Pilarka w stosunku do współwięźniów – [- -] uchodził 
w Komandzie za postrach ponieważ znęcał się nad współwięźniami biciem. Pilarek 
stale chodził z grubą laską i chełpił się [nią] [- -]. Codziennie pilnował wyładowania 
i przenoszenia materjałów drzewnych i napędzał więźniów do pracy i przy tej okazji 
i zdarzało się każdego dnia, że kogoś bił. [- -] znęcał się w szczególności na żydach 
[oryg.] i to na tych osobach, które fizycznie nie mogły podołać ciężkiej pracy. [- -] O ile 
mi wiadomo, podejrzany nikogo nie zabił chociaż jak mi opowiadano pobił niektórych 
do tego stopnia, że potem umarli z odniesionych obrażeń40.

Dzięki pośrednictwu Izby Adwokackiej w Krakowie prokuratura ustaliła 
miejsce pobytu prawnika dr. Adama Kozaczki, który w tym czasie pełnił funkcję 
asystenta na wydziale prawa UJ41. Trudności z ustaleniem jego adresu wynikały 

 38 Więźniowie przyjmowani do obozu koncentracyjnego byli oznaczani nie tylko numerem, ale także tzw. 
winklem. Naszyty na pasiaku trójkąt w KL Auschwitz był wymalowany na prostokątnym skrawku płótna 
obok numeru, oznaczał kategorię więźnia. Czerwone oznaczały więźniów politycznych, „ochronnych” (Schut-
zhäftling), w ogromnej większości Polaków, fioletowe Badaczy Pisma Świętego (Internationale Bibelforscher-
-Vereinigung), niebieskie emigrantów, czarne aspołecznych (Asoziale), wreszcie różowe homoseksualistów. 
Żydzi nosili takie same winkle, ale trójkąt z kategorią nakładał się na odwrócony żółty trójkąt, tworząc 
sześcioramienną gwiazdę. Wyjątkową kategorię więźniów z punktu widzenia niniejszego artykułu stanowili 
kryminaliści – Berufsverbrecher (zawodowy przestępca kryminalny) oznaczeni zielonym trójkątem i to oni 
w zdecydowanej większości obsadzali stanowiska więźniów funkcyjnych, w tym kapo i vorarbeiterów (Por. 
T. Iwaszko, Przyczyny osadzania w obozie i kategorie więźniów, w: Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia 
z dziejów obozu, t. II, Więźniowie – życie i praca, red. W. Długoborski, F. Piper, Oświęcim-Brzezinka 1995,  
s. 22-23; szczegółowe studium nad kategoriami i strukturą więźniów: W Sofsky, op. cit, s. 117-129).

 39 APO, SOW, 16/375, 20/1969, k. 52-53.
 40 Ibidem, k. 53.
 41 Adam Kozaczka (1908-1989) ‒ ur. 10.01.1908 r. w Krakowie, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-

wie (doktorat w zakresie prawa karnego, 1931 r.). Przez dwa lata był aplikantem notarialnym, ale ze względu 
na swoje antysanacyjne poglądy został usunięty z pracy. W latach 1934-1939 odbywał aplikację adwokacką 
w Nowym Sączu. W listopadzie 1939 r. wstąpił do SZP a następnie działał w ZWZ w tzw. sądowej grupie 
sztabowej Inspektoratu Nowosądeckiego ZWZ. Działając w konspiracji redagował „Biuletyn Informacyjny” 
(do kwietnia 1941 r.) i pracował w wywiadzie. Został aresztowany przez Gestapo jesienią 1941 r. Osadzony 
w  KL Auschwitz (23.01.1943 r., w transporcie 70 więźniów skierowanych przez Sipo und SD z Krakowa), 
numer obozowy 93198. Dzięki dobrej znajomości języka niemieckiego został zatrudniony w komandzie 
DAW, uczestniczył w obozowym ruchu oporu. W 1944 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen, a stamtąd 
przez Saksonię ewakuowany do północnych Czech, gdzie został wyzwolony przez wojska sowieckie. Po 
wojnie powrócił do pracy w adwokaturze. W latach 1945-1948 był asystentem w katedrze prawa karnego 
i cywilnego UJ, później (do emerytury w 1978 r.) pracował jako adwokat w Nowym Sączu. W 1946 r. bronił 
skutecznie przed Sądem Okręgowym w Wadowicach swojego obozowego kolegę i współwięźnia z Auschwitz 
– Wojciecha Drewniaka. Autor wspomnień oświęcimskich „Cień antropoida” (APMA-B, Arbeitseinsatz, t. 5; 
APO 16/375/12/1969, k. 132-135;  D. Czech, Kalendarz wydarzeń, op. cit., s. 326; Palestra krakowska w służbie 
Ojczyźnie. Księga pamięci adwokatów, Zespół Historyczny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, 
Kraków 2012, s. 40-41; Księga pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości 
Polski południowej 1940-1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, Warszawa-Oświęcim 2002, s. 1591-1600).

z faktu, że poszukiwano prawnika o nazwisku Kozaczek. Ostatecznie został on 
przesłuchany 12 grudnia przez sędziego śledczego Sądu Okręgowego w Krakowie. 
Jako więzień Auschwitz miał bezpośredni kontakt z Pilarkiem, pracując [- -] na 
tym samym komandzie D.A.W. Pilarek pełnił tam funkcję kapo lub unterkapo tzw. 
Holzplatzu42. Kozaczka wspominał, że podejrzany miał opinię „sprytnego bandyty”, 
ale w czasie kiedy adwokat pracował w DAW (koniec 1943 r.), [- -] z bezpośredniej 
obserwacji [Pilarek] zachowywał się bez zarzutu [- -]43.

 Przed sędzią śledczym SO w Katowicach przesłuchany został Zygmunt 
Jankowski – więzień Auschwitz w okresie od września 1942 r. do stycznia 1945 r. 
Podejrzanego znał doskonale, ponieważ pracował w biurze placu drzewnego. Kapo 
był odpowiedzialny za transport drzewa – przyjmowanie go i załadunek. Otóż o ile 
więźniowie nie dość szybko pracowali (a przecież byli to ludzie osłabieni, niedożywieni 
itd.) bił ich niemiłosiernie czym tylko popadło po całym ciele. [- -] Pamiętam iż w 1943 
student z Warszawy lat około 19 rozmawiał ze mną jeszcze około godz. 13, a już po 
południu o godz. około 15 nieśli go zabitego z placu drzewnego44. Jankowski nie widział 

 42 APO, SOW, 16/375, 20/1969, Protokół przesłuchania świadka Adama Kozaczki z dn. 12.12.1946 r., k. 77.
 43 Ibidem.
 44  APO, SOW, 16/375, 20/1969, Protokół przesłuchania świadka Zygmunta Jankowskiego z dn. 23.01.1947 r., k. 
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na własne oczy tego zabójstwa, ale [- -] koledzy opowiadali iż podejrzany zabił go. 
Pilarek zresztą miał w obozie przezwisko „morderca”.

Vernichtung durch Arbeit – zagłada przez pracę

W powyższych zeznaniach świadkowie podają nazwę komanda, w którym 
funkcję kapo pełnił Pilarek, a im przyszło z nim pracować. Jak wyglądała więc 
praca w DAW, a w szczególności na tzw. placu drzewnym?

Praca więźniów w obozach koncentracyjnych do przełomu lat 1938 i1939 
służyć miała wyłącznie potrzebom samych obozów, dzięki czemu miały one być 
gospodarczo samowystarczalne, nie obciążając przez to budżetu państwa. Praca 
ponad siły, często pozbawiona sensu, służyła również do fizycznej eksterminacji 
więźniów. Po wybuchu wojny liczba osadzonych w obozach koncentracyjnych 
zaczęła gwałtownie rosnąć, co stworzyło dużą nadwyżkę rąk do pracy. Decyzją 
Himmlera postanowiono więc wykorzystać niewolniczą pracę więźniów na po-
trzeby przedsiębiorstw SS45. W kwietniu 1938 r. utworzono Niemieckie Zakłady 
Gliny i Kamienia (Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH – DEST), zatrudniające 
więźniów w kamieniołomach, żwirowniach i cegielniach. W maju 1939 r. powstały 
z kolei Niemieckie Zakłady Wyposażenia (DAW), wykorzystujące siłę roboczą 
więźniów w warsztatach stolarskich, ślusarskich i odzieżowych46. Przedsiębiorstwa 
SS wchodziły w skład koncernu Deutsche Wirtschaftsbetriebe, organizacyjnie pod-
porządkowanego grupie urzędów W w SS-WVHA (Główny Urząd Gospodarki 
i Administracji SS)47.

  Zygmunt Jankowski – ur. w 1898 r., przemysłowiec drzewny, podczas okupacji dyrektor tartaku w Iławie, 
członek konspiracyjnej Polskiej Organizacji Narodowo-Syndykalistycznej (PONS). Aresztowany w Myśleni-
cach i przewieziony na Montelupich, więzień KL Auschwitz (skierowany do obozu w transporcie z Krakowa 
30.09.1942 r.), numer obozowy 66706; jako fachowiec w dziedzinie przemysłu drzewnego pracował w biurze 
DAW. Jankowski przebywał w Auschwitz aż do wyzwolenia obozu przez wojska sowieckie (APMA-B, Zespół 
Oświadczenia, t. 65, relacja Zygmunta Jankowskiego, k. 172-183; APO 16/375/20/1969, k. 411-413; D. Czech, 
op. cit., s. 257).

 45 F. Piper, Eksploatacja pracy więźniów, w: Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, t. II, 
Więźniowie – życie i praca, Oświęcim-Brzezinka 1995, s. 56.

  Z pracy więźniów Auschwitz korzystały liczne przedsiębiorstwa prywatne i państwowo-monopolistyczne, 
do największych należały: koncern chemiczny IG Farbenindustrie AG (Buna-Werke), Reichswerke Hermann 
Goering – Bergwerksververwasltung Oberschlesien GmbH (kopalnie Brzeszcze-Jawischowitz i Charlotte 
w Rydułtowach), Berg- und Hüttenwerksgesellschaft Teschen (Berghütte), Energie Versorgung Oberschlesien 
AG czy zakłady Friedrich Krupp AG (ibidem, s. 82-94).

 46 Ibidem, s. 57.
 47 Grupa Urzędów W (Amtsgruppe W – Wirtschaftliche Unternehmungen) w Głównym Urzędzie Gospodarki 

i Administracji SS (SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt (SS-WVHA)) nadzorowała firmy i przed-
siębiorstwa należące do SS.

„Dobre komando” 

Wśród przedsiębiorstw SS wykorzystujących pracę więźniów w KL Auschwitz 
największe znaczenie miało DAW.  W 1940 r. uruchomiono w obozie zakład ob-
róbki drewna, który początkowo zajmował się stolarką budowlaną – produko-
wano w nim okna, drzwi, futryny, ścianki działowe oraz meble, z kolei w warsz-
tacie ślusarskim wyrabiano metalowe okucia48. Baraki DAW mieściły się między 
magazynami mienia pomordowanych, czyli tzw. „Kanadą”, a składem materiałów 
budowlanych (Bauhof)49. Od 1942 r. zmienił się profil wykonywanych przedmio-
tów – w związku z rosnącymi zapotrzebowaniami frontu więźniowie wykonywa-
li skrzynki na amunicję, naprawiano narty oraz wózki do transportu pocisków 
artyleryjskich. W styczniu 1943 r. uruchomiono warsztat naprawy samochodów 
wojskowych, a w dwa miesiące później warsztaty tkackie i wyplatalnię (DAW 
Weberei und Flechterei), wykonujące m.in. gumowe uszczelki. Jesienią powstały 
z kolei zakłady rozbiórki samolotów – Luftwaffen Zerlegebetriebe50.

Sytuacja więźniów i ciężar pracy w DAW były zróżnicowane w zależności od 
wykonywanego zajęcia. Obraz pracy w tym komandzie najlepiej oddają relacje 
zatrudnionych tam więźniów Auschwitz.

Karol Czyszczoń wspominał, że [- -] warunki w jakich pracowaliśmy były zu-
pełnie znośne [- -]. Najważniejsze było to, że zimą budynek DAW był opalany przez 
centralne ogrzewanie [- -]51. Korzystne dla więźniów było sąsiedztwo „Kanady”, 
co stwarzało możliwość „wypadów” do tych baraków, np. po cieplejsze ubra-
nie. Niemcy zatrudniali w komandzie specjalistów w zakresie obróbki drewna 
– dlatego znalazł się tam m.in. Zygmunt Jankowski. Pracujący w komandzie 

 48 Ibidem, s. 80; APO, 16/375/12/1969, Protokół przesłuchania świadka dr. Adama Kozaczki z dn. 20.03.1947 r., 
k. 133-134.

 49 Wspomnienia Rudolfa Hössa, w: Oświęcim w oczach SS. Höss, Broad, Kremer, oprac. J. Bezwińska, D. Czech, 
Katowice 1985, s. 98.

 50 Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, dalej: APMA-B, Zespół Oświadczenia t. 71, rela-
cja Karola Czyszczonia, k. 87-88; APMA-B, Zespół Oświadczenia t. 65, relacja Zygmunta Jankowskiego,  
k. 173; APMA-B, Zespół Oświadczenia t. 65, relacja Edmunda Neimanna, k. 140-145. Por. F. Piper, Zatrudnie-
nie więźniów KL Auschwitz. Organizacja pracy i metody eksploatacji siły roboczej, Oświęcim-Brzezinka 1995,  
s. 207-209.

  Równolegle do wzrostu zadań DAW rósł stan zatrudnienia ‒od 500 (1941 r.) do blisko 3000 więźniów (1944 r.).
 51 APMA-B, Zespół Oświadczenia t. 71, relacja Karola Czyszczonia, k. 94.
  Karol Czyszczoń (ur. 1909), był przed wojną pracownikiem umysłowym w Rabce. Aresztowany za nielegalny 

przerzut przez granicę w Zakopanem (1941 r.), przez zakopiańskie „Palace” i więzienie w Tarnowie trafił do 
KL Auschwitz (numer obozowy 18692). Pracował w komandzie DAW do jesieni 1944 r., kiedy przeniesiony 
został do KL Ravensbrück.
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Polacy starali się w miarę możliwości wciągać do pracy w DAW osoby, które nie 
miały szans przetrwać obozowych warunków, m.in. inteligencję, a także w miarę 
możliwości obsadzać „swoimi” stanowiska funkcyjne. Dlatego też w komandzie 
pracowali świadkowie w śledztwie przeciwko Pilarkowi – dr Kozaczka czy inż. 
Gesing. Edmund Neiman, technik drzewny z Poznańskiego, zdołał objąć sta-
nowisko kapo – Gdy DAW powiększyło się, kierowałem działem tzw. Bankraum 
II [stolarnia na II piętrze budynku DAW ‒ przyp. autora]. Ponieważ brakowało 
Niemców fachowców obsadzałem stanowiska Polakami52. Wśród kapo byli więź-
niowie wspominali m.in. nieznanego z imienia Polaka nazwiskiem Robak53, 
Ludwiga Bytońskiego54, Edmunda Neimana55 oraz wadowiczanina Wojciecha 
Drewniaka (kapo „Wojtek”)56.

 52 APMA-B, Zespół Oświadczenia t. 65, relacja Edmunda Reimana, k. 141.
 53 Najprawdopodobniej polski więzień polityczny Robak (imię nieznane) o numerze obozowym 736. Zwolniony 

z KL Auschwitz (por. APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 71, relacja Karola Czyszczonia, k. 88).
 54 Ludwig Bytoński, numer obozowy 6420, ze Strzyżyna k. Poznania, polski więzień polityczny (APMA-B, Księga 

Bunkra, t 1, s. 101; APMA-B Zespół Oświadczenia, t. 71, k. 88).
 55 Edmund Neiman, numer obozowy 26319, pochodził z Poznania, przetransportowany do KL Auschwitz 

z Fortu VII w Poznaniu 03.03.1942 r., stolarz, a następnie kapo Bankraum II w DAW, we wrześniu 1944 r. 
przetransportowany do KL Ravensbrück (APMA-B, Zespół Oświadczenia t. 65, relacja Edmunda Neimana, 
k. 140-145).

 56 Wojciech Drewniak, ur. 16.04.1922 w Wadowicach, gdzie uczył się w szkole powszechnej, gimnazjum oraz 
w szkole oo. pallotynów na Kopcu. Jego ojciec, por. Wojciech Drewniak był referentem (pracownikiem 
kancelaryjnym) w Rejonowej Komendzie Uzupełnień – stanowisko to objął po por. Karolu Wojtyle seniorze, 
ojcu przyszłego papieża. W 1936 r. Drewniakowie przenieśli się do Nowego Sącza, gdzie w 1939 r. Wojciech 
ukończył liceum przyrodniczo-matematyczne. W czasie kampanii wrześniowej służył jako strzelec w 1 PSP 
i dostał się do sowieckiej niewoli. Po powrocie (listopad 1939 r.) działał w konspiracji, uczestnicząc w prze-
rzucie polskich oficerów przez Słowację na Węgry. Aresztowany przez Gestapo 27.04.1940 r., przez więzienie 
w Tarnowie trafił w pierwszym transporcie do KL Auschwitz jako więzień numer 415 (14.06.1940). Pracował 
początkowo jako robotnik stolarski, a później, w okresie od czerwca 1941 r. do jesieni 1944 r., w stolar-
ni DAW, najpierw jako stolarz maszynowy, następnie vorarbeiter, a od jesieni 1942 r. kapo. 12.11.1944 r. 
przeniesiony do podobozu KL Gross-Rosen – Reichenau (numer obozowy 86750). Po powrocie do kraju 
włączył się w działalność konspiracyjną, uczestnicząc w przerzucie zagrożonych aresztowaniem żołnierzy 
AK na Zachód. 15.03.1946 r. został aresztowany przez kielecki UB i przetransportowany do Warszawy, gdzie 
przez ponad rok toczyło się przeciwko niemu śledztwo o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu. W 1947 r. 
wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Warszawie Drewniak został skazany na karę śmierci 
zamienioną następnie na 10 lat więzienia. Równocześnie do procesu przed WSR toczył się przeciwko niemu 
proces przed SO w Wadowicach o rzekome przestępstwa popełnione w KL Auschwitz. Dzięki doskonałej 
obronie przez dr. Adama Kozaczkę został uniewinniony. Po zwolnieniu z więzienia (1952 r.) pracował 
w przemyśle drzewnym, m.in. w warszawskich Zakładach Drzewnych oraz w Zakładach Stolarki Budowlanej 
w Miereszowie. Ukończył studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu i jako inżynier rozpoczął pracę w Zakła-
dach Stolarki Budowlanej we Włoszczowej. W latach 1972-1981 pracował w Zakładach Stolarki Budowlanej 
w Sokółce. Założyciel i członek Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, członek Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia 
Polski (APMA-B, Roentgen, t. 9, s. 74; ibidem, t. 15, s. 10; APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 71, k. 88;  APO 
16/375/12/1969, Akta sprawy karnej przeciwko Wojciechowi Drewniakowi o przestępstwo z art. 1 dekretu 
z 31 VIII 1944 r.; D. Czech, op. cit., s. 14; M. Siwiec-Cielebon, Wojtyłowie w mundurach i wojskowe ścieżki... 
O dziedzictwie i patriotyzmie przyczynek do życiorysu Karola Wojtyły, „Wadoviana. Przegląd historyczno-
-kulturalny”, 2009, nr 12, s. 20).

Nie wszyscy więźniowie mieli jednak możliwość pracy w budynku.
Zdecydowanie najcięższą pracę wykonywali więźniowie na tzw. placu drzew-

nym, i to nie tyle przez wzgląd na ciężar wykonywanych zadań, ile brutalne trak-
towanie przez kapo – w tym Anzelma Pilarka. Skierowano nas na Holzplatz do 
układania desek. Holzplatz DAW mieścił się tam, gdzie były niskie hale produkcyjne57. 
Były więzień Karol Czyszczoń wspominał [- -] vorarbeitera z placu drzewnego /
Holzplatz/ nazwiskiem Pilarek. Był to Niemiec lub Volksdeutsch w każdym razie roz-
mawiał także po polsku58. Kapo Neiman nie pozwalał bić swoich współwięźniów, 
zwłaszcza kiedy warunki na DAW uległy pewnej poprawie w miarę zatrudniania 
Polaków fachowców, ale zapamiętał, że [- -] jedynie na Holzhofie wyróżniali się 
w mordowaniu Bytoński /prac. w Bankraum I/ i Pilarek59. Sadystyczny vorarbeiter 
Pilarek [- -] słynął z tego, że zabijał więźniów posiadających złote zęby60.

57 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 132, relacja Józefa Majchrzaka, k. 137.
58 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 71, k. 87-88.
59  APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 65, k. 141.
60 APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 71, k. 88.

DAW – więźniowie przy pracy (Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)
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„Maks” Pilarek i Emil Bednarek 
‒ nieścisłości i fałszywe tropy

Jednym z ciekawszych wątków śledztwa w sprawie Anzelma Pilarka były ze-
znania Tadeusza Wróbla i Wacława Ciekaly (vel Ciekały), które zamiast ułatwić 
prokuraturze sporządzenie aktu oskarżenia, przyniosły więcej pytań niż odpo-
wiedzi.

Zeznanie złożone przez przedwojennego przemysłowca z Oświęcimia, 
a w 1946 r. kierownika tartaku Tadeusza Wróbla, choć obciążały podejrzanego, 
zawierały sporo nieścisłości w stosunku do zeznań innych świadków. Przede 
wszystkim Wróbel zeznał, że poznał [- -] Maksa Pilarka (błędnie nazwany Anzel-
mem Pilarkiem) [podkreślenie autora] [- -] w Oświęcimiu 30 X 1942 r. gdzie pełnił 
funkcję unterkapo w bloku 18 aż do maja 1944 r. kiedy jako freiwillig poszedł do 
wojska niemieckiego. Pochodził z okolic Bytomia, i był przemytnikiem ludzi do pracy 
do Niemiec [- -]61. W obozie znalazł się za kradzieże i jako „bandyta” nosił zielony 
winkiel. Świadek opisał Pilarka jako bezwzględnego kapo znęcającego się nad 
współwięźniami i wyłudzającego od nich racje żywnościowe. Zabijał przeciętnie 
około 2 ludzi dziennie, a w czasie pracy przeciążał więźniów ciężarami np. przy no-
szeniu desek mokrych [- -] bił upadającego do nieprzytomności62.

Najwięcej wątpliwości śledczych budziło imię Maks. Pilarek występował prze-
cież pod dwoma imionami Anzelm Anton (vel Antoni) od czasu jego uwięzienia 
w Niemczech po ekstradycję do Polski. W celu wyjaśnienia tej kwestii Tadeusz 
Wróbel został przesłuchany powtórnie (21 grudnia). Świadek był więźniem Au-
schwitz od października 1942 r. do czerwca 1944 r. (numer obozowy 72064) i przez 
cały ten czas pracował z Maksem Pilarkiem „unterkapem”. W Odezwie Sądu Okrę-
gowego w Wadowicach widocznie zaszła pomyłka bo podejrzany nazywał się Maks 
Pilarek i pochodził rodem z Powiatu Bytomskiego. Wiem o tym, że podejrzany był 
burmistrzem ostatnio w swojej gminie położonej 7 kl [km] od Bytomia i w Katowicach 
na sesji został ujawniony i aresztowany63. Poza funkcją obozową i miejscem pracy 
nie zgadzało się więc nic. Prokuratura wadowicka zwróciła się do Katowic z zapy-

 61 APO, SOW, 16/375, 20/1969, Protokół przesłuchania świadka Tadeusza Wróbla z dn. 10.12.1946 r., k. 56.
  Tadeusz Wróbel – ur. 1899, kupiec z Oświęcimia; więzień KL Auschwitz (numer obozowy 20858), w obo-

zie przebywał od jesieni 1942 r. do czerwca 1944 r. (APMA-B, Roentgen, t. 6, s. 193; APO 16/375/12/1969,  
k. 206-208 i in.).

 62 Ibidem, k. 57.
 63 APO, SOW, 16/375, 20/1969, Protokół przesłuchania świadka Tadeusza Wróbla z dn. 21.12.1946 r., k. 83.

taniem, czy przed tamtejszym sądem nie toczy się już sprawa przeciwko Maksowi 
Pilarkowi64. Mimo jednak rozlicznych wątpliwości uwzględniono zeznania Wróbla 
– nie było bowiem w DAW innego kapo o nazwisku Pilarek.

 7 stycznia 1947 r. przed sędzią śledczym Sądu Okręgowego w Warszawie 
złożył zeznanie handlowiec ze stolicy Wacław Ciekala. Poszukiwał on niejakiego 
Emila Bednarka, kapo, który w Auschwitz na jego oczach zamordował mu ojca. 
Świadek pamiętał numer obozowy zabójcy ‒ 1325.  Co prawda nie znał nazwiska 
Pilarka, ale [- -] ponieważ przed świętami Bożego Narodzenia słyszałem, że Bednarka 
odnaleziono, przychodzi mi więc na myśl, że może Pilarek i Bednarek są tą samą oso-
bą65. Zeznania mogły być przełomem w śledztwie, ponieważ pojawił się wreszcie 
bezpośredni świadek morderstwa, które mógł popełnić podejrzany. Ponadto śled-
czy nie znali numeru obozowego Pilarka.

Ale czy Pilarek i Bednarek to ta sama osoba?
W tej kwestii sąd zwrócił się do Polskiego Związku byłych Więźniów Politycz-

nych w Krakowie66. Sprawa była bardzo pilna, bo mijał sześciomiesięczny areszt 
wobec podejrzanego kapo z placu drzewnego, a nie sporządzono jeszcze przeciw-
ko niemu aktu oskarżenia. Na prośbę wadowickiej prokuratury Wacław Ciekala 
został ponownie przesłuchany pod przysięgą przez śledczego Sądu Okręgowego 
w Warszawie, tym razem okazano mu także zdjęcie Pilarka67. Niestety Ciekala nie 
rozpoznał na fotografii zabójcy swojego ojca. Na domiar złego krakowskie Koło 
Powiatowe Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych nie odnalazło w reje-
strach obozowych PCK ani numeru 1325, ani nazwiska Anzelma Pilarka.

Trop Emila Bednarka okazał się więc fałszywy68.

 64 APO, SOW, 16/375, 20/1969, Pismo do Prokuratora SO w Katowicach z dn. 3.01.1947 r., k. 87.
 65 APO, SOW, 16/375, 20/1969, Protokół przesłuchania świadka W. Ciekaly z dn. 7.01.1947, k. 95-96.
 66  APO, SOW, 16/375, 20/1969, Pismo Prokuratury SO w Wadowicach do PZb.WP w Krakowie z dn. 7.01.1947, 

k. 88.
 67 APO, SOW, 16/375, 20/1969, Pismo Prokuratury SO w Wadowicach do sędziego śledczego SO w Warszawie 

z dn. 5.02.1947, k. 123.
 68 APO, SOW, 16/375, 20/1969, Protokół przesłuchania świadka W. Ciekaly z dn. 3.03.1947, k. 124-125; ibidem, 

Pismo PZb.WP w Krakowie do SO w Wadowicach, k. 112.
  Emil Bednarek (1907-2001), więzień KL Auschwitz od lipca 1940 r. (numer obozowy 1325), blokowy i kapo 

kompanii karnej, który dopuścił się licznych zbrodni na więźniach, został aresztowany dopiero w listopadzie 
1960 r. W procesie zbrodniarzy z Auschwitz we Frankfurcie nad Menem został skazany na karę dożywotniego 
ciężkiego więzienia ale już w maju 1965 r. (!) ułaskawiono go, a kara została zamieniona na 20 lat więzienia. 
Na wolność wyszedł w 1975 r. (por. W. Renz, op. cit., s. 174, 179 i in.; K. Smoleń, op. cit., s. 168-172; Z. Jagoda, 
S. Kłodziński, J. Masłowski, Więźniowie Oświęcimia, Kraków‒Wrocław 1984, s. 33, 34 i in.).



167166

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

Akt oskarżenia

Pierwsze przesłuchanie podejrzanego w Polsce odbyło się dopiero w lutym 
1947 r. ‒ Pilarek złożył wówczas zeznanie przed funkcjonariuszem UB Francisz-
kiem Zielińskim w więzieniu Montelupich, gdzie przebywał od listopada 1946 r.69 
Miało ono wyłącznie charakter informacyjny na potrzeby śledztwa, oficer ustalił 
bowiem tylko, jaki numer obozowy nosił podejrzany. Pilarek zeznał więc, że miał 
wyszyty na pasiaku numer 15577, ale nie miał go wytatuowanego na ręce70.

Akt oskarżenia przeciwko Anzelmowi Antonowi Pilarkowi wadowicka pro-
kuratura przedstawiła ostatecznie 22 maja 1947 r. Zebrane do tego czasu materia-
ły i zeznania świadków pozwoliły wiceprokuratorowi Sądu Okręgowego Fritze-
mu oskarżyć Pilarka o udział w zabójstwach współwięźniów KL Auschwitz jako 
unterkapo i vorarbeiter, zmuszanie ich do nadmiernej pracy, zabór przydziałów 
żywnościowych i znęcania się nad nimi oraz o to, że [- -] w lecie 1944 r. wstąpiw-
szy w Oświęcimiu ochotniczo do formacji SS brał udział w organizacji przestępczej 
powołanej przez władze państwa niemieckiego71.

Po przedstawieniu aktu oskarżenia więzień zwrócił się z prośbą o przydziele-
nie mu obrońcy z urzędu, którym został dr Józef Kubiczek. Jednocześnie w związku 
z tym, że proces przeciwko niemu toczyć się miał przed sądem w Wadowicach, 
oskarżony został 22 lipca 1947 r. przetransportowany w konwoju milicyjnym 
z Krakowa do wadowickiego więzienia karno-śledczego72.

Wadowiczanie oskarżają

Zanim doszło do pierwszej rozprawy sądowej, w październiku i listopadzie 
1947 r. wadowicka prokuratura przesłuchała kolejnych świadków w sprawie Pilar-
ka. Wśród przesłuchanych znaleźli się także mieszkańcy ziemi wadowickiej, którzy 
będąc więźniami Auschwitz, mieli kontakt z oskarżonym.

 69 APO, SOW, 16/375/20/1969, Komunikat Naczelnika Więzienia Montelupich w Krakowie z dn. 23.11.1946 r., 
k. 46.

 70 APO, SOW, 16/375/20/1969, Protokół przesłuchania podejrzanego z dn. 14.02.1947 r., k. 114-115.
  Ręce i ramiona Pilarka, co ustalili już brytyjscy śledczy, pokrywały tatuaże więzienne (por. APO, SOW, 16/375, 

20/1969, Tłumaczenia wierzytelne protokołów przesłuchań przez brytyjską misję wojskową w Belsen, k. 154).
 71 APO, SOW, 16/375/20/1969, Akt oskarżenia przeciwko A. Pilarkowi z dn. 22.05.1947 r., k. 166-167.
 72 APO, SOW, 16/375/20/1969, Pismo Komendy MO w Krakowie do SO w Wadowicach z dn. 15.10.1947 r.,  

k. 171.

W dniu 19 października 1947 r. przed prokuratorem Sądu Okręgowego w Wa-
dowicach przesłuchanych zostało trzech świadków: Franciszek Sobczyński z Wa-
dowic, Józef Majchrzak i Józef Tłomak, obaj z Tomic.

Franciszek Sobczyński (w dokumentach błędnie „Sopczyński”) z zawodu 
był stolarzem i jako więzień Auschwitz zatrudniony był w zakładach stolarskich 
DAW73. Tam zetknął się z oskarżonym, który [- -] też był więźniem i sprawował funk-
cje tzw. Vorarbeiter i jako przodownik pracował w podkomandzie na placu drzewnym 
/Holzplatz/ i do jego funkcji należało zlecanie więźniom ażeby drzewo z placu dostar-
czyć do warsztatów [- -]74. Świadek widział jak oskarżony znęcał się nad więźniami 
– [- -] wychodząc z warsztatu do ustępu, który znajdował się na placu drzewnym 
widziałem może z 10 razy jak Anzelm Pilarek bił więźniów listwami drzewnymi „co 
tylko wlazło“ i gdzie tylko mógł, przy czym [- -] wyzywał ich słowami wy są pierońskie 
żydy, wy są pierońskie poloki75.

Zeznania kolejnego świadka – Józefa Majchrzaka, potwierdziły miejsce za-
trudnienia i rolę, jaką Anzelm Pilarek spełniał, [- -] będąc więźniem jako tak zwany 
Vorarbeiter na komandzie D.A.W. /zakłady stolarskie/. Majchrzak był wielokrotnie 
naocznym świadkiem bicia współwięźniów przez oskarżonego, który gdy [- -] 
więzień bity przez niego upadł na ziemię to kopnął go jeszcze nogą. Nie widziałem 
natomiast czy bijąc kogoś – zabił76. Zeznania tomiczanina były istotne, ponieważ 

 73 Franciszek Sobczyński – ur. 22.01.1913 r. w Kolbuszowej, kapral 12 pp, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. 
i żołnierz AK, więzień KL Auschwitz (skierowany do obozu w transporcie 28 więźniów Stapo z Katowic 
09.03.1942 r.), numer obozowy 26635; 24.08.1944 r. wywieziony do KL Ravensbrück. Po wojnie mieszkał 
w Wadowicach na ul. I. Krasińskiego, zm. w 1969 r. (Archiwum PMA-B, Wniosek IG Farben, t.19, k. 579, 780; 
ibidem, t. 21, k. 1004; APMA-B, Lista zdeponowanych pieniędzy (15.10.1942); APMA-B, Listy wywozowe do 
KL Ravensbrück; D. Czech, op. cit.,  s. 141; G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 230).

 74 APO, SOW, 16/375/20/1969, Protokół przesłuchania świadka Franciszka Sobczyńskiego z dn. 19.10.1947 r., 
k. 190.

 75 Ibidem.
 76 APO, SOW, 16/375/20/1969, Protokół przesłuchania świadka Józefa Majchrzaka z dn. 19.10.1947 r., k. 187.
  Józef Majchrzak – ur. 02.10.1923 r. w Tomicach, aresztowany w kwietniu 1942 r. przez Gestapo w Bielsku,  

więzień KL Auschwitz (skierowany do obozu w transporcie z Katowic 27.04.1942 r.), numer obozowy 33204; 
później kolejno w KL Dachau, KL Buchenwald i Leitmeritz, podobozie KL Flossenbürg, zlokalizowanym na 
terenie czeskiego miasta Litoměřice; wyzwolony 08.05.1945 r. przez wojska amerykańskie; po wojnie mieszkał 
w Andrychowie (APO, SOW, 16/375/20/1969, k. 187-188; APMA-B, Häftlingskrankenbau (Książka szpitala 
bloku, dalej: HKB) 20, k. 109 (8.09.1942); ibidem, k. 120 (30.09.1942); APMA-B, Korespondencja obozowa, t. 
51; APMA-B, Lista zdeponowanych pieniędzy, inw. 5144 (15.10.1942); APMA-B, Dowody nadania pieniędzy 
(1.08.1942-2.08.1943); APMA-B, Listy wywozowe do KL Dachau, t. 3, k. 55; por. D. Czech, op. cit., s. 159).

  W 1940 r. Józef Majchrzak przyłączył się do konspiracyjnej organizacji – Związek Biały Orzeł. Wspólnie 
z pracującymi w wadowickiej drukarni Adamem Durą i Władysławem Habrzykiem tworzyli tzw. trójkę, 
której spotkania odbywały się u Jakuba Banasia w jego mieszkaniu na ul. Zatorskiej. Zadaniem Związku 
była pomoc uciekinierom i wysiedlonym, a przede wszystkim ułatwianie przekraczania granicy między 
Generalnym Gubernatorstwem a Rzeszą, która przebiegała na rzece Skawie. W 1941 r. został aresztowany 
Jakub Banaś, a kilka miesięcy później (najprawdopodobniej w wyniku działalności konfidentów) Gestapo 
aresztowało Majchrzaka oraz kolejnych mieszkańców Wadowic i okolic: Franciszka Nogalę, Juliana Paśnika 
i Jana Cierpiałka z Frydrychowic. Wszyscy zostali wywiezieni do KL Auschwitz – Józef Majchrzak z bloku 
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fakty, które przedstawił, wydarzyły się między majem a sierpniem 1942 r. – jego 
relacja zadawała więc tym samym kłam dotychczasowym zeznaniom Pilarka.

W odróżnieniu od wyżej wymienionych świadków Józef Tłomak nie widział 
aktów przemocy popełnianych przez oskarżonego, ponieważ nie pracował w ko-
mandzie DAW, ale o Pilarku głośno było w obozie i miał opinię „wielkiego drania”77. 
Zeznania przed prokuratorem złożyli jeszcze dwaj pracownicy organizowanego 
właśnie Państwowego Muzeum w Oświęcimiu, byli więźniowie Auschwitz: Feliks 
Cendrowski i Kazimierz Waliński78. Pierwszy był świadkiem pobić i znęcania się 
nad współwięźniami przez oskarżonego, drugi – jako jedyny w procesie – sam padł 
ofiarą agresji Pilarka. Waliński, który pracował przez pewien czas w DAW, zeznał 
[- -] w grudniu 1941 r. kiedy zamiatałem podwórze a później budynek podszedł do 
mnie Anzelm Pilarek i wyrzucał [oryg.] mnie z powrotem na podwórze. Ja opierałem 
się temu, gdyż twierdziłem, że capo zezwolił mi zamiatać wnętrze. Wówczas Pilarek 
zawezwał [drugiego] capo i razem z nim zbili mnie w straszliwy sposób. Bili mnie 
po całym ciele, i to nie ręką a trzonkiem łopaty79. Pomijając więc kolejny dowód na 
sadystyczne zachowania oskarżonego, świadek Waliński podważył wcześniejsze ze-
znania Pilarka dotyczące okresu pełnienia przez niego funkcji kapo i vorarbeitera.

Wszyscy świadkowie rozpoznali w oskarżonym Anzelma Pilarka – kapo 
zHolzplatzu.

śmierci trafił do DAW jako stolarz (pracował m.in. na placu drzewnym, a później w kartoflarni), Jakub 
Banaś (numer obozowy 7592) został rozstrzelany 19.08.1942 r., Jan Cierpiałek zmarł 31.08.1942 r., Julian 
Paśnik (numer obozowy 33202) zmarł latem 1942 r., Franciszek Nogala (numer obozowy 33203) przeżył 
obóz i wrócił do Wadowic (zm. 1992 r.) (APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 132, Relacja Józefa Majchrzaka,  
k. 129-144; APMA-B, Książka Bloku 4, t. 1, s. 10; APMA-B, Roentgen, t. 4, s. 41 (Banas Jakob); APMA-B, Księgi 
zgonów, t. 18, s. 746 (Cierpiałek Johann); APMA-B, Roentgen, t. 12, s. 31; ibidem, t. 20, s. 27; ibidem, t. 21,  
s. 23, 85; ibidem, t. 22, s. 73, 136, 221 (Paśnik Julian); por. D. Czech, op. cit., s. 159).

 77 APO, SOW, 16/375/20/1969, Protokół przesłuchania świadka Józefa Tłomaka z dn. 19.10.1947 r., k. 189.
  Józef Tłomak – ur. 24.03.1923 r. w Tomicach, więzień KL Auschwitz (skierowany do obozu z Katowic 

06.01.1943 r.), numer obozowy 85481, przeniesiony do KL Dachau, wyzwolony 29.04.1945 r.; po wojnie pra-
cował w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu (APMA-B, Hygiene Institut SS, segr. 40, k. 555 (17.06.1944); 
ibidem, segr. 53, k. 827 (19.10.1944); ibidem, segr. 30, k. 980 (9.03.1944); APMA-B, HKB 21, k. 28 (20.03.1943), 
APMA-B, Księga Chirurgii; APO 16/375/12/1969, k. 189; D. Czech, op. cit., s. 316).

 78 APO, SOW, 16/375/20/1969, Protokół przesłuchania świadka Feliksa Cendrowskiego z dn. 19.11.1947 r.,  
k. 182; Ibidem, Protokół przesłuchania świadka Kazimierza Walińskiego z dn. 19.11.1947 r., k. 183.

 Feliks Cendrowski – ur. 27.11.1913 r. w Moczydle, więzień KL Auschwitz (skierowany do obozu 
koncentracyjnego w pierwszym transporcie z dystryktu warszawskiego 15.08.1940 r.), numer obozowy 1787, 
w 1944 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen (APO, SOW, 16/375/20/1969, k. 182; D.Czech, op. cit., s. 26-27).

 Kazimierz Waliński – ur. 4.03.1899 r., więzień KL Auschwitz w latach 1940-1942 (APO, SOW, 16/375/20/1969, 
k. 183).

 79 APO, SOW,  16/375/20/1969, k. 183.

Przed obliczem wadowickiej Temidy

Pierwsza rozprawa przeciwko Pilarkowi odbyła się przed Sądem Okręgowym 
w Wadowicach 3 grudnia 1947 r. Oskarżony, w towarzystwie swojego adwokata 
dr. Kubiczka, został doprowadzony do sądu z tutejszego więzienia. Cała grudnio-
wa rozprawa była właściwie konfrontacją dwóch osób – oskarżonego Anzelma 
Pilarka i jedynego obecnego w sądzie świadka – Antoniego Klimczaka, byłego 
więźnia Auschwitz, który w obozie pełnił funkcję rzeczoznawcy drzewnego na 
Holzplatzu80. Klimczak potwierdził, że Pilarek był więźniem funkcyjnym, a na pa-
siaku miał naszyty zielony trójkąt: z odznaki oskarżonego wynikało, że był przestępcą 
zawodowym81. Wyłudzał od współwięźniów racje żywnościowe i bił nielitościwie 
za każde „przewinienie”. Specjalnością oskarżonego było chwytanie za kołnierz więź-
nia, wywracanie na ziemię, bicie i kopanie. Świadek widział, jak Pilarek znęcał się 
nad współwięźniami, a skatowanie studenta z Warszawy, który w wyniku pobicia 
zmarł w szpitalu, było przyczyną decyzji więźniów o uśmierceniu kapo. Tymczasem 
oskarżony wtedy zapadł na chorobę kamieni żółciowych82. W drugiej połowie 1944 r. 
Pilarek zgłosił się ochotniczo do SS [- -] do tzw. oddziałów do zwalczania band. 
Widziałem go w mundurze z trupią główką na czapce jak wyjeżdżał z obozu z innymi83.

Pilarek nie poczuwał się do winy i złożył bardzo obszerne wyjaśnienia 
dotyczące swego pobytu w obozie. Do Auschwitz został skierowany w trans-
porcie 9 maja 1941 r.84 i po niespełna miesiącu został przydzielony do bloku 
11, a następnie 4. Pracował w tym czasie m.in. przy budowie fabryki Buna. Za 
bliżej nieokreślone przewinienie został aresztowany, pobity przez esesmanów 
i umieszczony ponownie w bloku 11. Uniknął śmierci tylko dlatego, że poddano 

 80 Antoni Klimczak został przesłuchany wcześniej przez Sąd Grodzki w Oświęcimiu (por. APO, SOW, 
16/375/20/1969, Protokół przesłuchania świadka Antoniego Klimczaka z dn. 06.02.1947, k. 109-110).

  Antoni Klimczak – ur. 1903 r., kierownik szkoły powszechnej ze Starych Stawów k. Oświęcimia, więzień 
KL Auschwitz, przebywał początkowo na bloku 4, a następnie został przeniesiony do bloku 10 (wg nowej 
numeracji 18), pracował w komandzie DAW od 1942 r. do marca 1944 r. (APO, SOW, 16/375/20/1969, k. 109; 
APO, SOW, 16/375/12/1969, k. 27-28).

 81 APO, SOW, 16/375/20/1969, Protokół rozprawy głównej z dn. 03.12.1947 r., k. 207.
 82 Ibidem, k. 208.
  Informacja o hospitalizacji Pilarka znajduje potwierdzenie w dokumentach obozowych – kapo wymieniany 

jest kilkakrotnie w Książce szpitala obozowego bloku nr 28 (por. APMA-B, HKB 28, t. 1, k. 201; ibidem, t. 2, 
k. 457 i 532) oraz Książce obozowej stacji rentgenowskiej (por. APMA-B, Roentgen, t. 6, k. 19, 28 i 30; ibidem, 
t. 6a, k. 134 i 147; ibidem, t. 12, k. 106; ibidem, t. 17, k. 33; ibidem, t. 20, k. 23).

 83 APO, SOW,  16/375/20/1969, k. 208.
 84 Oskarżony mylił się co do daty swego przybycia do KL Auschwitz, przybył bowiem do obozu w zbiorowym 

transporcie 15 więźniów w dniu 14.05.1941 r. (por. APMA-B, Transportzettel, rk 2951, k. 15 (16.05.1941);  
por. D. Czech, op. cit., s. 62).
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go doświadczeniom z nowymi zastrzykami, które przeżył. Od wiosny 1942 r. 
przebywał na bloku 18 i został zatrudniony w DAW na placu drzewnym jako 
vorarbeiter85. Z końcem 1943 r. lub z początkiem 1944 r. otrzymałem opaskę żółtą 
na ramię z napisem U-capo [untercapo], którą wręczył mi mój capo [- -] Antoni 
Klimczak86. Zarzuty o znęcanie się nad więźniami Pilarek zdecydowanie odrzucał: 
[- -] biłem dlatego, że nie chciałem meldować [u esesmanów] tych więźniów, którzy 
bądź nie stosowali się do przepisów, bądź uchylali od pracy, dopuszczali się pewnych 
przekroczeń a nawet kradzieży87.

W kwietniu 1944 r. pojawiła się możliwość ochotniczego zaciągu więźniów 
reichsdeutchów do służby wojskowej. Pilarek zdecydował się wówczas [- -] tylko 
pozornie wstąpić do wojska do O.T. Czy też innej, a faktycznie unikać czynności woj-
skowych, mając pewność, że Niemcy przegrają88. W „starym mundurze wojskowym” 
oskarżony przemierzył drogę do Mińska, a następnie przez ogarniętą powstaniem 
Warszawę do Niemiec.

Rozprawa w związku z nieobecnością większości świadków oskarżenia i proś-
bą obrony o powołanie nowych świadków została odroczona.

Kto potwierdzi niewinność oskarżonego?

Ciężar oskarżeń był przytłaczający i zarówno oskarżony, jak i jego obrońca 
zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji. Szansą dla Pilarka było wskazanie świad-
ków, którzy mogliby potwierdzić jego niewinność wobec aktu oskarżenia. Wśród 
osób, o których przesłuchanie wnosił oskarżony, znaleźli się m.in. bracia Edward 
i Ludwik Wrona. Świadkowie ci, jak oświadczył były kapo, zeznać mieli [- -] na treść 
obrony mojej – a w szczególności na zachowanie się moje w obozie w Oświęcimiu – oraz 
na okoliczność, że odnośnie do współwięźniów odnosiłem się życzliwie – że świadkowie 
ci wspólnie ze mną pracowali – i nigdy nie zauważyli – abym dokonywał jakichkolwiek 
zabójstw. Względnie bił i kopał więźniów itp89.

 85 APO, SOW,  16/375/20/1969, k. 200.
 86 Klimczak zdecydowanie odpierał oskarżenia o pełnienie przez niego funkcji kapo, mówił jedynie o funkcji 

rzeczoznawcy drzewnego – sam Pilarek nie mógł tego dowieść w swym bałamutnym zeznaniu, twierdząc, 
że Klimczak nie nosił żadnej opaski kapo (por. APO, SOW,  16/375/20/1969, k. 200, 207).

 87  APO, SOW,  16/375/20/1969, k. 200.
 88 Ibidem, k. 201.
  Najprawdopodobniej chodzi o Organization Todt, nadzorowaną od 1944 r. przez SS.
 89 APO, SOW,  16/375/20/1969, Pismo dr. J. Kubiczka do SO w Wadowicach, k. 213.

Kolejna rozprawa przed wadowickim sądem odbyła się dopiero 14 września 
1948 r. Anzelm Pilarek, doprowadzony z tutejszego więzienia przez milicjantów, 
miał już nowego obrońcę z urzędu – dr. Edwarda Raimana90.

Zeznania oskarżonego ujawniły nowe fakty. Pilarek „przypomniał sobie”, że na 
placu drzewnym był zatrudniony od czerwca 1942 r. (a nie jak wcześniej twierdził, 
od wiosny) do maja 1944 r. Odnosząc się do zeznań Tadeusza Wróbla, oświadczył 
– Nazywano mnie Maksem albowiem tak mnie przezwał Antoni Klimczak91. Nic nie 
wiadomo mu o wyroku śmierci wydanym przez współwięźniów, o którym zeznał 
Klimczak, a w szpitalu przebywał po pobiciu go przez esesmanów, a nie w wyniku 
choroby. Obciążające go zeznania świadków, m.in. Jankowskiego, Gesinga czy Wró-
bla, odrzucał, twierdząc m.in., że opinię sadysty bijącego więźniów bukową laską 
(czy deską) zyskać mógł przez swój humor (!): [- -] możliwe, że nieraz ze żartów 
chełpiłem się jakąś laską [- -]92.

Linia obrony oskarżonego skoncentrowała się na dowiedzeniu, że choć nieraz 
uderzył czy kopnął więźnia, to czynił to wyłącznie dla „jego dobra”. W akcie oskar-
żenia znalazł się ponadto zarzut, że Pilarek ochotniczo zaciągnął się do SS w 1944 r. 
Już sama przynależność do tej organizacji jako zbrodniczej była przestępstwem, 
więc by oczyścić się z tych oskarżeń, były kapo tłumaczył – Odnośnie przynależności 
do SS. podaję [- -], że dobrowolnie się nie zgłaszałem a tylko wcielono mnie bez pytania 
o zgodę. Wybrano w tym celu 130 ludzi którym dano mundury SS a ponieważ było 

 90 Dr Edward Raiman (1898-1970) – urodził się w Ślemieniu, w 1920 r. ukończył Akademię Handlową w Kra-
kowie, a pięć lat później Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując tytuł doktora 
praw (08.06.1925). Praktykę adwokacką rozpoczął w Wadowicach w 1931 r., pełniąc jednocześnie liczne 
funkcje społeczne, m.in. ławnika, członka komisji prawniczej, szkolnej i budżetowej w Zarządzie Miejskim 
w Wadowicach, członka Powiatowej Komisji PW i WF (od 1933 r.) czy przewodniczącego Sądu Koleżeń-
skiego Związku Inwalidów Wojennych RP. We wrześniu 1939 r. przejął kancelarię adwokacką po dr. J. Putku, 
który w obawie przed aresztowaniem opuścił Wadowice. Podczas okupacji Raiman pracował jako robotnik 
w Monopolu Tytoniowym w Radomiu, a następnie, aż do wyzwolenia w styczniu 1945 r., pracownik umy-
słowy Monopolu Tytoniowego Czyżyny. Po wojnie wrócił do Wadowic, gdzie początkowo pracował w Spółce 
Rolnej, a następnie wrócił do praktyki adwokackiej, pracował także w Zarządzie Miejskim jako członek 
komisji prawniczej i ławnik. Był obrońcą z urzędu w najtrudniejszych wadowickich procesach hitlerowskich 
zbrodniarzy wojennych z KL Auschwitz – m. in. SS-Rottenführera Josefa Labuzgi i SS-Rottenführera Basila 
(Wasyla) Buraka. Od 1948 r. był również członkiem Rady Szpitala Miejskiego. W 1966 r. przeszedł na rentę 
inwalidzką. Zmarł 6 czerwca 1970 r. Właściciel kamienicy przy ul. Sienkiewicza 3. Mąż Stefanii Raimano-
wej (1904-1998) – nauczycielki języka polskiego w wadowickim LO, żeńskim seminarium nauczycielskim 
oraz Technikum Ekonomicznym (Archiwum Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie, Akta Osobowe 
dr. Edwarda Reimanna, Ankieta Personalna; APO 16/375/5/1969, Akta w sprawie karnej przeciwko Josefowi 
Labuzga; APO 16/375/16/1969, Akta w sprawie karnej przeciwko Basilowi Burak; G. Studnicki, Kto był kim 
w Wadowicach?, op. cit., s. 203; G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996, 
s. 157, 180, 193; idem, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991, 
s. 79; M. Witkowski, Trybun Ludowy – rzecz o Józefie Putku, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 
2013, nr 15, s. 101).

 91 APO, SOW,  16/375/20/1969, Protokół rozprawy głównej z dn. 14.09.1948 r., k. 227.
 92 Ibidem, k 226.
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mundurów 124 dlatego też ja i kilku moich kolegów dostało mundury bez oznak SS. 
– Oświadczono nam, że mamy oczyszczać lasy na rosyjskim froncie koło Mińska. – W 
drodze w Mysłowicach uciekłem korzystając z chwilowego urlopu [- -]93. W ciągu kilku 
miesięcy, jakie minęły od pierwszej rozprawy, Pilarek „przypomniał” więc sobie, 
że do Mińska nie dotarł, ale jednocześnie podał szczegóły dalszych wydarzeń. 
Aresztowany przez granatową policję, które przekazała go w ręce gestapo, został 
odesłany na front do swojej kompanii, [- -] stwierdzam, że była to formacja Waffen 
SS jak to wynikało z marszruty a w szczególności Waffen SS Dyrlewangera94. Formacji 
swojej jednak, jak zeznał, nie znalazł.

Wśród nowych świadków, którzy zostali wezwani na rozprawę, znaleźli się 
bracia Edward i Ludwik Wrona95. Ludwik oświadczył, że Pilarek nosił opaskę 
unterkapo i zielony trójkąt [- -] skierowany wierzchołkiem do dołu [- -]96. Świadek 
nie mógł potwierdzić oskarżeń, gdyż nie pracował na placu drzewnym. Jego brat 
Edward także nie posiadał wiedzy o działalności przestępczej Pilarka, a z rozmów 
z nim przy pompie wodnej, którą obsługiwał, będąc w Auschwitz, stwierdzić mógł 
jedynie jego „bardzo niski poziom moralny” i „pogoń za jedzeniem”97.

Swoje zeznania o pobiciu przez oskarżonego potwierdził Kazimierz Waliński, 
dodając, że Pilarek bił go razem z kapo Antonim Klimczakiem oraz że oskarżo-
ny miał [- -] trójkąt zielony zwrócony wierzchołkiem ku górze98. Swoje obciążające 
Pilarka zeznania potwierdzili ponadto: Franciszek Sobczyński, Józef Majchrzak 
i Józef Tłomak.

 93 Ibidem, k. 227.
 94 Ibidem, k. 226.
  36 Dywizja Grenadierów SS „Dirlewanger”, dowodzona przez SS-Oberführera dr. Oskara Dirlewangera (zwana 

Brygadą Dirlewangera), rekrutowała się przede wszystkim spośród więźniów kryminalnych, recydywistów 
i przestępców osadzonych w obozach koncentracyjnych. Członkowie jednostki zajmowali się m.in. zwal-
czaniem partyzantów na Białorusi w okresie 02.1942–07.1944, później uczestniczyli w tłumieniu powstania 
warszawskiego.

  Przymusowe wcielenie do SS, o którym zeznał Anzelm Pilarek, odnosi się zapewne do konwoju krymina-
listów z Auschwitz z 19.05.1944 r., liczącego 182 ludzi, którzy mieli wzmocnić siły Dirlewangera w Mińsku 
(por. Ch. Ingrao, Czarni myśliwi. Brygada Dirlewangera, Wołowiec 2011, s. 62).

 95 Ludwik Wrona – ur. 11.08.1921 r. w Tuchowie, uczeń gimnazjum, więzień KL Auschwitz (skierowany do obozu 
w pierwszym transporcie więźniów politycznych z Tarnowa, 14.06.1940 r.), numer obozowy 457; przeniesiony 
w 1944 r. do KL Flossenbürg (APO, SOW, 16/375/20/1969, k. 213-214; APMA-B, Listy transportowe z Auschwitz, 
s. 2; D. Czech, Kalendarz wydarzeń, s. 14).

  Edward Wrona – ur. 13.10.1913 r. w Tuchowie (brat Ludwika), laborant, więzień KL Auschwitz (skierowany 
do obozu w pierwszym transporcie więźniów politycznych z Tarnowa, 14.06.1940 r.), numer obozowy 206, 
przeniesiony w 1944 r. do KL Flossenbürg (APO, SOW, 16/375/20/1969, k. 213-214; APMA-B, Listy transpor-
towe z Auschwitz, s. 2; D. Czech, op. cit., s. 14).

 96 Ibidem, k. 229.
 97 Ibidem.
 98 APO, SOW,  16/375/20/1969, k. 230.
  Nie udało się ustalić odpowiedzialności Antoniego Klimczaka za to wydarzenie.

Na wniosek obrońcy do następnej rozprawy powołani mieli być kolejni świad-
kowie obrony oraz wykonana miała zostać ekspertyza psychiatryczna Anzelma 
Pilarka, który w 1920 r. „chorował nerwowo” i leczył się w Warszawie99.

Psychopata konstytucjonalny 
z instynktami sadystycznymi

Kolejnymi świadkami obrony byli esesmani z załogi KL Auschwitz przeby-
wający w polskich więzieniach z kilkuletnimi wyrokami. Na wniosek dr. Raimana 
przesłuchani być mieli: Hans Dürkopp, Erich Malisch oraz Paul Milche. W związku 
z tym sąd zwrócił się do zarządu wadowickiego więzienia z prośbą o ustalenie 
miejsca pobytu skazanych100. Władze więzienne ustaliły że Dürkopp przebywał 
w Strzelcach Opolskich, Malisch w Goleniowie, a więzień Milche [- -] nie przebywał 
i nie przebywa w więzieniu w Wadowicach101. Ponadto Pilarek prosił o włączenie do 
sprawy jeszcze dwóch świadków mających potwierdzić jego niewinność – Wła-
dysława Tworydlaka i Czecha Rudolfa Kranskoppa102.

Hans Dürkopp został przesłuchany w Sądzie Grodzkim w Opolu. Zeznał, że 
podczas swej służby w komandzie DAW (czerwiec 1943 – marzec 1944) nigdy nie 
zauważył, [- -] by oskarżony Pilarek bił kogokolwiek z więźniów. I nie słyszałem by 
należał on do SS a nawet, że nie mógł on należeć do SS jako więzień103. Ciekawe ze-
znania złożył drugi były SS-man z załogi Auschwitz – Erich Malisch, który ujawnił 
kiedy Pilarek postanowił „pozyskać” go jako świadka. Anzelma Antoniego Pilarka 
poznałem w czasie [mego] pobytu w więzieniu Montelupich w Krakowie w 1947 r. 
Tamże Pilarek pytał mnie, czy przypominam go sobie z obozu w Oświęcimiu. Zdawało 
mi się, że podobny do Pilarka więzień przebywał w Oświęcimiu. [- -] widziałem się 

 99 APO, SOW,  16/375/20/1969, Pismo SO w Wadowicach do Sędziego Śledczego Okręgowego w Krakowie 
z dn. 15.09.1948 r., k. 287.

 100 APO, SOW,  16/375/20/1969, Pismo SO w Wadowicach do Zarządu Więzienia w Wadowicach z dn. 18.09.1948 r., 
k. 274.

 101 Ibidem.
 102 APO, SOW,  16/375/20/1969, Pismo A. Pilarka do Prokuratury SO w Wadowicach z dn. 19.09.1948 r., k. 282.
 103 APO, SOW,  16/375/20/1969, Protokół przesłuchania świadka Hansa Dürkoppa z dn. 14.03.1949 r., k. 354. 

Por. ibidem, Pismo SO w Wadowicach do Sądu Grodzkiego w Opolu z dn. 5.02.1949 r., k. 334.
  Hans Dürkopp – ur. 15.09.1921 r. w Osterholz/Schrambeck, z wykształcenia stolarz, służbę w KL Auschwitz 

pełnił w stopniu SS-Sturmanna od lipca 1943 r. do marca 1944 r. jako strażnik w DAW. Po deportacji do 
Polski stanął przed SSK w Krakowie i w 1948 r. został skazany na 6 lat więzienia. W więzieniu karno-śledczym 
w Wadowicach przebywał jako więzień śledczy od maja 1948 r., później był więziony w Strzelcach Opolskich 
(AIPN Kr, 337/15, Księga więźniów przybyłych do więzienia w Wadowicach, k. 60; A. Lasik, Ściganie, sądzenie 
i karanie członków oświęcimskiej zalogi SS, op. cit., s. 217).
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z nim na komandzie DAW (stolarni) 3-4 razy104.
18 września 1948 r. funkcjonariusze MO przewieźli Pilarka z wadowickiego 

więzienia do więzienia karno-śledczego na ul. Senackiej 3 w Krakowie (więzienie 
św. Michała), gdzie miał przebywać podczas badań psychiatrycznych. Ekspertyzę 
wykonać miał Zakład Medycyny Sądowej105.

Badanie zostało przeprowadzone w grudniu przez wybitnego profesora me-
dycyny sądowej Jana Olbrychta. Nie stwierdzono u oskarżonego żadnych chorób 
psychicznych [- -] w ścisłym tego słowa znaczeniu106. Jednakże ocena jego zeznań 
nie pozostawiała złudzeń: Pilarek jest jednak psychopatą konstytucjonalnym z typu 
osób niestałych, skłonnych do włóczęgostwa i do nadużywania napojów wyskokowych. 
[- -] Pobyt w obozie wyzwolił u niego także drzemiące w nim instynkty sadystyczne, nic 
więc dziwnego, że [- -] okazał się dla wielu współwięźniów brutalnym i okrutnym107. 
W konkluzji lekarze stwierdzili, iż [- -] nie możemy uznać, by był on w okresie popeł-
nienia zarzuconych mu czynów pozbawionym zdolności rozumienia znaczenia czynu 
i kierowania swym postępowaniem [- -]. Nie mniej jednak jego psychopatia ustrojowa 
i brak dostatecznych oporników psychicznych stanowią okoliczności łagodzące, które 
winien Sąd wziąć pod uwagę przy wymiarze kary108.

Zeznania złożone przez Pilarka podczas badań psychiatrycznych ujawniły 
nowe fakty z jego życia.

Oskarżony miał znaczne problemy z ukończeniem szkoły, z trudem zaliczył 
4 klasy w Miechowicach i miał uczyć się „na ślusarza”. Ojciec, który był górnikiem, 
zabrał go jednak [- -] gdy miał już 14 lat na kopalnię109. Bojąc się pracy „na grubie”, 

 104 APO, SOW,  16/375/20/1969, Protokół przesłuchania świadka Ericha Malischa z dn. 24.03.1949 r., k. 358-359. 
Por. ibidem, Pismo SO w Wadowicach do Sądu Grodzkiego w Szczecinie z dn. 5.02.1949 r., k. 334.

 Erich (Josef Paul) Malisch – ur. 23.08.1910 r. w Schwientochlowitz (Świętochłowice), służbę w KL Auschwitz 
rozpoczął w grudniu 1941 r. jako SS-Sturmann w kantynie SS. Później (od 10.1943 r. w stopniu SS-
Unterscharführera) był strażnikiem w KL Auschwitz III/Jaworzno, a od czerwca 1944 r. do stycznia 1945 r. 
kierowcą samochodu sanitarnego w Komendanturze Obozu (Abteilung I). Malisch został aresztowany przez 
Amerykanów w maju 1945 r. Po deportacji do Polski stanął przed SSK w Krakowie i w 1948 r. został skazany 
na 6 lat więzienia. Od czerwca 1948 r. odbywał karę w więzieniu karno-śledczym w Wadowicach, skąd 
przetransportowano go do więzienia w Goleniowie. W Wadowicach znalazł się ponownie 1 października 1950 
r. (IPN GK 919/946; IPN Kr 337/15, k. 62, 69, 382; APMA-B, Laut Soldbuch (książeczka żołdu) z 22.12.1941, 
syg. D.Au.I-4/355; APMA-B, Fahrbefehl (rozkaz wyjazdu) z 18.11.1944, syg. D.Au.I-4/486; APMA-B, Hygiene 
Institut SS, segr. 2A, s. 289 (8.10.1943); Ibidem, segr. 2B, s. 499 (23.11.1943); Ibidem, segr. 6, s. 239 (7.04.1944); 
Ibidem, t. 2, s. 121 (8.10.1943), s. 169 (23.10.1943); A. Lasik, Ściganie, sądzenie i karanie członków oświęcimskiej 
załogi SS, op. cit., s. 233).

 105 APO, SOW,  16/375/20/1969, Pismo Sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie do Zakładu Medycyny Sądowej 
z dn. 13.10.1948 r., k. 290-291.

 106 APO, SOW,  16/375/20/1969, Opinia lekarska o stanie umysłowym A. Pilarka z dn. 21. 12.1948 r., k. 317.
 107 Ibidem, k. 317.
 108 Ibidem, k. 317-318.
 109 Ibidem, k. 315.

uciekł z domu i w 1919 r. wyjechał do Polski, gdzie brał udział w wojnie 1920 r. 
Ranny pod Nasielskiem trafił do szpitala w Warszawie – Mówili, że miał wtedy za-
burzenia psychiczne, ale badany nie wie, czy to było prawdą110. Po zwolnieniu z wojska 
we wrześniu 1920 r. zaczęło się pełne przygód życie na Śląsku – Pilarek uczestni-
czył m.in. w powstaniu śląskim, a utrzymując się z pomocy biura plebiscytowego 
„bawił się dobrze”. Później zaczął rajzować po świecie [- -] pojechał do Niemiec i do 
Czechosłowacji, gdzie pracował przeważnie przy robotach rolnych i jako poganiacz 
koni itp. Tak było do 1931 r.111 Próba ustatkowania się nie była udana – ożenił się 
w Miechowicach z Klarą Kluba, która miała dwójkę nieślubnych dzieci, a z trzecim 
była w ciąży. W wyniku nieudanej aborcji żona Pilarka zmarła.

W chwili wybuchu wojny był w więzieniu [- -]. Był skazany za pierońskiego 
Hitlera112.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

W sprawie Anzelma Antona Pilarka odbyły się przed wadowickim sądem 
jeszcze dwie rozprawy. W maju 1949 r.113 oskarżony uzupełnił swoje dotychcza-
sowe wyjaśnienia o bardzo interesujące szczegóły, które dowieść miały, iż wyno-
szeni z jego komanda zabici bądź skrajnie wyczerpani więźniowie faktycznie żyli 
i uczestniczyli w procederze wykradania leków dla polskich lekarzy (!). Pilarek 
opowiadał: [- -] lekarstwa przeznaczone do SS-manów [- -] przenosiłem w ten sposób, 
że jednemu z więźniów ze swego komanda odnośne lekarstwa dawałem, następnie 
kazałem mu symulować [!], że jest nie żywy, w skutek czego dalszych 4 więźniów go 
niosło, gdyż takiego transportu straż nigdy nie kontrolowała. Przypuszczam, że wobec 
tego iż to często się zdarzało a inni więźniowie to widzieli powstało przypuszczenie, że 
więźniowie ci zostali uśmierceni przeze mnie114. Sąd wobec zeznań świadków oskar-
żenia – m.in. Feliksa Cendrowskiego i Zygmunta Jankowskiego, nie dał wiary 
tłumaczeniom oskarżonego. W związku z nieobecnością świadka Tadeusza Wróbla 
sprawa została odroczona. 

 110 Ibidem, k. 315.
 111 Ibidem, k. 316.
 112 Ibidem.
 113 AIPN Kr, 425/454, Nakaz wydania A. Pilarka z więzienia w Wadowicach na rozprawę do SO w dn. 19.05.1949 r., 

k. 24.
 114 APO, SOW,  16/375/20/1969, Protokół rozprawy głównej z dn. 19.05.1949 r., k. 366.
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Ostatnia rozprawa odbyła się 18 czerwca 1949 r. o godzinie 9.00115. Przewod-
niczącym składu sędziowskiego był sędzia mgr Podgórski, a ławnikami Włady-
sław Skowron i Leon Cholewka. Głównym świadkiem był Tadeusz Wróbel, który 
powtórzył swoje wcześniejsze – obciążające oskarżonego zeznania. Oskarżyciel 
– prokurator SO mgr Łojek, wniósł o „najsurowszy wymiar kary”, obrońca zaś o ła-
godny. Rozprawa zakończyła się o 13.25, a sąd udał się na obrady aby ustalić wyrok.

Tego samego dnia sąd ogłosił swoją decyzję.
Anzelm Anton Pilarek, oskarżony o to, że [- -] w latach 1940 do 1944 roku 

w obozie w Oświęcimiu idąc na rękę władzy państwa niemieckiego jako tzw. przodow-
nik /untercapo/ brał udział w dokonywaniu zabójstw [- -] bił, kopał i deptał nogami 
więźniów do utraty przytomności, z których niektórzy na skutek tego pobicia ponieśli 
śmierć na miejscu [- -] zmuszał ich do nadmiernej pracy, zabierał im przydziały żyw-
nościowe [- -]; w lecie 1944 roku wstąpiwszy w Oświęcimiu ochotniczo do formacji S.S. 
– brał udział w organizacji przestępczej powołanej przez władze państwa niemieckiego 
[- -], skazany został na karę śmierci, utratę praw publicznych i honorowych oraz 
przepadek całego mienia116.

Sąd uznał ponad wszelką wątpliwość, że Anzelm Pilarek pełnił w Auschwitz 
funkcję przodownika (vorarbeitera), a następnie unterkapo, dopuszczając się okru-
cieństw, bicia współwięźniów, a także zabójstw. Zeznania świadków przekonały 
sąd do uznania oskarżonego winnym zabójstwa warszawskiego studenta, niezna-
nego z nazwiska inżyniera oraz pracującego na Holzplatzu Żyda. Oskarżony jako 
więzień obozu obywatel niemiecki, wyzuty z wszelkich zasad moralnych [- -] objął 
funkcję wpierw przodownika, a następnie untercapo na tzw. holzplatzu. Do pracy 
otrzymywał przeważnie więźniów ze szpitala fizycznie osłabionych mimo, że praca na 
odnośnym odcinku należał[a] do bardzo ciężkiej. Oskarżony mimo braku nacisku ze 
strony [zwierzchników] wymagał od takich więźniów pracy przekraczającej możli-
wości nawet wśród warunków normalnych [- -]117. Pilarek specjalnie znęcał się nad 
więźniami żydowskimi, [- -] uważany był za postrach, czynami swoimi chełpił się, 
mówiąc ile w tym czy innym dniu wykończył ludzi118. Jedynie w kwestii ochotniczego 
wstąpienia Pilarka do Waffen SS sąd odstąpił od tego zarzutu, przyjmując, że wcie-
lenie do SS miało charakter przymusowy.

 115 AIPN Kr, 425/454, Nakaz wydania A. Pilarka z więzienia w Wadowicach na rozprawę do SO w dn. 18.06.1949 r., 
k. 25.

 116 APO, SOW,  16/375/20/1969, Wyrok w sprawie A. Pilarka z dn. 18.06.1949 r., k. 420-421.
  Podstawą decyzji sądu były art. 1, 2 i 4 Dekretu z dn. 31.08.1944 r. oraz art. 52 par. 2 Kodeksu karnego.
 117 Ibidem, k. 424.
 118 Ibidem, k. 425.

Walka o przetrwanie

Adwokat oskarżonego dr Raiman już w dwa dni po wyroku poinformował 
SO o kasacji, jaką zapowiedział jego klient119. W związku z prośbą skazanego Sąd 
Okręgowy w Wadowicach przekazał akta Anzelma Pilarka do rozpatrzenia Sądowi 
Apelacyjnemu w Krakowie celem dokonania rewizji wyroku.

Rozprawa kasacyjna odbyła się na sesji wyjazdowej Sądu Najwyższego w Kra-
kowie 7 października 1949 r. Decyzją sądu, któremu przewodniczył dr Zembaty, 
kasacja oskarżonego została oddalona, a wyrok sądu wadowickiego skazujący 
Pilarka na karę śmierci podtrzymany120.

Teraz wydarzenia potoczyły się już szybko. Ostatnią szansą na ocalenie życia 
skazanego był akt łaski prezydenta. Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymało jed-
nocześnie od Sądu Okręgowego w Wadowicach opinię odnośnie do ewentualnego 
ułaskawienia Anzelma Pilarka: Jak wynika z całokształtu sprawy i z treści uzasad-
nienia wyroku skazany jako przodownik względnie untercapo w obozie w Oświęcimiu 
w czasie okupacji dopuszczał się zabójstw i znęcania się nad współwięźniami w sposób 
okrutny, pozbawiony choć cienia ludzkiego uczucia121. Jak można było przypuszczać, 
prezydent Bierut nie skorzystał z przysługującego mu prawa łaski w stosunku do 
skazanego, o czym poinformował gabinet ministra sprawiedliwości122.

Skazany na łaskę nie zasługuje

Anzelm Pilarek został stracony 2 grudnia 1949 r. w wadowickim więzieniu 
karno-śledczym przez dwóch katów przybyłych z więzienia Montelupich123. Nie 

 119 APO, SOW,  16/375/20/1969, Pismo dr. E. Raimana do SO w Wadowicach z dn. 20.06.1949 r., k. 433.
 120 APO, SOW, 16/375/20/1969, Odpis wyroku Sądu Najwyższego na sesji wyjazdowej w Krakowie z rozprawy 

kasacyjnej z dn. 7.10.1949 r., k. 451-456.
 121  APO, SOW, 16/375/20/1969, Opinia SO w Wadowicach z dn. 21.10.1949 r., k. 460.
 122  AIPN Kr., 425/454, Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości do SO w Wadowicach z dn. 24.11.1949 r., k. 11.
  Prezydent podjął decyzję o rezygnacji z prawa łaski wobec skazanego A. Pilarka w dniu 17.11.1949 (ibidem).
 123 AIPN Kr., 425/454, Pismo Prokuratora SO w Wadowicach do Naczelnika więzienia w Wadowicach  

z dn. 29.11.1949 r., k. 16.
  Przesyłam w załączeniu odpis sentencji prawomocnego i podlegającego wykonaniu wyroku Sądu Okręgowego 

w Wadowicach z dnia 18. czerwca 1949 r. [- -]  – odnośnie Anzelma – Antoniego 2 im. Pilarka, skazanego na 
karę śmierci. Równocześnie zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym [tj. 29.11 – przypis autora] zwróciłem się do 
W.U.B.P. w Krakowie o delegowanie do Wadowic wykonawców wyroku śmierci. – W związku z powyższym proszę 
o zarządzenie poczynienia w Więzieniu odpowiednich przygotowań, gdyż wykonanie wyroku nastąpi bezzwłocznie 
po przyjeździe wykonawców z Krakowa (ibidem).
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zachował się protokół z egzekucji ale na podstawie specyfiki stalinowskich więzień 
oraz relacji pracowników więzienia można podjąć próbę odtworzenia tamtego 
wydarzenia.

Egzekucję wykonano w bramie wjazdowej do głównego budynku więzienia. 
Zamknięcie wrót wjazdowych od strony podwórka i drugich, od strony dziedziń-
ca wewnętrznego, tworzyło wyizolowaną, niewidoczną z okien cel przestrzeń124. 
W suficie bramy znajdował się hak, do którego mocowano sznur. Egzekucja mu-
siała odbyć się we wczesnych godzinach rannych, co było zasadą we wszystkich 
więzieniach125. Choć wadowicka prokuratura poleciła naczelnikowi więzienia por. 
Karolowi Frankowiczowi „poczynienie w Więzieniu odpowiednich przygotowań” 
do egzekucji, brak w Książce Rozkazów Dziennych takiej informacji126. Wyrok 
zgodnie z procedurą winien być wykonany w obecności prokuratora, naczelnika 
więzienia oraz lekarza więziennego, który stwierdzał zgon skazańca. Częstą prak-
tyką była także obecność kierownika działu specjalnego127.

Anzelm Pilarek był jednym z najbardziej okrutnych i pozbawionych moral-
ności przestępców sądzonych przez wadowicki wymiar sprawiedliwości128. Wyjąt-
kowość jego zbrodni polegała na tym, że dopuścił się ich na więźniach Auschwitz, 
sam będąc więźniem obozu zagłady. Znęcał się nad Polakami i mordował ich, sam 
będąc „narodowości polskiej”, co na ostatnim etapie procesu osobiście deklarował. 
Jego bestialstwo wynikało też z pychy i nadgorliwości – w wielu przypadkach bicia 
czy zabijania nie wymagali nawet jego niemieccy zwierzchnicy na placu drzewnym.

 124 Relacja mjr. Mariana Witkowskiego (naczelnika więzienia w Wadowicach w latach 1968-1979) na podstawie 
wspomnień sierż. Józefa Baklarza, w 1949 r. starszego strażnika.

 125 T. Wolsza, Więzienia stalinowskie w Polsce. System, codzienność, represje, Warszawa 2013, s. 57.
 126 APO, Zespół Akt Więzienie w Wadowicach 16/137/6, Książka rozkazów dziennych (20.06.1949 – 18.02.1950), 

k. 141-142.
 127 Przy egzekucjach obecny był także duchowny, jeśli skazany sobie tego życzył, a prokurator wyraził na to 

zgodę.
 128 Autorowi niniejszego artykułu udało się ustalić, że na przestrzeni lat 1947-1949 Sąd Okręgowy w Wadowicach 

skazał co najmniej 193 byłych esesmanów i więźniów funkcyjnych z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. 
Tylko w dwóch przypadkach orzeczona została kara śmierci – wobec SS-Unterscharführera Waltera Pal-
inskiego i kapo z Holzplatzu – Anzelma Antona Pilarka.

  Walter Palinsky – ur. 17.08.1896 r. Hoppenrade k. Poczdamu, SS-Unterscharführer, służbę w KL Auschwitz 
pełnił od 6.10.1944 do 18.01.1945 r. ‒ początkowo w KL Auschwitz III/Monowitz a następnie w kopalni 
”Charlottegrube” w Rydułtowach. Przeniesiony do załogi SS w obozie Ebensee (podobóz KL Mauthausen). 
Aresztowany przez Amerykanów 6.05.1945 r. Po deportacji do Polski stanął przed wadowicką ekspozyturą 
SSK w Krakowie (w więzieniu karno-śledczym przebywał jako więzień śledczy od 20.07.1947 r.) i został 
skazany na karę śmierci – wyrok wykonano 6.05.1949 r. (IPN Kr 337/15, k. 21; A. Lasik, Ściganie, sądzenie 
i karanie członków oświęcimskiej załogi SS, op. cit., s. 236).

  W murach więzienia przebywali także zbrodniarze z KL Auschwitz skazani na karę śmierci, ale straceni 
w innych miejscach – były komendant KL Auschwitz SS-Obersturmbannführer Rudolf Höss (5-16.04.1947), 
stracony w Oświęcimiu (16.04.1947 r.), oraz SS-Oberscharführer Wilhelm Polotzek (od 28.04.1949), stracony 
12.04.1952 r. (AIPN Kr 337/15, k. 7, 162).

Proces Pilarka był „procesem wadowickim” nie tylko ze względu na miejsce, 
gdzie się toczył i gdzie przebywał podczas niego oskarżony. W sprawie Pilarka ze-
znawali mieszkańcy ziemi wadowickiej, którzy w różnych okresach swego pobytu 
w KL Auschwitz jako więźniowie polityczni zetknęli się z kapo z Holzplatzu. Eg-
zekucja skazanego w wadowickim więzieniu pozwoliła też zweryfikować dotych-
czasową wiedzę na temat wykonywania kary śmierci w więzieniu karno-śledczym 
w Wadowicach po 1945 r.

Przypadek bohatera niniejszego artykułu jest też kolejnym dowodem na to, że 
Auschwitz było nie tylko miejscem cierpienia i śmierci tysięcy więźniów, ale także 
„szkołą” demoralizacji i upadku człowieka.
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Summary

Standing trial in Wadowice (part II): 
A torturer from the wooden yard

Anzelm Anton Pilarek came from a Polish Silesian family living in Laurahütte 
near Katowice. As a young boy, he fled to Poland in 1919, where he participated 
in the Polish-Bolshevik war. Released from the army, he returned to the German 
Silesia and engaged in various jobs on the edge of the law. In 1936, he was 
arrested for having insulted Reich Minister Göbbels and sentenced to 4 years of 
imprisonment. He was not released, as he was sent as a criminal prisoner to the 
Auschwitz concentration camp.

Exercising the function of vorarbeiter and untercapo in the ‘wooden yard’ of 
the DAW kommando, he committed numerous crimes against his fellow inmates, 
whom he beat, tortured and killed. He inspired fear among prisoners and had 
the reputation of a sadist. In 1944 he was compulsorily conscripted into the 
Dirlewanger Brigade, but he escaped during his transport to Minsk.

After the war, Anzelm Pilarek was captured by the British and deported to 
Poland. Witnesses’ confessions during the investigation and trials irrefutably 
proved his guilt and on 18 June 1949 he was sentenced to death by the Regional 
Court in Wadowice. His execution took place in the Wadowice prison.

Key words: biography, Auschwitz-Birkenau, Regional Court in Wadowice, 
Wadowice prison
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Początki zamku w Zatorze. 
Rezydencja biednych książąt

Najdawniejsze dzieje zamku książęcego w Zatorze są słabo rozpoznane. Literatura 
dotycząca tego zagadnienia jest skąpa, a na dodatek rozproszona w licznych wydawnic-
twach. Z reguły mamy w nich do czynienia z zaledwie krótkimi notkami zawierającymi 
kilka informacji o losach tej budowli na przestrzeni dziejów1. Stosunkowo najmniej 
miejsca poświęca się w nich samym początkom zamku i okolicznościom jego po-
wstania. Autorzy wspominają jedynie, że pierwotna budowla pochodzi z okresu, kiedy 
w wyniku podziału księstwa oświęcimskiego utworzone zostało księstwo zatorskie ze 
stolicą w samym Zatorze. Nieco więcej informacji odnajdujemy w wydawnictwach po-
święconych zamkom, jednak po dokładniejszej lekturze stwierdzić można, że znajdują-
ce się tam opisy interesującej nas budowli zawierają sporo nieścisłości i niedomówień2. 

Mimo że zamek istnieje do dziś, dokonywane w XVIII, XIX i XX w. przebu-
dowy musiały w znaczącym stopniu wpłynąć na jego przekształcenie. Nieco infor-
macji posiadamy na temat prac dokonanych w 1836 r., w czasie których nadano 
zamkowi charakter neogotycki. Ówczesny dwupiętrowy budynek, wzniesiony na 

 1 O Zatorze, a przy tej okazji o samym zamku pisano w następujących publikacjach: I. Rychlik, Księstwa oświę-
cimskie i zatorskie (Sprawozdanie Gimnazjum w Tarnowie za rok szkolny 1889), Tarnów 1889; Słownik geogra-
ficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, t. 14, Warszawa 1895, s. 457-460; 
F. Kiryk, Rozwój urbanizacji Małopolski XIII-XVI w. Województwo krakowskie (powiaty południowe), Kraków 
1985, s. 302-309; L. Szaraniec, Górny Śląsk. Małopolska. Śląska Opawski. Dolny Śląsk, Katowice 1992, s. 377-388; 
Z. Perzanowski, Dawny Zator, w: Cracovia, Polonia, Europa – Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu 
Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. K. Baczkowski, 
Kraków 1995, s. 387-400; K.R. Prokop, Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej w latach 1438-
1513: dzieje polityczne, Kraków 2002; P. Mostowik, Z dziejów Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego XII-XVI w., 
Toruń 2005. Usytuowanie zamku w stosunku do miasta i kościoła ukazuje B. Krasnowolski, Katalog lokacyjnych 
układów urbanistycznych, Kraków 2004, s. 286-292. 

 2 Informacje o samym zamku odnajdujemy w następujących wydawnictwach, w których dziejom tej budowli 
poświęcono hasła słownikowe: B. Guerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1974, s. 316; L. Kajzer, S. Kołodziejski, 
J. Salm, Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2010, s. 557-558, autorem hasła Zator jest S. Kołodziejski, który 
nakreślił losy zamku, podając, że powstał on po 1445 r. W XIX w. poddany został gruntownej przebudowie, 
ponownie odrestaurowany po II wojnie światowej. W odniesieniu do wnętrza badacz powołuje się na opis 
z 1474 r. (sic). Według niego pierwotna budowla, podobnie jak dzisiejsza, zbudowana została na planie 
prostokąta. Zamek pojawia się także w opracowaniach z historii sztuki: Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 1, 
Województwo krakowskie, red. J. Szablowski, Warszawa 1953, s. 510-511; T.S. Jaroszewski, O siedzibach neogo-
tyckich w Polsce, Warszawa 1981, s. 319-321; T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 
1982, s. 77. 

planie prostokąta, po bokach miał przybudówki. Front zwieńczony był czteropię-
trową wieżą3. Zamek w tej formie nie przetrwał do dziś, a współczesny budynek 
jest odmienną budowlą, różniącą się zarówno od tej XIX-wiecznej, jak i z całą 
pewnością w znacznym stopniu od pierwotnej XV-wiecznej. 

W badaniach nad początkami zamku wyjść należy od momentu podziału 
księstwa oświęcimskiego. Wydarzenie to miało miejsce 19 stycznia 1445 r. Wówczas 
dokonany został podział majątku między trzech braci, synów księcia Kazimierza 
oświęcimskiego ‒ Wacława, Jana i Przemysła4. Od chwili śmierci ojca, która nastą-
piła między 1433 a 1434 r., aż do tego momentu samodzielne rządy w księstwie 
sprawował najstarszy z braci – Wacław5. Prowadził on aktywną politykę, którą 
śledzić możemy na podstawie stosunkowo licznie zachowanych dokumentów. 
Odegrał on istotną rolę w procesie zacieśniania więzów księstwa oświęcimskie-
go z Królestwem Polskim. Niemałe znaczenie miała dla tych wydarzeń słynna 
wyprawa Dziersława z Rytwian, awanturnika, który w 1438 r. zdobył Zator i całe 
księstwo oświęcimskie. Książęta odzyskali je z rąk króla Władysława, ale w zamian 
za zobowiązanie do rozebrania obwarowań miejskich i nieodbudowywania ich 
nigdy w przyszłości6. Sytuacja uległa zmianie, kiedy młodsi bracia Wacława osią-
gnęli pełnoletność. Wówczas musiało dojść do podziału ojcowizny. W jego wyniku 
w miejsce dotychczasowego jednego księstwa powstały trzy oddzielne organizmy 
państwowe: księstwa oświęcimskie, toszeckie i zatorskie. Zgodnie z dokonanym 
podziałem ziemię oświęcimską z jej stolicą w Oświęcimiu otrzymał najmłodszy 
z synów Kazimierza – Jan (Janusz) IV. Był on aktywnym uczestnikiem ówczesnych 
wydarzeń politycznych, wchodził w konflikt zbrojny z królem Polski7. Drugi z sy-
nów Kazimierza, Przemysł, otrzymał księstwo toszeckie. Jego panowanie cecho-
wało wspólne z bratem Janem prowadzenie polityki, czego efektem był np. najazd 
obu książąt na księstwo siewierskie. W samym Toszku, który stał się stolicą jego 
dóbr, książę przystąpił do przebudowy tamtejszego zamku8. 

 3 T. S. Jaroszewski, op. cit., s. 319-320. 
 4 Dokument podziału przetrwał w oryginale i przechowywany jest w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie, 

dalej: BCz, rps. perg. 474). Zachował się w bardzo dobrym stanie, spisany jest po niemiecku, na pergaminie. 
Z przywieszonych pierwotnie do niego pieczęci pozostała tylko jedna. Badacze o nim nie wspominają, najczę-
ściej powołując się na odpis tego dokumentu, który znajduje się w wydawnictwie Lehns und Besitzurkunden 
Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter, cz. 2, Leipzig 1883, nr 18, s. 591. 

 5 K. Jasiński, Genealogia książąt zatorskich. Ze studiów nad genealogią Piastów Śląskich, „Zeszyty Naukowe UMK 
w Toruniu”, 1966, nr 30, Historia, t. 2, s. 120-122; idem, Rodowód Piastów śląskich, t. 3, Wrocław 1977, s. 163. 

 6 Szerzej na ten temat zob. J. Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu, Kraków 1998, s. 203; 
K.R. Prokop, op. cit., s. 43 i n.

 7 Szerzej na temat działalności Jana IV zob. J. Rajman,  Jan (Janusz) IV, w: Piastowie. Leksykon biograficzny, 
red. S. Szczur, K. Ożóg, Kraków 1999, s. 811-813.

 8 J. Rajman, Przemysł, w: Piastowie. Leksykon…, op. cit., s. 809-810. K.R. Prokop, op. cit., s. 87-100. 
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Ostatnie, wydzielone w 1445 r. księstwo zatorskie było maleńkim państewkiem 
liczącym 673,17 km2 9. Jako samodzielny byt polityczny księstwo to istniało w la-
tach 1445-1494, następnie zostało zakupione przez Jana Olbrachta, z tym że Zator 
pozostawiono w dożywotnie władanie ostatniemu księciu zatorskiemu Januszowi 
i jego żonie Barbarze. Ostateczny zanik nastąpił w 1513 r., kiedy włączone zostało 
do Korony10. 

Władza w nowo utworzonym księstwie zatorskim przypadła w udziale naj-
starszemu z braci, Wacławowi, prowadzącemu dotychczas samodzielną politykę. 
Wydarzenia roku 1445 miały decydujące znaczenie dla dalszych losów miasta 
istniejącego od 1292 r.11 Stało się ono bowiem stolicą nowego księstwa. Ośrodek 
ten nie dysponował odpowiednią rezydencją, w której książę mógłby zamieszkać 
i stamtąd sprawować rządy. Wprawdzie istnieje w nauce hipoteza, że wcześniej na 
miejscu, gdzie powstał zamek, znajdował się gród, ale jak do tej pory nie udało się 
jej potwierdzić12, brak także badań archeologicznych, które mogłyby wyjaśnić tę 
kwestię, wobec czego nadal musi ona pozostać w sferze hipotez13.

Wobec braku odpowiedniej siedziby podjęto decyzję o budowie zamku w Za-
torze. Ponieważ była to inwestycja znacznie przekraczająca możliwości małego 
księstwa, pozostali bracia, Jan IV oświęcimski i Przemysław toszecki, zobowią-
zali się wspomóc finansowo Wacława w tym przedsięwzięciu. We wspomnianym 
dokumencie podziału z 1445 r. zapisano, że do czasu wybudowania rezydencji 
Wacław miał zagwarantowaną możliwość korzystania z zamku w Oświęcimiu, ale 
tylko przez najbliższe trzy lata14. Zapis ów wskazuje wobec tego, że w tym terminie 
planowano ukończyć inwestycję. Do tego czasu książę miał mieć do dyspozycji 

 9 J. Rajman, Księstwo oświęcimskie. Zarys dziejów i postulaty badawcze, w: Osviecimensis. Kroniki Zamkowe, red. 
W. Oleś, D. Mleczko, Oświęcim 2013, s. 54-56. Autor zwraca uwagę na fakt, że wyodrębnienie się księstwa 
zatorskiego było efektem zaistniałych już wcześniej procesów. K.R. Prokop, op. cit., s. 73-74. P. Mostowik, 
op. cit., s. 112. 

 10 Szerzej na temat okoliczności tych wypadków zob. K.R. Prokop, op. cit., s. 251 i n. 
 11 Wcześniej istniała tu wieś lokowana na prawie niemieckim przez klasztor Benedyktynek w Staniątkach, 

F. Kiryk, Rozwój urbanizacji…, op. cit., s. 302. 
 12 B. Krasnowolski, Katalog lokacyjnych…, op. cit., s. 287. Zdecydowanym przeciwnikiem tej tezy jest Z. Per-

zanowski, według którego pierwotny gród Zator znajdował się w innym miejscu, w okolicy wsi Grodzisko, 
o czym dokładniej w dalszej części artykułu, Z. Perzanowski, op. cit., s. 391-392. 

 13 Co ciekawe, jak wykazały badania urbanistyczne prowadzone przez B. Krasnowolskiego, zamek znalazł 
się wewnątrz linii obronnej miasta, co mogłoby wskazywać, że w momencie jej wytyczania, tj. przy lokacji 
przestrzennej miasta, istniała tam jakaś zabudowa, B. Krasnowolski, Lokacyjne układy urbanistyczne na ob-
szarze Ziemi Krakowskiej w XIII i XIV wieku, cz. I, Miasta Ziemi Krakowskiej chronologia procesów osadniczych 
i typologia układów urbanistycznych, Kraków 2004, s. 214. 

 14 Drey iar uf Oswanczim wonen sal, Lehns und Besitzurkunden…, op. cit., s. 591; Słownik geograficzny…, 
op. cit., s. 459.

czterech służących, dwóch strażników, kucharza oraz stajnię z 20 końmi15. Ponadto 
zaznaczono, że książę, który otrzymał księstwo oświęcimskie, powinien przekazać 
na cele budowy 140 grzywien polskich, a pieniądze te miał wypłacić w ciągu naj-
bliższych dwóch lat16. Dodatkowo wszyscy poddani książęcy zamieszkujący obszar 
księstwa oświęcimskiego i Żywiecczyzny mieli pracować na rzecz wspomnianej 
budowy przez dwa dni. Natomiast książę, któremu przypadło księstwo toszeckie, 
zobowiązany został do przekazania w tym samym czasie 60 grzywien, kwoty niż-
szej z uwagi na mniejsze możliwości finansowe jego ziem. W tym przypadku nic 
nie wspomniano o pracy poddanych17.

Budowa rezydencji mieszkalnej, bo taką funkcję spełniać miał zamek, wy-
magała sporych nakładów finansowych, obejmujących koszty materiału, trans-
portu i robocizny. Były one znacznie wyższe niż w przypadku budowli o typowo 
obronnym charakterze. Nie jesteśmy w stanie obliczyć, jaki był całkowity koszt 
budowy i wyposażenia zamku. Przykładowo budowany w podobnym czasie (w la-
tach 1424-1454) dwukondygnacyjny zamek w Pińczowie, spełniający funkcje re-
zydencjalno-obronne, kosztował jego właściciela, którym był biskup Zbigniew 
Oleśnicki, ponad 12 grzywien za każdy metr kwadratowy18. Z pewnością koszty 
budowy zamku w Zatorze musiały być znacznie niższe, gdyż owe 200 przekazanych 
grzywien wystarczyłoby na niespełna 17 m2. Wątpliwe jest, aby książę zatorski był 
w stanie dołożyć znacznie większą kwotę. Wobec tego wszystko wskazuje na to, że 
pierwotna budowla przypominać musiała raczej skromny dwór obronny aniżeli 
zamek. Koszty budowy tego pierwszego w XV w. wahały się w granicach kilkuset 
grzywien, natomiast wzniesienie zamku rezydencjonalno-obronnego dochodziło 
do 20 tysięcy grzywien19. Wprawdzie koszty w pewnym stopniu obniżono dzięki 
zobowiązaniu do pracy nałożonym na poddanych książęcych20, ale nie wydaje się, 
aby uzyskiwano przez to znaczące oszczędności. Zapewne korzystano z ich po-

 15 fire holomken, czwene wechter und das kochen die helfte gebrauchen und stallunge uf czwenczig pherde, BCz, rps. 
perg. 474, Lehns und Besitzurkunden, s. 591.

 16 Und der furste, dem Oswanczim zu teile geboret, sal, dem Satorischen fursten hundert und fierczig marg Pol-
nischer czal zu hulfe dem bawen geben und das gelt in czweyen iaren ausrichten, BCz, rps. perg. 474, Lehns und 
Besitzurkunden…, op. cit., s. 591. 

 17 Und der furste, dem Tost zu teile geboret, salo ouch dem Satorischen fursten sechsczig marg zu hilfe zu dem bawen 
geben, BCz, rps. perg. 474, Lehns und Besitzurkunden…, op. cit., s. 592.

 18 J. Szymczak, Koszty murowanego budownictwa obronnego w Polsce do XVI w., „Kwartalnik Historii Kultury 
Materialnej”, 1988, R. 36, z. 2, s. 251. 

 19 Ibidem, s. 252-253, tu szczegółowe przykłady.
 20 Podobnie do prac na rzecz budowy i zaprawy zamków zobowiązani byli poddani w dobrach królewskich. 

Ponadto w czasie wojny władca mógł nakazać ludności z dóbr prywatnych naprawę jego zamków, co wy-
korzystał w 1464 r. Kazimierz Jagiellończyk, dokonując prac modernizacyjnych przy umocnieniach zamku 
w Oświęcimiu, J. Szymczak, op. cit., s. 250.
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mocy przy pracach niewymagających kwalifikacji oraz posługach transportowych. 
Ponieważ podziału księstwa dokonano w styczniu, do budowy rezydencji musiano 
przystąpić już wiosną 1445 r.21 Kiedy jednak ukończono prace i czy nastąpiło to 
przed upływem wspomnianych trzech lat, tego nie sposób ustalić. Nie wiemy 
również, jaki był całkowity koszt wzniesienia i wyposażenia rezydencji. Pamiętać 
trzeba, że książę miał w niej jak najszybciej zamieszkać, a zatem musiała być ona 
już odpowiednio wyposażona. Wobec tego suma, o której wiemy, przeznaczona 
była zarówno na pokrycie kosztów budowy, jak i urządzenie wnętrz. 

Kolejna informacja o wówczas już istniejącym zamku pojawiła się po 32 latach. 
W roku 1477 doszło do następnego podziału, tym razem księstwa zatorskiego, 
pomiędzy synów Wacława. Księciu temu z jego małżeństwa ze szlachcianką z ziemi 
siewierskiej Marią Kopczowską narodziło się siedmioro dzieci, w tym czterech 
synów. Związek ten jest ciekawym przypadkiem mariażu księcia ze szlachcianką. 
Pozostali książęta, bracia Wacława, ożenili się bowiem z księżniczkami. Wacław 
zmarł przed 29 lipca 1468 r., dając początek najmłodszej linii Piastów górnoślą-
skich ‒ linii zatorskiej22. Jego synowie, Kazimierz, Wacław, Jan i Władysław, po 
śmierci ojca objęli wspólne rządy nad ziemią zatorską23. Wkrótce doszło jednak 
do podziału księstwa na dwie części, którego dokonano aktem z 28 maja 1477 r. 

Podkreślenia wymaga fakt, że jak do tej pory nikt z badaczy dziejów zamku 
nie zwrócił baczniejszej uwagi na ten dokument. Jest on dodatkowo interesujący ze 
względu na to, że został spisany na pergaminie w języku polskim i przetrwał w bardzo 
dobrym stanie do dziś. Zaginęły jedynie przywieszone do niego pieczęcie świadków, 
z których pozostała tylko jedna24. Badacze powoływali się najczęściej na odpis tego 
dokumentu, który powstał w XIX w., z reguły nic nie wspominając o oryginale25. Odpis 
sporządzony został w języku niemieckim i tylko części poświęcone samemu opisowi 
zamku podano dodatkowo w języku polskim, czyli zgodnie z oryginałem. Mamy tu 
zatem do czynienia z tłumaczeniem dokumentu z 1477 r., do czego wrócę poniżej. 

 21 Błędne są stwierdzenia, pojawiające się w niektórych publikacjach, że nastąpiło to po 1455 r., T. Chrzanowski, 
M. Kornecki, op. cit., s. 77; T.S. Jaroszewski, op. cit., s. 319, Katalog zabytków sztuki…, op. cit., s. 510. 

 22 Niepewna jest data śmierci Wacława, w literaturze podaje się także rok 1465. K. Jasiński, Rodowód Piastów 
śląskich, t. 3, Wrocław 1977, s. 176-177, nr 29; J. Rajman, Wacław, w: Piastowie. Leksykon..., op. cit., s. 808-809.

 23 P. Mostowik, op. cit., s. 126.
 24 Oryginał dokumentu znajduje się w Bibliotece Czartoryskich, BCz, rps. perg. 593. Natomiast drukiem wydano 

go w kilku wydawnictwach. Najstarsze i najczęściej cytowane jest wydawnictwo Lehns und Besitzurkunden…, 
op. cit., t. 2, s. 615, nr 38.

 25 Wspomniał o nim K.R. Prokop, op. cit., s. 227–228; badacz ten jednak nie zajmował się problematyką zamku 
i przytoczył tylko postanowienia dotyczące podziału księstwa. Korzystał przy tym nie z oryginału, ale z jeszcze 
innego odpisu, znajdującego się w Bibliotece Jagiellońskiej. Ż. Pauli, Wadowice, Tyniec, Oświecim, Sucha, Zator. 
Kodeks dyplomatyczny, cz. 3 (1461-1657), BJ, rps. 5377 II.

W tym miejscu wspomnieć należy o pewnej nieścisłości pojawiającej się 
w literaturze, a dotyczącej datowania wspomnianego dokumentu. Część badaczy 
podaje, że podział księstwa nastąpił 28 maja 1474 r.26 Tę nieco zagadkową kwestię 
rozwikłał Krzysztof R. Prokop. W źródle, zarówno w oryginale, jak i w odpisie, 
widnieje bezsprzecznie data 28 maj 1477 r., natomiast wspomniany rok 1474 jest 
pomyłką jednego z najstarszych badaczy dziejów Zatora, którego ustalenia poda-
wali kolejni autorzy27. Podkreślić zatem należy, że podziału księstwa zatorskiego 
dokonano w 1477 r. 

Dokument podziału jest niezwykle cenny ze względu na fakt, że opisano 
w nim wygląd niedawno wybudowanego zamku. Jest to zatem najstarszy opis 
tego budynku, jakim współcześnie dysponujemy. Wobec tego warto przybliżyć jego 
treść. Wprawdzie dotychczasowi badacze już to czynili, ale jak pokazała analiza 
tych opisów, zawierają one sporo nieścisłości, a porównanie ich z treścią oryginału 
ukazało, że kwestia wyglądu pierwotnego zamku obfituje w liczne nieporozumie-
nia. W wydawnictwie Sztuka ziemi krakowskiej wspomniano jedynie, że ceglany 
piętrowy zamek na planie prostokąta powstał po 1455 r.28 Bohdan Guerquin z kolei 
podał tylko, że wybudowano go po 1445 r. w stylu gotyckim29. Stosunkowo naj-
szerszy opis wnętrza zamku znajdujemy w Słowniku geograficznym, wydawnictwie 
z XIX w., gdzie podano, że zamek był wymurowany z cegły na głębokich funda-
mentach, o dwóch piętrach z wykuszem na wysokości pierwszego piętra, miał na 
tymże piętrze 4 duże izby i 3 komnaty z frontu, nadto kilka świetlnych komnat 
z boku, na drugim piętrze prócz wielkiej izby cztery inne pokoje. Dół zajmowa-
ła kuchnia i komory. Dziedziniec, w którym mieściła się studnia był zamknięty 
zabudowaniami stajennymi30. Podobny opis znajdujemy w Leksykonie zamków31. 

W związku z powyższymi ustaleniami należy przyjrzeć się bliżej opisowi zam-
ku, który odnajdujemy w źródle, w celu skonfrontowania znajdujących się tam 
informacji z powyższymi podaniami. 

Świadkami na dokumencie było dziewięciu mężczyzn, którzy to na życzenie 
braci dokonali rozdziału majątku przypadłego im po ojcu. Byli wśród nich zapisani 

 26 P. Mostowik, op. cit., s. 127, L. Kajzer, S. Kołodziejski, J. Salm, op. cit., s. 558; F. Kiryk, Hasło Kazimierz (Kazek), 
w: Polski Słownik Biograficzny, red. W. Konopczyński et al., t. 12, Wrocław 1990, s. 288. 

 27 K.R. Prokop, op. cit., s. 227-228. Autor wykazuje, że jako pierwszy błędną datę podał I. Rychlik, op. cit.,  s. 58-59,  
po nim zaś błąd ten powtarzało wielu kolejnych badaczy.

 28 T. Chrzanowski, M. Kornecki, op. cit., s. 77. 
 29 B. Guerquin, op. cit., s. 316. L. Szaraniec w odniesieniu do najstarszych dziejów zamku pisze tylko, że powstał 

on w XV w., L. Szaraniec, op. cit., s. 377. 
 30 Słownik geograficzny…, op. cit., s. 459. 
 31 L. Kajzer, S. Kołodziejski, J. Salm, op. cit., s. 558. 
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w następującej kolejności: szlachcic Michał, właściciel pobliskiej wsi Laskowa32, 
Mikołaj Mysskowsky z Przeciszowa (z Przetyczowa)33, Mikołaj Szaszowski (Ssassow-
sky) z Geralthowicz34, Jan Szaszowski (Ssassowsky) ze Spytkowic, Marek z Poręby 
(z Porubi), Jan Strzez z Radoczy (z Radocze), sędzia ziemi zatorskiej35, Jan Ugiecz 
z Tomic (z Thomicz), Jan Rudzki (Rudsky)36, Mikołaj Mysskowsky młodszy (der 
Jungere) z Przeciszowa. Wszyscy wymienieni szlachcice wywodzili się z rodów 
rycerskich księstwa.

W myśl uzgodnień bracia występują w dwóch parach, którym losowo przy-
dzielono poszczególne części zamku i miasta. Jedną parę tworzyli dwaj starsi ‒ Ka-
zimierz i Wacław, drugą zaś młodsi ‒ Jan i Władysław (Władek). W dokumencie 
zaznaczono, że w razie śmierci któregoś z nich pierwszeństwo w dziedziczeniu 
ma brat z utworzonej pary. Nic nie wspomniano, co w przypadku śmierci obu 
braci z pary. 

W całym opisie zamku kluczową rolę odgrywa pomieszczenie określane sło-
wem srub. Sporo problemów przysporzyło ustalenie znaczenia tego pojęcia i mimo 
wielu prób i licznych konsultacji, na które powołam się poniżej, nie udało mi się 
ostatecznie i definitywnie stwierdzić, czy aby na pewno chodzi tu o pomieszczenie, 
a jeśli tak, to o jakie. Na początek przedstawię to, co udało się w tej sprawie ustalić. 
W edycji tego źródła, która jak wspomniałam, powstała w języku niemieckim, 
autorzy w tłumaczeniu słowa srub użyli niemieckiego wyrazu der Erter. Była to 
zatem pierwsza i najstarsza próba tłumaczenia. Niestety w języku niemieckim nie 
odnajdujemy słowa der Erter. Nie notują go ani współczesne słowniki, ani wydaw-
nictwa z wieków poprzednich37. Gdyby jednak przyjąć założenie, że w pisowni na-
stąpiła pomyłka lub wówczas nieco inaczej wyglądał zapis, czego wielu przykładów 

 32 Michael z Laskowe, Laskowa ‒ wieś położona 2,5 km na południowy wschód od Zatora, należąca w latach 
1437-1477 do Michała Laskowskiego herbu Kornicz; J. Kurtyka, Laskowa, w: Słownik historyczno-geograficzny 
województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. I-IV, oprac. W. Bukowski, J. Kurtyka, J. Laberschek, Z. Lesz-
czyńska-Skrętowa, F. Sikora, J. Wiśniewski et al., Wrocław‒Kraków 1980-2009, cz. III, s. 441, dalej SHGKr.  

 33 Rodzina Myszkowskich była najbardziej wpływową rodziną w księstwie oświęcimskim. Należeli do szlachty 
napływowej, wywodzącej się z ziemi sieradzkiej. Sam Mikołaj pełnił funkcję kanclerza na dworze oświę-
cimskim, był fundatorem kościoła parafialnego w Oświęcimiu i kościoła dominikanów tamże; J., Księstwo 
Oświęcimskie…, op. cit., s. 67-68.

 34 Gierałtowice ‒ wieś leżąca 8 km na południowy zachód od Zatora. Mikołaj Szaszowski herbu Kopacz de domo 
Fossorum, qui in polonica Kopaczowye appellantur, jako dziedzic wsi odnotowany został w latach 1470-1470, 
Z. Leszczyńska-Skrętowa, Gierałtowice, SHGKr, cz. I, s. 732. 

 35 Byłby to Jan Strzesz z Graboszyc Landrichter von Zator, wsi położonej 6 km na południe od Zatora, piszący 
się z Radoczy w latach 1441-1477, F. Sikora, Graboszyce, SHGKr, cz. II, s. 30. 

 36 Chodzi tu o Jana Rudzkiego herbu Pilawa, współwłaściciela w latach 1470-1480 wspomnianej wsi Graboszyce, 
F. Sikora, Graboszyce, op. cit., s. 30. 

 37 Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, Leipzig 1854-1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971.

dostarczają oba wspomniane dokumenty podziałowe, możemy doszukiwać się tu 
słowa der Erker, to zaś oznaczało wykusz38. Wykuszem nazywano nadwieszony na 
zewnętrznej ścianie budowli występ w formie dobudówki z szerokimi oknami, 
przykryty dachem. Tą samą nazwą określano także pomieszczenie znajdujące się 
wewnątrz39. W przytoczonym powyżej opisie zamku, znajdującym się w Słowniku 
geograficznym, pojawił się wykusz na wysokości pierwszego piętra. 

Wracając jednak do oryginału, gdzie użyto słowa srub, stwierdzam, że nie 
notują go żadne słowniki staropolszczyzny. Wszystko wskazuje na to, że jego źró-
dłosłów jest czeski. W najstarszej dobie języka polskiego odnajdujemy wiele bo-
hemizmów, gdyż języki czeski i polski wówczas nie różniły się bardzo od siebie. 
Zjawisko to występowało zwłaszcza na terenie Małopolski, gdzie niektóre czeskie 
pożyczki mogły przeniknąć do gwar sąsiednich, ale nie weszły do obiegu ogól-
nego40. Współcześnie w języku czeskim słowo srub oznacza zarówno drewnianą 
chatę, a dokładnie dom z bierwion, czyli bali, jak i palisadę, ostrokół41. Domy takie 
budowane były z wykorzystaniem konstrukcji wieńcowej zwanej też zrębową. Bale, 
kładzione jeden na drugim, tworzyły tzw. zręby42. Można zatem postawić pytanie, 
czy słowo srub wykształciło się od zrub, czyli zrąb. Wobec braku dodatkowych 
informacji twierdzenie to pozostać musi w sferze hipotez43. Co ciekawe, żaden 
z dotychczasowych badaczy zamku nie zwrócił uwagi na to słowo, nikt nie podaje 
go w swoich opisach. 

Pozostaje jednak problem, jakie pomieszczenia (pomieszczenie) tak nazywa-
no. Użyte w opisie określenie cały srub ze wszystkimi komorami44 sugeruje, że była 
to część zamku zawierająca w sobie pewne pomniejsze pomieszczenia. Mógł to 
być zatem wykusz, ale obejmujący także znaczną część pomieszczeń wewnętrz-
nych, bądź nadwieszona na kroksztynach lub machikułach kondygnacja budynku. 
W innym miejscu wspomina się o srubie nad wrotami45, co wskazuje, że były dwa 
tego typu wnętrza. Czy w tym drugim także znajdowały się jakieś komnaty, tego 

 38 Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, Bd. 3, s. 871-872. 
 39 Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, Warszawa 2003, s. 444. 
 40 Informacje te zawdzięczam prof.. Stanisławowi Koziarze z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, za co 

składam podziękowania. 
 41 Za tę informację dziękuję Prof.. Petrowi Kubinowi z Uniwersytetu Karola w Pradze. 
 42 Słownik terminologiczny…, op. cit., s. 437. 
 43 Dodać należy, że w niedalekim Chrzanowie w tamtejszych księgach miejskich zanotowano w 1602 r. sprzedaż 

srembu (srąbu) albo starey izby), Archiwum Narodowe w Krakowie, Akta miasta Chrzanowa, sygn. Dep. 43, s. 515. 
 44 Srub wsseczek se wssemy pokogiiami genz naniem, BCzart, rps. perg. 593. W tłumaczeniu niemieckim zapis ten 

brzmi Der ganze Erter mit allen Gemächern, Lehns und Besitzurkunden…, op. cit., s. 616. 
 45 Ten srub nad wrati, BCzart, rps. perg. 593.
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nie wiemy. Dodać trzeba, że nie możemy definitywnie odrzucić innej możliwości, 
a mianowicie takiej, że wcale nie chodzi tu o budynek, ale o ogrodzenie rozumiane 
jako element odgradzający poszczególne pomieszczenia, choć wydaje się to mniej 
prawdopodobne.

Opis zamku z 1477 r. jest bardzo niejasny i nie pozwala precyzyjnie ustalić, ile 
kondygnacji i ile pomieszczeń tam się znajdowało. Błędne są wszystkie ustalenia 
badaczy, którzy powołując się na wspomniany dokument, podają, że zamek był 
trzykondygnacyjny, pierwsze piętro zajmowały cztery izby, trzy komnaty i kilka 
komnat bocznych. Na drugim zaś piętrze znajdowała się wielka sala i cztery kolejne 
pokoje46. Z całą pewnością na parterze znajdowała się kuchnia. Jak podano, między 
nią a studnią, położoną zapewne na wewnętrznym dziedzińcu, leżały komory, 
ale nie wiemy, ile dokładnie ich było. Opis pozostałych pomieszczeń nie pozwala 
ustalić, czy znajdowały się one na parterze, czy na piętrze. W dalszej kolejności wy-
mieniono wielką izbę, małą komnatę, sień. Prawdopodobnie w pierwszym srubie 
znajdowały się także mała izba i mała komnata, leżąca w dole przy czarnej izbie. 

Pierwsza z wydzielonych części dostała się Wacławowi i Kazimierzowi. Para ta 
otrzymała wielką izbę przed srubem, do tego małą komnatę i sień wraz z komorami 
obok kuchni. W dalszej kolejności bracia otrzymali drugi srub, leżący nad wrota-
mi47. Do tego dodano im, wyłączone z pierwszego srubu, małą izbę i małą komnatę 
przy czarnej izbie. Dodatkowo tej parze przypadła w udziale przednia piwnica48. 

Druga para, książęta Jan i Władysław, otrzymała cały srub z wszystkimi komo-
rami, które znajdują się na nim, z wyjątkiem jednej izby i jednej małej komnaty, 
które przypadły pierwszej parze. Do tego otrzymali oni dolną piwnicę49. W od-
niesieniu do dziedzińca zamkowego i stajen postanowiono, że książęta powinni je 
mieć po połowie, a dodatkowo pary powinny żywić i opłacać strażników bram-
nych na zmianę, co kwartał. Podobnie wspólnie mieli użytkować wspomnianą 
studnię znajdującą się na dziedzińcu. W odniesieniu do kuchni, również wspólnej, 

 46 Wydaje się, że i w tym przypadku mamy do czynienia z bezkrytycznym przyjęciem informacji podanych 
w  Słowniku geograficznym, a następnie powielaniem ich przez kolejnych badaczy. Słownik geograficzny…,  
op. cit., s. 459; L. Kajzer, S. Kołodziejski, J. Salm, op. cit., s. 558, Z. Perzanowski, op. cit., s. 393. 

 47 Mogła to być wieża bramna, a nad nią izba, w jednej bryle budowlanej. 
 48 Nayprwe dostalo gse kniezi Kazymirowi s kniezem Waczlawem gystba welika przed srubem komnadka sien komori 

mezi kuchny a studiny, ten srub nad wrati swiethnycze mala y komnatka w srubie ktoraz duole v czrne gystbi giest, 
pywnycza przednia, BCzart, rps. perg. 593. 

 49 Srub wsseczek se wssemy pokogiiami genz naniem gsu komori krom one swiethnycze a one komnathy ktora duole 
czne gystsby giest a ktemu pywnycza duolna, BCzart, rps. perg. 593. W tłumaczeniu niemieckim fragment ten 
brzmi następująco: Der ganze Erter mit allen Gemächern, welche darauf (naniem) sind, auβer jener Stube und 
jener kleinen Kemenate, welche unten bei der schwarzen Stube ist, und dazu der untere Keller, Lehns und Besit-
zurkunden…, op. cit., s. 616. 

zaznaczono, że gdyby pary nie mogły się porozumieć co do jej użytkowania, po-
winno zostać wybudowane drugie takie pomieszczenie, a jedna para powinna 
drugiej udzielić pomocy przy tym przedsięwzięciu50. Możemy przypuszczać, że 
zastrzeżenie to dodano nie bez przyczyny. Pamiętać należy bowiem, że początkowo 
bracia wspólnie rządzili księstwem, ale zapewne w wyniku nieporozumień doszło 
do jego podziału. 

Odnajdujemy tu jeszcze wiele dodatkowych, szczegółowych ustaleń, które 
miały zapewne zapobiec ewentualnym kłótniom. 

W powyższym opisie nie wspomina się nic o kaplicy zamkowej. Dysponujemy 
jednak źródłem z końca XVI w., w którym potwierdzono jej istnienie. Nie sposób 
przy tym ustalić, kiedy ona powstała, czy wraz z nowym budynkiem, czy dopiero 
po jakimś czasie zdecydowano się na jej erygowanie. W protokole powizytacyjnym 
z 1598 r. zanotowano, że na zamku zatorskim była kiedyś kaplica nieznanego obec-
nie wezwania51. Ten zapis może wskazywać, że kaplica zanikła stosunkowo długo 
przed wizytacją, skoro nikt nie pamiętał już jej wezwania. Wprawdzie w Słowniku 
geograficznym podano, że w jednej z komnat urządzona była kaplica, którą zli-
kwidował starosta zamkowy Mikołaj Myszkowski, z tym że nie znajdujemy tam 
źródła tej informacji52. 

Jak wynika z opisu, zamek nie miał zbyt wielu pomieszczeń. Dokładnej ich 
liczby nie można ustalić z uwagi na brak informacji o liczbie komór i pokoi w sru-
bie. Niemniej wydaje się, że była tam zaledwie jedna wielka izba, być może mają-
ca charakter reprezentacyjny. Książęta musieli mieć bowiem do dyspozycji salę, 
w której mogliby przyjmować poselstwa czy odbywać sądy nad ludnością poddaną. 
Ponadto znajdowały się tam dwie małe komnaty i mała izba oraz bliżej nieokreślo-
na liczba pokoi i komór. To zaskakująco mało pomieszczeń, jeżeli weźmiemy pod 
uwagę, że mieszkać tam miały cztery rodziny. Wprawdzie w momencie podziału 
żaden z braci jeszcze nie miał żony, ale musiano uwzględniać, że w przyszłości 
założą oni rodziny. Ponadto w zamku zapewne mieszkała także ich matka, choć 
nigdzie się o niej nie wspomina. 

Jak pokazały dalsze losy książąt, nie musieli się oni w dużym stopniu borykać 
z problemem ciasnoty w zamku, gdyż żaden z nich nie miał dużej rodziny. Naj-
starszy z braci, Kazimierz, ożenił się między 1482 a 1484 r. z córką księcia karniow-
skiego Małgorzatą, ale małżeństwo to nie miało dzieci, a sam Kazimierz niedługo 

 50 BCzart, rps. perg. 593; Lehns und Besitzurkunden…, op. cit., s. 616. 
 51 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, rps. AVCap 17, k. 133v i nast.
 52 Słownik geograficzny…, op. cit., s. 460. 
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potem, w 1490 r., zmarł53. Drugi z kolei Wacław prawdopodobnie nie ożenił się 
w ogóle, nie znamy dokładnej daty jego śmierci, ale nastąpiło to między 1484 
a 1487 r.54 Janusz IV ożeniony z księżną Barbarą, wdową po księciu żagańskim, 
miał jednego syna. W 1492 r. w wyniku śmierci pozostałych braci Janusz stał się 
jedynym dziedzicem księstwa, które sprzedał królowi polskiemu. Jego losy zakoń-
czyły się tragicznie, zginął bowiem w 1513 r. z rąk Wawrzyńca Myszkowskiego55. 
Najmłodszy z synów Wacława Władysław ożeniony był z bliżej nieznaną Anną, 
z którą miał jedną córkę. Książę zmarł w 1493 r.56 

W opisie zamku nie ma wzmianki na temat tego, z jakiego budulca wzniesiono 
pierwotną budowlę. Mimo tego badacze powtarzają pogląd o tym, że ówczesny za-
mek był murowany57 lub podmurowany58. Wobec powyższych ustaleń możliwe jest, 
że niektóre części budynku były wykonane z drewna59. Za taką możliwością prze-
mawiałby zapis z dokumentu podziałowego, w którym zaznaczono, że dla potrzeb 
zamku książęta mogą brać drewno z lasu, tak jak to zwykli czynić wcześniej60. To 
w pewnym stopniu uzasadniałoby niskie wydatki, jakie poniesiono na tę inwestycję. 

W literaturze istnieje hipoteza autorstwa Zbigniewa Perzanowskiego, łącząca 
powstanie zamku w Zatorze z rozbiórką twierdzy w Grodzisku. Badacz sądzi, że do 
budowy rezydencji użyto materiałów pochodzących z zamku wznoszącego się nad 
wsią Grodzisko, oddaloną o 4 km na południowy wschód od Zatora61. Najstarsza 
wzmianka o znajdującej się tam budowli obronnej pochodzi od Jana Długosza, 
który pisał o wsi Grodzisko, nieopodal której na wzniesieniu stał kiedyś zamek62. 

 53 J. Rajman, Kazimierz, w: Piastowie. Leksykon…, op. cit., s. 818.
 54 J. Rajman, Wacław, w: Piastowie. Leksykon…, op. cit., s. 819. 
 55 J. Rajman, Jan (Janusz) IV, w: Piastowie. Leksykon…, op. cit., s. 819-820. 
 56 J. Rajman, Władysław, w: Piastowie. Leksykon…, op. cit., s. 820. 
 57 B. Krasnowolski, Lokacyjne układy…, op. cit., s. 287; Słownik geograficzny…, op. cit., s. 459; Katalog zabytków…, 

op. cit., s. 510; L. Kajzer, S. Kołodziejski, J. Salm, op.cit., s 557.
 58 F. Kiryk, Rozwój urbanizacji…., op. cit., s. 307. 
 59 Być może części zamku wybudowano na podstawie konstrukcj słupowo-ramowej, czyli zespołu krzyżujących 

się konstrukcji ramowych złożonych ze słupów i belek. Podzielone słupami na prostokątne przestrzenie ściany 
wypełniano cegłą czy gliną, Słownik terminologiczny…, op. cit.,  s. 384. 

 60 Ku potrzebie temu zamkowi gnagi drzewie brati w podoleskem lesse tak yako prwe brano giest, BCzart, rps. perg. 
593. 

 61 F. Sikora, Grodzisko, SHGKr, cz. II, s. 74.  Nad tą wsią znajdowała się góra, na której stał kiedyś zamek (arx) 
murowany z białego kamienia. 

 62 in quo olim arx fortis muro et lapide albo fabricata habebatur, qua diruta, oppidum Zathor muratum est, Joannis 
Dlugosz senioris canonici Cracoviensis Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, Ed. A. Przeździecki, t. III, Kraków 
1864, s. 68. Ponieważ przekaz Długosza o Zatorze i Grodzisku jest tu istotny, istniała obawa, czy w edycji 
źródła nie nastąpiła pomyłka. Po sprawdzeniu oryginału stwierdzam, że jest on zgodny z wersją drukowaną; 
Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu, rps. 195, k. 172, rps. 197, k. 44.

Poddany on został rozbiórce, a pozostały materiał posłużył do wybudowania 
miasta Zator63. Z. Perzanowski sądzi, że u Długosza nastąpiła pomyłka i nie miasto, 
ale zamek został „wymurowany” z otrzymanego materiału. Zaproponowana przez 
badacza hipoteza jest skomplikowana, a jej szczegółowa analiza wykracza poza 
ramy tego artykułu, stąd pozostawiam ją do osobnego rozpatrzenia. Wracając 
do zapiski Długosza, trzeba zauważyć, że kronikarz wyraźnie podał, iż materiał 
z rozbiórki posłużył do budowy miasta (oppidum), a pamiętać należy, że pisał 
niemal współcześnie z tymi wydarzeniami. Możemy postawić wobec tego py-
tanie, czy się pomylił, czy raczej dysponował wiarygodnymi informacjami w tej 
sprawie. Bardziej przekonuje mnie, że Długosz jednak się nie mylił, a wówczas 
trop z Grodziska wiedzie nie ku zamkowi, ale ku domom mieszczańskim. Jeżeli 
zatem przyjmiemy, że nie ma tu pomyłki, to jednak przypuszczać możemy, że 
kronikarz nieco przesadził i nie całe miasto zostało wymurowane, lecz jedynie 
pewne jego elementy. Wydaje się to o tyle prawdopodobne, że jeszcze do koń-
ca XIX w. zachowała się zabudowa drewniana64. Poza tym z rozbiórki uzyskano 
głównie kamień, więc posłużyć mógł do budowy tylko określonych elementów65. 
Zaznaczyć trzeba, że nie możemy także wykluczyć drugiej możliwości, a miano-
wicie takiej, że kamień został użyty do budowy piwnic zamkowych, o istnieniu 
których wspomina się w opisie. 

Samo usytuowanie zamku jest pewną wskazówką co do roli, jaką miał on 
odgrywać w odniesieniu do miasta. Budowla powstała bowiem na gruncie miej-
skim, zajmując teren w obrębie lokacyjnego centrum osadniczego, w bezpośred-
nim sąsiedztwie kościoła parafialnego. Umożliwiało to właścicielom ośrodka jego 
bezpośrednią kontrolę. Zauważalne jest także sprzężenie zamku z układem urba-
nistycznym miasta i jego fortyfikacjami66. Wszystko to sprawiało, że zamek był ele-
mentem podkreślającym pozycję właściciela i umożliwiającym mu sprawowanie 
bezpośredniej kontroli nad poddanymi zamieszkującymi miasto. 

 63 Z. Perzanowski przypuszcza, że do zburzenia twierdzy doszło w I poł. XV w.  Wiąże to zdarzenie z zaburze-
niami na granicy małopolsko-śląskiej i z działaniami wspomnianego Dziersława z Rytwian. Z. Perzanowski, 
op. cit., s. 392. Niewykluczone, że po tej akcji książęta potrzebowali miejsca obronnego, jednak jest to złożony 
temat, który nie zostanie tu poruszony. 

 64 B. Krasnowolski, Lokacyjne układy…, op. cit., s. 288. 
 65 Nie można wykluczyć, że mieszkańcy użyli tego materiału do budowy piwnic, ewentualnie murów granicz-

nych między działkami. Te przypuszczenia musiałyby zostać zweryfikowane przez badania archeologiczne.
 66 B. Krasnowolski, Lokacyjne układy…, op. cit., s. 213-214. Kwestią do tej pory nieustaloną jest, czy miasto miało 

mury obronne, czy tylko zadowolono się wyznaczeniem fosy wzmocnionej wałem drzewno-ziemnym. Tego 
typu rozwiązania stosowano powszechnie w małych miastach, których właścicieli nie było stać na tak dużą 
inwestycję, jaką były budowa i utrzymanie murów obronnych. W tej kwestii osobnemu rozważaniu należałoby 
poddać wspomniany wyżej przekaz o zobowiązaniu, jakie złożył książę Wacław wobec króla Władysława, że 
zniszczy obwarowania miejskie, gdyż to wskazuje, że pierwotnie miasto takie posiadało. 
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Badania nad początkami zamku w Zatorze okazały się niezwykle skompliko-
wane. Z jednej strony chaos i zamieszanie wprowadzają dotychczasowe ustalenia 
historyków, w których odnajdujemy wiele sprzecznych informacji. Część z nich 
udało się sprostować. Bez wątpienia zamek powstał po 1445 r., a nie po 1455 r. Nie 
sposób ustalić jednak, jak szybko został oddany do użytku, gdyż do 1477 r. brak 
o nim wzmianek. Z drugiej strony opis zamku, nad którym nikt nie podjął się 
głębszej refleksji, wywołał wiele pytań, na które nie zawsze udało się znaleźć od-
powiedź. Podane w wątpliwość muszą zostać dotychczasowe twierdzenia o zamku 
jako wystawnej, trzykondygnacyjnej, murowanej budowli. W podsumowaniu po-
wyższych rozważań rodzi nam się raczej obraz skromnego, po części drewnianego 
budynku, w niczym nieprzypominającego wystawnych zamków, na którego wy-
budowanie z pomocą innych mógł sobie pozwolić książę maleńkiego państewka. 
Powyższe analizy ukazały złożoność problemu, przybliżając nas nieco do poznania 
najdawniejszych losów i kształtu, jaki otrzymał pierwotny zamek w Zatorze. Wiele 
jeszcze pozostało do zbadania, tak w kwestii samego zamku, jak miasta. Postuluję 
przede wszystkim podjęcie badań architektonicznych i archeologicznych, koniecz-
nych dla pełnego poznania dziejów budowli. Ponadto interdyscyplinarne badania 
ukierunkowane na analizę przestrzeni i zabudowy miejskiej mogłyby wyjaśnić 
niektóre kwestie, jak choćby tę, do budowy czego wykorzystano materiał pozostały 
z rozbiórki zamku w Grodzisku.
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Summary

The Beginnings of The Castle in Zator. The Residence of Poor Princes.

The article discusses the history of the Castle of Zator. Main focus is placed 
on oldest, and least recognized by previous researchers, part of the history of this 
building. The origins of the castle are strongly related with the events in the Duchy 
of Oświęcim, especially with its division  in 1445. Manuscript of the mentioned 
division, survived to our times, and has become the starting point for reflection 
on the causes, circumstances and opportunities associated with building a castle 
by the relatively poor princes. While reading subsequent paragraphs we follow 
the career of the oldest Duke Wenceslaus I (Wacław), for whom, new residence 
in the capital of the newly created Duchy of Zator was built. Shortly after his 
death another division was made. This time Duchy of Zator became divided into 
two parts, designed for four sons of Duke Wenceslaus. Also in this case we are in 
possession of the original manuscript created in 1477. This document became the 
basis for the study of the structure of the earliest building of the castle of Zator. 
Analysis of this description showed that the previously known descriptions of 
the castle, from this period, contain many inconsistencies. Everything indicates 
that the original residence was rather modest, partly made   of wood. There were 
located one big  chamber, several smaller rooms and compartments. In addition, 
there were kitchen and hallway. In the earliest period, castle also had a chapel, but 
as time passed it disappeared. Dimensions of the castle clearly indicate limited 
financial possibilities of Zator’s princes.

Key words: Zator, The Castle, Duchy, Princes

Janusz Kotlarczyk 

Albi Tibulli distichon 
wadowicensis (II.1.13) relectus 
– czyli w poszukiwaniu autorskiego 
sensu cytatu

Będzie tu oczywiście mowa o słynnym dystychu umieszczonym w 1890 r. na 
ścianie korytarza wadowickiego gimnazjum, naprzeciw głównego wejścia do gma-
chu. Napis ten pojawia się we wspomnieniach wielu absolwentów szkoły sprzed 
ostatniej wojny, odnoszących się z pietyzmem do treści w nim przekazanej. 

Cytat trafił nawet do Tryptyku rzymskiego – ostatniej poetyckiej medytacji 
papieża Jana Pawła II nad Księgą Rodzaju, w kontekście bezgrzeszności pierwszej 
ludzkiej pary w Raju. Oto jego brzmienie w oryginale i w polskim tłumaczeniu, 
zamieszczonym w przypisie na tej samej stronie1:

Casta placent superis; pura cum veste venite
et manibus puris sumite fontis aquam.
To, co czyste, podoba się niebianom; przychodźcie czysto odziani 
i czystymi rękami czerpcie źródlaną wodę. 

Dystych pochodzi z pierwszej elegii (wersy 13-14) drugiej księgi (Nemesis) ze 
zbioru Corpus Tibullianum. 

Po roku 1939 napis znikł na wiele lat pod warstwami nakładanej kilkakrotnie 
farby i został odtworzony dopiero w 1986 r. (jubileusz 120-lecia zakładu) dzięki 
staraniom dr. Gustawa Studnickiego, profesora liceum, niestrudzonego i niezwykle 
zasłużonego dla Wadowic regionalisty. 

Szeroki, wieloletni rezonans, jaki wzbudza dystych Tibullusa z wadowickiego 
gimnazjum, zasługuje na uwagę i skłania do bliższego przyjrzenia się rodzajowi 
twórczości poety, przypomnienia wielości znaczeń i celowości użycia przymiot-
ników castus i purus, tłumaczonych w naszym przypadku rutynowo jako czysty, 

 1 Jan Paweł II, Tryptyk rzymski. Medytacje, Kraków 2003, s. 22.
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a także do wyjaśnienia pozornego błędu gramatycznego w pierwszym zdaniu 
dwuwiersza. Niektóre kwestie doprowadziły do różnych postaci tłumaczeń.

Z Italii nad Skawę

Zaczniemy od początku – ab ovo (od jaja), jakby powiedział Tibullus. W 1887 r. 
dyrektorem c.k. Gimnazjum w Wadowicach został przeniesiony z Drohobycza 
45-letni nauczyciel języka niemieckiego (także geografii, propedeutyki, filozofii) 
– Seweryn Arzt2 . Nowo powołany, energiczny zarządca niedawno oddanego do 
użytku (4 września 1875 r.) gmachu szkoły pragnął mu nadać jakiś znak szczególny, 
ozdobić sentencją metaforycznie określającą ten ośrodek kształcenia. Z uwagi na 
to, że szkoła uzyskała w 1882 roku status gimnazjum humanistycznego, najodpo-
wiedniejsza wydała się sentencja łacińska. Zwyczaj zamieszczania takich napisów 
na obiektach użyteczności publicznej znany jest od starożytności, a nieodległym 
przykładem jest napis nad wejściem do auli Collegium Maius UJ w Krakowie: 
Ubi charitas et amor ibi Deus est (Tam, gdzie litość i miłość, tam jest Bóg). Innym 
przykładem może być dewiza umieszczona na kurtynie paryskiej Opera Comique: 
castigat ridendo mores (śmiechem poprawia obyczaje). 

Nie dowiemy się niestety, czy wyboru dokonał sam dyrektor, czy podpowie-
dział mu tę sentencję któryś z uczących wówczas w gimnazjum filologów klasycz-
nych: Wincenty Bobrzyński (1873-1890), Tomasz Dziama (1880-1894) czy Jan 
Pawlica (1880-1890), mógł to być też rozpoczynający pracę Piotr Fic (1890-1917). 

Literatura łacińska była podówczas powszechnie dostępna w bibliotekach 
gimnazjalnych, także w wadowickiej; prócz popularnych utworów Owidiusza, 
Horacego czy Wergiliusza znajdowały się tam zapewne wiersze Albiusa Tibullusa 
(54-29 przed Chr.)3 ‒ najbardziej wytwornego autora subiektywnej elegii miłosnej.

Wyrażona w wybranym cytacie zachęta do zaczerpnięcia czystymi rękami 
wody ze źródła świetnie korespondowała ze znanym od średniowiecza określe-
niem uniwersytetu jako Matki Karmicielki (alma mater). Oryginalność tego dobo-

 2 Wszystkie dane związane z historią napisu (w tym nazwiska gimnazjalnych łacinników) zaczerpnięto z mo-
nografii: G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje gimnazjum i liceum w Wadowicach, Wadowice 1991,  
s. 30, 51-52, 68,70,75,78.

 3 Biorąc pod uwagę tylko wydania niemieckie z lat wcześniejszego funkcjonowania wadowickiego gimnazjum 
(1866-1890) można wymienić przykładowo kilka ważniejszych z nich: M. Haupt, Catulli, Tibulli et Properti 
carmina, Lipsiae 1868; Scriptorum classicorum Bibliotheca Oxoniensis. Seria latina ‒ 56: Tibulli carmina, Oxoni 
1870; Albi Tibulli elegiae cum carminibus pseudotibulliensis, Ed.Hiller, Lipsiae 1885. Z wydań do użytku szkol-
nego w gimnazjach polskich można przykładowo wymienić późniejszy zbiorek X.S. Karchuta: Wybór pism 
elegików rzymskich Katula, Tybulla, Propercyjusza i Owidiusza…, Lwów 1911.

ru jest godna podkreślenia, gdyż na ów dystych nie zwrócili uwagi autorzy znanych 
wówczas zbiorów sentencji łacińskich4. Nie trafił on zresztą także do większo-
ści współczesnych polskich zbiorów, uwzględniających m.in. również twórczość 
Tibullusa5. Dotyczy to także współczesnych i wydawanych zagranicą zestawów 
cytatów6. Głębszy sens dystychu miał zabrzmieć dopiero w scenerii szkoły, jako 
adhortacja skierowana konkretnie do jej alumnów. 

W zasadzie myśl zawarta w drugim, złożonym zdaniu dystychu określała 
dostatecznie jasno cel opisanej wyżej zachęty i nie wymagała dodatkowego obja-
śnienia pierwszym zdaniem. Pozostawienie przez dyr. S. Arzta pierwszego zdania 
zmieniło jednak niejako zachętę do czerpania wody źródlanej (domyślnie – wie-
dzy) w zachętę do utrzymania szat i ciała w czystości, a to w celu przypodobania 
się bogom. Pominięcie pierwszego zdania rozbiłoby jednak strukturę dystychu 
religijnego (distichon elegiacum), który nie tylko formalnie powinien składać się 
w pierwszym wersie z heksametru daktylicznego (sześć stóp daktylicznych), zaś 
w drugim – z pentametru daktylicznego (pięć stóp, gdyż trzecia i szósta stopa są 
połówkowe), ale także w całości winien wyrażać jakąś jedną skończoną myśl7.

Na powiązanie ze sobą obu zdań dystychu mogło mieć także wpływ umiesz-
czenie w niektórych wydanych kodeksach elegii Tibulla dwukropka po pierwszym 
zdaniu, por. np. opracowania: F.W. Levy8 , A. Della Casa9, R. Helm10, chociaż ten 
ostatni w niemieckim tłumaczeniu dystychu zastosował w tym miejscu średnik. 
W łacińsko-polskim wydaniu elegii Tibullusa11 po pierwszym zdaniu w języku 
oryginału umieszczono średnik, a w polskiej wersji nawet kropkę. Tendencja 
ta wskazywałaby na próbę rozdzielenia przez tłumaczy przekazu myśli zawar-

 4 Np. Księga przysłów, sentencji i wyrazów łacińskich, zebr. L. Czapiński, Warszawa 1892; Latenische Zitate, Leipzig 
(b.d), Bibliothek Nr 698/700, (A. Otto Paul); Die Sprichwörter und Sprichwörterlichen Redensarten der Römer, 
A. Otto, Leipzig 1890. 

 5 Np. Hellada i Roma. Sentencje i aforyzmy zaczerpnięte z literatury greckiej i rzymskiej, oprac. I. Krońska, Warsza-
wa 1958; Cz. Jędryszko, Łacina, na co dzień, Warszawa 1968; S. Kalinkowski, Aura dicta – złote słowa. Słynne 
sentencje, przysłowia i powiedzenia, Warszawa 1993; idem, Aura dicta – złote słowa II. Słynne sentencje, przysło-
wia i powiedzenia, Warszawa 1994; H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa, Warszawa 1990; iidem, 
Skrzydlate słowa. Seria druga, Warszawa 1998; W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych 
z almanachem, Warszawa 1994.

 6 Np. The Oxford Dictionary of Quotations, London – N. York – Toronto 1953; Slovar’ latinskich krylatych slov, 
N.T. Babiczew, J.M. Borowskij, Moskwa 1982.

 7 Por. np. X.S. Karchut, op. cit., s. XIX; Publius Ovidius Naso, Wiązanka wierszy Owidjusza z dodatkiem wybranych 
elegij Tibulla i Propercjusza, oprac. T. Sinko, Lwów 1922. 

 8 Albi Tibulli Aliorumque carminum libri tres, Eddit F.W. Levy, Bibliotheca Scriptorum graecorum et romanorum 
Teubneriana, Lipsiae 1927.

 9 A. Della Casa, Le concordanze del Corpus Tibullianum, Università di Genova, Facoltà di Lettere, Genova 1964.
 10 R. Helm, Tibullus Gedichte – Lateinisch und Deutsch, Schriften und Quellen Der Alten Welt, Bd 2, Berlin 1958.
 11 Albius Tibullus, Albiusza Tybulla elegie i wiersze, Wrocław 1839.
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tej w dystychu. Wahania co do doboru znaku przestankowego rozdzielającego 
omawiane zdania widoczne są również w nowszych polskich tłumaczeniach. Na 
przykład Anna Świderkówna12 umieszcza tu kropkę, a Jan Sękowski13 dwukropek. 
Te rozbieżności można by wytłumaczyć zróżnicowanym uwzględnianiem treści 
poprzedniego dystychu na sens pierwszego zdania.

 

Problemy z tłumaczeniem…

Jak przetłumaczył pierwsze zdanie dystychu dyr. S. Arzt, tego nie wiemy. Być 
może tak, jak radzili sobie z tym wcześniejsi, ale i późniejsi tłumacze elegii Tibulla. 
Należy podkreślić, że dokonywali tego niezwykle podobnie, i to w różnych języ-
kach. Podaję kilka przykładów ułożonych chronologicznie: 

- J. Moraczewski (J.M. w cytowanym wydaniu E. Raczyńskiego), 1839: Czystość 
bogów pociechą,

- Mirabeau, 1845: La chasteté plait aux dieux,14 
- A. Świderkówna, 1955: Czystość jest bogom miła,
- R. Helm, 1958: Reinheit lieben die Götter,
- J. Sękowski 1987: Bogowie lubią czystość.

Podmiotem staje się tu rzeczownik czystość, tylko w ostatnim przekładzie 
zajmuje on miejsce dopełnienia. Na przedstawioną wyżej treść tłumaczeń miały 
wpływ zarówno znajomość obszerniejszego kontekstu dystychu, jak i dostępność 
słowników zawierających obfitszy materiał leksykalny, do czego powrócę. 

W znacznie trudniejszej sytuacji znaleźli się komentatorzy wadowickiego 
dystychu, najczęściej absolwenci naszego gimnazjum. Oczywiście twardy orzech 
do zgryzienia stanowi przede wszystkim pierwsze, komentowane wyżej zdanie. 
Otóż liczba mnoga orzeczenia placent (podobają się) wymaga, by podmiot był 
w tej samej liczbie. Na miejscu podmiotu znajduje się wyraz casta. W szkolnych 
słownikach, jak np. Łukasza Koncewicza15, Bronisława Kruczkiewicza16 czy Kazi-

 12 Rzymska elegia miłosna – Tibullus – Propercjusz – Owidiusz, oprac. G. Przychodzki, W. Strzelecki, Wrocław 
1955. 

 13 Albius Tibullus, Elegie, Warszawa 1987. 
 14 Classiques Latins – Catulle, Tibulle, Proporce et Veillée de Vénus, by Denafrid, M.C., Mirabeau and Delongc-

hamps, Paris 1845.
 15 Nowy słownik podręczny Łacińsko-polski, oprac. Ł. Koncewicz, Warszawa 1906.
 16 Słownik Łacińsko-polski do użytku szkół średnich, oprac. zbiorowe pod kier. B. Kruczkiewicza, Lwów 1925.

mierza Kumanieckiego17 występują hasła: przymiotnik ‒ castus, -a, -um = „czysty” 
i inne jego znaczenia, oraz rzeczowniki – castitas, -atis, fm. = „czystość” i in., a także 
castimonia, -ae, fm. = „wstrzemięźliwość” i. in. Z tych wyrazów mógł być brany pod 
uwagę jedynie przymiotnik castum, neutr., którego mianownik w liczbie mnogiej 
ma formę casta i znaczy czyste. Szkopuł w tym, że zgodnie z regułami gramatycz-
nymi przymiotnik nie może stanowić podmiotu. Tłumacze dystychu byli zmuszeni 
jakoś ten problem rozwiązać. Albo uzupełniali nasz przymiotnik o rzeczownik, 
jak Zbigniew Siłkowski18, tłumacząc: rzeczy czyste, albo o dwa zaimki, jak Gustaw 
Studnicki19, Roman Gajczak20 czy Jan Paweł II21, pisząc: to, co czyste, bądź też jak 
Halina Kwiatkowska22, w miejsce przymiotnika wstawiając rzeczownik czystość. 

Dopełnienie z pierwszego zdania dystychu również zostało przetłumaczone 
rozmaicie i niezbyt zgodnie z oryginałem. Tibullus użył tu rzeczownika rodzaju 
męskiego, który występuje tylko w liczbie mnogiej ‒ superi, -orum, a w celowniku 
ma formę superis. Rzeczownik ten pochodzi od przymiotnika superus, -a, -um, 
(znaczącego: górny, w górze będący, wyższy, niebiański) i jak podają słowniki, 
oznacza bogów niebiańskich. Tak więc tłumaczenie wyrazu przez niebianom (nie-
bo Rzymian wypełnione było nie tylko przez bogów, ale i przez herosów, duchy, 
geniuszy i niektóre nimfy) czy niebiosom jest niepoprawne filologicznie, a przy 
zastosowaniu wyrazu najwyższemu również niegramatyczne.

Tłumaczenia całego dystychu przybrały następujące brzmienie:
G. Studnicki23, 
także R. Gajczak24 : To, co czyste, podoba się niebiosom: przyjdźcie z szatą czystą 
i czerpcie wodę ze źródła rękami czystymi.
Z. Siłkowski25 : Niebianie upodobali sobie rzeczy czyste, przeto odziani w nieska-

lane szaty i czystymi rękoma czerpcie źródlaną wodę.”

 17 Słownik łacińsko-polski według słownika Hermana Mengego i Henryka Kopii, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 
1973.

 18 Z. Siłkowski, Wspominać lata…, w: Młodzieńcze lata Karola Wojtyły – wspomnienia, red. J. Kydryński, Kraków 
1990, s. 135.

 19 G. Studnicki, Et manibus puris sumite fontis aquam, „Nadskawie”, 1983, nr 3-4, s. 13-16; idem, Pierwsza wśród 
równych…, op. cit., s. 30; idem, Casta placent superis – szkolne lata Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Wadowice 
1998, www.wadowita.net/lataszkolnephp.

 20 R. Gajczak, Wadowice ‒ miasto rodzinne Jana Pawła II, Warszawa 1986, s. 90.
 21 Jan Paweł II, op. cit., s. 22.
 22 H. Kwiatkowska, Wielki Kolega JanPaweł II, Kraków 2003, s. 16.
 23 G. Studnicki, Et manibus…, op. cit.
 24 R. Gajczak, op. cit., s. 90.
 25 Z. Siłkowski, op. cit., s. 135.
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G. Studnicki26: To, co czyste, podoba się Najwyższemu; przyjdźcie z szatą czystą
  i rękoma czystymi czerpcie wodę ze źródła.
H. Kwiatkowska27: Czystość się bogom podoba, przybądźcie w czystej szacie 
  i czystymi rękoma czerpcie wodę ze źródła.
Tłumaczenie zawarte w wierszu Jana Pawła II podano na wstępie.
Cytowania dystychu we wspomnieniach absolwentów zrobiły swoje – stał się 

on szerzej znany i znalazł się wreszcie w Słowniku cytatów łacińskich z 2002 r.28:
„Niebianom podoba się to, co czyste.
A więc do ołtarzy zbliżajcie się w czystej szacie i z czystymi rękami.”
W kilka lat później, po opublikowaniu poematu Jana Pawła II, dystych z po-

wołaniem się na jego tłumaczenie trafił do kolejnego zbioru sentencji29. 
Podczas lektury zestawionych wyżej tłumaczeń dystychu (nie znałem wcze-

śniej elegii II.1. w całości), zwróciły moją uwagę dwie kwestie: nadanie tego samego 
znaczenia dwóm różnym wyrazom: – „casta” i „pura”, użytych przez Tibulla, a także 
opisane wyżej próby obejścia pozornie niegramatycznego podmiotu w pierwszym 
zdaniu. 

Znaczenie słowa pura poprzez jego kontekst wydaje się oczywiste. Mowa tu 
o czystości fizycznej, ale czy to tego rodzaju czystość ma podobać się bogom? 
Zajrzyjmy do jednego z najstarszych słowników łacińsko-polskich Floriana Bo-
browskiego30. Przymiotnik „castus, - a, - um”, to: „czysty, niepokalany, niezmazany, 
niesplamiony, niewinny, cnotliwy, poczciwy, rzetelny, świątobliwy, pobożny, czy-
sty od grzechu rozpusty, wszeteczności, a także wdzięczny, przyjemny, miły”. We 
współczesnym, pięciotomowym słowniku Mariana. Plezi31, kategorie wielu znaczeń 
tego przymiotnika zgrupowano aż w pięciu obszernych klasach. Zacytuję je za 
słownikiem: 

„I czysty, niewinny, nieskalany, nieskazitelny, wolny od zmazy;
II wolny od winy względem bogów, oddany bogom, nabożny, święty;
III A wolny od grzechu występnej miłości, wierny, powściągliwy;
III B obcy miłości cielesnej w ogóle, dziewiczy. 
Wreszcie w ostatniej klasie zostały zebrane pozostałe, różne znaczenia słowa:

 26 G. Studnicki, Pierwsza wśród równych…, op. cit., s. 30; idem: Casta placent..., op. cit.
 27 H. Kwiatkowska, op. cit., s. 16.
 28 Z. Lewandowski, K. Woś, Słownik cytatów łacińskich. Wyrażenia ‒ sentencje – przysłowia, Kraków 2002, s. 91.
 29 M. Suwała, Dodatek – Zbiór sentencji, przysłów popularnych powiedzeń łacińskich, w: E. Kubicka, M. Suwała, 

Słownik łacińsko- polski, polsko-łaciński, Toruń 2008, s. 535.
 30 Lexicon Latino- Polonicum. Słownik Łacińsko-polski przez X. Floriana Bobrowskiego ułożony, t. 1,Wilno 1841.
 31 Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, Warszawa 1959.

„IV.1. skromny, przyzwoity, czcigodny, 2. wolny od uczucia chciwości, 3. (o stylu), 
czysty, prosty, bez zbędnych ozdób i naleciałości.32.

Trudno wątpić, że Tibullus, używając tego wyrazu w pierwszym zdaniu dysty-
chu, nie miał na myśli cechy czystości tego typu, tj. wynikającej z bezgrzeszności, 
dziewiczości i nieskalania, która na pewno podoba się bogom. 

Doskonale wyczuł tę poetykę Jan Paweł II i umieścił cytat w rzeczywistości 
rajskich relacji pierwszej pary ludzi z Bogiem.

Poszukiwanie rzeczownika użytego przez Tibulla…

Kwerenda przeprowadzona w obszerniejszych słownikach przyniosła nadzwy-
czajny rezultat, było to odnalezienie rzeczownika, stanowiącego podmiot pierwsze-
go zdania dystychu. Okazało się, że dwa rodzaje przymiotnika castus, mianowicie 
męski i nijaki, zostały w historii rozwoju języka łacińskiego przekształcone w rze-
czowniki (podobnie zresztą jak stało się to w przypadku innych przymiotników): 
castus, -us (IV deklinacja, niekiedy z narzędnikiem -ud) i castum, -i (zamiennie 
z castus, -i, oba odmieniające się wg II deklinacji). Dla wyjaśnienia naszej kwestii 
najważniejsze jest, że jedynie drugi rzeczownik przyjmuje w mianowniku liczby 
mnogiej formę casta i jest poszukiwanym podmiotem zdania pierwszego. Należy 
teraz znaleźć odpowiedź na pytanie, co ten rzeczownik oznacza. 

W najobszerniejszym kompendium wiedzy o starożytności Georg Wisso-
wa33 uważa, że oba rzeczowniki „oznaczają w sensie sakralnym, przede wszystkim 
powszechne powstrzymywanie się od rozkoszy/przyjemności ze względów religijnych.” 
Z kolei w cytowanym słowniku M. Plezi34 oba rzeczowniki oznaczają natomiast 
„okres wstrzemięźliwości rytualnej, związany ze świętami pewnych bóstw”, a rze-
czownik „castum, -i ma występować jedynie w pismach autorów kościelnych. Josif 
Hananovič Dvoreckij35 rozróżnia znaczenie rzeczownika „ castum, -i” = „obrzęd, 
święto, uroczystość, obchód, powiązane z jakąkolwiek wstrzemięźliwością”, od rze-
czownika „castus, -us”, oznaczającego samo „powstrzymywanie się od zmysłowych 
uciech i rozkoszy”. Podobnie określa ten ostatni rzeczownik najobszerniejszy Te-

 32 Słownik łacińsko-polski, op. cit., s. 451, 452.
 33 Paulys Real ‒ Encyclopädie der classischen Altertumswissnschaft, Herausgegeben von. G. Wissowa, Bd. 3 (Sechster 

Halbband), Stuttgard 1899.
 34 Słownik łacińsko-polski, op. cit., s. 451, 452.
 35 J.H. Dvoreckij, Latinsko-russkij slovar’, Moskwa 1986.
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zaurus języka łacińskiego36, jako „pewną abstynencję, którą z religijnej przyczyny 
praktykują” wyznawcy. Poszukiwania rzeczownika dla wyrazu „casta” z dystychu 
przyniosły jeszcze jeden niespodziewany rezultat. Oto w powołanym Tezaurusie, 
jako jeden z nielicznych przykładów dokumentujących istnienie w łacinie rzeczow-
nika „castum, -i”, wymieniony jest omawiany tu dystych Tibullusa.

Wydaje się interesujące prześledzenie chronologicznie losów obu rzeczow-
ników na podstawie próbek zebranych przez autorów słowników. Liczba znale-
zionych dotychczas fragmentów dzieł pisanych i inskrypcji, o metryce z okresu 
klasycznego rozwoju języka, i zawierających omawiane rzeczowniki, jest niewielka, 
co umożliwia dokonanie poniższego przeglądu.

Najstarszy poświadczony rzeczownik castus, -us występuje w dziele Corneliusa 
Naeviusa – „De bello Punico” (fragm. 30), napisanym u schyłku III w. przed Chr., 
a po 235 r. Pojawia się tu zwrot res divas edicit, praedicit castus czyli uczczenie bogiń 
poprzedza castus. Mniej więcej również na III w. przed Chr. datowane są wotywne 
płytki z brązu37 , znalezione w mieście Norba i w Rzymie, zawierające informacje 
o castus Iunonis. Z I w. przed Chr. posiadamy dwa przekazy z tym rzeczownikiem 
zawarte w fragmentach dzieł Marka Terencjusza Warrona, które znalazły się na-
stępnie w odpisach w pracy Marcellusa Noniusa z IV w. po Chr., są to: et religiones 
et castus id possunt i graeco castu.

Na przełomie (a zatem w okresie obejmującym też przekaz Tibullusa) poja-
wia się po raz pierwszy rzeczownik castum, -i”, w monografii „Oo znaczeniu słów” 
Wariusza Flakkusa, której fragmenty dotarły do nas jedynie w odpisach w dziele 
Sextusa Pompejusza Festusa z II w. po Chr., zachowanym również we fragmentach. 
Rzeczownik pojawia się tu dwukrotnie w zwrocie in casto Cereris. 

Okres współwystępowania obu rzeczowników (tj. w rodzaju męskim i ni-
jakim) trwa przez kolejne trzy wieki naszej ery. Żyjący w latach 125-165 Aulus 
Gellius umieścił w dziele Noctes Atticae zdanie: ceremoniae impositae multae…, item 
castus multiplices. W zdaniu tym mowa jest o tym, że wzrost liczby uroczystości 
nałożonych na kapłanów Jowisza powoduje zwielokrotnienie stanów powstrzy-
mywania się od zmysłowych rozkoszy. Około roku 215 pisarz kościelny Tertulian 
w dziele O poście przeciw psychikom (De ieiunio adversus psychicos) używa rzeczow-
nika castum, -i w zwrocie casto Isidis et Cybeles, czyli w okresie wstrzemięźliwości 
przed świętami Izydy i Cybele. Na koniec Arnobiusz na początku IV w. po Chr. 

 36 Thesaurus Linguae Latinae, editus auctoritate et consilio Academiarum quinque Germanicarum... vol. III, Fasc I, 
München 1909.

 37 Thesaurus…, op. cit., s. 571.

w dziele Adversus nationes używa rzeczownika castus, -us, pisząc o wstrzymywaniu 
się od jedzenia chleba przed świętami w kulcie Cybele; o tym rodzaju postu pisze 
także wspomniany Tertulian. 

Piszący pod koniec IV w. i na początku V w. pisarze kościelni: Hieronimus 
(ok. 392 r.), Claudianus (399/400 r.) i Prudentius (405 r., używają już tylko rze-
czownika castum, -i. 

Jak widzimy, liczba odnalezionych dotychczas zapisów rzeczowników castus, 
-us i castum, -i (czasem w wersji castus, -i) z okresu około sześciu wieków nie prze-
kracza 20 (pierwszy rzeczownik pojawia się 9 razy, drugi– 8), nie dziwi zatem, iż 
ich występowanie zostało odnotowane jedynie w najobszerniejszych słownikach. 
Warto przy tym zauważyć, że wskazanie na dystych Tibulla jako przykład istnienia 
rzeczownika castum, -i nastąpiło dopiero w Tezaurusie, (t. III, 1909), a nie wyka-
zano tego przykładu w również bardzo obszernym słowniku Egidio Forcelliniego 
(t. II, 1861)38. Fakt ten niejako wyjaśnia rezultat prac tłumaczy Tibullusa, którzy 
mogli nie mieć możliwości zapoznania się ze znaczeniem rzeczownika „castum, -i 
z uwagi na brak dostępu do dużych słowników.

W świetle powyższej analizy filologicznej staje się oczywiste, iż Tibullus chciał 
w dyskutowanym tu pierwszym zdaniu dystychu wyrazić myśl, iż to właśnie okresy 
wstrzemięźliwości podobają się bogom. Rozstrzyga to ostatecznie kontekst tego 
zdania. A oto myśl zawarta w dystychu poprzedzającym (II.1.11-12): 

vos quoque abesse procul iubeo, discedat ab aris,
cui tulit hesterna gaudia nocte Venus.
Z daleka od ołtarza niechaj stanie, proszę, 
Kto zaznał wczoraj w nocy Wenery rozkoszy. 
(tłum. A. Świderkówna)39

W zacytowanym dystychu postawiony jest wyraźny warunek uczestniczenia 
w święcie ‒ jest nim wymóg wstrzemięźliwości płciowej podczas nocy poprze-
dzającej uroczystości. Spełnienie tego warunku jest bogom szczególnie miłe. Taki 
autorski sens ma w istocie pierwsze zdanie wadowickiego dystychu Tibulla. Ale 
o jakich bogach myślał Tibullus? Użycie tu rzeczownika castum -i w lm ‒ tego sa-
mego, jakim posługiwali się inni autorzy w przypadku opisu świąt egipskiej Izydy 
(kult jej pojawił się w Italii w II w. przed Chr.), frygijskiej Wielkiej Macierzy Cybele 
(której świątynie wzniesiono w Rzymie w 204 r. przed Chr.), i greckiej Demeter, 

 38 Totius latinitatis lexicon opera et studio Aegidi Forcellini lucubratum, Tomus secundus 1861.
 39 Rzymska elegia miłosna…, op. cit.
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patronki urodzaju, czczonej w Rzymie jako Cerera już od 496 r. przed Chr.40 ‒ nie 
przesądza o identyfikacji. Odpowiedź na to pytanie powinna się znaleźć w elegii.

Święto sielskie…

W elegii II.1. złożonej z 90 wersów (45 dystychów) można odnaleźć dwa 
główne motywy: pierwszy opiewający święto sielskie (I.1. – I.30), drugi poświęcony 
działalności ulubionego boga Tibullusa – Amora, i modlitwie do niego (I.67 – I.90).

Wybitny znawca twórczości poety Michał Swoboda41 wyróżnia jeszcze drugo-
rzędne motywy: dedykację wiersza konsulowi Messali ‒- przyjaznemu patronowi 
poety (I.31 – I.36), pochwałę bogów wiejskich za edukowanie ludzi w zakresie 
prac rolniczych (I.37 – I.50)42, wreszcie opis rozwoju kultury (I.51 – I.66). Typowy 
charakter elegii mają dopiero strofy, począwszy od wiersza I.70.

 Główni bogowie, którym poświęcone jest święto, wymienieni są w dru-
gim dystychu. Przedstawmy zatem najbardziej interesującą nas część wiersza:

Cieszmy się zdrowiem! Modłą przodków niezmienioną
 Oczyszczamy dziś zbiory na wiejskim zagonie.
Przyjdź, Bakchu, na twych rogach zawieś winne grono, 
 Ty Cerero, kłosami uwieńcz twoje skronie.
W dniu świętym niechaj ziemia i rolnik odpocznie
 I niechaj pług zawiśnie, niech praca ustanie.
Zwolnijcie woły z jarzma, niech staną bezzwłocznie
 Z uwieńczonymi łbami w oborach przy sianie.
Wszystko dzisiaj dla boga; niech się nie odważy
 Któraś dziś do wrzeciona przyłożyć swej ręki.
Odejdźcie – rozkazuję – z dala od ołtarzy,
 Których raczyła wczoraj Wenus swymi wdzięki!
Bogowie lubią czystość; strój załóżcie czysty, 
 Czystą dłonią nabierzcie wód źródlanej toni.
Wiodą owcę przed ołtarz lśniący, uroczysty.

 40 Bliższe dane o wymienionych tu boginiach i ich kultach znajdzie czytelnik w pracach: M. Jaczynowska,  
Religie świata rzymskiego, Warszawa 1987; T. Zieliński, Religie Cesarstwa Rzymskiego, Toruń 1999.

 41 M. Swoboda, Albius Tibullus – poeta elegijny, „Prace Wydz. Filologicznego Uniwersytetu A. Mickiewicza  
w Poznaniu”, seria „Filologia Klasyczna”, nr 4, Poznań 1969, s. 45-47.

 42 Część ta ma charakter hymnu, por. M. Swoboda, J. Danielewicz, Modlitwa i hymn w poezji rzymskiej, UAM 
w Poznaniu, seria „Filologia Klasyczna”, nr 12, Poznań 1985, s. 65.

 Patrzcie! Tłum kroczy w bieli, z oliwką na skroni.
Bogowie, oczyszczamy rolników i rolę;
 Uwolnijcie od nieszczęść całą ziemię naszą;
Niech nie zielskiem, lecz plonem pokryje się pole,
 Niech chyże wilki owiec niezdarnych nie straszą. 
(Tibullus, Elegie, tłum. J.Sękowski)43

Przyzywani są, – jak widzimy – rzymska bogini urodzaju i roślinności Cerera 
(Ceres), utożsamiana z grecką Demeter, oraz starorzymski bóg winorośli i wina 
Bakchus, znany także jako Liber, stapiający się z greckim Dionizosem. Warto tu 
przypomnieć, że stosownie do wykładni przepowiedni ksiąg sybillińskich (grec-
kich), Rzym miało uchronić od głodu (powszechnego po napaści Etrusków) za-
prowadzenie kultu Demeter i Dionizosa. W 496 r. przed Chr. zbudowano więc na 
Awentynie w Rzymie świątynię im poświęconą44.

Nie jest więc dziełem przypadku, iż te same bóstwa pojawiają się w poemacie 
Wergiliusza45 poświęconym pracy na roli, w opisie podobnego święta. Już w in-
wokacji (wers 7) czytamy: „Wy, Bakchu, żywicielko Ceres …” (w tekście łacińskim: 
Liber & alma Ceres), a dalej (w wersach 339-351) odnajdujemy w opisie obchodów 
święta wiejskiego czterokrotnie wymienione imię bogini (w tekście łacińskim) i raz 
imię Bakcha (też w tekście oryginalnym – wers 345) jako poetycki synonim wina.

Nade wszystko czcij bogi, co rok wielkiej święto 
Cerery święć, gdy jeszcze traw bujnych nie zżęto, 
Gdy zima przeszła, wiosna pracuje w pogodzie, 
Wtedy jagnięta tłuste, wina jak na miodzie, 
Sen słodki, cień w górach głęboki; niech zbierze 
Się młódź wiejska i pokłon niech odda Cererze.
W mleku lub w słodkim winie rozpuść dla niej miody,
Trzykroć szczęsnej ofiary wokół pól wiedź trzody;
Wszyscy społem radośnie niech ja wiodą w chórze.
Przywołując Cererę pod dach; choć już duże
Kłosy, nie puszczaj na nie sierpa, zanim czoła
Bogini nie uwieńczy liść dębu, nim koła
Nie zatoczysz wolnego, zaklęć nie rzekniesz słowo.

 43 Albius Tibullus, op. cit., s. 54.
 44 P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1987, s. 60.
 45 Publius Wergilius Maro, Georgiki, Warszawa 1956, s. 19, 30.
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Z powyższego tekstu wynika, że zwierzęciem ofiarnym jest owieczka (nie 
maciora jak podczas cerealiów46) białym runemie, którą trzykrotnie oprowadzano 
w procesji wokół dojrzewających płodów (novas fruges).

Informacja o trzykrotnym okrążaniu pola przez procesję (amb = wokół, 
arvum, -i, n. = rola, pastwisko) podsuwa myśl, że opisywane tu święto to znane 
skądinąd ambarvalia (nazwa poświadczona w piśmie dopiero przez Flawiusza 
Vopiscusa z III/IV w po Chr.47 To ostatnie doroczne święto było celebrowane, 
przez reaktywowane za czasów Augusta 12-osobowe Kolegium Braci Arwalskich 
(Fratres Arvales), w gaju przy piątej mili drogi do Ostii, poświęconym bogini Dea 
Dia (= Tellus), oraz w świątyni tej bogini. Bracia odbywali na wiosnę również ob-
chody pól, a ofiara była składana z tłustej owieczki. Nicola Turchi48 sądzi, że pod 
imieniem bogini kryje się Cerera. Niestety, odkryty późny zapis pieśni Braci z 218 r. 
po Chr. , ale w archaicznym języku, zawiera modlitwę do Marsa i Larów 49 , a nie 
do Cerery, a samo święto miało charakter państwowy. Wiemy też, iż bogini Tellus, 
w czasie uroczystości ludi saeculares w 17 r. przed Chr., ofiarowano maciorę, a nie 
owcę50. Ten szczegół, jak z zamieszczonej wyżej uwagi przy cerealiach wynika, nie 
jest jednak przesądzający w kwestii adresata modłów.

Oba opisane wyżej obrzędy bądź prywatne (Tibullus, Wergiliusz), bądź od-
prawiane przez Bractwo Rolne, należały do tzw. lustracji51, czyli zabiegów oczysz-
czających różne podmioty – cały naród (lustratio populi Romani), miasto (am-
burbalia), posiadłości ziemskie (lustratio agri – inna, opisana przez Katona forma 
oczyszczania pól52), oddziały wojska, itp. – od wszelkiego zła i chroniące je od 
różnych zagrożeń. Przeprowadzano je wg ściśle określonych rytów z konkretnymi 
zwierzętami ofiarnymi, dedykowanymi Marsowi (przeważnie były to trzy zwie-
rzęta równocześnie: wieprz, baran, byk, stąd od pierwszych sylab ich łacińskich 
nazw – sus, ovis, taurus, nazwane suovetaurilia53).

Nas interesuje jednak przebieg i charakter kolejnych etapów uroczystości, opi-
sany w elegii II.1 przez Tibullusa. Po wezwaniu bogów Bakcha i Cerery następuje 
opis kolejnych zdarzeń i wezwań do czynności rytualnych.

 46 M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. II, Warszawa 1994, s. 300.
 47 J.H. Dvoreckij, op. cit.. Kolejne świadectwa wymieniają słowniki, np. Thesaurus…, op. cit.
 48 N. Turchi, Religia Rzymu, w: Religie świata, red. E. Dąbrowski, Warszawa 1957, s. 265.
 49 M. Swoboda, J. Danielewicz, op. cit., s. 28-29.
 50 M. Jaczynowska, Religie świata rzymskiego, Warszawa 1987, s. 117-118.
 51 Por. M. Jaczynowska, op. cit., s. 44; B. Kupis, Religia starożytnego Rzymu, t. I, Warszawa 1991, s. 101-104.
 52 Marcus Porcius Cato, De agricultura ‒ o gospodarstwie wiejskim, Wrocław 1956, s. 141.
 53 M. Jaczynowska, op. cit., s. 44.

Ma ustać wszelka praca na roli, zwolnione z orki woły, z ubranymi w wieńce 
rogami, powinny jeść do syta i odpoczywać w oborze, a kobiety mają odłożyć 
wrzeciona. Niespodziewanie, autor wyłącza z udziału w uroczystości wszystkich, 
którzy poprzedniej nocy zażywali rozkoszy płciowych. Rozkaz ten przypomina 
wezwanie herolda ogłaszane przed rozpoczęciem misteriów eleuzyjskich ku czci 
Demeter (będącej odpowiednikiem Cerery) do opuszczenia zgromadzenia przez 
bezbożników i zbrodniarzy54.

Dalej następuje, opisywane już we wstępie, wezwanie do założenia czystego 
ubioru, umycia rąk i zaczerpnięcia wody źródlanej. Być może woda ta miała służyć 
do oczyszczenia wnętrza uczestnika lub pokropienia (oczyszczenia) ofiary lub 
ołtarza. Tak przygotowany i odziany na biało orszak uczestników z ozdobionymi 
oliwką skroniami wiódł z sobą owieczkę przed ołtarz ofiarny.

Jak czytamy u Wergiliusza, procesja uczestników z pieśnią na ustach trzykrot-
nie okrążała oczyszczane pole przed złożeniem ofiary ze zwierzęcia. Ostatnie trzy 
wersy (II.18 – II.20) zacytowanego tu początku elegii stanowią istotę modlitwy 
do obu bóstw – zawierają prośbę o uwolnienie od klęsk, o dobry urodzaj i bez-
pieczeństwo trzody.

Zgodnie z rzymskimi przepisami składania ofiar co do koloru i płci, nie-
biańskiej bogini Cererze ofiarowane zostaje białe jagnię ‒ owieczka55. Z dalszej, 
niecytowanej części elegii dowiadujemy się o spaleniu ofiary – wyłącznie trzewi 
zwierzęcia, co jednak mogło nastąpić w przypadku, gdy ich wcześniejsze wieszcze 
zbadanie wykazało przyjęcie ofiary przez boginię, tzn. wysłuchanie próśb. Po zło-
żeniu ofiary rozpoczynała się zabawa. Bachusa czczono kilkoma gatunkami wina56.

Ten opis uroczystości świątecznych poeta ozdabia podniosłymi hymnicznymi 
zawołaniami: „Wszystko dzisiaj dla boga”,. „Bogowie lubią okresy wstrzemięźliwości”, 
„Sławię pola i bogów pól,” a także „Cieszmy się zdrowiem” i „Święto winem uczcijmy”. 
Z drugiej strony zastanawiające jest, iż autor nie wspomina o powstrzymywaniu się 
od jedzenia chleba – abstynencji obowiązującej przed świętami Cerery (symboli-
zowanej zawsze wieńcem z kłosów pszenicy), o czym pisze wspomniany już Pom-
pejusz Festus (w Minuitur, p. 103: „In casto Cereris a panis alimonio abstinebant”57).

 54 Gajus Suetonius Tranquillus, Żywoty Cezarów, Wrocław‒Warszawa‒Kraków‒Gdańsk 1972.
 55 W. Jurewicz, L. Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1973,  

s. 198-199.
 56 Rzymianie chętnie zamieniali imiona bogów na symbolizujące ich podmioty i vice versa. Przykładem 

na ten drugi kierunek niech będzie aforyzm Terencjusza (194-158 r. przed Chr.) z komedii Eunuch, 4.5.6: 
Sine Cerer(e) et Libero friget Venus, czyli Bez Cerery i Libera (Bakchusa) ziębnie Venus, tzn. Bez jedzenia i picia 
chłodnie miłość; Publius Terentius Afer, Komedie, Wrocław 1971.

 57 Totius latinitatis…, op. cit., s. 106.
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Tibullus wobec sacrum …

Ze strof relacji o przebiegu święta oczyszczania pól przebijają wielkie rozmiło-
wanie Tibullusa w życiu sielskim i bardzo silne przywiązanie do tradycji (świadczy 
o tym zresztą cała jego twórczość). Młody poeta z domu equitów, prawy Rzymianin 
cenił obyczaje przodków, ich religijność, czcił rodzimych bogów i związane z nimi 
formy kultu. Głęboko cenił również wierną wzajemną miłość, pozbawioną płochli-
wości i frywolności, jaka bliska była jego przyjacielowi Owidiuszowi.

O docenianiu przez Tibullusa wartości czystości moralnej mówią także jego 
uwagi zawarte w innych wierszach. W elegii I.3.83-84. prosi: 

„A ty bądź czysta, błagam, niech twojej skromności strzeże zawsze obecność twej 
starej służącej”. W elegii I.6.75 rozkazuje Delii: „nie bądź czysta ze strachu, a tylko 
z wierności!”, a w innym miejscu – I.6.67, domaga się: ucz ją czystości, (wszystkie 
tłumaczenia wg J.Sękowskiego58).

Nieobce mu zapewne były opinie sławnego polityka, mówcy, filozofa i pisarza 
Cycerona, wyrażone m.in. w dziele O starości59, które ukazało się w 44 r. przed 
Chr. i mogło być znane Tibullowi w latach jego wchodzenia w męskość (40-30 r. 
przed Chr.). Oto kilka przemyśleń filozofa (wkłada je w usta Katona Starszego, 
polityka, mówcy i pisarza): wers 39/40 „natura nie dała człowiekowi nic bardziej 
niebezpiecznego i zgubnego nad zmysłowość, której chciwe żądze w sposób bezmyślny 
i niepowściągliwy szukają zaspokojenia. [- -] nie ma w ogóle żadnej zbrodni, żadnego 
przestępstwa, do których popełnienia nie pobudziła by żądza rozkoszy;[- -] Gdzie zmy-
sły panują, tam nie może być mowy o panowaniu nad sobą – w królestwie rozkoszy nie 
ma w ogóle miejsca na cnotę. 

Występujące w społeczeństwie rzymskim ugruntowane przekonania co do 
wagi abstynencji i własne doświadczenie podpowiadały poecie wzbogacenie opisu 
święta o ten motyw.

Jak zauważył A. Donini60, już od czasów najwcześniejszych powstawały rozma-
ite tabu, zmuszające do okresowego unikania stosunków seksualnych nawet w po-
życiu małżeńskim. Przerodziły się one z czasem w przekonanie o konieczności, 
choćby okresowej, wstrzemięźliwości poprzedzającej uroczysty kontakt z bóstwa-

 58 Albius Tibullus, op. cit.
 59 Marcus Tullius Cicero, Katon Starszy o starości, w: Pochwała starości, wstęp M. Szymański, Warszawa 1996,  

s. 48.
 60 A. Donini, Zarys historii religii - od kultów pierwotnych do początków chrześcijańsktwa, Warszawa 1966,  

s. 395-396.

mi. Przykładem ogólnie znanym był nakaz zachowania dziewictwa przez kapłan-
ki bogini Westy. Z przedstawionego wcześniej tekstu wiemy, że Rzymianie mieli 
na ten stan określenia castus, -us i castum, -i, a z wielu historycznych przekazów 
wynika i to, że pospolicie używano rzeczownika castimonia = wstrzemięźliwość 
obrzędowa.

W opisie Tibullusa uderza przywiązanie dużej wagi do czystości obrzędowej 
ofiarnika. Jedynie w jego opisie ambarvaliów znajduje się wymóg zachowania 
okresowej wstrzemięźliwości płciowej przez uczestników uroczystości.

Stwierdzenie Tibullusa z pierwszego zdania dystychu nie zostało, jak starałem 
się to wykazać, wiernie przekazane przez tłumaczy, którzy wyraz casta przełożyli 
jako czystość. Nie wiemy, czy wywołane to było nieznajomością przez nich rze-
czownika castum,-i, czy chęcią nadania szerszego znaczenia temu stwierdzeniu. 
Niewątpliwie termin czystość zawiera w sobie i moralną, i obrzędową czy rytualną, 
ale także odświętną czystość szat i ciała. Tłumacze, zniekształcając wypowiedź 
autora, nadali jej niejako większą uniwersalność i głębszy sens. Nie dziwi więc, że 
wadowicki dystych Tibullusa trafił nie tylko do podręcznika historii religii Hel-
mera Ringgrena i Åkego V. Ströma61 (łącznie z dwuwierszem go poprzedzającym) 
jako ilustracja tezy, że do uczestnictwa w kulcie, właściwym religii rzymskiej, nie-
zbędna była czystość rytualna, ale także, w pełniejszym znaczeniu, został wpisany 
w przestrzeń Sykstyny przez naszego wielkiego rodaka i wadowiczanina – jako 
podkreślenie wagi i wartości cnoty czystości.

Wadowicka cząstka Tibullusa znalazła godne miejsce.

 61 H. Ringgren, Å.V. Ström, Religie w przeszłości i w dobie współczesnej, Warszawa 1975, s. 447.
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Tomasz Graff 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Odkrycie barokowego 
ołtarza z Wadowic w kościele 
parafialnym w Łazanach

W trakcie IV Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów, które miało 
miejsce w czerwcu 2014 r. w Krakowie, po wystąpieniu niżej podpisanego, ana-
lizującego dzieje patronatu klasztoru mogilskiego nad kościołem wadowickim, 
rozpoczęła się ożywiona dyskusja dotycząca m.in. wyposażenia starej wadowickiej 
fary sprzed okresu rozbiorowego. Na  moje wspomnienie o zachowanych starych 
inwentarzach świątyni w archiwum parafialnym profesor Bogusław Krasnowolski 
opowiedział o rzeczy wręcz sensacyjnej. Otóż w trakcie opracowania monografii 
kościoła pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach natknął się 
w miejscowej kronice parafialnej na informację o dwóch ołtarzach barokowych 
przywiezionych u schyłku XIX w. z Wadowic przez miejscowego proboszcza Fran-
ciszka Błachuta, notabene także wadowiczanina1. Zdaniem profesora jeden z tych 
ołtarzy zachował się do dzisiaj. Oczywiście kilka dni później zjawiłem się w po-
łożonych nieopodal Gdowa Łazanach i wykonałem pierwsze zdjęcia tego ołtarza. 
Poprosiłem też dr. Józefa Skrabskiego o fotografie w lepszej rozdzielczości. Uczony 
ten jest bowiem szefem zespołu badawczego działającego przy Instytucie Historii 
Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który obecnie 
inwentaryzuje kościoły archidiecezji krakowskiej w ramach otrzymanego grantu 
badawczego2.

Jak zatem wyglądała historia tego barokowego, niegdyś  wadowickiego ołtarza, 
pierwotnie pod wezwaniem św. Jana z Kęt?

 W świątyni parafialnej w Wadowicach ołtarzem św. Jana z Kęt opiekował 
się cech kuśnierzy, istniejący w mieście nad Skawą, jak wynika z opublikowa-

1 Co ciekawe, rok później nie wspominali o nich nawet słowem ówcześni krakowscy konserwatorzy i historycy 
sztuki. Zob. Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej,, Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej, t. 1, 
1900, s. 388-389, 433-434.

2 Autor składa podziękowania dr. Józefowi Skrabskiemu i mgr Karolinie Sarkowicz za bezinteresowną pomoc 
okazaną podczas powstawania tego artykułu.

Fot. 1. Ołtarz w Kaplicy Lubomirskich w Łazanach (Fot. R. Nestorow)
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nych przez Teofila Klimę dokumentów, 
już w 1625 r.3 Być może równocześnie 
z powstaniem cechu ufundowano 
również ołtarz wraz z wezwaniem  św. 
Jana z Kęt. O istnieniu  obiektu z takim 
właśnie patrocinium w wadowickim 
kościele przekonuje nas jednak dopie-
ro dokument króla Augusta II Mocnego 
z 1701 r. Przy okazji zatwierdzenia kró-
lewskiego statutów cechu wadowickich 
kuśnierzy umieszczono bowiem zna-
mienne słowa: Item ma ten cech ołtarz 
swój w kościele farnym św. Jana Kantego, 
do którego powinni starsi bracia panowie 
obierać dwóch młodszych na rok do usługi 
wszelkiej, porządku i ochędostwa jego4.

Co interesujące, występująca tutaj 
wyraźna wzmianka o Janie z Kęt, mó-
wiąca o nim jako o świętym, jest na 
pierwszy rzut oka o tyle zaskakująca, że 
zapis ten powstał co prawda świeżo po  
beatyfikacji w 1680 r., ale równocześnie 

jeszcze wiele lat przed kanonizacją miłosiernego profesora. W Wadowicach miesz-
czanie nie mieli jednak wątpliwości co do świętości tego akademika, co zresztą i tak  
było typowe dla epoki, nie tylko w stosunku do tego świętego, lecz także innych 
świątobliwych postaci z okresu felix saeculum Cracoviae (XV w.). W każdym razie 
sama kanonizacja Jana Kantego miała miejsce dopiero w 1767 r.5 

Kontekst dokumentu Augusta II, jak np. potwierdzenie w nim przywilejów 
wadowickich kuśnierzy nadanych jeszcze przez Michała Korybuta Wiśniowiec-
kiego i Jana III Sobieskiego6, zdaje się pośrednio wskazywać na kult św. Jana z Kęt 

 3 T. Klima, Przywileje i statuta cechów wadowickich, w: Sprawozdanie Dyrekcyi CK Gimnazyum w Wadowicach 
za rok szkolny 1904, nr 7, Wadowice 1904, s. 4, 23-24, 46; Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII-XVIII wieku (do 
czasu I rozbioru Polski w roku 1772, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. E. Kotowiecki, A. Nowakowski, 
G. Studnicki, Wadowice 1997, s. 87.

 4 T. Klima, op. cit., nr 19, s. 41.
 5 Zob. np. Święty profesor: materiały do kultu świętego Jana Kantego, oprac. J. Królikowski, Tarnów 2010;  R. Zawadzki, 

Św. Jan Kanty w świetle najnowszych badań, Kraków 1991; idem, Staropolski konterfekt św. Jana z Kęt, Kraków 2002.
 6 T. Klima, op.cit., nr 16, s.36-37; nr 18, s. 38-39.

w Wadowicach datujący się jeszcze kilka-
dziesiąt lat przed rokiem 1701, co z kolei 
konweniuje z podaną wyżej informacją 
o istnieniu cechu kuśnierzy przynajmniej 
w 1625 r. Być może kult ten zaszczepiony 
został w Wadowicach dzięki związane-
mu z rodzinną miejscowością Marcino-
wi Wadowicie, który żył w czasach, kie-
dy środowisko intelektualne Krakowa 
podjęło starania dotyczące wyniesienia 
na ołtarze profesora Jana z Kęt. Jeden 
z kolegów Marcina Wadowity, doktor 
świętej teologii Adam z Opatowa (Opa-
towczyk), opracował wtedy kolejny ży-
ciorys świątobliwego męża7. Nawet jeśli 
jednak kult Jana Kantego nie jest związa-
ny z inicjatywą Wadowity, na co przecież 
nie ma dowodów, warto podkreślić, że 
ten święty musiał być szczególnie bliski 
nie tylko mieszkańcom Kęt, lecz także 
wadowiczanom, którzy mogli odczuwać 
pewien rodzaj dumy, że ich sąsiad z po-
bliskiej miejscowości cieszy się sławą świątobliwego męża. Podobnie i kęcianie, roz-
mawiając z przyjezdnymi, zapewne podkreślali, iż w pobliskich Wadowicach urodził 
się sławny akademik Marcin Wadowita. Zresztą zdaniem wójta żywieckiego Andrzeja 
Komonieckiego spośród miast dawnych księstw oświęcimskiego i zatorskiego tylko 
Kęty i Wadowice szczyciły się swoimi rodakami. Jak pamiętamy:

Oświęcim grodem sławny, Zator sejmikami,
A Kęty świętym Kantym, także i targami,
Wadowice szczycą się mądrym Wadowitą.
Żywiec państwem szerokim, wieżą znamienitą8

W każdym razie kult św. Jana z Kęt był znany w Wadowicach przynajmniej 
od XVII w.

 7 Adam z Opatowa (Opatowczyk), Vita Eximii Viri Ioannis Cantii…, Cracoviae 1628.
 8 Dziejopis Żywiecki Andrzeja Komonieckiego, wyd.  S. Grodziski, I. Dwornicka, Żywiec 2005, s. 6.

Fot. 3. Aniołek po prawej stronie zwienczenia 
ołtarza (Fot. R. Nestorow)

Fot. 2. Aniołek po lewej stronie zwieńczenia 
ołtarza (Fot. R. Nestorow)
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Ołtarz znajdujący się obecnie w Łazanach był prawdopodobnie drugim ołta-
rzem pod patronatem tego świętego w wadowickiej farze. Pierwszy, poświadczony 
we wspomnianym dokumencie Augusta II,  przypuszczalnie uległ destrukcji w po-
żarze kościoła w 1726 r., co przyczyniło się do zamówienia nowego ołtarza z inicja-
tywy cechu kuśnierzy. Być może ofiarodawcami byli także zwykli mieszczanie, tacy 
jak Błażej Atłas, który widząc upadłość i pogorzelisko kościoła farnego wadowskiego, 
oddaje na reparacyą kościoła tynfów 1009. Wydaje się zatem, że fundacja nowego 

 9 Archiwum miejskie w Wadowicach, w: Sprawozdanie Dyrekcyi CK Gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1889, 
Wadowice 1889, s. 16; A. Nowakowski, Z dziejów miasta i parafii Wadowice, Kraków 1985, s. 59 (z błędnym 
podaniem strony źrodła owej zapiski).

ołtarza św. Jana z Kęt wiązała się ściśle z zakrojonymi na szerszą skalę pracami 
zmieniającymi częściowo wystrój wnętrza wadowickiej fary po wspomnianej ka-
tastrofie.  Uwzględniając także cechy stylistyczne, można więc ów obiekt ostrożnie 
datować na drugą ćwierć XVIII w.10 Historia jego sprowadzenia z Wadowic do 
Łazan nie jest jednak do końca jasna. Wstępna kwerenda w archiwum parafial-
nym w Wadowicach nie przyniosła pozytywnych wyników11. Być może trzeba te 
wydarzenia wiązać z przebudową fasady wadowickiego kościoła według projektu 
Tomasza Prylińskiego, zakończoną w 1897 r.12 Prawdopodobnie postanowiono 
wówczas  usunąć część dawnego wystroju wnętrza wadowickiej fary. W każdym 
razie w 1899 r. proboszcz w Łazanach, rodowity wadowiczanin, ks. F. Błachut, 
sprowadził z rodzinnej miejscowości dwa barokowe ołtarze, z których jeden do 
dzisiaj pozostaje w północnej części łazańskiej świątyni, w Kaplicy Lubomirskich. 
Sprawę sprowadzenia wadowickich ołtarzy szczegółowo relacjonował ostatnio 
prof. Bogusław Krasnowolski w swojej książce o kościele parafialnym w Łazanach13. 
Poniższa relacja bazuje zatem głównie na jego ustaleniach, opartych na materiale 
archiwalnym, zwłaszcza na dwutomowej księdze Liber memorabilium in ecclesia et 
in parochia Łazany, przechowywanej w Archiwum Parafialnym w Łazanach, znanej 
także autorowi niniejszego artykułu14. 

Proboszcz łazański F. Błachut urodził się w Wadowicach w 1859 r., pre-
zbiterem został w 1884 r., od 1895 r. był proboszczem w Łazanach. Wcześniej 
pracował jako wikary w Krakowie, Biskupicach, Bobrku, Łapanowie, a także 
w Gdowie15. Według prof. B. Krasnowolskiego staraniem księdza proboszcza 
z Kaplicy Lubomirskich  kościoła w Łazanach usunięto najpierw stary baroko-
wy stiukowy ołtarz św. Stanisława, w miejsce którego wstawiono ufundowany 
przez cech wadowickich piekarzy „nowy” drewniany ołtarz barokowy. Ksiądz 
F. Błachut wspominał: 

 10 Jeśli jednak datowanie tego zabytku na XVIII w. jest błędem, nie można w takim wypadku wykluczyć, że 
ołtarz powstał jeszcze w II połowie. XVII w. Wówczas prawdopodobnie mielibyśmy dzisiaj w Łazanach do 
czynienia z tym samym ołtarzem, który został wspomniany w dokumencie królewskim z 1701 r.

 11 Np. Archiwum Parafii ONMP w Wadowicach, sygn. I.10: Volumen Documentorum 1896-1900, i inne doku-
menty z końca XIX w.

 12 B. Adamska, Tomasz Pryliński – znany i nieznany autor projektu fasady wadowickiej bazyliki, „Wadoviana. 
Przegląd historyczno-kulturalny” 2008, nr 11, s. 186-200.

 13 B. Krasnowolski, Parafia i kościół pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach, Łazany‒Kraków 
2013. Autor dziękuje serdecznie prof. Bogusławowi Krasnowolskiemu za pomoc i życzliwe słowo przy po-
wstawaniu niniejszego artykułu. 

 14 Dziękuję za udostępnienie ponad 1000 fotokopii z Archiwum Parafialnego w Łazanach dr. Józefowi Skrab-
skiemu i mgr Karolinie Sarkowicz. Analiza tego materiału potwierdziła ustalenia prof. B. Krasnowolskiego.

 15 B. Krasnowolski, op. cit., s. 24-25.

Fot. 5. Aniołek po prawej stronie obrazu 
św. Teresy (Fot. R. Nestorow)

Fot. 4. Aniołek po lewejs tronie obrazu 
św. Teresy (Fot. R. Nestorow)
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przywiozłem własnymi końmi ołtarz św. Jana Kantego, który to [- -] ofiarowali 
mi krajanie z Wadowic. Ten [- -] umieściłem w kaplicy [- -] dałem odrestaurować16. 

Przy ołtarzu konieczne prace wykonywał stolarz Jan Wilk ze Sławkowic. 
W zwieńczeniu ołtarza wtórnie wstawiono w 1900 r. obraz św. Stanisława, po-
chodzący z poprzedniego ołtarza. Według informacji udzielonej autorowi przez  
dr. J. Skrabskiego Obraz w zwieńczeniu Wskrzeszenie Piotrowina jest kopią T. Kunt-
ze-Konicza. Niestety dawny obraz główny ołtarza, przedstawiający św. Jana z Kęt, 
nie dotrwał do naszych czasów. W jego miejsce wstawiono niemal współczesne 
przedstawienie św. Teresy. Zachowały się jednak inne oryginalne elementy wado-
wickiego ołtarza, jak np. boczne figurki aniołków. Co zaskakujące, ks. F. Błachut 
przywiózł do Łazan także drugi ołtarz z Wadowic, ufundowany przez cech masarzy 
wadowickich, prawdopodobnie także w stylu barokowym. Jak sam relacjonował  
ustawił go w nawie na ścianie bocznej, naprzeciwko filara, gdzie dawniej stał ołtarz 
św. Stanisława17. 

Niestety, na tym etapie badań nie udało się jak dotąd ustalić, w jakich okolicz-
nościach ołtarz ten został w późniejszych latach usunięty z łazańskiego kościoła. 
Pierwszy ze sprowadzonych przez ks. F. Błachuta ołtarzy, pierwotnie pod wezwa-
niem św. Jana z Kęt,  można jednak do dzisiaj podziwiać.  Zachował się jego opis 
konserwatorski, dokonany przez mgr Marię Jachimczak 15 października 1970 r. 
Warto zacytować go w całości [zachowana oryginalna pisownia autorki]:

Ołtarz architektoniczny, przyścienny, trójosiowy, dwukondygnacjowy uszaty. Osie 
podkreślone skośnie ustawionymi parzystymi pilastrami [od wewnątrz] i kręconymi 
kolumnami [po str. zew.]. Pilastry i kolumny ustawione na wysokich cokołach - wspie-
rają przełamane belkowanie. W polu środkowym nowszy obraz Ś. Teresy. W osiach 
bocznych rzeźby aniołów. Imposty [cokoły] dekorowane geometrycznymi płycinami 
z wypełnieniem roślinnym. W zwieńczeniu obraz Ś. Stanisława wskrzeszającego Pio-
trowina, w owalnej, dekoracyjnej ramie. Na osi kolumn figurki aniołków. Uszy w formie 
akantowej wici ażurowej. Struktura ołtarza mal. na kolor niebieski. Trzony kolumn, 
ornamenty, obramienia, figury aniołów, złocone18. 

Styl opisywanego zabytku konserwatorka ustaliła jako późnobarokowy. Au-
torka datowała ten ołtarz na okres niewiele późniejszy od mojego datowania – na 

 16 Ibidem.
 17 Ibidem.
 18 Karty z 1970 r. w Biurze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, kościół w Łazanach.

2 połowę XVIII w. Udało jej się także dokonać obmiaru ołtarza, który według niej 
miał wymiary 450 x 300 cm. Badaczka ustaliła ponadto rozmiar obrazu św. Sta-
nisława znajdującego się w zwieńczeniu obiektu (90 cm, płótno, olej) oraz podała 
wysokość figurek dwóch większych aniołków (110 cm, drewno, olej, złocenia), 
stojących po bokach obrazu św. Teresy19. Ołtarz ten był inwentaryzowany także 
we wrześniu 2001 r. przez mgr. Andrzeja Siwka (dzisiaj doktora), który jednak 
podał tylko szacowany wiek powstania zabytku – XVIII w., określonego przez 
niego jako barokowy20. 

Zachęcając zatem wadowiczan do odwiedzenia gotyckiego w formie kościoła 
w Łazanach, zamieszczam jako dodatek zdjęcia autorstwa dr. Rafała Nestorowa, 
przedstawiające opisany powyżej późnobarokowy „wadowicki” ołtarz mieszczący 
się w tej pięknej świątyni (fot.1-5).

19 Ibidem.
20 Karta z 2001 r. w Biurze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, kościół w Łazanach. Inne, 

lapidarne opisy wyposażenia kościoła w Łazanach zob.: Katalog zabytków sztuki w Polsce, t.1: Województwo 
krakowskie, red. J. Szablowski, z. 6: Powiat krakowski,  oprac. J. Lepiarczyk, Warszawa 1951, s. 11-12;  
T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982, wg indeksu.
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Bogusław Malec 
Przewodniczący Koła Nr 32 PZF w Wadowicach

Krótki szkic historii  
Koła PZF w Wadowicach

Jak wynika z uzyskanych przekazów, początki zbierania znaczków pocztowych 
na terenie Wadowic miały miejsce już przed I wojną światową.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego nieliczne osoby gromadziły 
zarówno kartki pocztowe (ilustrowane pocztówki), jak i stemplowane znaczki 
pocztowe. Wśród znanych nam osób do tych prekursorów wadowickiej filateli-
styki należeli m.in. Andrzej Duszyński, rodzina Foltinów, rodzina Lodzińskich, 
Józef Pasterz, Ludwik Zajączkowski. Osoby te prowadziły zbieractwo znaczków 
indywidualnie i do wybuchu II wojny światowej w Wadowicach nie było zorgani-
zowanego ruchu filatelistycznego. Dopiero po II wojnie światowej, na początku lat 
50., notuje się wśród społeczeństwa wadowickiego wzrost zainteresowania tą dzie-
dziną kolekcjonerstwa. Należy przypuszczać, że na tego rodzaju zainteresowanie 
miała  wpływ m.in. ożywiona korespondencja zarówno krajowa, jak i zagraniczna. 
Także potrzeba zachowania na pamiątkę co ładniejszych znaczków spowodowała, 
że z roku na rok powiększało się grono osób zbierających znaczki pocztowe. Ta 
wzrastająca liczba kolekcjonerów zrodziła potrzebę ujęcia tej dziedziny ludzkich 
poczynań w zorganizowaną formę.

Kilku zapalonych zbieraczy znaczków pocztowych postanowiło rozwinąć 
w Wadowicach działalność filatelistyczną w sposób zorganizowany. W związku 
z tym w pierwszej dekadzie listopada 1954 r. Czesław Chrapla i Zdzisław Duda 
udali się do Krakowa, gdzie od  paru lat działał Zarząd Polskiego Związku Fila-
telistów (PZF). Tam od prezesa Zarządu Oddziału Jana Ryblewskiego otrzymali 
stosowne wskazówki i wytyczne oraz formalne przyzwolenie na założenie w Wa-
dowicach koła PZF. Zostało ono powołane w dniu 21 listopada 1954 r. na zebraniu 
założycielskim, które odbyło się w świetlicy Powiatowego Związku Gminnych 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wadowicach przy ul. Sienkiewicza 5/7 
z udziałem 12 osób: Franciszka Antosa, Czesława Chrapli, Zdzisława Dudy, Stani-
sława Dulbana, Andrzeja Duszyńskiego, Eugeniusza Firczyka, Lesława Furdzika, 
Kazimierza Jurki, Michała Marmurowicza, Zenona Mroczyńskiego, Ludwika Za-
jączkowskiego i Franciszka Zięby. 

W skład pierwszego Zarządu Koła weszli:
‒ Czesław Chrapla ‒przewodniczący,
‒ Zdzisław Duda ‒ sekretarz,
‒ Franciszek Antos ‒ skarbnik.

Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnej zostali Andrzej Duszyński i Stanisław 
Dulban, a prowadzenie sekcji wymiany powierzono kol. Ludwikowi Zajączkow-
skiemu.

Koło zostało zarejestrowane w Oddziale PZF w Krakowie pod nr 7 i działało 
na zasadach określonych w statucie istniejącego od 1950 r. Polskiego Związku 
Filatelistów.

Pod koniec 1954 r. liczba członków koła wzrosła do 20 osób, w tym było 
czworo młodzieży. Inicjatywa utworzenia w Wadowicach zorganizowanego ruchu 
filatelistycznego padła na podatny grunt i wydała dobre owoce. Zainteresowanie 
filatelistyką wśród społeczeństwa w owych czasach było dosyć duże, a efektem owej 
potrzeby społecznej było to, iż 10 lat potem (1964 r.) koło liczyło 121 członków.

Okres prosperity koła przypadł na rok 1984, kiedy do koła należały 252 osoby 
zarówno z terenu miasta, jak i ówczesnego powiatu wadowickiego, gdyż od samego 
początku miało ono charakter terenowy.

Filatelistyka w owym czasie zaznaczyła się na mapie kulturalnej miasta oraz 
powiatu znacznym i liczącym się ruchem społecznym i kulturalno-twórczym, 
w którym działało wielu zapalonych koneserów znaczka pocztowego.

Oprócz Koła Nr 7 w latach 1962-1974 przy Urzędzie Pocztowym w Wadowi-
cach działało drugie Koło PZF Nr 28, skupiające w swoich szeregach pracowników 
Łączności, którego przewodniczącym był Emil Wojtunik, zaś trzecie Koło PZF 
Nr 55 zostało założone w 1983 r. przy Cechu Rzemiosł Różnych, a jego prezesem 
był Jacek Rząca. Koło po kilku latach istnienia zostało rozwiązane, kilku członków 
przeszło do Koła Nr 7.

Oprócz rozprowadzania znaczków pocztowych polskich i zagranicznych koło 
organizowało pokazy i wystawy filatelistyczne, na których swoje zbiory ekspono-
wali jego członkowie, m.in. Franciszek Antos, Władysław Brańka, Kazimierz Bo-
gunia, Idzi Ćwięk, Tadeusz Hojdys, Andrzej Wójcicki i wielu innych. Czar znaczka 
pocztowego powodował, że wadowicka filatelistyka przez ponad trzy dekady żyła 
pełnią swego uniwersalnego oblicza jako dziedzina, która kształci, bawi, wycho-
wuje i satysfakcjonuje oddanych jej wielbicieli.

W okresie minionego 60-lecia staraniem Zarządu Koła oraz jego członków 
zorganizowano 29 wystaw i pokazów filatelistycznych, 16 członków Koła brało 
udział w 58 różnego rodzaju wystawach (krajowe, okręgowe i lokalne) i pokazach 
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filatelistycznych zorganizowanych przez inne koła i okręgi PZF, a 5 członków 
młodzieżowych kół brało udział w 10 wystawach.

Do najbardziej aktywnych wystawców należeli: Franciszek Antos, Kazimierz 
Bogunia, Władysław Brańka, Zbigniew Bochenek, Tadeusz Hojdys, Stanisław 
Malec, Idzi Ćwięk, Krzysztof Antos, Andrzej Wójcicki, Zygmunt Kraus, a ostat-
nio Bogusław Malec. Efektem tej działalności były różne trofea w postaci medali, 
pucharów, dyplomów w randze od brązowego do złotego medalu, dające wiele 
osobistej satysfakcji trudu włożonego w kolekcjonowanie nagrodzonego zbioru 
filatelistycznego.

Ta ożywiona działalność organizacyjna plasowała koło w czołówce Okręgu 
Krakowskiego PZF, od 1976 r., tj. po reorganizacji administracji kraju, Okręgu 
Katowickiego, natomiast od 1978 r. Okręgu Bielsko-Bialskiego PZF. 

W prowadzonym od 1983 r. przez Zarząd Okręgu PZF w Bielsku-Białej współ-
zawodnictwie dla terenowych kół PZF tutejsze koło od początku plasowało się 
w ścisłej czołówce kół terenowych. W latach 1987- 1989 zajmowało zaś pierwsze 
miejsce, zdobywając w 1989 r. na własność puchar w postaci Złotej Pincety. Za 
widoczne efekty działalności organizacyjnej Zarząd Główny PZF w roku 1984 od-
znaczył koło srebrną odznaką honorową PZF, a w 1990 r. odznaką złotą. Poza tym 
tak Zarząd Główny, jak Zarząd Okręgu w Bielsku-Białej w uznaniu zasług za uzy-
skane osiągnięcia uhonorowali koło szeregiem dyplomów i listów gratulacyjnych. 
Warto także wspomnieć i o tym, że Koło nasze z okazji 35-lecia swego istnienia 
w 1989 r. ustanowiło odznakę honorową „Zasłużony dla wadowickiego Koła PZF”, 
która została przyznana 95 osobom i 5 instytucjom.

Z okazji 650-lecia miasta Wadowic w roku 1985 koło zostało odznaczone 
medalem „Zasłużony dla miasta Wadowic”, bo też wpisało się ono na stałe w pej-
zaż kultury „miasta Papieża”. W swojej działalności organizacyjnej stara się czcić 
naszego sławnego Rodaka, ukazywać Jego długoletnie związki z ziemią wadowicką. 
Dlatego większość imprez filatelistycznych była i nadal jest zsynchronizowana 
z „Dniami Wadowic”, a nasi działacze w swych publikacjach prasowych zwracają 
szczególną uwagę na tę więź, stanowiącą trwały przyczynek do nowożytnej historii 
miasta nad Skawą.

Z chwilą wyboru na Stolicę Piotrową ks. kardynała Karola Wojtyły wśród ko-
lekcjonerów znaczków i datowników pocztowych nastąpił wzrost zainteresowania 
walorami filatelistycznymi poświęconymi osobie Jana Pawła II.

Począwszy od 1983 r., kiedy to z okazji wystawy filatelistycznej pod tytułem Jan 
Paweł II ‒ Pielgrzym Pokoju koło wydało 2 koperty pamiątkowe, do 2014 r. wydano 
ogółem 96 kopert okolicznościowych. Z inspiracji Zarządu Koła PZF Poczta Polska 

wydała dotychczas 54 datowniki okolicznościowe, 2 datowniki okolicznościowe ze 
zmienną datą, 22 stemple dostawne, 34 znaczki personalizowane w różnej wersji 
i odmianach. W 2010 r., głównie z inicjatywy koła, Poczta Polska wydała znaczek 
pocztowy z przywieszką o nominale 1,95 zł z okazji 90. rocznicy urodzin Ojca 
Świętego Jana Pawła II, przedstawiający bazylikę Ofiarowania Najświętszej Marii 
Panny oraz kościół pod wezwaniem św. Piotra Apostoła, a także postać papieża 
z lat młodości, z czasów kapłaństwa i papiestwa.

Aktualnie obserwuje się spadek zainteresowania tą dziedziną 
kolek cjonerstwa, tradycyjną filatelistykę wypierają nowe technologie. Żywimy 
jednak nadzieję, że ten nasz skromny jubileusz stanie się inspiracją dla obecnych 
i przyszłych członków koła oraz ożywi jego działalność na następne lata, gdyż 
byłoby wielką szkodą zaprzepaścić dotychczasowy dorobek.
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Konrad Meus, Wadowice 1772-1914. 
Studium przypadku miasta galicyjskiego, 
Kraków 2013, 572 s., il., tabl. – ISBN 978-83-7638-345-3

Autor prezentowanej książki, pracow-
nik Katedry XIX Wieku przynależnej do 
Instytutu Historii Uniwersytetu Pedago-
gicznego im. Komisji Edukacji Narodo-
wej w Krakowie, jest jeszcze badaczem 
młodym, ale z dorobkiem, co niezwykle 
cenne, już rozpoznawalnym i ważnym, 
a jego Wadowice 1772-1914. Studium przy-
padku miasta galicyjskiego (Kraków 2013) 
to praca imponująca i pod każdym wzglę-
dem zaspokajająca oczekiwania czytelnika 
(także te estetyczno-wizualne, za co na po-
chwałę zasługuje wydawca, tj. Księgarnia 
Akademicka). Nie dziwi więc fakt, że jury 
Nagrody Historycznej Fundacji Identi-
tas pod przewodnictwem prof. Andrzeja 
Paczkowskiego wraz z prof. Andrzejem 

Chwalbą oraz Jarosławem Krawczykiem nominowało ją do Nagrody Historycz-
nej spośród 100 książek naukowych z całej Polski, które zgłoszono w tym roku 
do konkursu. 

Wydaną m.in. przy wsparciu finansowym powiatu wadowickiego oraz Wa-
dowickiego Centrum Kultury im. Marcina Wadowity monografię  (w tym miej-
scu słowa uznania za należycie wydane środki publiczne należą się samorządo-
wi regionu wadowickiego i kierownictwu WCK) uznać można – jak zauważył 
prof. Krzysztof Broński, jeden z recenzentów wydawniczych publikacji – za owoc 
głębokiej wiedzy historycznej Autora oraz żmudnej i jednocześnie z pasją realizowanej 

pracy badawczej1. Konrad Meus nie tylko pokazuje skalę przeobrażeń społeczno-
-gospodarczych, jakie zachodziły w Wadowicach w XIX wieku, ale także dokonuje 
ich oglądu na tle innych ośrodków miejskich Galicji, wykazując przy tym bardzo 
dobrą orientację w problematyce badań nad fenomenem miasta i urbanizacji w Galicji 
zarówno w polskiej, jak austriackiej i ukraińskiej historiografii. Pomimo tego, że każdy 
z rozdziałów swojej pracy czyni niejako samodzielnym, gruntownym studium 
problemu, zazwyczaj mocno osadzonym w historii ukazującej jego genezę i będącej 
rezultatem solidnie przeprowadzonej analizy materiału źródłowego (to fragment oce-
ny drugiego z recenzentów wydawniczych – prof. Tomasza Gąsowskiego), czytel-
nik książki otrzymuje zwarty, jednorodny tekst, co czyni autorski wykład klarownym, 
a lekturę zajmującą nie tylko dla zawodowego historyka.

Konstrukcja książki Meusa jest przejrzysta. Obok siedmiu rozdziałów pro-
blemowych obejmuje dwa aneksy, z których pierwszy wypełniają biogramy osób 
w sposób szczególny zapisanych w historii miasta (warto zaznaczyć, że większość 
pomieszczonych w tym miejscu tekstów opracowano od podstaw), drugi zaś sta-
nowi tabelaryczny wykaz przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i usługo-
wych działających w Wadowicach przed I wojną światową. Całość pracy wieńczy 
imponujący wykaz źródeł, obejmujący bez mała 30 stron, uwzględniający doku-
menty rękopiśmienne i drukowane, materiały prasowe i literackie, wydawnictwa 
statystyczne i opracowania naukowe oraz albumy, katalogi, przewodniki i słowniki. 
Dużym ułatwieniem dla czytelnika są zamieszczone na końcu książki szczegółowe 
indeksy – osobowy i geograficzny.      

Książka Meusa daje to, czego nie odnajdziemy w większości z dotychczaso-
wych opracowań monograficznych Wadowic2, mianowicie ukazuje stolicę Nadska-
wia jako twór przestrzenno-społeczny, ulegający nieustannym procesom rozwoju, 
przekształceń i degradacji, a mówiąc inaczej – ukazuje Wadowice jako miejsce 
(organizm społeczny), gdzie następuje kumulacja wielu procesów oddziaływujących 
na jego wieloaspektową strukturę3. Nie skupia się na industrializacji jako jednym 
z aspektów urbanizacji, lecz ukazuje ów problem wieloaspektowo, tj. w wymia-
rach statystyczno-demograficznym, ekonomiczno-infrastrukturalnym, społeczno-
-kulturalnym oraz fizjonomiczno-budowlanym. W ten sposób stanowi przykład 

 1 Cytaty z recenzji pochodzą z fragmentów zamieszczonych na ostatniej stronie okładki książki. K. Meus, 
Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013.   

 2 Np. wyjątkowo nieciekawie w porównaniu z prezentowanym wywodem wypadają (wydane w tym samym 
roku) Wadowickie korzenie Karola Wojtyły autorstwa Marty Burghardt – owszem, atrakcyjne pod względem 
edytorskim, ale pod względem treści niewnoszące niczego nowego, a co gorsza – niesięgające po najnowsze 
ustalenia badawcze.

 3 K. Meus, op. cit., s. 10.
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nowocześnie skrojonego studium – tam, gdzie to możliwe, odwołującego się do 
procesów mających charakter ogólnogalicyjski – w którym niezwykle starannie 
i całościowo omówiono pozycję i wzrost znaczenia Wadowic na mapie admini-
stracyjnej ówczesnej Galicji (rozdz. 1.), uwarunkowania komunikacyjne miasta 
(rozdz. 2.), jego przeobrażenia demograficzno-społeczne (rozdz. 3.), przejście ze 
struktur agrarnych do epoki industrialnej (rozdz. 4.), aktywność społeczno-kul-
turalną jego mieszkańców (rozdz. 5.), miejscowe stosunki oświatowe (rozdz. 6.) 
wreszcie – transformację miejscowego układu przestrzennego i architektonicznego 
(rozdz. 7.), by w konkluzji trafnie stwierdzić, że lata 1772–1914 były bez wątpie-
nia najważniejszym okresem w blisko siedemsetletniej historii Wadowic, a galicyjskie 
dziedzictwo nadal silnie oddziałuje na współczesny kształt (kamień) i charakter (ciało) 
miasta4. 

Jako że przez pewien czas dziejami Wadowic zajmowałem się zawodowo, po 
książkę Meusa sięgnąłem z zaciekawieniem i z każdym jej przeczytanym fragmen-
tem to zaciekawienie tylko przybierało na sile, natomiast po skończonej lekturze 
odłożyłem ją na półkę z satysfakcją. Uważam bowiem, że jest wielkim osiągnięciem 
naukowo-badawczym i nie tylko będzie miała duże znaczenie dla historyków 
Wadowic i Galicji w ogóle, ale też odegra swoją rolę jako punkt wyjścia do dal-
szych pogłębionych badań, tym razem dotyczących funkcjonowania i znaczenia 
miejscowego samorządu miejskiego, dziejów Wadowic jako garnizonu bądź życia 
religijnego nad Skawą – o potrzebie podjęcia tego typu problemów wspomniał 
zresztą Autor zaprezentowanej pracy5.

Tomasz Ratajczak
Uniwersytet Zielonogórski

 4 Ibidem, s. 453.
 5 Ibidem.

Marcin Witkowski

Jagiellonowie na zamku 
w Oświęcimiu.
Relacja z konferencji naukowej 
Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska 
w drugiej połowie XV i w XVI wieku

W dniach 16-18 października 2014 r. 
na zamku oświęcimskim odbyła się mię-
dzynarodowa konferencja naukowa po-
święcona Jagiellonom ‒ ich politycznej, 
kulturalnej i kościelnej roli w Polsce oraz 
Europie XV i XVI w. Stanowiła swoisty 
przegląd dokonań dynastii od Kazimierza Jagiellończyka do Zygmunta Augusta. 
Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Historii Uniwersytetu Śląskie-
go (dr hab. Bożena Czwojdrak, prof. dr hab. Jerzy Sperka), Instytut Historyczny 
Uniwersytetu Warszawskiego (dr Piotr Węcowski), Muzeum Zamek w Oświęcimiu 
(dyrektor Wioletta Oleś) oraz Urząd Miasta Oświęcimia. Wygłoszono 25 referatów, 
a wśród prelegentów znaleźli się nie tylko naukowcy z polskich uniwersytetów 
i archiwów, lecz także przedstawiciele zagranicznych ośrodków akademickich: Uni-
versity of Oxford, Vilniaus Universitetas w Wilnie oraz ZemskýArchiv w Opawie.

Wśród poruszonych na konferencji tematów nie zabrakło wątków wadowic-
kich. Dr Tomasz Graff z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie scha-
rakteryzował politykę Jagiellonów wobec miast księstwa zatorskiego, koncentrując 
się właśnie na Wadowicach (Polityka Jagiellonów wobec miast księstwa zatorskiego na 
przykładzie Wadowic). Przypomniał m.in. postać  księżniczki zatorskiej Agnieszki, 
żony Jana Kobierzyckiego z Tvorkova, która otrzymała miasto nad Skawą jako ro-
dzaj dożywotniego uposażenia od swoich rodziców ‒ księcia zatorskiego Włodka 
i księżnej Anny1. Unieważnienie ślubu wspomnianej pary książęcej z Zatora przez 

 1 Dr T. Graff poświęcił księżniczce Agnieszce Zatorskiej artykuł na łamach rocznika „Wadoviana” w 2011 r. ‒ 
O zapomnianym wadowiczaninie, nieznanym portrecie Marcina Wadowity i wadowickim pochówku księżniczki 
piastowskiej, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” 2011, nr 14, s. 189-201.   
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kardynała Fryderyka Jagiellończyka uruchomiło całą serię burzliwych zdarzeń 
w historii księstwa z przełomu XV i XVI w.: konflikt Agnieszki z popieranym przez 
króla Piotrem Myszkowskim, wykup księstwa przez polskiego króla Jana Olbrach-
ta, wreszcie niekorzystny wyrok króla Aleksandra Jagiellończyka w sprawie praw 
księżniczki Agnieszki do Wadowic i zbrojne zajęcie przez nią miasta.

Wątki wadowickie pojawiły się również w prelekcji prof. dr. hab. Jerzego Sperki 
Kazimierz Jagiellończyk wobec książąt i księstw górnośląskich.

Konferencja odbyła się na oświęcimskim zamku nie przez przypadek. W roku 
2014 przypada bowiem 560. rocznica hołdu stanów księstwa oświęcimskiego zło-
żonego Kazimierzowi Jagiellończykowi (1454 r.) oraz 450. rocznica ostateczne-
go włączenia księstwa do Królestwa Polskiego (1564 r.). Zamek oświęcimski był 
również tradycyjnym etapem podróży zagranicznych księżniczek podążających 
na ślub z Jagiellonami, m.in. Elżbiety Habsburżanki, narzeczonej Kazimierza Jagiel-
lończyka (1454 r.), oraz Bony Sforzy, jadącej na ślub z Zygmuntem Starym (1518 r.).

Wygłoszone prelekcje:
Czwartek (16 października)

• prof. dr hab. Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski, Katowice), Kazimierz Jagiellończyk wobec 
książąt i księstw górnośląskich

• dr Tomasz Graff (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków), Polityka Jagiellonów 
wobec miast księstwa zatorskiego na przykładzie Wadowic

• prof. dr hab. Jerzy Rajman (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Jagiellonowie a kon-
fraternia Grobu Bożego w Miechowie

• dr Grażyna Rutkowska (Instytut Historii PAN, Poznań), Stacje Jagiellonów na Litwie
• dr Piotr Węcowski (Uniwersytet Warszawski), Gesty i słowa polskich Jagiellonów
• dr Natalia Nowakowska (University of Oxford), Jagiellonians: Dynasty, Memory and 

Identity in Central Europe – prezentacja projektu badawczego

Piątek (17 października)
• dr Przemysław Mrozowski (Zamek Królewski w Warszawie), Malowidła ścienne w ko-

ściele pobrygitkowskim w Lublinie – temat historyczny czy orszak Trzech Króli
• Iwona Darska (Instytut Sztuki PAN w Warszawie), Fundacje artystyczne Elżbiety Ra-

kuszanki
• dr Tomasz Ratajczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), Nie tylko Wawel. 

Przebudowy rezydencji królewskich za panowania synów Kazimierza Jagiellończyka
• dr hab. Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Wyposażenie ruchome ka-

plicy Świętokrzyskiej w katedrze na Wawelu. Przyczynek do badań nad pobożnością Kazi-
mierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki

• prof. dr hab. Wojciech Fałkowski (Uniwersytet Warszawski), Konstytucyjne i samowład-
ne rządy Kazimierza Jagiellończyka

• prof. dr hab. Maria Koczerska (Uniwersytet Warszawski), Polityka Kazimierza Jagielloń-
czyka w stosunku do Kościoła i duchowieństwa

• dr hab. Beata Możejko, prof. UG (Uniwersytet Gdański), Król Kazimierz Jagiellończyk 
wobec Gdańska i jego kontaktów z Europą Zachodnią

• dr hab. Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski, Katowice), Syn i matka ‒ Zofia Holszań-
ska wobec Kazimierza Jagiellończyka 

• Tomasz Rombek (Uniwersytet Śląski, Katowice), Królowa Elżbieta Rakuszanka wobec 
elekcji 1492 i 1501 roku

• dr Agnieszka Nalewajek (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Uwagi o dworze królewskim 
Jana Olbrachta

• dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański), Król Jan Olbracht wobec 
możnowładztwa ziem środkowopolskich

• dr Katarzyna Niemczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice), Mołdawia Bogdana III Ślepego 
w polityce Aleksandra Jagiellończyka

• prof. dr hab. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus Universitetas), Litewski Jagiellończyk? Rządy 
Aleksandra Jagiellończyka w Wielkim Księstwie Litewskim

Sobota (18 października)
• Petr Kozák (Zemský Archiv, Opava), Mezi centrem a periferií: Zikmund Starý před nástu-

pem na trůn polských králů
• dr hab. Marek Ferenc (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Polski dwór królewski w świetle 

rachunków budowy zamku krakowskiego z lat 1526-1535
• Janusz Grabowski (Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa), Warszawa Jagiello-

nów. Kontakty króla Zygmunta I ze stolicą Mazowsza w latach 1526-1548
• dr Agnieszka Januszek-Sieradzka (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Dwór królowej 

od kuchni, czyli o zaopatrzeniu stołu Barbary Radziwiłłówny (1548-1551)
• dr hab. Tomasz Kempa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Litewskie rządy 

dwóch ostatnich Jagiellonów
• Piotr Kołpak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Święci patronowie Królestwa Pol-

skiego w pobożności ostatnich Jagiellonów
• dr hab. Paweł Kras, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Edykty antyheretyckie 

Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta
• dr Bernadetta Manyś (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), Wileński świat króla 

Zygmunta Augusta
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Piotr Wyrobiec

Nowy projekt w WCK
Wadowicki Uniwersytet Dzieci

Uniwersytety dziecięce mają już kilkunastoletnią historię. Pierwszy taki  uni-
wersytet powstał w 2002 r. w Tybindze (Niemcy). Inicjatorami tego pomysłu oka-
zali się dziennikarze, którzy z wraz władzami uczelni otworzyli uniwersytet dla 
najmłodszych. Zorganizowali  cykl wykładów dla dzieci w wieku 7-12 lat. Pomysł 
okazał się bardzo trafiony. Wykładów wysłuchało ponad 900 młodych studentów. 
Bardzo szybko idea zajęć akademickich dla dzieci została przeniesiona do innych 
uniwersytetów, najpierw w Niemczech, a potem w innych krajach europejskich. 
Obecnie uniwersytety dziecięce funkcjonują na całym świecie i praktycznie każda 
większa uczelnia prowadzi taką działalność.

W Polsce pierwszy uniwersytet dziecięcy powstał w 2007 r. w Krakowie, a po-
tem takie instytucje uruchomiono w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. W 2008 r. 
rozpoczął działalność Uniwersytet Dziecięcy w Trzebini, założony i prowadzony 
przez Fundację Małopolski Uniwersytet dla Dzieci. Podkreślić należy, że jest to 
uniwersytet w mieście, które nie posiada własnej wyższej uczelni.

Obecnie szacuje się, że w Polsce funkcjonuje ponad 100 takich projektów. 
Ich głównym założeniem jest rozwijanie potencjału intelektualnego dzieci, roz-
budzanie ich ciekawości i dawanie odpowiedzi na pytania, które je nurtują. Aby 
można było odkryć zdolności i talenty dzieci, wykłady i zajęcia dotyczą wszystkich 
dziedzin nauki.

Wadowicki Uniwersytet Dzieci (WUD) powstał w 2014 r. z inicjatywy Wa-
dowickiego Centrum Kultury, a patronat naukowy nad nim objął Uniwersytet 
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Uroczyste podpisanie 
porozumienia o współpracy miało miejsce w lipcu  2014 r. w auli krakowskiej 
uczelni przez prorektora ds. studenckich prof. UP dr. hab. Jana Suchanicza oraz 
dyrektora Wadowickiego Centrum Kultury Piotra Wyrobca.

Inauguracja pierwszego roku akademickiego Wadowickiego Uniwersytetu 
Dzieci się miała miejsce w sobotę 4 października 2014 r. w obecności prof. UP 
Kingi Łapot-Dzierwy, burmistrz Wadowic Ewy Filipiak oraz rodziców i przyjaciół 

114 młodych studentów w wieku 6-12 lat, którzy złożyli ślubowanie i otrzymali 
specjalnie przygotowane indeksy WUD. Nie zabrakło hymnu Gaudeamus igitur, 
obowiązkowego podczas ważnych wydarzeń uniwersyteckich. Wykład inaugura-
cyjny Co to jest uniwersytet? wygłosiła dr Ewa Żmijewska z Uniwersytetu Peda-
gogicznego.

Wykłady i ćwiczenia w Wadowickim Uniwersytecie Dzieci odbywają się w so-
boty, dwa razy w miesiącu. W 2014 r. odbyły się trzy spotkania. Pierwsze, 18 paź-
dziernika 2014 r., pt. Podróż przez muzyczny świat zwierząt prowadziła  mgr Joan-
na Szczyrba z Uniwersytetu Pedagogicznego. W listopadzie starsi studenci spotkali 
się z mgr Beatą Golińską z Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego na 
ćwiczeniach dotyczących historii Majów i ich pisma, z kolei dla młodszych grup 
studentów ćwiczenia dotyczące historii Majów i masek majańskich poprowadziła 
mgr Katarzyna Radnicka, doktorantka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego.

W listopadzie wykład pt. Księżyc – nasz najbliższy sąsiad we Wszechświecie 
wygłosił astronom prof. Jerzy Kreiner, również z podziałem na grupy wiekowe.

Oprócz zajęć w Wadowickim Centrum Kultury dwa razy w roku akademickim 
mali studenci mają zajęcia w pracowniach naukowych Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie. Pierwsze odbyły się 13 grudnia 2014 r. Młodsze grupy odwiedzi-
ły pracownie techniczne, a starsze miały ćwiczenia w pracowniach biologicznych.

Zakończenie roku akademickiego zaplanowane jest na początek czerwca 
2015 r.
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Publikacje za rok 2008
(oprac. Karolina Krzeszowska)

 1. B. Belgrau OCD, Wadowicki Karmel, Grafikon, Wadowice 2008, [8] s. 
okładka miękka, format ‒ 20 cm

 2. A. Bujak, Tutaj wszystko się zaczęło..., słowo Jan Paweł II,  
fotografie Adam Bujak, Marcin Bujak, Wydawnictwo Biały Kruk,  
Kraków 2008, 143 [1] s. format ‒ 29 cm
W albumie Tutaj wszystko się zaczęło ‒ jak zwykle w wydawnictwach Białego Kruka 

‒ bardzo starannie dobrane zostały teksty, w tym papieskie. Słowo Jana Pawła II rzecz jasna 
dominuje, ale są tu i homilia Benedykta XVI, i rys historyczny miasta, a także podane w tele-
graficznym skrócie kalendarium życia i twórczości Karola Wojtyły (do momentu wyboru na 
papieża). A podpisy pod zdjęciami… Ileż w nich ciekawych wiadomości, dat, faktów, nazwisk, 
konkretnych komentarzy.

(J. Szczerbińska, Tutaj wszystko się zaczęło, „Niedziela” 2008, nr 35, s. 19)

 3. A. Nowakowski, Tragedia barwałdzka 24 listopada 1944 roku: relacje naocznych 
świadków, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2008, 62 s.
Publikacja dotyczy tragedii kolejowej w Barwałdzie Średnim, która miała miejsce 24 li-

stopada 1944 r. Tego dnia niemiecki pociąg wojskowy wiozący transport dla Wehrmachtu 
zderzył się z pociągiem pospiesznym relacji Zakopane – Kraków. W wyniku tego zderzenia 
śmierć poniosło ponad 130 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Ta jedna z najtragiczniej-
szych pod względem ofiar śmiertelnych tragedia kolejowa przez kilkadziesiąt lat pozosta-
wała praktycznie nieznana.

 4. A. Nowakowski, Turystyka kolejowa w Wadowicach w okresie galicyjskim i między-
wojennym: (1887–1939), w: Szkice z dziejów turystyki na Podkarpaciu, red. A. Nowa-
kowski, Grafikon, Wadowice 2008, s. 35-62.

  oprawa miękka, format – 15 cm x 21 cm

 5. K. Koźbiał, Pod zaborem austriackim, czyli galicyjski rozwój Wadowic (1772-1918), 
 w: Tożsamość galicyjska z perspektywy Polski i Ukrainy, red. P. Czubik, Z. Mach, 
Bielsko-Biała 2008, s. 78-90.
Okres 146 lat pozostawania w granicach państwa austriackiego stał się dla Wadowic 

dostrzegalnym czasem rozwoju, przynajmniej od roku 1819, kiedy to do miasta nad Ska-
wą przeniesiono stolicę cyrkułu. Rozważania sprowadzają się do stwierdzenia, iż rozwój 
ten był podyktowany kilkoma istotnymi czynnikami. Należy do nich zaliczyć: otrzymanie 
przez Wadowice ważnej roli administracyjnej (urzędy, sąd obwodowy), rozwój szkolnictwa 
średniego (gimnazjum otwarte w 1866 r.), umieszczenie w mieście siedziby 56 Pułku Pie-
choty, wreszcie doprowadzenie do Wadowic kolei w 1887 r. Wszystko to przyczyniło się do 

nabrania przez miasto nad Skawą charakteru ważnego ośrodka regionalnego, jego rozwoju 
gospodarczego i demograficznego.

 6. K. Koźbiał, Z dziejów turystyki w Beskidzie Małym w latach 1827-2003, 
w: Szkice z dziejów turystyki na Podbeskidziu, red. A. Nowakowski,  
Grafikon, Wadowice 2008, s. 9-33.
W artykule przedstawiono najistotniejsze fakty związane z dziejami turystyki w Be-

skidzie Małym w okresie 1827-2003. Cezura przyjęta w rozważaniach jest podyktowana 
z jednej strony pierwszymi informacjami o charakterze turystycznym, przekazanymi przez 
pruskiego oficera, topografa i geografa Albrechta von Sydowa, z drugiej oficjalnym przy-
jęciem nazwy Groń Jana Pawła II (zamiast Jaworzyny), co stanowiło wyraz uznania dla 
najbardziej znanego „turysty beskidzkiego”. Autor omawia m.in. powstanie szlaków i or-
ganizacji turystycznych, schronisk górskich (w szczególności pod Leskowcem), wreszcie 
rozwój turystyki w tym paśmie Beskidów po 1945 r.

 7. S. Książek, Ponikiew. Śladami naszych przodków 1395-2005,  
Drukarnia Tabil, Ponikiew 2008, 339 s. 
oprawa miękka, format – 24,5 cm x 20,5 cm
Książka ta stanowi zapis kilkuletniej pracy autora nad historią Ponikwi. Jest próbą 

rekonstrukcji dziejów wsi od najdawniejszych czasów aż po prawie dzień dzisiejszy. Jedne 
z najciekawszych i najbardziej wartościowych fragmentów tej publikacji dotyczą opisu 
codziennego życia mieszkańców Ponikwi, obyczajów, obrzędów, tym ciekawszych, że część 
z nich niestety już znikła lub powoli zanika. Książka jest napisana zrozumiałym językiem. 
Jej wartość podnoszą niewątpliwie liczne zdjęcia i tabele.

 8. Szkice z dziejów turystyki na Podbeskidziu, red. A. Nowakowski,  
Oficyna Wydawnicza Grafikon, Wadowice 2008, 95 s. 
oprawa miękka, format – 15 cm x 21 cm
Artykuły i szkice zawarte w niniejszej publikacji ukazują rozwój turystyki na Pod-

beskidziu. Chronologiczne opracowanie obejmuje okres do przełomu XIX i  XX w. aż po 
lata 90. XX w. Zakres przedmiotowy dotyczy kilku zagadnień: turystyki górskiej, zarówno 
pieszej, jak i narciarskiej, a także infrastrukturalnych, w tym także komunikacyjnych,  
uwarunkowań uprawiania turystyki. Ponadto opracowanie zawiera także szkic poświę-
cony największej tragedii górskiej II Rzeczypospolitej, która wydarzyła się pod Babią 
Górą 14 lutego 1935 r.

 9. Śladami Jana Pawła II po Małopolsce. Przewodnik,  
oprac. K. Bzowski, J. Tokarski, BOSZ, Olszanica 2008, 247 s. 
oprawa zintegrowana, format ‒ 12 cm x 22 cm
Przewodnik prowadzi śladami Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Od Wadowic do Kra-

kowa, przez górskie szlaki i wszystkie miejsca ważne w życiu wielkiego Polaka. W 2008 r. 
w oficynie wydawniczej BOSZ przewodnik ukazał się także w wersji angielskojęzycznej 
w pomniejszonym formacie i objętości (9,5 cm x 14 cm; 80 s.) ‒ The Routes of John Paul II.
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Publikacje za rok 2013
(oprac. Marcin Witkowski)

 1. A. Bujak, Papieskie Wadowice, 
Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2014, 144 s. 
oprawa twarda, format ‒ 23 cm x 27 cm
Najnowszy album Adama Bujaka, którego premiera miała miejsce w Wadowicach 

22 października 2014 r., pokazuje zarówno dawne związki Jana Pawła II ‒ Karola Wojtyły 
z jego rodzinnym miastem, jak i Wadowice współczesne. Zdjęcia uzupełnione zostały pa-
pieskimi homiliami, kalendarium życia Ojca Świętego, wydarzeniami z dziejów Wadowic 
oraz historią Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II.

 2. T. Graff, Professor Marcin Wadowita (1567-1641), an Example of a Brilliant Acade-
mic Career in Old Kraków, w: red. H. Hrehor, M. Pekár, Transformation of Central 
e uropean Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava): from 
the middle ages to the end of the 18 th Century, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach, Košice 2013, s. 84-93. 

 3. T. Graff, Wadowice, w: Encyklopedia katolicka, 
red. E. Gigilewicz, t. XX, Lublin 2014, s. 138-139.
oprawa twarda, format ‒ 20 cm x 15 cm

 4. T. Graff, Marcin Wadowita, w: Encyklopedia katolicka, 
red. E. Gigilewicz, t. XX, Lublin 2014, s. 139-140. 
oprawa twarda, format ‒ 20 cm x 15 cm

 5. T. Graff, Zembrzyce, w: Encyklopedia katolicka, 
red. E. Gigilewicz, t. XX, Lublin 2014, s. 1347-1348. 
oprawa twarda, format ‒ 20 cm x 15 cm

 6. J.I. Korzeniowski, Chłopcy z Zielonych Stawów, 
Wydawnictwo Novae Res, Gdynia 2014, 193[1] s. 
oprawa miękka, format ‒ 19,5 cm x 12 cm
Autor opisuje w książce mniej znane oblicze przedwojennych Wadowic, życie i przyjaźń 

grupy chłopców z Podstawia, leżącego na północnych obrzeżach miasta.
Ta prawdziwa opowieść o serdecznej przyjaźni chłopców [- -] przenosi nas w czasy przed-

wojenne, do wadowickiej wsi Podstawie. Tu rozciągają się szerokie wody stawów, pełne życia, 
bogatej roślinności, gdzie kłębi się ruchliwa moczarka kanadyjska i widać stojące w nich, pulsujące 
białością wełniane chmury, jakby świat obrócił się do góry nogami.

(Ze wstępu)

 10. P. Zuchniewicz, Lolek. Młode lata papieża, 
Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, 328 s. 
oprawa twarda, format – 15 cm x 21 cm 
Książka ta jest fabularyzowaną biografią Karola Wojtyły. Odnaleźć w niej można opisy 

dzieciństwa, okresu nauki szkolnej i studiów w Krakowie, a także dramatyczne lata okupacji. 
Przedstawia młodzieńcze dokonania artystyczne Karola Wojtyły oraz okoliczności podjęcia 
decyzji o wstąpieniu do seminarium duchownego. Publikacja ta wzbogacona jest licznymi 
zdjęciami, a oparta została na wspomnieniach osób, które zetknęły się z Karolem Wojtyłą, 
na wydarzeniach odnotowanych w kalendariach oraz na dokumentach z epoki.

 11. Zarys dziejów parafii i kościołów w Suchej Beskidzkiej, 
red. S. Bogacz, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon,  
Sucha Beskidzka 2008, 79 s. 
format ‒ 21 cm

 12. Wadowice. Kartki z rodzinnego albumu, red. Piotr Wyrobiec,  
Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2008, 230 s. 
oprawa twarda, format – 23,5 cm x 29,5 cm
Na kartach albumu ukazano ilustracje Wadowic sprzed wybuchu II wojny światowej. 

Ilustracjom tym, które podzielone zostały na grupy tematyczne, towarzyszą słowa niezbęd-
nego komentarza. Najpierw czytelnik ogląda miasto z daleka, potem kolejno poznaje różne 
przejawy działalności gospodarczej ówczesnych wadowiczan, ich niezwykle bogatą aktyw-
ność kulturalną, obiekty sakralne i życie religijne w mieście. Album kończy wspomnienie 
o  nieistniejącym już 12 Pułku Piechoty.
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13. A. Nowakowski, Zarys dziejów kolei w Kalwarii Zebrzydowskiej na tle dziejów 
kolei galicyjskiej i małopolskiej. W 130-lecie doprowadzenia kolei do Kalwarii (1884-2014), 
Wydawnictwo RS Druk, Rzeszów 2014, 175 s.

oprawa miękka, format ‒ 23,5 cm x 16,5 cm
Prezentowana praca dotyczy zarysu historii rozwoju, ale także niestety ‒ zwłaszcza w ostat-

nich czasach ‒ regresu kolei na przykładzie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz małego węzła 
kolejowego w tym mieście, w 130. rocznicę doprowadzenia linii kolejowej (w 1884 r.). Węzeł 
kolei powstał w tej miejscowości w 1888 r. Autor porusza w niej problemy nie tylko kolei w samej 
Kalwarii i najbliższych okolicach, ale przedstawia tę instytucję w szerszym kontekście dziejów 
kolei w Galicji i Małopolsce od połowy XIX stulecia po czasy współczesne, aż do końca 2013 r. 
(ze Wstępu)

 14. T. Ratajczak, Modlitewnik jarmarczno-odpustowy. Próba definicji,  
„Literatura Ludowa”, 2014, nr 1, s. 11-14.
Tematem artykułu są wydawane m.in. w Wadowicach dokumenty piśmiennicze za-

wierające modlitwy i/lub pieśni wraz z przykładami praktyk dewocyjnych, jakie w XIX w. 
i pierwszej połowie XX w. rozprowadzano w ramach drugiego rynku księgarskiego.

 15. K. Witkowski, Wadowicki garnizon austriackiego 56. pułku piechoty,  
„Gazeta Górska”, 2014, nr 4 (88), s. 24-26.
Autor w syntetyczny sposób przybliża dzieje 56 pułku piechoty i jego udziału w wal-

kach na froncie wschodnim Wielkiej Wojny.

 16. M. Witkowski, Wójta Józefa Putka droga do interdyktu. Konflikt między władzami 
gminnymi a proboszczem w Choczni w świetle dokumentów kościelnych, „Folia 
Historica Cracoviensia”, vol. 19/2013, s. 317-337.
oprawa miękka, format ‒ 23 x 16 cm
Dr Józef Putek, radykał chłopski, wybitny działacz ludowy i poseł na Sejm, zaczynał swoją 

karierę polityczną w rodzinnej wsi Choczni, a w 1919 roku został wybrany na jej wójta. Jego 
bezkompromisowy antyklerykalizm szybko doprowadził do konfliktu z ks. Józefem Dunajeckim, 
długoletnim proboszczem parafii w Choczni. Spór między władzami gminnymi a choczeńskim 
probostwem szybko zaczął dzielić wieś na zwolenników dr. Putka, w znakomitej większości 
działaczy ruchu ludowego, i ks. Dunajeckiego.[- -] 

Nowy etap konfliktu zaczął się w 1926 roku, gdy naczelnik gminy stanął na czele Komitetu 
parafialnego. Punktem krytycznym w sporze między władzami gminnymi i Komitetem a pro-
boszczem Dunajeckim była sprawa fundacji dzwonów [- -]. Dr Putek sprzeciwił się zawieszeniu 
dzwonów na wieży kościelnej, powołując się na zagrożony interes Komitetu parafialnego i samo-
wolę księdza proboszcza. Wtargnięcie do kościoła przedstawicieli władz gminnych, z wójtem na 
czele, i opieczętowanie dzwonów było bezpośrednim powodem rzucenia na dr. Putka kary inter-
dyktu osobistego przez abp. Adama S. Sapiehę. Pośrednimi zaś powodami była antyklerykalna 
dzialalność wójta, tak polityczna, jak i publicystyczna, m.in. na łamach wydawanej w Choczni 
gazety Sztandar Chłopski. (fragment artykułu)

 7. K. Meus, Konspirator i pozytywista: różne oblicza Józefa barona Bauma  
von Appelshofen (1821-1883), w: Piekło i niebo Polaków: powstania narodowe, 
bunty i rewolucje: inspiracje ‒ kontynuacje ‒ spory ‒ pamięć, t. 2, 
red. T. Sikorski, M. Śliwa, A. Wątor, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu  
Pedagogicznego, Kraków 2014, s. 196-213.

 8. K. Meus, Lata gimnazjalne świętego Józefa (Biby) Bilczewskiego,  
„Folia Historica Cracoviensia”, vol. 19/2013, s. 279-296. 
oprawa miękka, format ‒ 23 x 16 cm
Józef Bilczewski, arcybiskup metropolita lwowski, pozostaje bez wątpienia jedną z najważ-

niejszych postaci Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w początkach minionego stulecia. 
Bilczewski nazwany przez potomnych jedną  najpiękniejszych postaci XX wieku, doczekał się 
dotychczas licznych biografii i prac opiewających jego dorobek duszpasterski i naukowy. Okazuje 
się jednak, że chyba najmniej rozpoznanym okresem jego życiorysu pozostaje czas pobytu w Wa-
dowicach, gdzie przez osiem lat (pomiędzy dwunastym a dwudziestym rokiem życia) uczęszczał 
do c.k. Realnego Gimnazjum. (fragment artykułu)

 9. K. Meus, Młodzież chłopska w wadowickim gimnazjum w latach 1866-1914, „Rocz-
niki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego”, 
Oddział w Krakowie, nr 12/13, 2014, s. 185-199. 
oprawa miękka, format ‒ 26 cm

 10. K. Meus, Wadowice 1772-1918. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Księgarnia 
Akademicka, Kraków 2013, s. 572. 
oprawa twarda, format ‒ 24,5 cm x 17 cm
Publikacja pracy doktorskiej dr. Konrada Meusa napisanej pod kierunkiem prof. Kazi-

mierza Karolczaka. Monografia Wadowic w okresie 1772-1914 jest jednocześnie pierwszym 
tomem cyklu „Studiów Galicyjskich”.

Autor wykazuje bardzo dobrą orientację w problematyce badań nad fenomenem miasta 
i urbanizacji w Galicji zarówno polskiej, jak austriackiej i ukraińskiej historiografii [- -]. Mo-
nografia dr. Konrada Meusa jest dziełem wartościowym, interesującym, rzetelnym, będącym 
owocem głębokiej wiedzy historycznej Autora oraz żmudnej i jednocześnie z pasją zrealizowanej 
pracy badawczej. (prof. dr hab. Krzysztof Broński, UE w Krakowie, recenzent)

 11. A. Nowakowski, Historiografia gniazd sokolich powiatu wadowickiego,  
w: Losy gniazd Sokoła w wybranych dzielnicach Polski po II wojnie światowej, red. 
A. Nowakowski, T. Zych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 
2014, s. 18-32. oprawa miękka, format ‒ 25 cm x 17,5 cm

 12. A. Nowakowski, Likwidacja gniazda Sokoła w Wadowicach w latach 1945-1949, 
w: Losy gniazd Sokoła w wybranych dzielnicach Polski po II wojnie światowej, red. 
A. Nowakowski, T. Zych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 
2014, s. 139-151. oprawa miękka, format ‒ 25 cm x 17,5 cm
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 17. M. Witkowski, Zapomniany bohater,  
„Hejnalista Gryfowski”, 2014, nr 3, s. 11.
Artykuł, który ukazał się w czasopiśmie Towarzystwa Miłośników Gryfowa, poświę-

cony jest osobie ppor. Franciszka Kowalczyka ps. Leszek. 
Żołnierz NOW, z polecenia dowództwa funkcjonariusz wadowickiej MO, w czasie 

rozpracowywania wadowickiej konspiracji przez UB zdołał wyjechać na Dolny Śląsk, gdzie 
w 1946 r. objął stanowisko burmistrza Gryfogóry (obecnie Gryfów Śląski) i szefa miejskiej 
gazowni. Był także zastępcą przewodniczącego lokalnych struktur PPS. Kierując siatką 
wywiadowczą emigracyjnego rządu polskiego, został rozpracowany przez wrocławski UB 
i aresztowany. W 1951 r. Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu skazał ppor. Kowalczyka 
na karę śmierci, której w związku z amnestią nie wykonano.

 18. P. Wywiał, Bracia Herzogowie. Żołnierze Niepodległości,  
Wydawnictwo Styl, Kraków 2014, 144 s. 
oprawa twarda
Młodość czterech braci Herzogów związana była z Wadowicami (ich ojciec Franciszek 

dzierżawił w mieście i sąsiednich miejscowościach karczmy) oraz tutejszym gimnazjum. 
Stanisław, żołnierz II Brygady, poległ w czasie walk w Karpatach w 1914 r. Franciszek i Stefan 
(uczeń gimnazjum w latach 1911-1914), oficerowie Wojska Polskiego, zostali zamordowani 
w 1940 roku przez Sowietów w Charkowie i Katyniu. Najmłodszy, Józef (uczeń gimnazjum 
w latach 1912-1914), oficer WP i KOP, członek Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, został 
w okresie PRL przywódcą środowiska legionowego w Krakowie, niezwykle zasłużonym 
w ratowaniu Kopca Józefa Piłsudskiego i Krypty na Wawelu. Uczestniczył też w ponownym 
odsłonięciu pomnika Poległych Żołnierzy 12 Pułku Piechoty w Wadowicach w listopadzie 
1981 r.

Ilekroć staję przed grobowcem braci Herzogów na cmentarzu Rakowickim, tylekroć myślę 
nie tylko o tej wspaniałej czwórce chorych na Polskę, którzy bez chwili wahania na stos rzucili 
swój życia los, kiedy zabrzmiał legionowy złoty róg, ale także o wielu rodzinach posyłających 
w krwawe pole swoje dzieci (chociaż niekiedy były to ucieczki z domów bez wiedzy matki i ojca). 
Bracia Herzogowie stali się symbolem rodzinnego zaangażowania w walkę o niepodległość Polski. 
Różne były ich losy, ale przyświecała im jedna myśl: oddać wszystkie swoje siły w służbę uko-
chanej ojczyźnie i nie powstrzymać się ‒ jeśli tak będzie potrzeba ‒ przed ofiarą ze swego życia, 
abyś, Polsko, wolną była.

Długo czekaliśmy na książkę o nich, ale warto było, ponieważ autor z ogromną rzetel-
nością warsztatową, znakomitym wyczuciem kontekstu historycznego i wielką swobodą literacką 
przybliżył nam całą czwórkę, którą wielu piłsudczyków kojarzy ze słynną rzeźbą Konstantego 
Laszczki, co jest jednak prawdopodobnie tylko piękną legendą. Całkiem realne są natomiast 
opisane przez Wywiała koleje ich losów, które całkowicie wtopiły się w los pokolenia wyrusza-
jącego w 1914 roku w pole z ukochanym Komendantem i wiernym aż do końca jego państ-
wowotwórczej idei. Uwierzyli, że chcieć to móc i ani przez moment nie zwątpili, że to właśnie 
ich będzie za grobem zwycięstwo. (dr Jerzy Bukowski)

Nota o autorach

Agnieszka Baran ‒ historyk, doktorantka IV roku na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, przygotowuje pracę doktorską pod 
kierownictwem prof. dr. hab. Jerzego Rajmana pt. Rola gospodarcza i osadnicza opactwa 
cystersów w Mogile od XIII do I poł. XVII w. ze szczególnym uwzględnieniem wschodniego 
obrzeża dawnego Krakowa.

Jerzy Dębski ‒ dr, historyk i socjolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwer-
sytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kustosz Państwowego Muzeum Auschwitz-
-Birkenau w Oświęcimiu.

Tomasz Graff ‒ dr, z-ca dyrektora Instytutu Historii Sztuki i Kultury; adiunkt w Ka-
tedrze Dziejów Kultury na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zajmuje się historią Kościoła w Polsce w dobie 
późnośredniowiecznych soborów, kulturą staropolską i dziejami Wadowic. Autor książek: 
Episkopat monarchii jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku, Kraków 2008; 
Kościół w Polsce wobec konfliktu z zakonem krzyżackim w XV wieku. Studium z dziejów kultury 
politycznej polskiego episkopatu, Kraków 2010. Jest współautorem komentarza do ostatniej 
księgi Annales Jana Długosza.

Katarzyna Iwańska ‒ pedagog i historyk, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cie-
szynie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Akademii Igna-
tianum w Krakowie; doktorantka na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Kra-
kowie (kierunek kulturoznawstwo). Nauczyciel i wychowawca w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Jana Pawła II w Wadowicach. Autorka kilkunastu artykułów związanych z historią wa-
dowickich Żydów. Kurator wystawy Wadowiccy Żydzi zorganizowanej w Muzeum Miejskim 
w 2004 r. oraz posiadaczka wyróżnienia przyznanego w 2009 r. przez ambasadora Izraela 
Zvi Rav-Nera za ratowanie zabytków dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Jej zainteresowania 
obejmują historię regionu wadowickiego, genealogię rodzinną, historię i kulturę Małopolski 
Wschodniej oraz historię życia codziennego w XIX i XX w. w rodzinie inteligenckiej.

Zbigniew Klima ‒ politolog, pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, doktorant Instytutu Europeistyki Wydziału Nauk 
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; wiceprezes 
stowarzyszenia Auschwitz Memento, które za pomocą środków audiowizualnych doku-
mentuje najnowszą historię Polski (ze szczególnym naciskiem na: mieszkańców ziemi 
oświęcimskiej, byłych więźniów obozu KL Auschwitz-Birkenau oraz losy Podhala podczas 
II wojny światowej). Autor kilku artykułów naukowych dotyczących wyżej wymienionej 
tematyki.
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Janusz Kotlarczyk ‒ prof. dr hab., geolog, emerytowany profesor zwyczajny Akademii 
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, członek rzeczywisty PAN, członek 
czynny PAU, założyciel i Honorowy Przewodniczacy Komisji Geoinformatyki PAU.

Karolina Krzeszowska ‒ politolog, absolwentka Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Jó-
zefa Tischnera w Krakowie, pracownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach.

Bogusław Malec ‒ prywatny przedsiębiorca, wadowiczanin, przewodniczący wado-
wickiego Koła Polskiego Związku Filatelistów, kolekcjoner ‒ zaangażowany filatelista, ko-
lekcjoner walorów pocztowych o tematyce „Polska na znaczkach pocztowych” oraz „Jan 
Paweł II /Polska i Świat/”.

Tomasz Ratajczak ‒ dr, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielono-
górskiego, kierownik tamtejszej Pracowni Bibliologii i Badań nad Literaturą Popularną. 
Doktoryzował się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Autor lub współredaktor kilku monografii i zeszytów naukowych. W kręgu jego zaintere-
sowań badawczych znajdują się zarówno dzieje książki i literatury (zwłaszcza literatury po-
pularnej i użytkowej) w XIX i pierwszej połowie XX w., jak i definicyjne rozpoznanie Sieci.

Michał Siwiec-Cielebon ‒ dziennikarz, historyk regionalista, badacz dziejów wado-
wickiego 12 Pułku Piechoty, właściciel Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wa-
dowickiej.

Karol Witkowski ‒ geograf, doktorant na Wydziale Geograficzno-Biologicznym UP 
im. KEN w Krakowie; w autorskich badaniach podejmuje problem kształtowania rzeźby 
dolin rzek karpackich, ze szczególnym uwzględnieniem Skawy i jej dopływów; członek 
zwyczajny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich; przewodnik beskidzki.

Marcin Witkowski ‒ historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant Wy-
działu Historycznego UJ, badacz najnowszej historii Wadowic ze szczególnym uwzględnie-
niem dziejów wadowickiego zakładu karnego.

Piotr Wyrobiec ‒ historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Wado-
wickiego Centrum Kultury.

Grzegorz Wysmołek ‒ geograf, absolwent UP im. KEN w Krakowie, członek Stowarzy-
szenia Geomorfologów Polskich, doktorant na Wydziale Geograficzno-Biologicznym UP 
prowadzący badania z zakresu geomorfologii fluwialnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
procesów zachodzących w dolinie Skawy.

Dorota Żurek ‒ dr, asystent w Katedrze Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zajmuje się badaniami nad historią 
małych miast polskich w epoce przedrozbiorowej, ich strukturami przestrzennymi, jak 
również społecznymi oraz kancelariami. Do tej pory jej prace poświęcone były głównie 
miastu Chrzanów. Dziejów tego ośrodka dotyczyła jej praca doktorska pt. Socjotopografia 
Chrzanowa do połowy XVII w.


