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W S T Ę P

Szanowni Państwo, 

To już 15. numer naszego czasopisma. Doszliśmy do takiego momentu, w któ-
rym nadszedł czas na zmiany. Wszyscy, z którymi współpracujemy przy wydawa-
niu Wadovian podkreślali konieczność określenia na nowo profilu naszego pisma. 
Zdecydowaliśmy więc o wystąpieniu do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego o wpis na listę naukowych czasopism punktowanych. Dzięki temu publiko-
wane na łamach Wadovian artykuły będą zaliczane do dorobku naukowego ich 
autorów. Aby spełnić ministerialne kryteria wprowadziliśmy kilka zmian, które, 
oprócz wymagań formalnych, również podniosą prestiż i rangę naszego pisma.

O wysoki poziom naukowy i utrzymanie wymaganej jakości wydawnictwa 
dbać będzie Rada Naukowa, którą tworzą: prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki, prof. dr 
hab. Henryk Czubała, o. dr hab. Czesław Gil OCD oraz dr hab. Zdzisław Zblew-
ski. Rada, wspólnie z pracownikami Muzeum Miejskiego, które zajmuje się prowa-
dzeniem sekretariatu, zdecydowała o wprowadzeniu zmian w konstrukcji naszego 
czasopisma oraz sprecyzowała tematykę i obszar zainteresowań badawczych ar-
tykułów zamieszczanych na jego łamach. Będziemy publikowali teksty o tematyce 
historycznej, kulturalnej i społecznej dotyczące jednostki administracyjnej, którą 
w danym okresie stanowiły lub do niej należały Wadowice. Na przykład znajdzie 
u nas miejsce artykuł dotyczący historii księstwa oświęcimskiego z XV w., gdyż 
miasto wchodziło wtedy w skład tego księstwa, ale o Oświęcimiu  z XIX w. już nie 
przeczytamy, bo wtedy Wadowice były w powiecie wadowickim, który nie obejmo-
wał Oświęcimia.

Po wprowadzonych zmianach Wadoviana składają się z dwóch głównych części.
W pierwszej znajdują się recenzowane rozprawy i artykuły naukowe. Każ-

dy z  tych tekstów  musi spełniać wymogi artykułu naukowego i być pozytywnie 
zaopiniowany przez dwóch  niezależnych recenzentów zewnętrznych, będących 
samodzielnymi pracownikami naukowymi.

Druga część Wadovian – Miscellanea, została dodatkowo podzielona na kil-
ka mniejszych działów. W Pro Memoria znajdziecie Państwo prezentacje zna-
nych i zasłużonych dla miasta ludzi, zarówno tych, którzy odeszli niedawno jak 
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i wadowiczan z minionych wieków. Kolejne działy to Wspomnienia, Wydarze-
nia i Bibliografia. W Wydarzeniach opisujemy najważniejsze projekty i działania 
kulturalne, odbywające się w ostatnim roku. Nowym działem jest Bibliografia. Bę-
dziemy tu umieszczać krótkie notki o publikacjach dotyczących Wadowic i okolicy, 
jakie znalazły się na rynku księgarskim od ostatniego numeru. Wyjątkowo w tym 
numerze, ponieważ wadowicka bibliografia ukazuje się po raz pierwszy, zebrali-
śmy wydawnictwa, które ukazały się na rynku od 2010 r.

Formuła tej części – Miscellanea, jest otwarta i w każdym numerze może ule-
gać modyfikacjom.

Należy jednak podkreślić, że nowe zasady i charakter pisma służą przede 
wszystkim naszym Czytelnikom i gromadzeniu wiedzy dotyczącej naszego regio-
nu. Pomaga nam w tym wiele osób. 

Chciałbym złożyć podziękowania wszystkim członkom Rady Naukowej za 
udział w pracach redakcyjnych oraz wsparcie i dzielenie się wiedzą. Za bardzo 
duże zaangażowanie w tworzenie nowego profilu naszego czasopisma należą się 
podziękowania dr. Tomaszowi Graffowi oraz pracownikom muzeum – Joannie 
Pytlowskiej-Bajak i Marcinowi Witkowskiemu, który pełni od tego numeru funk-
cję sekretarza redakcji. Podziękowania należą się także wszystkim recenzentom, 
którzy, mimo ograniczeń czasowych, podjęli się analizy przesłanych tekstów i tym 
samym umożliwili ukazanie się tego numeru jeszcze w 2012 r. Podobnie jak w po-
przednich latach także i przy wydaniu tego numeru mogliśmy liczyć na współpracę 
z Michałem Siwcem-Cielebonem.

Wszystkim, którzy zupełnie bezinteresownie starają się, by Wadoviana pre-
zentowały jak najwyższy poziom serdecznie dziękuję.

Zapraszam do lektury w nowej formule oraz do współpracy przy przygotowy-
waniu  kolejnych numerów.

Piotr Wyrobiec
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76

s. Danuta Kozieł CSFN

NazaretaNki w wadowicach

Wprowadzenie

W drugiej połowie XIX w. Wadowice stawały się znaczącym ośrodkiem 
południowozachodniej Galicji. Miasto było siedzibą władz powiatowych, sądo‑ 
wniczych oraz miejscem stacjonowania austriackiego 56 pułku piechoty. Istnia‑
ło tu także Gimnazjum im. Marcina Wadowity. Jeszcze w średniowieczu została 
utworzona w mieście parafia stanowiąca centrum życia kościelnego dla samych 
Wadowic, jak i dla okolicy. W 1895 r. miasto liczyło ok. 5.300 mieszkańców, co 
wskazywało na malejącą liczbę społeczności lokalnej w stosunku do spisu sporzą‑
dzonego w połowie XIX w.1 Okres ten charakteryzował się licznymi epidemiami 
dziesiątkującymi miejscową ludność i  znacznym rozdrobnieniem gospodarstw 
w okolicy Wadowic, co wpływało na narastającą falę emigracji „za chlebem” do 
państw Europy zachodniej i Ameryki Północnej. 

W sierpniu 1892 r. osiedlili się w mieście pierwsi karmelici, którzy przybyli 
z klasztoru w Czernej koło Krzeszowic. Grupie 4 zakonników przewodził o. Rafał 
Kalinowski2. Przez 7 lat, do 1899 r., karmelici zamieszkiwali w wynajętym domu 
Franciszka Foltina przy ul. Zatorskiej na pograniczu Wadowic i Tomic. Według 
zapisów kronik klasztoru karmelitów wadowickich jednym z istotnych powodów 
założenia nowej placówki zakonnej była sugestia generała zakonu, o. Hieronima 
Marii Gottiego wizytującego w  1891 r. klasztory karmelitów na terenie Galicji, 
a szczególnie klasztor w Czernej. Spotkawszy się ze skargami zakonników na małą 
liczbę powołań wskazał na przykład francuski, gdzie zakon założył internaty dla 
chłopców uczących się w szkołach średnich, a jednocześnie wychowując młodzież 
przygotowywał kandydatów do życia zakonnego. W  Galicji realizację tego za‑
miaru powierzono o. Rafałowi Kalinowskiemu, który wybrał Wadowice na miej‑
sce osiedlenia się karmelitów3. W kilka lat po przybyciu zakonników do miasta  

1  A. Nowakowski,  Z dziejów miasta i parafii Wadowice, Kraków 1985, s. 99.
2  Kronika klasztoru karmelitów w Wadowicach 1892 - 1921, oprac. Czesław Gil OCD, Kraków 2009, s. 18.
3   S. Adamczyk OCD, Niespokojne serce, Kraków 1983, s. 215.
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o. Rafał zwracał uwagę definitorium prowincjalnego na biedę okolicznych miesz‑
kańców, a także na silnie zarysowujące się podziały społeczne (napływowi urzęd‑
nicy miejscy, wojskowi, Żydzi skupiający w swoich rękach cały lokalny handel)4.

Początki Nazaretanek w Wadowicach

Nazaretanki były drugim zgromadzeniem zakonnym, które przybyło do mia‑
sta nad Skawą. Zgromadzenie Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu powstało w 1875 r. 
w Rzymie. Jego założycielką była Polka, m. Maria od Pana Jezusa Dobrego Paste‑
rza (Franciszka Siedliska)5. W 1881 r. nazaretanki przybyły wraz z m. Franciszką 
Siedliską na ziemie polskie i w Krakowie założyły pierwszy dom młodego zgro‑
madzenia6. W 1891 r. powstały kolejne domy na terenach polskich: drugi dom 
w Krakowie – tzw. Zakład Św. Jadwigi i kolejny – we Lwowie. W historiografii na‑
zaretanek istnieją 2 tradycje na temat procesu powstawania domu w Wadowicach.

Po pierwsze – wola ordynariusza krakowskiego księcia biskupa Jana Puzy‑
ny, który w grudniu 1895 r. powiadomił Matkę Lauretę Lubowidzką, przełożo‑
ną prowincjalną Prowincji Galicyjskiej Nazaretanek, o konieczności utworzenia 
tam domu zakonnego, w którym siostry otoczyłyby opieką miejscowe dziewczęta 
i utworzyłyby ochronkę dla sierot7. Po drugie, co zostało zapisane w najstarszych 
zapiskach kronikarskich domu nazaretanek w Wadowicach, inicjatywę podjął ka‑
techeta gimnazjalny ks. Zygmunt Dąbrowa Karaś, który znał nazaretanki pracując 
wcześniej w Krakowie w parafii Św. Floriana8. Na terenie tej parafii, przy ul. War‑
szawskiej 13 od 1882 r. istniał dom zakonny założony przez Matkę Franciszkę 
Siedliską. Ksiądz Karaś dostrzegł konieczność podjęcia pracy społecznej w Wa‑
dowicach przez zgromadzenie żeńskie i  znając nazaretanki z  Krakowa zwrócił 
się z propozycją do sióstr o podjęcie tej pracy9. Kolejną z osób, które należały do 
grona zwolenników osiedlenia się nazaretanek w Wadowicach była księżna Teresa 

4   J. Kalinowski (o. Rafał od Św. Józefa), Listy, t.2, cz.1, 1878 – 1899, Kraków 1985, s. 420. List o. Rafała Kalinow‑
skiego do definitorium prowincjalnego karmelitów, Czerna, maj 1895.

5  E. German CSFN, F. German, Franciszka Siedliska, PSB t. 36/4, z. 151, Warszawa – Kraków 1995‑1996,  s. 559 – 561.
6   D. Kozieł CSFN, Początki Nazaretanek na ziemiach polskich 1881 – 1925, Kraków 2001, s. 48 – 52.
7  Drogą ukrycia i ofiary. Szkic życia Matki Marii Laurety od Narodzenia Pana Jezusa (Tekli Lubowidzkiej) Pierw-

szej po Założycielce Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu, Rzym 1951, s. 71. 
8   Ks. Zygmunt Karaś (1859 – 1932), w 1885 r. w Rzymie wyświęcony na kapłana, dr filozofii i teologii, do 1893 

wikariusz parafii Św. Floriana w Krakowie, w latach 1893 – 1924 prefekt gimnazjum w Wadowicach. W latach 
1905 – 1910 był członkiem rady miejskiej.  Zmarł w Wadowicach. Por. A. Nowakowski, Z dziejów miasta i pa-
rafii Wadowice, Kraków 1985, s. 99; Kronika klasztoru karmelitów bosych w Wadowicach, s. 44.

9   AGCSFN, Dane do kroniki Domu Opatrzności Bożej jako też Szpitala Powszechnego w Wadowicach 1896 r., 
rkp, zeszyt II, s. 60.
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Moruzi znająca siostry w Krakowie, a także 
penitentka o. Rafała Kalinowskiego. Sam 
o. Rafał miał kontakt z krakowskimi naza‑
retankami, a przez wiele lat był spowiedni‑
kiem w domu przy ul. Warszawskiej 13 jak 
i  w  administrowanym przez nazaretanki 
Zakładzie Św. Jadwigi przy ul. Krupniczej.

Problem Datacji

Należy zauważyć, że w  bibliografii 
dotyczącej początków fundacji domu na‑
zaretanek w  Wadowicach istnieją poważ‑
ne rozbieżności dotyczące daty przybycia 
sióstr do miasta nad Skawą. Dokumenty 
historyczne zgromadzone tak w  Archi‑
wum Generalnym Zgromadzenia Sióstr 
Najśw. Rodziny w Rzymie, Archiwum Pro‑
wincji Imienia Maryi Sióstr Nazaretanek 
w  Krakowie jak i  w  Archiwum Kurii Me‑
tropolitalnej w Krakowie, a dotyczące kore‑
spondencji między ordynariuszem krakowskim biskupem Janem Puzyną a prze‑
łożoną prowincjalną w  Galicji m. Lauretą Lubowidzką pochodzą z  końca 1895 
i pierwszej połowy 1896 r. Biskup Jan Puzyna do stycznia 1895 r. był sufraganem 
diecezji lwowskiej. Rządca diecezji krakowskiej kard. Albin Dunajewski zmarł 
w czerwcu 1894 r.10 Papież Leon XIII w dniu 22 stycznia 1895 r. mianował bpa  
J. Puzynę ordynariuszem krakowskim. Nowy rządca objął władzę pasterską w die‑
cezji 17 lutego 1895 r.11

Drugą osobą zaangażowaną w  fundację domu w  Wadowicach była przeło‑
żona prowincjalna nazaretanek w  Galicji m. Laureta Lubowidzka. Do sierpnia 
1895 r. jako przełożona prowincjalna odpowiadała za Prowincję Najśw. Serca 
Pana Jezusa w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone). Bezpośrednio po I Ka‑
pitule Generalnej została mianowana przełożoną Domu Najśw. Serca Pana Jezusa 
w Krakowie i zarazem prowincjalną dla domów nazaretanek w Galicji. W połowie  

10   P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 999 – 1999, Warszawa 2000, s. 84 – 85. 
11   Ibidem, s. 366.

M. Laureta Lubowidzka, przełożona 
Prowincji Galicyjskiej w Krakowie 

i pierwsza przełożona Domu w Wadowicach, 
1896 r. (foto. Archiwum Prowincji 

Krakowskiej Nazaretanek w Krakowie)
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września 1895 r. przyjechała do Krakowa. Jej odpowiedzialność za prowincję 
trwała do maja 1896 r. Po roku pracy na ziemiach polskich, w 1896 r. m. Francisz‑
ka Siedliska ponownie wezwała m. Lauretę do Ameryki powierzając jej kolejny 
raz odpowiedzialność za tamtejszą prowincję z prowadzonymi przez nazaretanki 
różnorodnymi dziełami12.

Problem mylnej datacji, przenoszącej powstanie domu nazaretanek w  Wa‑
dowicach na rok 1894 pochodzi zarówno z  niektórych publikacji wydawanych 
przez Zgromadzenie Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu, jak i częściowo z druków 
pochodzących z innych środowisk13. Wprowadziło to jednak pewne zamieszanie 
powtarzane również w aktualnie wydawanych materiałach informacyjnych o mie‑
ście, szczególnie w związku z promocją Wadowic jako miejsca narodzin w 1920 r. 
Karola Wojtyły – od 1978 r. Papieża Jana Pawła II.

Szpital – Dom Matki Bożej Pocieszenia

Matka Laureta Lubowidzka przywożąc pierwsze pionierki do miasta szyb‑
ko zorientowała się o lokalnych potrzebach. Mając świeże doświadczenia z wie‑
loletniej pracy w  Ameryce zainteresowała się inicjatywą burmistrza Wadowic 
Jana Iwańskiego. Włodarz miasta zaproponował, by nazaretanki podjęły się pra‑
cy w tworzącym się szpitalu. W tym celu zainicjowane zostały rozmowy między 
władzami miasta a m. Lauretą i przez jej pośrednictwo z m. Franciszką Siedliską. 
Rada miasta podjęła decyzję o utworzeniu szpitala w miejsce dotychczasowej tzw. 
„chorowni” vel „chorowalni”. Do 1896 r. był to szpitalik działający w starym, wa‑
lącym się baraku, a funkcję dyrektora pełnił dr August Osoria‑Bukowski. W bu‑
dynku brakowało podstawowego wyposażenia, a  lekarz wykonywał najprostsze 
operacje na zwykłej desce z powodu braku stołu operacyjnego14.

W kwietniu 1896 r. założycielka zgromadzenia zadecydowała o zmianach per‑
sonalnych w Krakowie. Wezwała m. Lauretę do powrotu na ziemię amerykańską 

12   A. Ricciardi, Franciszka Siedliska, Rzym 1987, s. 196.
13   F. Tomkowicz CSFN, N. Rutkowska CSFN, Zgromadzenie Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu i jego wkład w doro-

bek polskiego Millennium, w: Sacrum Poloniae Millennium, t. 4, Rzym 1957, s. 172. Zgromadzenie Sióstr Najśw. 
Rodziny z Nazaretu. Pierwsze pięćdziesięciolecie jego istnienia 1875 – 1925, Rzym 1925, s. 24 – tu mylna data po‑
wstania domu przy szpitalu wadowickim – 1907. Zgromadzenie Sióstr Najśw. Rodziny i jego dzieła 1873 – 1933, 
Rzym 1933, s. 36. Z dzieł innej proweniencji można wymienić m.in. R. A. Gajczak, Wadowice miasto rodzinne 
Jana Pawła II,  Warszawa 1986, s. 137. M. Drozd, Organizacja i działalność gminy miejskiej w Wadowicach w la-
tach 1866 – 1914, w:  Królewskie wolne miasto Wadowice. Studia z dziejów i ustroju miasta, red. A. Nowakowski, 
Warszawa 1994, s. 73. Cz. Gil OCD, Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach, s. 46.

14   AGCSFN, Dane do kroniki Domu Opatrzności Boskiej jako też Szpitala powszechnego w Wadowicach, 1896 r., 
rkp., zeszyt II, s. 62.
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i do podjęcia tam ponownie obowiązków przełożonej prowincjalnej. Po wyjeździe 
m. Laurety w maju tego samego roku realizację podjęcia pracy w szpitalu wado‑
wickim kontynuowały przełożone Domu Opatrzności Bożej – m. Teresa Czer‑
mińska i m. Paula Czarnowska. W połowie września 1896 r. s. Irena Marianowska 
i  s. Augustyna Pietrzykowska pojechały na 2‑tygodniową praktykę do szpitala 
prowadzonego przez Siostry Boromeuszki w Białej15. Nazaretanki szczególnie za‑
poznawały się z prowadzeniem administracji szpitala i z bezpośrednią opieką nad 
chorymi16. W tym okresie m. Franciszka Siedliska przebywała na wizytacji domów 
w Ameryce. W jej imieniu kontrakt między zgromadzeniem a władzami miasta 
w dniu 6 grudnia 1896 r. podpisała przełożona domu krakowskiego m. Rafaela 
Lubowidzka. Początkowo nazaretanki otrzymały 4 etaty, a w 1897 r. włodarze Wa‑
dowic powiększyli zatrudnienie o  jeden,  następnie o  drugi etat. Chorzy zostali 
przeniesieni do nowego budynku szpitalnego przed świętami Bożego Narodze‑
nia, w dniu 23 grudnia 1896 r.17 Nazaretanki zamieszkały w przewidzianych dla 
nich pomieszczeniach znajdujących się w części budynku szpitalnego. Pod opie‑
ką sióstr znalazła się także niewielka kapliczka szpitalna. Wspólnota nazaretanek 
przy szpitalu wadowickim zgodnie ze zwyczajem zakonnym otrzymała patrona. 
Odtąd był to Dom Matki Bożej Pocieszenia18. W latach 1897 – 1907 siostry ko‑
rzystały z przewodnictwa duchowego o. Rafała Kalinowskiego, który trzykrotnie 
w tym okresie przebywał w Wadowicach jako przeor wspólnoty karmelitów19.

W początkowym okresie pracy nazaretanek w szpitalu wadowickim było tam 
zatrudnionych 4 – 5 sióstr. Liczba ta stopniowo się zwiększała. W 1939 r. w domu 
było 13 sióstr, które pracowały w różnych działach szpitala (pielęgniarstwo, admi‑
nistracja, kuchnia, zaopatrzenie). Bezpośrednio po zakończeniu działań wojen‑
nych pracowało w szpitalu 12 sióstr, a w ostatnim roku pełnej działalności Domu 
Matki Bożej Pocieszenia 1950/1951 zatrudnionych było 16 nazaretanek, które za‑
mieszkiwały w placówce przy ul. Karmelickiej20.

15   Obecnie dzielnica Bielska‑Białej.
16   AGCSFN, Dane do kroniki Domu Opatrzności Boskiej jako też Szpitala powszechnego w Wadowicach, 1896 r., 

rkp., zeszyt II, s. 62.
17   Ibidem, s. 65.
18   Dom Matki Bożej Pocieszenia istniał do 31 I 1952 r. i został zamknięty przez władze komunistyczne w okresie 

nasilonej walki z Kościołem, a nazaretanki usunięto z pracy w szpitalu.
19   AGCSFN, Dane do kroniki domu sióstr zajętych przy szpitalu powszechnym w Wadowicach. Rok 1898, rkp., 

zeszyt III, s. 2. Z przewodnictwa duchowego o. Rafała Kalinowskiego korzystały w tym czasie również siostry 
z Domu Opatrzności Bożej.

20   APKNaz, Spisy Sióstr Prowincji w Domkach z ich zajęciami 1931 – 1961. Spisy Domu Matki Bożej Pocieszenia 
z lat 1938/39 – s. 129‑130; 1945/46 – s. 148‑149; 1950/51 – 241‑242.
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Koniec pracy nazaretanek w  szpitalu wadowickim był rezultatem polityki 
komunistycznych władz PRL w stosunku do Kościoła katolickiego i zamierzone‑
go usuwania go z  życia społeczeństwa. Pierwszym akordem było usunięcie kil‑
ku sióstr z pracy z dniem 1 maja 1951 r. Następnie kolejne siostry otrzymywały 
wymówienie w  terminach lipcowych i  pierwszomajowych. W  dniu 30 czerwca 
1956 r., po blisko 60 latach pracy nazaretanek w szpitalu wadowickim ze swojego 
etatu została zwolniona ostatnia siostra – s. Joanna Jasińska21.

Dom Opatrzności Bożej

W sprawie założenia placówki w  Wadowicach m. Laureta korespondowała 
na przełomie 1895 i 1896 r. z założycielką zgromadzenia, a zarazem przełożoną 
generalną, m. Franciszką Siedliską, która w  tym czasie przebywała w Londynie 
i zakładała tam zręby Misji Katolickiej dla Polaków i Litwinów22. Z Wadowic na‑
pływały konkretne propozycje. Założycielka przychylnie odnosiła się do propo‑
nowanych warunków, które stwarzały możliwość dogodnych kredytów na zakup 
nieruchomości, co przez zamieszkanie tam sióstr i podjęcie pracy charytatywnej 
przyczyniłoby się do rozwoju zgromadzenia na ziemiach polskich23.

W styczniu 1896 r. m. Franciszka Siedliska podjęła decyzję o  utworzeniu 
nowej placówki w Wadowicach. Według ustnych przekazów, istniejących w śro‑
dowisku nazaretanek, biskup Jan Puzyna miał powiedzieć m. Laurecie Lubo‑
widzkiej, że wysyłając siostry do Wadowic poza swym błogosławieństwem, nie 
może im dać żadnych środków materialnych na początek fundacji. Podobnie 
m. Franciszka Siedliska pisząc z Londynu do m. Laurety poleciła by otwierając 
to nowe dzieło zaufała Opatrzności Bożej, która nigdy nie opuści tego domu. 
Tym samym założycielka nadała nowej placówce jako patrona „Opatrzność 
Bożą” i podkreśliła rolę ufności w życiu nazaretanek, a w tym przypadku szcze‑
gólnie sióstr ze wspólnoty wadowickiej24. Jednocześnie z korespondencją z zało‑
życielką, m. Laureta kontaktowała się z ordynariuszem diecezji i z Konsystorzem 
Biskupim w Krakowie w celu prawnego unormowania istnienia domu nazareta‑
nek w Wadowicach25.

21   APKNaz, Wyciągi z kronik domów za lata 1940 – 1950, z. V, Wadowice Szpital, s. 2.
22   AGCSFN, listy M. Laurety Lubowidzkiej do M. Założycielki, Lwów 17 XI 1895 i Kraków 20 XII 1895.
23   AGCSFN, Listy Matki Założycielki, list do M. Laurety Lubowidzkiej, Londyn 31 XII 1895.
24   AGCSFN, Listy Matki Założycielki, list do M. Laurety Lubowidzkiej, Londyn 20 I 1896.
25   AKMK, akta Siostry Nazaretanki, prośba o zezwolenie na kaplicę w domu zakładanym w Wadowicach, Kraków 

17 I 1896.
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Pierwsze nazaretanki przybyły do Wadowic w dniu 12 lutego 1896 r. W tej 
grupie z  m.  Lauretą Lubowidzką były siostry: Augustyna Pietrzykowska, Pela‑
gia Hermańska i  Stefania Modzelewska. W  początkowych dniach nazaretanki 
zamieszkały w pokoju udostępnionym na plebanii przez proboszcza parafii wa‑
dowickiej ks. Andrzeja Zająca26. Za radą Proboszcza po kilku dniach m. Laureta 
Lubowidzka wynajęła kilkupokojowe mieszkanie przy ul. Wiedeńskiej27. Trosz‑
cząc się o  unormowanie życia nowej wspólnoty zakonnej, od początku czyniła 
starania o  utworzenie kaplicy z  przechowywanym w  niej Najświętszym Sakra‑
mentem. W tym celu przedstawiała odpowiednie prośby w Konsystorzu Biskupim 
w Krakowie28. W połowie kwietnia 1896 r. m. Laureta Lubowidzka prowadziła już 
poważne pertraktacje w sprawie kupna własnego domu w Wadowicach i przesłała 
m. Franciszce Siedliskiej do Rzymu odpowiednie plenipotencje do podpisania29.

26   Wspomnienia s. Pelagii Hermańskiej, Nazaret, t. 17/1936, s. 645.
27   Wiadomości z Prowincji Imienia Maryi, Wadowice Dom Opatrzności Bożej, „Nazaret”, 1934, z. 12, s. 257. Od 

1898 r. zmiana nazwy ul. Wiedeńskiej na ul. Mickiewicza decyzją rady miejskiej Wadowic z racji sprowadzenia 
prochów Adama Mickiewicza do Katedry Wawelskiej w Krakowie.

28   AKMK, akta „Siostry Nazaretanki”, prośba M. Laurety i zapisane na marginesie uwagi Konsystorza dot. spraw‑
dzenia stanu pomieszczenia przewidzianego na kaplicę oraz przylegającego doń otoczenia wg  ówczesnych 
przepisów kościelnych.

29   AGCSFN, Listy Matki Założycielki, list do o. Antoniego Lecherta, Rzym 17 IV 1896.

Dom Opatrzności Bożej w Wadowicach. Sodalicja Mariańska i dziewczęta z Internatu. Siedzą – 
moderator Sodalicji, ks. Kazimierz Rospond, przełożona s. Aniceta Blarowska oraz dyrektorka 

internatu s. Czesława Władzińska. (foto. Archiwum Prowincji Krakowskiej Nazaretanek w Krakowie)
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Matka Franciszka Siedliska decydując się na założenie domu w  Wadowi‑
cach projektowała utworzenie tam internatu i kursów zawodowych dla dziewcząt 
z miasta i okolicy30. Nazaretanki wkrótce po osiedleniu się w mieście nad Skawą 
otworzyły ochronkę dla dzieci przychodzących i w kwietniu 1896 r. przebywała 
pod opieką sióstr już 50‑osobowa grupa podopiecznych31. Siostry po kilku miesią‑
cach od osiedlenia się w nowym miejscu prowadziły zajęcia pozalekcyjne z muzy‑
ki i j. francuskiego dla uczennic miejscowej szkoły żeńskiej32.

Bł. Franciszka Siedliska w Wadowicach – Wizytacja

Założycielka Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek przyjechała w lecie 1898 r. na 
wizytację domów na terenie zaboru austriackiego. W tym okresie w Galicji ist‑
niało 5 wspólnot (po 2 w Krakowie i w Wadowicach oraz 1 we Lwowie). Przybyła 
do Wadowic w dniu 22 lipca 1898 r. do Domu Opatrzności Bożej i tego samego 
dnia wieczorem odwiedziła siostry pracujące w szpitalu, gdzie od grudnia 1896 r. 
istniał drugi dom nazaretanek – Dom Matki Bożej Pocieszenia33. W miesiącach 
letnich 1898 r. karmelici przygotowywali się do poświęcenia kamienia węgielnego 
pod budowę kościoła przy klasztorze, który budowano w sąsiedztwie szpitala, na 
wadowickiej „Górce”34. Matka Franciszka Siedliska przeprowadziła wizytację obu 
wspólnot w dniach od 22 do 28 lipca. W okresie tych 8 dni kilkakrotnie odwiedziła 
Dom Matki Bożej Pocieszenia przy szpitalu. Rozmawiała z siostrami i  umacniała 
ich zakorzenienie w zgromadzeniu, a zarazem trudną posługę chorym35. W dniu 
29 lipca założycielka opuściła Wadowice. Podczas pobytu w  mieście m. Fran‑
ciszka Siedliska zapoznała się z dziełami prowadzonymi zarówno w domu przy 
ul. Lwowskiej jak i w szpitalu przy ul. Zawadzkiej36. O ile w tym ostatnim miej‑
scu głównie była to opieka nad chorymi, administracja i praca w kuchni, o tyle 
w Domu Opatrzności Bożej siostry opiekowały się dziećmi przychodzącymi do 

30   AGCSFN, Listy Matki Założycielki, list do o. A. Lecherta, Everson, Pa., 19 X 1896.
31   Wiadomości z  Prowincji Imienia Maryi, Wadowice Dom Opatrzności Bożej , „Nazaret”, 1934, z. 12, s. 258.  

De Ch. Dylewska CSFN, Out of Nazareth, Nowy Jork 1975, s. 106.
32   AGCSFN, Listy Matki Założycielki, list do o. Antoniego Lecherta, 25 V 1897. Franciszka Siedliska przebywała 

w tym czasie na wizytacji domów w Ameryce.
33   AGCSFN, Kroniki domów, Dane do kroniki domu sióstr zajętych przy szpitalu powszechnym w Wadowicach. 

Rok 1898, z. III, rkp., s. 4.
34   Cz. Gil OCD, Karmelici w Wadowicach, Kraków 2010, s. 32.
35   AGCSFN, Kroniki domów, Dane do kroniki domu sióstr zajętych przy szpitalu powszechnym w Wadowicach. 

Rok 1898,  z. III, rkp., s. 4.
36   W 1901 r. decyzją rady miasta nazwa ulicy została zmieniona na ul. Karmelicka, por. Cz. Gil OCD, Karmelici 

bosi w Wadowicach, s. 53.
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ochronki dziennej, internatem dla dziewcząt uczących się w szkole wydziałowej, 
a także tworzyły kursy zawodowe dla ubogich dziewcząt z okolicy, dzięki którym 
mogłyby w  przyszłości zapracować na utrzymanie. W  tej placówce przełożona 
m. Paula Czarnowska oczekiwała na decyzję m. Franciszki Siedliskiej w sprawie 
rozpoczęcia budowy domu potrzebnego dla rozwoju dzieła37.

Budowa Nowego Domu Przy ul. Lwowskiej

Od początku osiedlenia się nazaretanek w Wadowicach istniał problem bu‑
dowy nowego domu lub rozbudowy budynku zakupionego w połowie 1896 r. tak, 
aby mógł służyć opiece nad dziećmi w ochronce i dziewczętom kształcącym się 
w pracowniach. Matka Franciszka Siedliska u schyłku lat 90‑tych XIX w. wstrzy‑

mywała się z ostateczną decyzją ze względu na duże obciążenia finansowe zgro‑
madzenia, związane z pracami prowadzonymi w tym czasie w powstającej szkole 
nazaretanek we Lwowie38. Problem braku odpowiedniego kapitału wpłynął na 
podjęcie decyzji o wykonaniu tylko przeróbek w istniejącym budynku w Wado‑
wicach. Sprawę budowy  nowego gmachu odłożono na dalszą przyszłość. 

37   AGCSFN, Listy Matki Założycielki, list do m. Pauli Czarnowskiej, 6 VI 1898.
38   Ibidem.

Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Domu Opatrzności Bożej w Wadowicach,  
8 sierpnia 1905 r. (foto. Archiwum Prowincji Krakowskiej Nazaretanek w Krakowie)



16

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

Odpowiedni czas nadszedł w 1905 r. W listopadzie 1902 r. zmarła m. Fran‑
ciszka Siedliska, założycielka Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z  Nazaretu 
i jego pierwsza przełożona generalna. W 1903 r. papież Pius X mianował jej na‑
stępczynią m. Lauretę Lubowidzką. Założycielka wspólnoty wadowickiej m. Lau‑
reta w  1905  r. zaaprobowała propozycję m. Amancji Gralewskiej, ówczesnej 
przełożonej w Domu Opatrzności Bożej i wyraziła zgodę na rozpoczęcie budowy 
nowego, jednopiętrowego budynku dla potrzeb sióstr i podopiecznych. Jednym 
z impulsów, który wpłynął na taką decyzję było postanowienie rady miasta Wa‑
dowic o przyznaniu dotacji w wysokości 50.000 koron na rozwój dzieła nazareta‑
nek39. W lipcu 1905 r. zawarty został kontrakt na budowę z wadowickim budow‑
niczym Adamem Kozłowskim40. W sierpniu 1905 r. przybył do Wadowic sufragan 
krakowski, biskup Anatol Nowak i  poświęcił kamień węgielny pod powstający 
gmach41. Prace budowlane trwały 2 lata. W dniu 23 czerwca 1907 r. biskup Anatol 
Nowak dokonał poświęcenia nowego domu, w którym mieściły się także internat 
dziewcząt i ochronka dla dzieci42.

Kaplica

Pierwszą kaplicę Domu Opatrzności Bożej założyły nazaretanki w tymczaso‑
wym mieszkaniu przy ul. Wiedeńskiej (później zmieniona nazwa na ul. Mickie‑
wicza). W połowie 1896 r., po nabyciu nieruchomości przy ul. Lwowskiej, jedno 
z pomieszczeń w istniejącym budynku przeznaczono na kaplicę dla sióstr i wycho‑
wanek. Funkcję tę pełniła do 1913 r., gdy w dniu 13 listopada biskup Anatol No‑
wak z Krakowa dokonał poświęcenia nowej, dużej kaplicy w specjalnym skrzydle 
nowowybudowanego, jednopiętrowego gmachu. Budynek został tak zaprojekto‑
wany, by pełnił zarówno funkcję domu zakonnego, jak i miejsca dla rozwoju dzieł 
prowadzonych przez nazaretanki43. Należy zauważyć, że biskup A. Nowak był fun‑
datorem kaplicy. W początkach budowy przeznaczył na ten cel znaczną sumę, co 

39   AOB, kopia tekstu z poświęcenia kamienia węgielnego, Wadowice, 8 VIII 1905.
40   AOB, Kontrakt Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu z budowniczym Adamem Kozłowskim, Wa‑

dowice, lipiec 1905 r., nlb.
41   AOB, Księga pamiątkowa z poświęcenia kamienia węgielnego, Wadowice, 8 VIII 1905 r., nlb.
42   AOB, Zaproszenie na poświęcenie nowego domu, internatu i ochrony w dniu 23 VI 1907 r., nlb.
43   Istnienie tej kaplicy od 1913 r. potwierdza m.in. tablica pamiątkowa wmurowana w ścianę we wnętrzu świątyni. 

W artykule o. Cz. Gila OCD o życiu religijnym w Wadowicach w okresie międzywojennym Autor wskazał na 
przebudowę i powiększenie jej w 1938 r. Data ta dotyczy jednak przeprowadzonej bezpośrednio przed wybu‑
chem II wojny światowej rozbudowy samego budynku klasztornego, z przeznaczeniem jego części na szkołę 
krawiecką. Kaplica nie podlegała rozbudowie. Por. Cz. Gil OCD, Życie religijne w Wadowicach 1918 – 1939,   
„Nasza Przeszłość”, t. 100 (2003), s. 15 – 16.
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odnotowały nazaretanki w tablicy memoratywnej umieszczonej w prezbiterium 
nowej kaplicy. Zostało tam zapisane: „Najprzewielebniejszemu Księdzu Biskupowi 
Anatolowi Nowakowi Fundatorowi Kaplicy – w dowód głębokiej wdzięczności Sio-
stry Nazaretanki, 1913 r.”44. Według zapisu w kronice domowej, w 1927 r. istniała 
już kaplica z większością wyposażenia (ołtarz z wymiennymi 3 obrazami nama‑
lowanymi przez miejscowego malarza, tabernakulum, figury, Droga Krzyżowa, 
ambona, ławki, zegar, balustrada)45. Ołtarz w kaplicy został wykonany z drewna. 
Po obu stronach tabernakulum umieszczono figury aniołów w postawie adoracji 
i postacie świętych46. Ołtarz wykonał Józef Jura (1888 – 1981), znany wadowicki 
rzeźbiarz i wychowanek krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych47. Zgodnie z pla‑
nami budowy powstał również chór, do którego prowadziły schody z  zakrystii. 
Umieszczono tam ołtarz Matki Bożej Niepokalanej, organy i na ścianach obrazy 
ze stacjami Drogi Krzyżowej48.

Kaplica spełniała funkcję publiczną od początku istnienia w nowowybudo‑
wanym obiekcie. Wynikało to ze specyfiki dzieł prowadzonych w  domu przez 
nazaretanki. Poza kształceniem zawodowym istotną część opieki nad dziećmi 
i  młodzieżą stanowiła troska o  formację religijną podopiecznych. Kaplica była 
centralnym miejscem życia wspólnoty zakonnej. Poza codziennym rytmem mo‑
dlitw sióstr (Msza św., modlitwy przepisane regułą zakonną, modlitwy indywidu‑
alne), w kaplicy modliły się także członkinie Sodalicji Mariańskiej, istniejącej przy 
działających tu pracowniach i Dzieci Maryi oraz Sodaliski z grupy dochodzącej  
z miasta na spotkania. W niedzielę była sprawowana druga Msza św. dla okolicz‑
nej ludności. Ze względu na dogodne położenie domu, odbywały się tu również 
modlitewne spotkania różnych grup społeczeństwa wadowickiego.

Kapelanami w kaplicy Domu Sióstr Nazaretanek byli przez długi czas dusz‑
pasterze z  miejscowej Parafii Ofiarowania Najśw. Maryi Panny (do 1948  r.). 
W 1948 r. nazaretanki poprosiły Ojców Karmelitów o sprawowanie funkcji ka‑
pelanów w  kaplicy zakonnej. Ten stan trwał do 1980 r., gdy 1 lipca obowiązki 

44   Tekst przepisany przez autorkę z tablicy umieszczonej w kaplicy. 
45   APKNaz, Kronika Domu Opatrzności 1927 – 1932, zapis z 1927 r., s. 4 – 6.
46   Ibidem, s. 5.
47   Józef Jura był autorem wielu znanych dzieł sztuki sakralnej w wielu regionach Polski. Między innymi były to: 

koronowana papieskimi koronami figura Matki Bożej Saletyńskiej w sanktuarium w Dębowcu, figura Matki 
Bożej z Lourdes przy kościele p.w. Najśw. Rodziny w Zakopanem oraz figury św. Józefa i św. Rafała Kalinow‑
skiego przy sanktuarium św. Józefa w Wadowicach.  Przez całe życie mieszkał i pracował w rodzinnym mieście. 
Por.  m.in. A. Siemionow, Ziemia Wadowicka, Wadowice 1984, s. 129.

48   APKNaz, Kronika Domu Opatrzności Bożej  1927 ‑ 1932, zapis z 1927 r., s. 6.
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kapelana przejął ks. Jan Wołek. Po jego wyjeździe na misje do Kazachstanu obo‑
wiązki przejął kolejny kapłan diecezjalny. W październiku 2000 r. Ojcowie Kar‑
melici ponownie powrócili do stałej posługi kapelańskiej w kaplicy nazaretanek 
przy ul. Lwowskiej49. Poza sprawowaniem tych funkcji w 1916 r. karmelici rozpo‑
częli posługę jako spowiednicy50. Siostry pracujące i mieszkające w drugim domu 
wadowickim przy szpitalu korzystały na miejscu z posługi kapelanów szpitalnych, 
którymi przez długi czas byli ojcowie karmelici.

Pracownie

Kursy zawodowe, a właściwie warsztaty zaczęły działać od pierwszego roku 
osiedlenia się nazaretanek w Wadowicach. Najwcześniej siostry uruchomiły pra‑
cownię hafciarską, w której dziewczęta z okolicy zapoznawały się z tajnikami róż‑
nych haftów kościelnych i haftu białego do ozdabiania ubiorów. Z czasem uczen‑
nice proponowały, aby siostry otworzyły pracownię bieliźniarską, gdzie uczyłyby 
się umiejętności przydatnych w późniejszym życiu. Przez wiele lat tym działem 
pracy kierowała s. Augustyna Pietrzykowska, jedna z pionierek domu zakonnego 
w Wadowicach51. Jej następczynią była s. Gonzaga Pacułt, która objęła opiekę tak‑
że nad później utworzonymi pracowniami koszykarstwa i trykotarstwa52. Później 
powstawały kolejne warsztaty dla dziewcząt: kwieciarstwo, gdzie uczono tworze‑
nia sztucznych kwiatów (1910) oraz koszykarstwo, czyli naukę wyplatania koszy‑
ków i innych drobiazgów z wikliny (1923). Z przerwami istniało także trykotar‑
stwo, wznowione po przerwie wojennej w 1928 r.53 Siostry podjęły również próbę 
założenia pracowni szewskiej, ale po krótkim okresie działalności i braku większej 
liczby kandydatek do nauki tego zawodu zostały zmuszone do jej zamknięcia54. 
W mniejszym zakresie pracownie działały do wybuchu II wojny światowej i towa‑
rzyszyły powstawaniu szkoły krawieckiej.

W celu zapewnienia jak najlepszej pracy, nazaretanki starały się o  dobre 
urządzenia do wyposażenia poszczególnych pracowni. W tym celu, jeszcze przed 
I wojną światową jeździły same, bądź sprowadzały odpowiednie maszyny z Kra‑

49   Cz. Gil OCD, Karmelici bosi w Wadowicach, Kraków 2010, s. 148.
50   Ibidem, s. 122.
51   APKNaz, „Wyciągi z kronik domów z lat 1881 – 1965”, z. III/1, Wadowice Opatrzność z lat 1921 – 1930, s. 2.
52   APKNaz, Kronika Domu Opatrzności Bożej w Wadowicach 1927 ‑ 1932, notatka retrospektywna, s. 9 – 11.
53   APKNaz, „Wyciągi z kronik domów z lat 1881 – 1965”, z. III/1, Wadowice Opatrzność z lat 1921 – 1930, s. 2.
54   APKNaz, Kronika Domu Opatrzności Bożej 1927  – 1932, zapis z 1928 r., s. 40. 
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kowa i Wiednia55. Podobnie czyniły z wyposażeniem pracowni haftu w materiały 
do wyszywania i  dekoracji oraz tkaniny do wykonania zamówionych prac. Za‑
mówienia do pracowni napływały z różnych parafii, od osób świeckich, a  także 
z różnych domów nazaretanek z Polski oraz Ameryki56.

Po zakończeniu działań wojennych pracownie haftu i trykotarska wznowiły 
swoją działalność, przyjmując zamówienia od osób świeckich i prośby z różnych 
parafii. W pracowni hafciarskiej przede wszystkim naprawiano rzeczy zniszczo‑
ne wojną. Pracownia trykotarska dawała dziewczętom bezpłatnie znajomość za‑
wodu. Siostry nie miały jednak prawa wydawać świadectw potwierdzających ich 
umiejętności, a  przez to otwierających możliwości legalnej pracy57. Pracownie 
istniały do początku lat 50‑tych XX w. i zostały zlikwidowane przez władze ko‑
munistyczne.

Szkoła Krawiecka

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., z biegiem lat zmieniały się prawne 
zasady działania różnych instytucji. W 1932 r. nastąpiła reforma oświaty. W wyni‑
ku zatwierdzonych zmian pracownie istniejące w domu w Wadowicach nie miały 
już racji bytu na dotychczasowych warunkach. Nazaretanki, chcąc dać okolicz‑
nej młodzieży możliwość nauki zawodu wraz z potwierdzeniem tego przez od‑
powiednie świadectwo, musiały podjąć wysiłek utworzenia szkoły zawodowej. 
Po zebraniu odpowiedniej dokumentacji i przygotowaniu zaplecza finansowego 
13  czerwca 1938 r. przystąpiono do budowy II piętra w  budynku głównym od 
strony ul. 3 Maja (obecnie i dawniej – ul. Lwowska). Szkoła krawiecka ogłosiła 
nabór uczennic w 1939 r. Zgłosiło się dużo chętnych. W międzyczasie, 1 września 
Niemcy uderzając na Polskę rozpętali II wojnę światową. Wadowice znalazły się 
na terenie wcielonym do Rzeszy Niemieckiej. Początkowe działania wojenne nie 
wpływały na istnienie polskich szkół powszechnych i  zawodowych. W związku 
z tym nazaretanki uruchomiły placówkę w dniu 9 października 1939 r.58. Mimo 
trwającej wojny szkoła działała normalnie w  roku szkolnym 1939/40.  Kierow‑
niczką była pani Sabat. Uczyły tam 2 siostry, s. Eufrazja Balaszczuk i s. Teonesta 

55   APKNaz, Kronika Domu Opatrzności Bożej  1917 ‑ 1922, zapis z dnia 18 VI 1917 r., nlb. oraz APKNaz, Kronika 
Domu Opatrzności Bożej 1927 – 1932, zapis z 2 V 1930, s. 116.

56   APKNaz, Kronika Domu Opatrzności Bożej 1927 – 1932 , zapis z maja 1931 r., s. 163.
57   APKNaz, Wyciągi z kronik domów za lata 1940 – 1950, z. V, Wadowice Opatrzność, s. 2.
58   APKNaz, Wyciągi z kronik domów za lata 1930 – 1940, z. IV, Wadowice Opatrzność, informacje z lat 1938 – 

1939, s. 4.
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Samitowska. W pierwszym roku dwukrotnie okupacyjne władze niemieckie prze‑
prowadziły wizytację, w lutym przez burmistrza i w czerwcu przez przedstawicieli 
oświaty. Obie zakończyły się z wynikiem pozytywnym. W dniu 16 października 
1940 r. siostry i uczennice z nadzieją przystąpiły do nowego roku szkolnego, uru‑
chamiając trzy klasy. Jednak po upływie 2 tygodni władze niemieckie z Katowic 
przysłały rozporządzenie o zamknięciu placówki oświatowej59. Na początku listo‑
pada dziewczęta rozjechały się do rodzin. Nowowybudowane II piętro zajęli żoł‑
nierze niemieccy, a następnie gestapowcy.

Po zakończeniu działań wojennych, 12 marca 1945 r. nazaretanki ponownie 
zorganizowały szkołę krawiecką i rozpoczęły nauczanie dużej, 60‑osobowej gru‑
py uczennic. Tyle bowiem dziewcząt zgłosiło się do I klasy. W pierwszym roku 
działalności reaktywowanej placówki uczyły w niej wyłącznie nazaretanki. Nauka 
trwała do dnia 17 lipca 1945 r. W kolejnym, już pełnym roku szkolnym 1945/46 
powstało Gimnazjum Krawieckie, które w dwóch klasach liczyło 100 uczennic. 
Kuratorium Oświaty w Krakowie zatwierdziło na dyrektorkę placówki s. Eufrazję 
Balaszczuk60. W miarę spokojny rytm działalności szkoły trwał do 1949 r.61 Od ko‑
lejnego roku rozpoczęły się sukcesywne ataki na działalność placówki oświatowej, 
w której uczennice zdobywały średnie wykształcenie i konkretny zawód. W ko‑
lejnych latach 1952 i 1953 szkoła nie otrzymała praw państwowych i ostatecznie 
wygasła w  roku szkolnym 1954/5562.

Działalność Charytatywna Podczas 
I i II Wojny Światowej

Nazaretanki z Domu Opatrzności Bożej włączyły się w prowadzoną w mie‑
ście działalność charytatywną. Działo się to w  łączności z prowadzonymi dzie‑
łami ochronki i pracowni zawodowych. Po zakończeniu I wojny światowej Pol‑
sko‑Amerykański Komitet Pomocy Dzieciom zebrał znaczne ilości produktów 
żywnościowych, środków higieny oraz  odzieży i  przesyłał do zniszczonej Oj‑
czyzny63. Radca wadowicki Stanisław Kuzia w 1919 r. postarał się o utworzenie 
komitetu, który w mieście powołał do życia kilka kuchni dla głodujących dzieci.  

59   APKNaz, Wyciągi z kronik domów za lata 1930 – 1940, z. IV, Wadowice Opatrzność, informacje z lat 1938 – 
1939, s. 5.

60   APKNaz, Wyciągi z kronik domów za lata 1940 – 1950, z. V, Wadowice Opatrzność, s. 2.
61   Ibidem, s. 3.
62   D. Kozieł CSFN, Obrona bytu zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1949 – 1984, Kraków 1985, mps., s. 57.
63   Cz. Gil OCD, Życie religijne w Wadowicach 1918 – 1939, s. 71.
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Obowiązkiem tak utworzonych punktów pomocy było zapewnienie ciepłych po‑
siłków dla najmłodszych64. Jedna z takich placówek powstała w domu nazareta‑
nek przy ul. Lwowskiej. Pod koniec grudnia 1919 r. zaczęły siostry wydawać tzw. 
obiady amerykańskie dla przychodzących dzieci. Liczba chętnych stale wzrastała, 
a jak zanotowała kronikarka …dla nas pomoc wielka pod względem aprowizacji65.

Podobnie w okresie II wojny światowej siostry włączały się w pomoc dla po‑
trzebujących, szczególnie rannych i chorych, których przywożono do wadowic‑
kiego szpitala. Znajdowali się tam m.in. więźniowie z  obozu koncentracyjnego 
w Auschwitz. Pielęgniarka z oddziału szpitalnego podczas nalotów, na własnych 
plecach wynosiła rannych i chorych do schronu, aby ich uratować przed bombar‑
dowaniem szpitala66.

 
Ochronka i Przedszkole

Początki istnienia ochronki dla dzieci przychodzących wiążą się z  pierw‑
szym okresem istnienia Domu Opatrzności Bożej. W miesiąc po przybyciu na‑
zaretanek do Wadowic siostry miały pod opieką grupę ponad 50 dzieci67. Rozwój 
dzieła ograniczały początkowo warunki lokalowe w wynajętym mieszkaniu przy 
ul. Wiedeńskiej. W połowie 1896 r., po nabyciu nieruchomości przy ul. Lwowskiej 
i przeniesieniu się wspólnoty na nowe miejsce, znalazło się większe pomieszcze‑
nie dla przychodzących małych podopiecznych. W  połowie lat 20‑tych dobro‑
dziej znający nazaretanki w Ameryce przybył do Wadowic i zakupił dla sióstr są‑
siedni plac przylegający do wcześniej nabytej nieruchomości. Po wyprowadzeniu 
się ostatniego lokatora z  budynku przy ul. Lwowskiej 27 rozpoczął się remont. 
W kilka lat później udało się siostrom przenieść tam ochronkę dzienną i otworzyć 
w nowym miejscu w dniu 20 stycznia 1933 r. Jak zanotowano w kronice domowej, 
miejscowy ksiądz dziekan chcąc przyjść z pomocą zorganizował Komitet Pań, któ‑
remu nie udało się zebrać pomocy żywnościowej dla tego dzieła. Władze miejskie 
zatrudniły kilku bezrobotnych do wykonania przeróbek w pomieszczeniach bu‑
dynku. W Wadowicach i w okolicy panował głód. Nazaretanki zorganizowały we 
własnym zakresie dożywianie głodujących dzieci68.

64   Cz. Gil OCD, Życie religijne w Wadowicach 1918-1939, s. 71.
65   AOB, Kronika Domu Opatrzności Bożej 1917 – 1922,  zapis z dnia 30 XII 1919.
66   APKNaz, Wyciągi z kronik domów za lata 1940 – 1950. Wadowice szpital. Wspomnienie o pracy s. Joanny 

Jasińskiej.
67   De Ch. Dylewska CSFN, Out of Nazareth, Nowy Jork 1975, s. 106.
68   Wadowice, Dom Opatrzności Bożej – informacje ze stycznia 1933 roku, Nazaret nr 6 (1933), s. 97.
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Od pierwszych dni nazaretanek w  Wadowicach ochronka z  założenia była 
przeznaczona dla najuboższych dzieci, z  których wiele uczęszczało całkowicie 
bezpłatnie69. Lata kryzysu gospodarczego, lat 20‑tych i 30‑tych, odbiły się rów‑
nież na sytuacji wielu rodzin w mieście. Siostry w różnych relacjach wspominały 
o trudnym położeniu mieszkańców Wadowic i okolicy. Z tego okresu nie zacho‑
wały się żadne materiały archiwalne. Pozostają jedynie świadectwa. Pod opieką 
nazaretanek około 1926 ‑ 1927 r. znalazł się mały Karol Wojtyła. Opiekunką dzieci 
była wtedy s. Filotea Kosarz70. W bardzo osobistej relacji, wypowiedzianej do na‑
zaretanek w dniu 2 lipca 1989 r. podczas, papieskiej wizyty w Domu Generalnym 
w Rzymie po beatyfikacji bł. Franciszki Siedliskiej, Jan Paweł II powiedział m.in. …
nawet tam zachodziłem w takim wieku, kiedy się jeszcze o człowieku mówi „maluch”71.

Po zakończeniu działań II wojny światowej, w miesiącach letnich 1945 r., sio‑
stry zorganizowały ponownie normalnie działające przedszkole dla okolicznych 

69   Wadowice, Dom Opatrzności Bożej, Wiadomości z 1932 roku, Nazaret, nr 6/1933, s. 97.
70   APKNaz, Kartoteki Sióstr Zmarłych. Kartoteka personalna s. Filotei Kosarz.
71   W blasku chwały. Beatyfikacje w 125-letniej historii Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Rzym 

2001, s. 38.

Dom Opatrzności Bożej w Wadowicach, Ochronka.
(foto. Archiwum Prowincji Krakowskiej Nazaretanek w Krakowie)
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dzieci. W  styczniu 1950  r. przedszkole zostało przejęte przez Zrzeszenie Kato‑
lików Świeckich „Caritas”, które przejęło rozwiązaną kościelną organizację o  tej 
samej nazwie. Nazaretanki, jako właściciel budynku, w lecie 1958 r. przeprowa‑
dziły gruntowny remont zabudowań. 
W  kilka lat później, 1 września 1961  r. 
bez zapowiedzenia przedszkole zostało 
upaństwowione a  wojewódzkie władze 
oświatowe usunęły siostry z  pracy72. 
W  ten sposób władze komunistyczne 
jednostronnie zlikwidowały 65‑letnią 
tradycję opieki i  wychowania najmłod‑
szych wadowiczan przez nazaretanki. 
Likwidację przedszkoli zakonnych prze‑
prowadzano na podstawie uchwały sej‑
mowej z dnia 15 lipca 1961 r., dotyczącej 
laicyzacji nauki w szkołach i przedszko‑
lach oraz usunięcia religii.

72   APKNaz, Wyciągi z kronik domów 1950 – 1965, t. VI/1, zapis z dnia 1 IX 1961 r., s. 4.

Jubileusz 50-lecia pracy Sióstr Nazaretanek w wadowickim szpitalu, 12 stycznia 1947 r. 
(foto. Archiwum Prowincji Krakowskiej Nazaretanek w Krakowie)

S. Filotea Kosarz z dzieckiem z Zakładu Caritas, 
Wadowice 1970 r. (foto. Archiwum Prowincji 

Krakowskiej Nazaretanek w Krakowie)
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Dom Dziecka i Internat

Po opuszczeniu Wadowic przez wojska radzieckie i po ukształtowaniu się no‑
wych władz polskich w połowie 1945 r., w budynku głównym na II piętrze znalazł 
miejsce sierociniec pod opieką kościelnej organizacji „Caritas”. Po jego likwidacji 
siłą przez władze komunistyczne w styczniu 1950 r. został przejęty przez powołane 
do życia przez komunistów Zrzeszenie Katolików Świeckich „Caritas”, i jako Dom 
Dziecka, a od 1953 r. jako internat dla dziewcząt „Caritas” istniał do połowy lat 
50‑tych. W ostatnim roku istnienia tego dzieła nazaretanki opiekowały się grupą 
45 dziewcząt w wieku od 9 do 18 lat73.

NAZARETANKI w WADOWICACH DZISIAJ

Dom Pomocy Społecznej

W 1956 r. władze państwowego „Caritas” doprowadziły do przekształcenia 
internatu w zakład specjalny dla dzieci ze znacznym stopniem upośledzenia umy‑
słowego. W dniu 31 lipca zamknięto internat. W połowie sierpnia zrzeszenie „Ca‑
ritas” przystąpiło do remontu tej części domu, którą dotąd zajmowała szkoła i in‑
ternat tak, by przystosować go na cel zakładu dla niepełnosprawnych. W niecały 
tydzień później, 22 sierpnia przywieziono pierwszą, 6‑letnią upośledzoną dziew‑
czynkę do mającego się otworzyć zakładu74. Odtąd, mimo trwających remontów, 
pod opiekę sióstr codziennie przybywały kolejne dzieci. Prace budowlane zostały 
zakończone pod koniec lutego 1957 r., w ramach tych robót zaprowadzono w za‑
kładzie wodę gorącą oraz urządzono umywalnię i  łazienki75. Kroniki domowe 
notują od 1963 r. częste kontrole w zakładzie, niejednokrotnie kilka w ciągu mie‑
siąca. Przyjeżdżali tam zarówno przedstawiciele zarządu „Caritasu”, jak i Sanepidu 
oraz wojewódzkich organów z różnych resortów76.

Taki stan trwał do końca lat rządów komunistycznych w Polsce. Po 1989 r. 
nastąpiły zmiany ustrojowe i  prawne, które spowodowały konieczność nowego 

73   APKNaz, Dom Opatrzności Bożej – Wadowice, Dokumentacja. Krótki rys historii domu, nlb.
74   APKNaz, Wyciągi z kronik domów, t. VI/1 za lata 1950 ‑ 1965,  Wadowice Dom Opatrzności, s. 2.
75   W wyciągach z kroniki domu przez cały 1957 r. nie odnotowano kontroli władz wojewódzkich i „Caritasu” 

w zakładzie.
76   APKNaz, Wyciągi z kronik domów, t. VI/1 za lata 1950 ‑ 1965,  Wadowice Dom Opatrzności, zapisy z lat 1963 

‑ 1965.
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zdefiniowania statusu zakładu jako Domu Pomocy Społecznej. Zmieniał się przez 
lata wiek podopiecznych. O ile początkowo był to dom dla dzieci, o tyle z biegiem 
lat stawał się placówką dla dorosłych kobiet, które przyzwyczaiły się do miejsca, 
a przede wszystkim do opiekujących się nimi sióstr. Kolejne zmiany prawne zmu‑
szały nazaretanki do dostosowania domu do zaostrzanych co roku norm, tak aby 
nadal mógł służyć chorym osobom. Zmianom ulegała także liczba podopiecz‑
nych. Do 1989 r. najczęściej było to około 80 osób. W kolejnych latach wraz ze 
zmianą przepisów, liczba ta ulegała zmniejszaniu się do około 50.

Świetlica Środowiskowa

W 1994 r. Zgromadzenie Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu erygowało w Wa‑
dowicach nowe dzieło77. W wolnostojącym, wyremontowanym budynku po daw‑
nym przedszkolu przy ul. Lwowskiej 27 powstała świetlica dla dzieci. Nosi ona 
imię Jana Pawła II, na pamiątkę faktu, że pod opieką sióstr przebywał Karol Woj‑
tyła – małe dziecko wadowickie. Nazaretanki zgromadziły grupę wolontariuszy, 
którzy pomagają w zajęciach, prowadzą korepetycje i towarzyszą podopiecznym78. 
Liczba sięga kilkudziesięciu dzieci, które w ciągu tygodnia przebywają w świetlicy 
po zakończeniu lekcji w szkołach. 

Katechizacja i Praca Parafialna

Usunięcie nauczania religii z zajęć szkolnych w 1961 r., zmusiło Kościół w Pol‑
sce do wypracowania nowej formy katechizacji przyparafialnej w salkach specjal‑
nie wynajmowanych na ten cel lub należących do plebanii. Właściciele budynków, 
które służyły dzieciom i młodzieży do nauki religii niejednokrotnie byli szyka‑
nowani przez organa państwowe na podstawie tworzonych specjalnie przepisów 
prawnych. Prześladowani byli również katecheci oraz rodzice za posyłanie dzieci 
na lekcje religii do parafii. Mimo tych represji nauczanie przyparafialne rozwinęło 
się w Polsce. Podobnie było w Wadowicach i w okolicy miasta. Dość szybko w ka‑
techizację włączyły się nazaretanki z Domu Opatrzności Bożej. W latach 60‑tych, 
70‑tych i 80‑tych pracowały one w ośrodkach parafialnych: parafia Ofiarowania 
Najśw. Maryi Panny i od 1986 r. również parafia Św. Piotra w Wadowicach, u Księży  

77   Sekretariat Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu, teczka Dom Opatrzności 
Bożej Wadowice, akta z 1994 roku, akt erekcyjny świetlicy z 12 X 1994, nlb.

78   Sekretariat  Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu, teczka Dom Opatrzności 
Bożej Wadowice, akta z 1994 roku, nlb.
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Pallotynów na Kopcu, w  Tomicach, Barwałdzie, Wysokiej i  Woźnikach. Liczba 
uczniów, w tym okresie 30 lat, wahała się w granicach 1.000 – 1.200 rocznie. Na 
katechizację do poszczególnych parafii dojeżdżały 4 siostry z domu wadowickie‑
go79. Po powrocie katechezy do szkół, siostry zostały przyjęte na etaty katechetek 
do szkół podstawowych i średnich położonych na terenie parafii wadowickich.

Oprócz nauczania religii nazaretanki włączały się w życie wspólnot parafial‑
nych jako zakrystianki i organistki oraz opiekę nad ubogimi i chorymi.  

Dom Rodzinny Jana Pawła II

Zorganizowanie Domu Rodzinnego Jana Pawła II zapoczątkowała inicjatywa 
ks. prałata Edwarda Zachera, proboszcza parafii p.w. Ofiarowania Najśw. Maryi 
Panny w Wadowicach. W 1982 r. korespondował z władzami miasta i gminy Wa‑
dowice. Na wyraźną prośbę Ojca Świętego Jana Pawła te starania czyniono tak, by 
nie zagrażać przymusową eksmisją dotychczasowym lokatorom80. W międzycza‑
sie były prowadzone rozmowy ordynariusza krakowskiego z władzami Prowincji 
Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z  Nazaretu w  celu przejęcia 
opieki nad domem rodzinnym Papieża.

Dom otworzył swoje podwoje w dzień 64‑tych urodzin Jana Pawła II , 18 maja 
1984 r. Po uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym kardynał Franciszek Ma‑
charski przeszedł do muzeum i  dokonał uroczystego otwarcia wystawy. Scena‑
riusz ekspozycji przygotował profesor Marek Rostworowski z Krakowa81. W dniu 
otwarcia wystawy kard. Franciszek Macharski stwierdził krótko, że nazaretanki 
opiekowały się kiedyś małym Lolkiem, więc obecnie zaopiekują się Jego domem. 
Następca kardynała Karola Wojtyły powiedział w tym dniu o Domu Jana Pawła II: 

Ten dom to nie muzeum przeszłości. Ten dom to otwarcie na Jana Pawła II dziś 
[- -], prawdziwe otwarcie serca i umysłu po to, aby Jan Paweł II mógł być tak pewien 
nas, że nie zawiedziemy – jak my jesteśmy pewni Jego [- -]82. 

79   Sekretariat Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu, teczka Dom Opatrzności 
Bożej Wadowice, Sprawozdania z lat 1980 ‑ 1990, nlb.

80   E. Kwarciak, Powstanie Muzeum pod nazwą Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, jego 
funkcjonowanie oraz religijna i  społeczna wymowa ekspozycji, Kraków 1996, praca magisterska, mps., s. 50. 
Biblioteka UPJPII.

81  Kwarciak, op. cyt. s. 51.
82   Ibidem, s. 54. 
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Początkowo siostry dochodziły na wystawę z  Domu Opatrzności Bożej. 
W tym czasie w budynku przy ul. Kościelnej 7 trwały prace nad przystosowaniem 
kilku pomieszczeń do zamieszkania dla opiekunek wystawy. Przez 2 – 3 pierw‑
sze miesiące sprawami domu papieskiego zajmowała się dodatkowo przełożona 
Domu Opatrzności Bożej s. Dolores Gorgoń83.

Od września 1984 r. jedna z sióstr pełniła obowiązki kustosza a druga dyżu‑
rowała na wystawie na zmianę z zatrudnioną osobą świecką. Z każdym rokiem 
wzrastała liczba odwiedzających to miejsce. W 1988 r. siostry dyżurujące na wy‑
stawie naliczyły około 9.000 grup i 100 indywidualnych zwiedzających. Podobnie 
zakończył się rok 199184. W 2011 r. było to ponad 220.000 osób zafascynowanych 
postacią Jana Pawła II, Polaków oraz przedstawicieli różnych narodów z  wielu 
kontynentów85.

W 2010 r. nastąpiła zmiana egzystowania tej placówki przez podjęcie projektu 
przebudowy i ukształtowania nowej formy muzeum biograficznego i narracyjne‑
go. Odtąd wspólny zarząd nad obiektem sprawują ordynariusz krakowski, mar‑
szałek województwa, minister kultury i burmistrz Wadowic. Zgodnie z decyzją 
kardynała Stanisława Dziwisza nazaretanki pracują w tej instytucji, kontynuując 
związki zgromadzenia z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II.

83   Sekretariat Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu,, teczka Dom Opatrzności 
Bożej, sprawozdanie z 1984 r., nlb.

84   Ibidem, teczka Dom ul. Kościelna 7, sprawozdania z lat 1988 – 1991, nlb.
85   AMDRJPII, Sprawozdania z ilości zwiedzających wystawę za rok 2011, nlb.



28

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

Summary

s. Danuta Kozieł CSFN

the NazareNe SiSterS 
iN wadowice

The Sisters of the Holy Family of Nazareth have been in Wadowice for 
115 years. The sisters came to the town on the River Skawa in 1896. They have 
been active in the local community life from the beginning. Their first work was 
to look after poor and hungry children. Next was giving care to sick people at the 
municipal hospital hospital. Then the sisters took to providing vocational train‑
ing for young girls and teaching in the preschool. None of the sisters would have 
believed that one of their pupils would go on years later to become the Pope, tak‑
ing the name of John Paul II. The next area of activity for the order appeared 
with the opening of the vocational sewing school, orphanage and girls’ boarding 
school. Many of these works changed over time with social and historical changes. 
It should be noted that the Communist regime that reigned in Poland from 1945 
to 1989 had an impact on the directions of the order’s activities. The scope of the 
sisters’ mission today includes the Social Welfare Home, the John Paul II Chil‑
dren’s Centre, catechism teachings and parish works, and service to the Museum 
of the Family Home of John Paul II, through which the order shares its testimony 
of life with the thousands of Poles and representatives of many people from many 
countries and continents who are fascinated by the Blessed Pope.
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Konrad Meus

„OjcOwie załOżyciele” 
nOwOczesnych wadOwic cz.1:
Józef baron Baum Ritter von Appelshofen 
(1821‑1883)

Wiek XIX pozostaje czasem szczególnym w dziejach wielu miast dawnej Ga‑
licji. Był to okres wzmożonego rozkwitu (architektonicznego, demograficznego, 
ekonomicznego oraz kulturowo‑oświatowego) ośrodków, które do dnia dzisiej‑
szego stanowią trzon sieci miejskiej takich regionów jak: Małopolska, Podkarpa‑
cie, czy wreszcie (a może przede wszystkim) zachodnia Ukraina (obwody: lwow‑
ski, iwanofrankiwski, tarnopolski). W okresie porozbiorowym, a w szczególności 
w epoce autonomii galicyjskiej, o sile rozwoju miast decydowali, w znakomitym 
stopniu, ich mieszkańcy, którzy wykorzystali panujące w monarchii habsburskiej 
– od lat sześćdziesiątych XIX w. – swobody: kulturowe, oświatowe, polityczne, 
społeczne, a  także gospodarcze. Tym samym niemal w  każdym mniejszym lub 
większym mieście Galicji pojawiały się nieprzeciętne osoby, które nadawały ton 
występującym przeobrażeniom, a nierzadko same je inicjowały. Obecnie ludzie ci 
słusznie uważani są za twórców „nowoczesnych” miast, a efekty ich działalności 
służą dzisiejszym pokoleniom. 

Podobnie jak mieszkańcy innych miast byłej Galicji, również wadowiczanie 
mają swoich dziewiętnastowiecznych, pozytywistycznych bohaterów, którzy w cią‑
gu zaledwie jednego wieku gruntownie zmienili oblicze grodu nad rzeką Skawą. 
Z zaściankowego i peryferyjnego miasteczka, jakim przez kilka stuleci (do końca 
XVIII w.) były Wadowice, w XIX w. stały się one jednym z ważniejszych miast 
galicyjskich1. Dość wskazać, że wówczas mieściła się tutaj stolica obszernego cyr‑
kułu, a potem mniejszego powiatu. Ponadto w mieście ulokowano siedzibę Sądu  

1  Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 1889 r., do tej samej kategorii miast co Wadowice zostały zaliczone: Biała, 
Bochnia, Brody, Brzeżany, Buczacz, Drohobycz, Gorlice, Gródek, Jarosław, Jasło, Jaworów, Kołomyja, Krosno, 
Nowy Sącz, Podgórze, Przemyśl, Rzeszów, Sambor, Sanok, Śniatyń, Sokal, Stanisławów, Stryj, Tarnopol, Tar‑
nów, Trembowla, Wieliczka, Złoczów oraz Żółkiew. Zob. Ustawa gminna z dnia 13 marca 1889, w: Zbiór Ustaw 
i Rozporządzeń Administracyjnych, t. I, opr. J. Piwocki, Lwów 1899, s. 480. Por. Ustawa z dnia 4 lipca 1896, w: 
Zbiór Ustaw..., t. I, opr. J. Piwocki, Lwów 1899, s. 506‑507.
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Obwodowego wraz z więzieniem. W tamtym czasie Wadowice stały się najważ‑
niejszym ośrodkiem oświatowym i  kulturowym pomiędzy Białą, a  Krakowem. 
W  drugiej połowie XIX w. nastąpił rozwój cywilizacyjny miasta, na skalę nigdy 
wcześniej nie spotykaną. Natężenie prowadzonych prac było wręcz zdumiewające, 
szczególnie jeśli uwzględnimy bardzo ograniczone możliwości finansowe ówcze‑
snych władz miejskich i powiatowych. Miasto zyskało m.in.: kanalizację, wodocią‑
gi, elektrownie, sieć telefoniczną itp. W okresie austriackim Wadowice zostały rów‑
nież włączone na trwałe do sieci komunikacyjnej Galicji (trakt lwowsko‑wiedeński, 
linie kolejowe). Tym sposobem uzyskano bezpośrednie (nowoczesne) połączenia 
z: Krakowem, Lwowem, Wiedniem i wieloma innymi mniejszymi ośrodkami. Nie 
sposób pominąć faktu, że rozwój demograficzny, ekonomiczny i kulturowy Wado‑
wic musiał wpłynąć na intensyfikacje ruchu budowlanego. Większość powstałych 
wówczas gmachów użyteczności publicznej stanowi o dzisiejszym krajobrazie mia‑
sta i służy już, nierzadko, sześciu pokoleniom wadowiczan. 

Do grona osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju „nowoczesnych” Wado‑
wic, których możemy nazywać „ojcami założycielami”, należeli bez wątpienia wszy‑
scy burmistrzowie okresu autonomicznego, a  więc: Ignacy Brosig, Jan Iwański, 
Franciszek Opydo, Józef Raczyński, Tadeusz Starzewski oraz niektórzy ich zastęp‑
cy, jak np. Jan Dworak czy Teofil Kluk (czasami występujący w źródłach archiwal‑
nych i bibliotecznych pod nazwiskiem Klug). Spore zasługi na rzecz miasta wnieśli 
także inni lokalni samorządowcy i miejscowi animatorzy życia społeczno‑kultu‑
ralnego. Wśród nich możemy wymienić: Seweryna Arzta, Izydora Daniela, Jana 
Dorozińskiego, Władysława Mieczysława Gedla, Józefa Korna, Stefana Kotlarczyka 
oraz Tytusa Zegadłowicza – ojca pisarza Emila Zegadłowicza. Ponadto do kręgu 
zasłużonych wadowiczan możemy zaliczyć polityków, którzy często osiągali suk‑
cesy na szczeblu centralnym (Wiedeń) i następnie wykorzystywali swoje koneksje 
osobiste dla dobra mieszkańców Wadowic. Przykładem takich postaci pozostają: 
znany i zasłużony wadowicki adwokat Stanisław Łazarski oraz Józef Baum von Ap‑
pelshofen. Temu ostatniemu poświecony został niniejszy artykuł, pierwszy z cyklu: 
„ojcowie założyciele” nowoczesnych Wadowic. 

Rodzina Baumów i jej związki z Galicją

Józef Baum Ritter von Appelshofen pochodził z rodziny saskiej. Jego przodko‑
wie przybyli do Polski wraz z królem elekcyjnym Augustem II na przełomie XVII 
i XVIII w.2. Rodzina Baumów zyskała na znaczeniu dopiero z nastaniem na zie‑

2  H. Wereszycki, Baum Józef von Appelshofen, baron (1820-1883), Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. I, 
Kraków 1935, s. 364; S. Górzyński, Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918, Warszawa 1999, s. 67.
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miach południowej Polski rządów austriackich. W 1772  roku, niemal równocze‑
śnie z instalacją administracji austriackiej3, do nowo utworzonej prowincji Galicji 
przybył Joseph Baum, dziadek tytułowego Józefa Bauma4. Przyjechał on ze Śląska 
Austriackiego, gdzie w latach 1768 – 1772/73 sprawował urząd m.in. starosty kra‑
jowego w Bielsku oraz tzw. „starszego krajowego” w Cieszynie5. Wcześniej, bo w la‑
tach 1766 – 1768 pracował jako członek korpusu oficerskiego w  słynnej Szkole 
Rycerskiej, chociaż sam nigdy nie służył w żadnym pułku6. Tym samym sprawy 
polskie nie pozostawały mu obce. W 1775 r. uzyskał nominację na stanowisko sta‑
rosty wielickiego. Wówczas też rozpoczął starania o  otrzymanie nobilitacji szla‑
checkiej. Powoływał się przy tym na rekomendacje ówczesnego gubernatora Galicji 
Heinricha von Auersperga7. Ostatecznie w dniu 9 sierpnia 1777 r. cesarzowa Maria 
Teresa nadała Josephowi Baumowi upragnione szlachectwo8, któremu od tego mo‑
mentu, jak również jego prawowitym spadkobiercom, przysługiwał predykat „von 
Appelshofen”9. Wraz z tytułem szlacheckim Baum otrzymał herb, na który składała 
się czwórdzielna tarcza zawierającą na srebrnych polach (pole pierwsze i czwarte) 
drzewo jabłoni wraz z korzeniami (nawiązanie do wspomnianego przydomka „von 
Appelshofen”) oraz na złotych polach (pole drugie i trzecie) czarnego orła. W klej‑
nocie herbu znajdował się czarny orzeł, a także naturalne drzewo jabłoni10. 

Urząd starosty wielickiego Joseph Baum sprawował do 1782 r., kiedy otrzymał 
starostwo w Bochni. W latach osiemdziesiątych XVIII w. silnie zaangażował się 
w rozwój miasta Podgórza, które miało stanowić konkurencję dla należącego jesz‑
cze wtedy do Polski, Krakowa. Z badań przeprowadzonych przez Isabel Röskau‑
‑Rydel wynika, że Joseph Baum od 1786 r. był starostą cyrkularnym w Stanisławo‑
wie, a następnie w Rzeszowie. Zmarł około 1806 r.11. 

3  Pierwsi zgermanizowani koloniści (kupcy, rzemieślnicy, przedsiębiorcy, urzędnicy) zaczęli przybywać do Ga‑
licji już za rządów cesarzowej Marii Teresy, równocześnie z zaprowadzeniem na tym terytorium administracji 
austriackiej, przy czym faktyczna ekspansja żywiołu niemieckiego w miastach galicyjskich nastąpiła dopiero od 
1781 r., za panowania cesarza Józefa II. Więcej na ten temat pisze I. Röskau‑Rydel: Deutsche Gesichte im Osten 
Europas. Galizien – Bukowina – Moldau, Berlin 1999, s. 22‑38.

4  I. Röskau‑Rydel, Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze w Galicji 1772-1918, Kraków 2011, s. 159. Dla od‑
różnienia Józefa Bauma (dziadka) od Józefa Bauma, któremu został poświecony niniejszy artykuł, w przypadku 
tego pierwszego będzie używana niemiecka wersja imienia – Joseph. 

5 Ibidem, s. 160.
6 Ibidem, s. 159‑160.
7 Ibidem, s. 161.
8 Josephowi Baumowi przysługiwało szlachectwo II stopnia z  tytułem Ritter (kawaler). Stąd też do nazwiska 

Baum dołączono tytuł Ritter, który poprzedzał przydomek (predykat) „von Appelshofen”. 
9 I. Röskau‑Rydel, Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze..., s. 161; S. Górzyński, op. cit., s. 67.
10 S. Górzyński, op. cit., s. 66.
11 I. Röskau‑Rydel, Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze..., s. 161‑162, 191.
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Schedę po śmierci Josepha Bauma przejął jego najstarszy syn Antoni von Ap‑
pelshofen12 – ojciec Józefa Bauma. Antoni Baum zasłynął jako wyjątkowo gorli‑
wy zwolennik germanizacji Galicji. Swoją błyskotliwą karierę rozpoczął w 1778 r., 
w  wieku zaledwie piętnastu lat! Od 1780 r. pełnił funkcję akcesisty w  urzędzie 
cyrkularnym w Wieliczce13. Pozostając pod bezpośrednim dozorem ojca, zdoby‑
wał pierwsze szlify i umiejętności w pracy administracyjnej, która, jak się miało 
niebawem okazać, przyniosła mu spore profity finansowe i autentyczny szacunek 
na dworze wiedeńskim. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
XVIII w. sprawował funkcję starosty cyrkułu myślenickiego, do którego przyna‑
leżały, wówczas, niewiele znaczące Wadowice. Kierując wspomnianym cyrkułem 
zmagał się z oporem chłopów przeciwko wykonywaniu pańszczyzny. Z taką sytu‑
acją spotkał się m.in. w dominium lanckorońskim w 1790 r.14. Często pełnił rolę 
rozjemcy między mieszkańcami wsi a zwaśnionymi z nimi dziedzicami  (possessio-
nati). Przyczyną konfliktów były pojawiające się różnice w interpretacji prawa do 
wyrębu lasu. Znamiennym przykładem może być casus mieszkańców wsi Jaroszo‑
wice, którzy w 1791 r. weszli w konflikt z ówczesnym właścicielem tzw. klucza bar‑
wałdzkiego – Janem Bibersteinem Starowieyskim. Ten ostatni zabronił jaroszowia‑
nom zbierania gałęzi i ściółki w lesie dworskim oraz nakazał płacić za wyręb lasu, 
co według mieszkańców wsi było w sprzeczności z patentem cesarskim z 1784 r. 
W sprawę tę zaangażował się starosta Antoni Baum, który odnosząc się do skargi 
gromady Jaroszowice, w dniu 26 sierpnia 1791 r. nakazał Biberstenowi Starowiey‑
skiemu respektowanie praw przysługujących miejscowej ludności15. Wieloletnie 
doświadczenie w kierowaniu myślenickim Kreisamtem, zaowocowało postrzega‑
niem, przez władze centralne w Wiedniu, Antoniego Bauma jako „specjalisty od 
spraw polskich” oraz „doświadczonego urzędnika”16. Tym też argumentowano jego 
wybór na Landes – komisarza ziem okupowanych przez wojska austriackie w trak‑
cie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r.17. Rok później przebywał w Lublinie, skąd 
systematycznie raportował do Wiednia na temat sytuacji: społecznej, wojskowej 

12   Najprawdopodobniej Antoni Baum był naturalnym synem Augusta księcia Sułkowskiego (m.in. ordynata po‑
siadłości Bielsko leżącej w granicach śląska austriackiego). Ibidem, s. 164.

13  Ibidem, s. 162.
14  Ibidem, s. 163.
15 G. Studnicki, Barwałd. Zarys dziejów, Wadowice 1994, s. 152.
16   T. Mencel, Początki organizacji Galicji Zachodniej w latach 1795-1796, „Kwartalnik Historyczny”, R. LXXVII, 

Warszawa 1970, s. 311.
17   Civil-Ober-Landes-Commissariat był urzędem utworzonym przez władze wiedeńskie wraz z  zajęciem przez 

wojska austriackie: województwa lubelskiego, ziemi chełmińskiej oraz Wołynia, co nastąpiło w sierpniu 1794 r. 
W jego kompetencji pozostawało m.in.: zapewnienie aprowizacji armii, pobór podatków oraz organizacja są‑
downictwa podległego dowództwu austriackich korpusów. Ibidem.
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oraz politycznej panującej na zajętym terytorium. Przy czym należy zaznaczyć, że 
raporty te charakteryzowała znakomita znajomość omawianych problemów. Rów‑
nocześnie Baum z wielkim zaangażowaniem przygotowywał wdrożenie austriac‑
kiego systemu podatkowego na okupowanym obszarze18. Wraz z ustanowieniem 
w Krakowie odrębnego Gubernium dla Galicji Zachodniej, Antoni Baum został 
radcą gubernialnym przy nowym urzędzie. Do zakresu jego obowiązków należało 
cenzurowanie rękopisów sporządzanych w języku polskim, a przeznaczonych do 
publikacji19. Po zniesieniu krakowskiego Gubernium, co nastąpiło w 1803 r., Bau‑
ma mianowano krakowskim starostą cyrkularnym. W jego faktycznej kompetencji 
pozostawało sprawowanie kontroli nad krakowską policją. Za swoją gorliwą służ‑
bę został uhonorowany w 1808 r. przez cesarza Franciszka i godnością kawalera 
królewsko‑węgierskiego Orderu św. Stefana. Jeszcze w tym samym roku rozpoczął 
intensywne starania o uzyskanie tytułu baronowskiego. W tej sprawie sam zainte‑
resowany zwrócił się z pisemną prośbą do cesarza. Monarcha zadość uczynił jego 
prośbie dopiero w wigilię Bożego Narodzenia 1811 r.20.

Wraz z uzyskaniem tytułu barona, herb Antoniego uległ definitywnej zmia‑
nie w porównaniu do herbu ojca. Od 1811 r. herb „von Appelshofen” składał się 
z tarczy dwudzielnej. W polu górnym (błękitnym) znajdowały się cztery przeci‑
nające się włócznie, nad którymi widniał wieniec laurowy. W polu dolnym tarczy 
(w kolorze złotym) umieszczono srebrny mur z  brązową otwartą bramą. W  jej 
wnętrzu znajdował się dwugłowy czarny orzeł. Całość tarczy wieńczyła korona 
baronowska z zamieszczonymi siedmioma perłami. Tarczę podtrzymywały dwa 
lwy o podwójnych ogonach. W odróżnieniu do herbu Josepha Bauma, herb Anto‑
niego nie posiadał klejnotu21. 

Zanim Antoni Baum uzyskał tytuł barona, musiał opuścić Kraków, który w lip‑
cu 1809 roku zajęły oddziały dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego. Przez 
kolejne miesiące przebywał w Podgórzu oraz w Myślenicach. W październiku 1809 
r. był współodpowiedzialny za ustalenie przebiegu granicy „wokół Krakowa” pomię‑
dzy Księstwem Warszawskim a Austrią, zgodnie z postanowieniami traktatu poko‑
jowego z Schönbrunn22. Z kolei od stycznia 1812 r. sprawował funkcję pełnomocnika 
rządu wiedeńskiego w dwustronnej komisji sasko‑austriackiej, mającej przygotować 
przejęcie przez Austriaków zarządu nad kopalnią soli w Wieliczce. Po wykonaniu 

18  I. Röskau‑Rydel, Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze..., s. 165‑166.
19  Ibidem, s. 166.
20  Ibidem, s. 168, 171.
21  S. Górzyński, op. cit., s. 66‑67. 
22 I. Röskau‑Rydel, Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze..., s. 172‑174.
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tego zadania został starostą cyrkułu bocheńskiego, któ‑
rą to funkcję piastował aż do śmierci23. W tym miejscu 
należy zaznaczyć, że już po objęciu urzędu cyrkular‑
nego, w  latach 1812 – 1815, pozostawał komisarzem 
władz Galicji do rządu warszawskiego24. Najprawdopo‑
dobniej uczestniczył on także w Kongresie Wiedeńskim 
w 1815 r., w trakcie którego popadł w konflikt z bratem 
cara Aleksandra I  – Wielkim Księciem Konstantym. 
Ten rzekomy incydent miał spowodować usunięcie 
Bauma z Wiednia oraz uniemożliwić mu dalszy rozwój 
kariery. Nieco później, bo w 1817 r. Antoni Baum za‑
kupił wieś Kopytówkę koło Brzeźnicy, gdzie zamiesz‑
kała jego druga żona Helena wraz z dziećmi25. Zmarł 
w dniu 29 września 1829 r.26. Po śmierci pochowano 
go w grobowcu postawionym przy kościele w Marcy‑
porębie (zob. fot. nr 1).

Za życia Antoni Baum von Appelshofen swoim 
zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych mu obowiązków zdobył wyjątkowe 
uznanie kolejnych gubernatorów galicyjskich, a przede wszystkim cesarza Francisz‑
ka. Zyskał on także, jak się okazuje, szacunek wśród chłopów zamieszkujących nale‑
żącą do niego wieś Kopytówkę. Niejako potwierdzeniem tej opinii mogą być słowa 
autorstwa, pochodzącego ze wsi Kossowa (k. Brzeźnicy), dziewiętnastowiecznego 
pisarza Aleksandra Wybranowskiego, który pisał: Pamiętam, że moja piastunka, usy-
piając mnie chłopca kilkuletniego, opowiadała, że w Porębie (Marcyporębie) chowali 
dziś pana tak wielkiego, że nawet dzwony powtarzały ciągle: Baum, Baum!27.

Matką Józefa Bauma była, pochodząca z  Krakowa Helena Walczak (Wal‑
ser) 28. Ślub Antoniego z młodszą o 33 lata krakowianką miał miejsce w 1813 r.29. 

23 Ibidem, s. 174, 177‑178.
24 Ibidem, s. 174.
25  Ibidem, s. 175; B. Marczewski, Powiat wadowicki pod względem geograficznym, statystycznym i historycznym, 

Kraków 1897, s. 147.
26 I. Röskau‑Rydel, Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze..., s. 178.
27   Cyt. za B. Marczewski, op. cit., s. 147. Aleksander Wybranowski w momencie śmierci Antoniego Bauma miał 

trzy lata. 
28   Helena Walczak była drugą żoną Antoniego Bauma. Imię oraz pochodzenie pierwszej żony pozostaje nieznane. 

Wiadomo jedynie, że z pierwszego małżeństwa Antoni Baum miał najprawdopodobniej czwórkę dzieci: córki 
Marię i Wilhelminę (zmarła w Krakowie w 1808 r.) oraz synów: Teophila Bauma von Appelshofen (urzędnik 
m.in. w gubernium lwowskim) i Johanna Bauma von Appelshofen (oficera armii austriackiej). Zob. I. Röskau‑
‑Rydel, Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze..., s. 175‑176.

29   Według badań przeprowadzonych przez I. Röskau‑Rydel, Helena Walczak urodziła się 30 lipca 1796 r. Ibidem, s. 176.

Fot. 1. Grób rodzinny Baumów 
zlokalizowany przy kościele 

w Marcyporębie. 
(zdjęcie ze zbiorów autora)
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Po roku małżeństwa urodziła się córka Karolina (1814 – 1876)30. W 1815 r. na 
świat przyszedł pierwszy syn Karol August (1815 – 1875). Po osiągnięciu doro‑
słości pracował on na stanowisku praktykanta konceptowego w cyrkule tarnow‑
skim, a później bocheńskim. Błyskotliwą karierę zakończył jako konsul generalny 
Austro‑Węgier w greckich Salonikach31. Trzecim dzieckiem z małżeństwa Heleny 
Walczak i Antoniego Bauma był Heinrich Anton (1817 – 1907). Został on przez 
rodziców przeznaczony do służby wojskowej, ale po uzyskaniu stopnia porucz‑
nika odszedł z armii. Najprawdopodobniej trafił do korpusu urzędniczego, gdzie 
raczej nie zrobił –  w porównaniu do starszego brata – wielkiej kariery32. 

W 1819 r. Helena Baum urodziła kolejnego syna, któremu dano imię Anton 
(1819 –1888). Anton Baum ukończył szkołę kadetów w  Ołomuńcu i  w  odróż‑
nieniu do brata Heinricha Antona, związał się na stałe z wojskiem. Uczestniczył 
w  licznych kampaniach wojennych, w  tym m.in. w  słynnej bitwie z  Prusakami 
pod Sadową w lipcu 1866 r. Za zasługi na polu walki otrzymał w 1868 r. stopień 
podpułkownika. Stacjonował w  węgierskim Eperies (obecnie słowacki Prešov). 
Z przyczyn zdrowotnych, w kwietniu 1871 roku przeniesiono go do Wadowic33, 
gdzie objął komendę nad miejscowym batalionem Landwehry (Obrony Krajowe‑
j)34. W trakcie pełnienia służby w Wadowicach został mianowany pułkownikiem. 
Po pięciu latach dowodzenia wadowickim batalionem, odszedł w stan spoczyn‑
ku35. 

Dwa lata młodszym od Antona był Józef Baum, bohater niniejszego artyku‑
łu, o którym będzie jeszcze mowa poniżej. Ostatnim dzieckiem Heleny i Antonie‑
go Baumów był syn Ferdynand (1823 – 1892). W wieku dojrzałym mieszkał wraz 
z matką w Radoczy koło Wadowic, gdzie zajmował się dużym gospodarstwem36. 
Z analizy „Rocznika Statystyki Przemysłu i Handlu Krajowego” za rok 1886 wyni‑

30   Karolina Baum poślubiła niemieckiego urzędnika z Galicji: Ferdynanda Seelinga von Saulenfels. Od 1824 r. 
był on podwładnym Antoniego Bauma von Appelshofen. Ślub Karoliny i Ferdynanda miał miejsce najpewniej 
około 1831 r. Ibidem, s. 186, 192.

31 Ibidem, s. 179.
32 Ibidem, s. 179, 181.
33  Ibidem, s. 179, 182‑183; zob. także M. Baczkowski, Austriacki garnizon w Wadowicach, w: Wadowice. Siedem 

wieków historii, red. T. Graff, Kraków 2009, s. 141.
34   Wadowicki batalion Landwehry został sformowany w 1869 r. Początkowo nosił numer 49. W 1872 r. prze‑

kształcono go w 54 batalion Landwehry w Wadowicach, aczkolwiek dowództwo batalionu mieściło się do 1880 
r. w Kętach. W 1889 r. wadowicki batalion włączono do struktur krakowskiego kadrowego 16 pułku Landweh‑
ry. Batalion Obrony Krajowej stacjonował w Wadowicach do 1901 r. Wówczas przeniesiono go do Cieszyna 
i wcielono do tamtejszego 31 pułku Landwehry. Zob. M. Baczkowski, op. cit., s. 140‑141. 

35   I. Röskau‑Rydel, Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze..., s. 183.
36   Ibidem, s. 179, 186; Obszar dworski wsi Radocza w końcu XIX w. liczył 47 domów. Cała wieś w tym czasie 

posiadała 173 domy. Zob. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IX, s. 390. 
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ka, że był właścicielem średniej wielkości młyna37. Ponadto na majątek Ferdynanda 
Bauma składały się: dwie karczmy, tartak oraz folwark o powierzchni niespełna 452 
morgów38. W źródłach archiwalnych z końca lat siedemdziesiątych XIX w. figuruje 
on jako przedsiębiorca dzierżawiący wywóz nieczystości ze stajni ułańskich zlokali‑
zowanych w Wadowicach, które następnie najprawdopodobniej wykorzystywał dla 
potrzeb gospodarstwa rolnego39. Najstarszy z braci Baumów pełnił również funkcję 
dyrektorską w Powiatowej Kasie Oszczędności w Wadowicach40. Aktywnie działał 
w Towarzystwie Rolniczym w Krakowie. Wraz z nastaniem epoki autonomicznej 
zasiadał w wadowickiej Radzie Powiatowej, gdzie reprezentował grupę większych 
właścicieli ziemskich41. Po śmierci został pochowany w Radoczy42. 

W tym miejscu należy jeszcze wspomnieć o Helenie Baum, która po śmierci męża 
Antoniego została wraz z dziećmi spadkobierczynią jego dóbr w Kopytówce. Poza go‑
spodarstwem, utrzymywała rodzinę z państwowej renty. Starość spędziła w majątku 
w Radoczy. Tam też zmarła w listopadzie 1884 r. Pochowano ją w Marcyporębie43. 

Józef Baum von Appelshofen: ziemianin,  
polityk i zasłużony polski patriota 

Józef Baum von Appelshofen urodził się w Kopytówce w dniu 12 paździer‑
nika 1821 r44. Informacje na temat młodości Józef Bauma mają charakter szcząt‑
kowy i  trudno w  oparciu o  zachowane dokumenty i  literaturę odtworzyć lata 
jego dzieciństwa. Wiadomym pozostaje fakt, że ukończył gimnazjum w Nowym 
Sączu45. Ojciec Józefa, licząc zapewne na rozwój kariery syna w Austrii, wysłał 

37   „Rocznik Statystyki Przemysłu i  Handlu Krajowego”, R. I, z. 1: Młynarstwo, red. T. Rutowski, Lwów 1886, 
s. 113‑115.

38   B. Marczewski, op. cit., s. 176; jeden mórg austriacki wynosił 57,5464 ara. 
39   Archiwum Państwowe w Katowicach/oddział w Oświęcimiu (dalej: APKat./Oświęcim), sygn. MW 7, PPRG za 

lata 1867 – 1888, s. 366, 369, 372, 434‑435.
40  Zamknięcie rachunków Powiatowej Kasy Oszczędności w Wadowicach za rok 1882, Wadowice 1883, s. 8.
41   Zob. m.in.: Galizisches Provinzial – Handbuch für das Jahr 1869 (dalej: Galizisches Provinzial – Handbuch...), 

Lwów 1869, s. 286; Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem za rok 1870 
(dalej: Szematyzm), Lwów 1870, s. 291; Szematyzm... za rok 1884 Lwów 1884, s. 256.

42   I. Röskau‑Rydel, Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze..., s. 186.
43 I. Röskau‑Rydel, Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze..., s. 179, 186.
44   Henryk Wereszycki błędnie podaje, że Józef Baum urodził się w 1820 r. Według I. Röskau‑Rydel za właściwy 

moment narodzin J. Bauma należy uznać dzień 12 października 1821 r. Tę ostatnią datę wskazuje tablica na‑
grobna zamieszczona na grobowcu rodzinnym Baumów w Marcyporębie. Por. Ibidem, s. 184; H. Wereszycki, 
op. cit., s. 364. Zob. także fot. nr 2. 

45   H. Wereszycki, op. cit., s. 364. Warto przypomnieć, że gimnazjum w Wadowicach zostało uruchomione do‑
piero w 1866 r. Wcześniej młodzież z cyrkułu wadowickiego była zmuszona do uczęszczania do gimnazjów 
w  innych, nierzadko odległych miastach galicyjskich. W tamtym czasie, najbliższe gimnazja znajdowały się 
w Krakowie (Gimnazjum św. Anny, Gimnazjum św. Jacka).
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go do Wiednia, aby w  tamtejszej 
Akademii Wojskowej zdobył wy‑
kształcenie i  stopień oficerski. 
W 1844 r., w wieku zaledwie dwu‑
dziestu trzech lat, Józef Baum zre‑
zygnował z kariery wojskowej. Po 
złożeniu dymisji osiadł w majątku 
rodzinnym w  Kopytówce46. Tym 
sposobem rozpoczęła się długa 
i piękna kariera Bauma jako wła‑
ściciela ziemskiego oraz wytraw‑
nego polityka. 

Tuż po osiedleniu się w  Ko‑
pytówce, Józef Baum ożenił się 
z Walerią Dunin herbu Łabędź, której rodzina miała posiadłości we wsiach Głę‑
bowice oraz Gierałtowice. Z  małżeństwa tego urodziła się dwójka dzieci: syn 
Wiktor Józef oraz córka Józefa47. Chłopiec urodził się w dniu 23 października 
1845 r., a zmarł po niespełna roku życia w dniu 8 października 1846 r. Józefa 
przyszła na świat w 1854 r., przeżyła zaledwie dwa tygodnie. Oboje dzieci po‑
chowano w grobowcu rodzinnym w Marcyporębie (zob. fot. nr 1 i 3). Niestety, 
Waleria i Józef Baum nie doczekali się więcej potomstwa, które mogłoby odzie‑
dziczyć tytuł arystokratyczny oraz majątek. 

W latach czterdziestych i  pięćdziesiątych XIX w., pomimo wielu trudności, 
Baum dał się poznać jako znakomity organizator i administrator swoich ziem. Zy‑
skał niezwykły, by nie rzec, że legendarny szacunek wśród miejscowych chłopów. 
Dowodem niezwykłych relacji jakie wytworzyły się pomiędzy Baumem, a  miej‑
scową ludnością pozostają wspomnienia Stanisława Tarnowskiego (Nasze dzieje 
w ostatnich stu latach 1794 – 1894), który jeszcze w końcu XIX w. pisał na ten temat:

Właściciel Kopytówki (w powiecie wadowickim), za młodu wojskowy, później go-
spodarz, cieszył się on szczególnym zaufaniem i przychylnością ludu wiejskiego. Posłowie 
włościańscy często podejrzewali innych: Baumowi wierzyli zawsze. Podobne zaufanie 
i powagę miał on u wszystkich powszechne48.

46 H. Wereszycki, op. cit., s. 364; I. Röskau‑Rydel, Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze..., s. 184.
47   Henryk Wereszycki błędnie wskazuje, że Baumowie doczekali się dwójki synów. H. Wereszycki, op. cit., s. 354. 

Pisze o tym także: I. Röskau‑Rydel, Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze..., s. 185.
48   Cyt. za: I. Röskau‑Rydel, Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze..., s. 186.

Fot. 3. Tablica nagrobna z grobowca Baumów 
poświęcona dzieciom Józefa Bauma: 

Wiktorowi Józefowi i Józefie. (zdjęcie ze zbiorów autora)
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Najprawdopodobniej właśnie powszechna estyma wśród ludu dała Baumowi 
przepustkę do Sejmu Krajowego we Lwowie. W 1861 r. został wybrany na posła 
sejmu pierwszej kadencji z okręgu Wadowice – Andrychów. We Lwowie repre‑
zentował Kurię IV, co oznaczało, że baron Baum został wybrany... przez chłopów, 
którzy najpewniej upatrywali w nim orędownika swoich interesów49. Józef Baum 
sprawując mandat poselski i będąc świadomym poparcia jakie miał wśród miesz‑
kańców wsi, czynił starania, aby pozyskać ich dla sprawy... narodowej50. 

Błyskotliwą karierę polityczną Bauma przerwał wybuch Powstania Stycz‑
niowego w Królestwie Polskim. Pomimo faktu, że ów zryw niepodległościowy 
objął swoim zasięgiem zabór rosyjski, w Galicji rozpoczęto organizowanie po‑
mocy – głównie militarnej – dla powstańców. Znaczna rola przypadła tutaj Jó‑
zefowi Baumowi, który od 1863 r. należał do Komitetu Narodowego dla Galicji  
Zachodniej51. Wykorzystując swoje wykształcenie wojskowe organizował on 
w Krakowie oddziały partyzanckie, które miały wesprzeć powstanie52. Niestety, 
jego działalność została zdekonspirowana przez Austriaków. W dniu 28 sierpnia 
1863 r. Baum został aresztowany w  trakcie rewizji przeprowadzonej w  miesz‑
kaniu należącym do krakowskiego sędziego Izydora Dymidowicza53. Następnie 
przewieziono go do więzienia we Lwowie. Los Bauma podzielili również inni 
galicyjscy spiskowcy, wśród których byli m.in. Atanazy Benoe, Cezary Haller 
i Stanisław Tarnowski54. Po dziesięciu miesiącach więzienia, w czerwcu 1864 r. 
sąd wojenny uniewinnił Bauma – z  powodu braku przekonujących dowodów 
– z  zarzucanej mu zdrady55. Najprawdopodobniej jednak wydarzenie to prze‑
sądziło o jego rezygnacji, w listopadzie 1865 r., z mandatu poselskiego w Sejmie 
Krajowym56. 

Wraz z nastaniem ery autonomicznej w Galicji, Józef Baum zaangażował się 
ponownie w sprawy polityczne na skalę regionalną i ogólnopaństwową. Szczegól‑

49 H. Wereszycki, op. cit., s. 364.
50   Ibidem. 
51  Latem 1863 roku Komitet został przekształcony w Radę Prowincjonalną Galicji Zachodniej. Zob. Galicja w Po-

wstaniu Styczniowym, w: Powstanie Styczniowe. Materiały i dokumenty, red. S. Kieniewicz, I. Miller, Wrocław 
– Warszawa – Kraków – Gdańsk 1980, s. IX‑X.

52   H. Wereszycki, op. cit., s. 364; I. Röskau‑Rydel, Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze..., s. 184; Od lipca 
1863 r. Józef Baum sprawował funkcję dyrektora Wydziału Wojskowego w Radzie Prowincjonalnej Galicji Za‑
chodniej. Zob. Galicja w Powstaniu Styczniowym…,s. 150.

53  Galicja w Powstaniu Styczniowym…, s. 99. 
54   H. Wereszycki, op. cit., s. 364. 
55 Ibidem; I. Röskau‑Rydel, Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze..., s. 184.
56   I. Röskau‑Rydel, Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze..., s. 184.
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nie zasłynął ze swojej działalności w parlamencie wiedeńskim. Pierwszy raz został 
wybrany do Rady Państwa (Reichsrat) w 1873 r., gdzie reprezentował okręg Wado‑
wice – Myślenice (parlament piątej kadencji: 4 listopada 1873 – 22 maja 1879)57. 
Mandat poselski zdobył – podobnie jak wcześniej do Sejmu Krajowego – z kurii 
gmin wiejskich (Kuria IV), co potwierdza niekłamaną sympatię jaką właściciel 
dóbr Kopytówka cieszył się wśród chłopów. Podczas swojej dziesięcioletniej obec‑
ności w  Radzie Państwa piastował urząd wiceprezesa Koła Polskiego, skupiają‑
cego polskich posłów z Galicji, głównie konserwatystów58. Ze względu na swoją 
pozycję polityczną, a także społeczną, Baum często gościł w gabinetach ministe‑
rialnych oraz w pałacu cesarskim. Henryk Wereszycki określił go nawet: „jedną 
z  głównych polskich osobistości politycznych”59. Na uwagę zasługują rozliczne 
kontakty, nierzadko przyjacielskie, które łączyły Józefa Bauma ze znanymi gali‑
cyjskimi – i nie tylko – politykami. Często swoje decyzje z Baumem konsultował 
Kazimierz Grocholski – ówczesny prezes Koła Polskiego. Zażyłe kontakty łączyły 
go z Julianem Dunajewskim60 oraz ze wspomnianym już Atanazym Benoe61. Był 
zagorzałym zwolennikiem wieloletniego ministra do spraw Galicji – Floriana Zie‑
miałkowskiego62. Warto zaznaczyć, że właśnie znajomość z Ziemiałkowskim mia‑

57   J. Buszko, Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848-1918, Warszawa 1996, s. 375.
58 I. Röskau‑Rydel, Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze..., s. 184.
59   H. Wereszycki, op. cit., s. 364.
60   Julian Dunajewski (1822 – 1907) – urodzony w Stanisławowie, ukończył studia prawnicze we Lwowie w 1842 r. 

W 1850 r., w Krakowie zdobył dyplom doktora praw. Od lat pięćdziesiątych XIX w. wykładał kolejno: w Bra‑
tysławie, we Lwowie oraz w  Krakowie. Trzykrotnie pełnił godność rektora Uniwersytet Jagiellońskiego. Od 
1870 r. był posłem do Sejmu Krajowego. Trzy lata później wybrany z okręgu Nowy Sącz do parlamentu wie‑
deńskiego. W 1880 r. premier Edward Taaffe powierzył mu obowiązki ministra skarbu. Funkcję tę sprawował 
przez jedenaście lat, do 1891 r. W tym czasie nie tylko utrzymał równowagę budżetową, ale przede wszystkim 
dzięki licznym reformom, zwiększył dochody państwa. S. Głąbiński, Dunajewski Julian Antoni (1822 – 1907), 
PSB, t. V, Kraków 1939 – 1946, s. 465‑468, zob. także: J. Buszko, op. cit., s. 113‑118, 129, 133‑139, 142‑143, 146.

61   Atanazy Benoe (1827 – 1894) – urodzony w  Niegowici, w  1846 r. aresztowany przez Austriaków za udział 
w spiskach niepodległościowych. W trakcie Powstania Styczniowego był członkiem Narodowego Komitetu dla 
Galicji Zachodniej. Za swoją działalność został wraz z Józefem Baumem aresztowany i osadzony w więzieniu 
we Lwowie. Od 1882 r. był posłem do parlamentu wiedeńskiego z okręgu Bochnia – Wieliczka. Wybrany z kurii 
wielkiej własności ziemskiej. Prezes i Wiceprezes Koła Polskiego w Wiedniu. H. Wereszycki, Benoe Atanazy 
(1827 – 1894), PSB, t. I, Kraków 1935, s. 437; zob. także: J. Buszko, op. cit., s. 163, 165.

62   Florian Ziemiałkowski (1817 – 1900) – studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, w pierwszej połowie 
XIX w. był uczestnikiem organizacji konspiracyjnych w Galicji, za co go aresztowano i skazano na karę śmierci. 
Ułaskawiono go podczas liberalizacji stosunków absolutystycznych w Austrii w 1848 r. Był uczestnikiem Sejmu 
Konstytucyjnego w Wiedniu oraz w Kromieryżu w okresie Wiosny Ludów w 1848 r. Po wydarzeniach rewo‑
lucyjnych został internowany przez władze austriackie. W latach sześćdziesiątych był posłem do Sejmu Kra‑
jowego we Lwowie, a następnie reprezentantem Rady Państwa w Wiedniu, gdzie kierował tamtejszym Kołem 
Polskim (do 1869 r.). W latach 1871‑1873 pełnił funkcję, pierwszego w okresie autonomicznym, Prezydenta 
miasta Lwowa. Od 1873 r. reprezentował w Radzie Państwa okręg Biała – Żywiec. W tym samym roku został 
powołany na stanowisko ministra do spraw Galicji. Urząd ten sprawował do 1888 r. J. Buszko, op. cit., s. 75‑78, 
347‑349, 359, 362; R. Taborski, Polacy w Wiedniu, Kraków 2001, s. 78, 88, 91, 93, 95‑96; Ł. T. Sroka, Rada miej-
ska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870-1914. Studium o elicie władzy, Kraków 2012, s. 325‑330.
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ła okazać się kluczową dla popierania interesu Wadowic i powiatu wadowickiego 
na szczeblu centralnym. Ze względu na swoją pozycję Józef Baum odgrywał waż‑
ną rolę w działającym w Krakowie Centralnym Komitecie Wyborczym dla Galicji 
Zachodniej, który dbał w czasie wyborów o interesy arystokracji i ziemiaństwa63. 
W parlamencie szóstej kadencji (7 października 1879 – 23 kwietnia 1885) nadal 
– jako poseł z kurii wiejskiej – reprezentował trzeci okręg wyborczy: Wadowice – 
Myślenice. Po jego śmierci, w marcu 1883 r., mandat poselski przypadł Ignacemu 
Zapałowiczowi – proboszczowi i kanonikowi z Zebrzydowic64. Na przełomie lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w., Baum dał się poznać w Kole Polskim 
jako zwolennik nie ograniczania współpracy ze stronnictwami liberalnymi65. Jego 
koncyliarny stosunek do obozu liberalnego był szczególnie zauważalny w 1879 r., 
kiedy kształtowała się nowa scena polityczna w  Wiedniu. Wskazywał on wów‑
czas, „iż zadaniem posłów galicyjskich jest pośrednictwo w konflikcie niemiecko‑
‑słowiańskim w Przedlitawii”66. Postulaty te nie znalazły powszechnej akceptacji 
wśród polityków galicyjskich, którzy w większości wiązali swoje plany z innymi 
ugrupowaniami konserwatywnymi (staroczechami i obozem niemiecko– konser‑
watywnym)67. 

W tym miejscu należy zauważyć, że pomimo aktywnej działalności politycz‑
nej, Baum sukcesywnie rozwijał swoje gospodarstwo ziemskie w Kopytówce. Na 
przełomie lat sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych XIX w. nastąpiła gruntow‑
na przebudowa jego dworu68. Architektem nowej – nawiązującej wyglądem do 
stylu neogotyckiego – siedziby rodziny Baumów był najprawdopodobniej znany 
krakowski architekt Filip Pokutyński69, autor m.in. projektu gmachu Akademii 
Umiejętności w Krakowie.  Pod koniec XIX w. w skład dóbr Baumów z Kopytówki 

63   Głównym celem Komitetów – zarówno dla Galicji Zachodniej jak i Wschodniej – było ograniczenie wyboru 
do parlamentu wiedeńskiego posłów chłopskich oraz ukraińskich. W tym ostatnim przypadku dotyczyło to 
głównie Galicji Wschodniej. J. Buszko, op. cit., s. 80.

64   Ibidem, s. 383.
65   J. Gruchała, Współpraca Koła Polskiego ze Staroczechami w ramach koalicji „Żelaznego Pierścienia” (1879-1891), 

„Studia Historyczne, R. XXVI, 1983, Z. 1 (100), s. 73; J. Gruchała wskazuje, że zwolennikiem dialogu z libera‑
łami był Jan Baum, przy czym według Józefa Buszko wśród posłów parlamentu wiedeńskiego w danym okresie 
o nazwisku Baum był tylko Józef Baum – właściciel Kopytówki. W związku z tym faktem istnieje duże prawdo‑
podobieństwo pomylenia imion Jan z Józefem. Por. J. Buszko, op. cit., s. 379‑385, 445.

66   J. Gruchała, op. cit., s. 73.
67   W latach osiemdziesiątych XIX w. Polacy stanowili zasadniczą siłę skupioną wokół rządu Edwarda Taaffego. 

Posiadali realny wpływ na politykę rządową. Koalicję skupiającą: konserwatystów galicyjskich, staroczechów 
oraz niemieckich środowisk konserwatywnych nazywano „Żelaznym pierścieniem”. Ibidem, s. 65‑87.

68   Prace budowlane zostały zakończone około 1870 r.
69   Pierwszy dwór w  Kopytówce został wybudowany najprawdopodobniej przez rodzinę Paszkowskich her‑

bu Radwan około 1630 r. Więcej na temat wyglądu dworu w  Kopytówce pisze Mateusz Porębski. Zob.  
M. Porębski, Budownictwo obronne i rezydencjonalne powiatu wadowickiego, Kalwaria Zebrzydowska 2009, s. 63.
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wchodziły m.in. cegielnia, folwark, karczma oraz gorzelnia. Gospodarstwo rolne 
składało się w sumie z niespełna 286 mórg70, z czego 182 morgi stanowiły ziemie 
uprawne, 11 mórg łąki, 12 mórg pastwiska oraz 72 morgi lasy 71. Jak wskazuje 
Isabel Röskau‑Rydel, Józef Baum posiadał w Kopytówce także hodowlę koni arab‑
skich72. Jego majątek, jak również nieskazitelna postawa w życiu publicznym i pry‑
watnym, wzbudzały ogólny podziw. Wspomniany już Aleksander Wybranowski 
tak oto opisywał majątek Bauma i jego samego:

Gleba, glinka urodzajna, gospodarstwo wzorowe, pałac razem z bardzo pięknemi 
murowanemi budynkami i ogrodem zbudował i założył Józef Baum, człowiek pełnego 
gustu i wielkiego w całym powiecie wadowickim u ludu zaufania, a może powiem i mi-
łości, jakiej doznawał jako prezes rady powiatowej i  jako poseł z  mniejszej własności 
do sejmu, tudzież do rady państwa, kilkakrotnie przez samych chłopów wybierany [- -] 
Po ożenieniu się z panną Duninówną, siostrą Teodora i Tytusa, osiadłszy w Kopytówce, 
oddał się pracy i swoje późniejsze szerokie wykształcenie sobie zawdzięczał. Był na pozór 
skromny, a mimo to wielki wpływ wywierał swoim rozumem i powagą w życiu prywat-
nym i publicznem73.  

Po śmierci Józefa, spadkobierczynią rodzinnego majątku była Waleria Baum. 
Na początku XX w. posiadłość wraz z wsią przeszła na własność rodziny Duninów 
z Głębowic. Stan ten utrzymywał się do 1945 r., kiedy to znacjonalizowano i roz‑
parcelowano majątek w Kopytówce74. Dzisiaj o dawnej świetności rodziny Baumów 
świadczy zachowany, aczkolwiek zaniedbany zespół dworski, na który poza dworem 
składają się: oficyna, murowany spichlerz, ruiny oranżerii, stajnie oraz park75. 

Józef Baum von Appelshofen: zasłużony obywatel 
miasta Wadowice

Zażyłe związki Józefa Bauma z Wadowicami rozpoczęły się wraz z nastaniem 
autonomii w Galicji, w końcu lat sześćdziesiątych XIX w. Wówczas też został on 

70   Jedna morga austriacka wynosiła 57,5464 ara, czyli niespełna ponad 0,57 hektara. 
71   B. Marczewski, op. cit., s. 146.
72 I. Röskau‑Rydel, Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze..., s. 185.
73   Ibidem, s. 185.
74   M. Porębski, op. cit., s. 63
75   Ibidem.



42

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

członkiem Rady Powiatowej w  Wadowicach76. Następnie z  jej grona został wy‑
brany na prezesa Wydziału Powiatowego (Präses Bezirks – Ausschuss)77, którego 
zwyczajowo w Galicji nazywano „marszałkiem powiatowym”78. Od tego momen‑
tu Baum był silnie przejęty sprawami Wadowic. 

Najprawdopodobniej już w połowie lat sześćdziesiątych XIX w. zaangażował 
się w pomysł uruchomienia w mieście czteroklasowego gimnazjum humanistycz‑
nego z polskim językiem wykładowym. Niestety obecnie nie dysponujemy źró‑
dłami, które jednoznacznie pozwoliłyby określić rolę Bauma przy realizacji tego 
pomysłu. Nie można jednak wykluczyć, że jako członek wpływowej arystokra‑
tycznej rodziny, a przede wszystkim poseł do Sejmu Krajowego (mandatu posel‑
skiego zrzekł się, przypomnijmy, w 1865 r.), Józef Baum mógł skutecznie agitować 
na rzecz ustanowienia w Wadowicach gimnazjum. Ostatecznie starania wadowi‑
czan zwieńczono sukcesem i już w 1866 r. poczyniono nabór do pierwszej klasy 
niższego gimnazjum humanistycznego. Po czterech latach podjęto udaną próbę 
przekwalifikowania czteroklasowej szkoły w  realne gimnazjum ośmioklasowe. 
Władze miejskie równocześnie zobowiązały się przygotować stosowne lokale dla 
potrzeb gimnazjalistów79. Budowę gmachu szkolnego rozpoczęto w maju 1874 r., 
na przekazanym przez mieszczanina Jana Stankiewicza gruncie przy ulicy Wie‑
deńskiej (obecnie ulica Mickiewicza). Całkowity koszt inwestycji wyniósł 50 tysię‑
cy złotych reńskich (złr.)80. Brak gotówki zmusił władze Wadowic do zaciągnięcia 
kredytu w wysokości około 20 tysięcy złr81. Wielce prawdopodobne, że wsparcia 
przy uzyskaniu niniejszego kredytu finansowego udzielił właśnie Józef Baum, pod 
auspicjami, którego powstała pierwsza instytucja kredytowo – oszczędnościowa 
w Wadowicach, a mianowicie Powiatowa Kasa Oszczędności. Do czasów współ‑
czesnych przetrwała treść przemówienia, jakie Baum wygłosił publicznie w dniu 
4 września 1875 r., z okazji oficjalnego oddania do użytku nowo wybudowane‑
go gmachu wadowickiego gimnazjum82. Ze względu na historyczny charakter tej 
przemowy, warto w tym miejscu przybliżyć jej obszerne fragmenty:

76   Zob. m.in.: Galizisches Provinzial – Handbuch..., Lwów 1869, s. 286, Szematyzm... za rok 1870, Lwów 1870, 
s. 292; Szematyzm... za rok 1881, Lwów 1881, s. 271.

77   Wydział Powiatowy był organem „zarządzającym” i wykonującym uchwały Rady Powiatowej. Zob. K. Grzy‑
bowski, Historia państwa i prawa Polski, t. IV: Od uwłaszczenia do odrodzenia państwa, Warszawa 1982, s. 317‑
318. 

78   Ibidem, s. 317.
79   APKat./Oświęcim, sygn. MW 7, PPRG za lata 1867‑1888, s. 186.
80   MMW, bez sygnatury, Księga Pamiątkowa Jana Sabińskiego, bez paginacji.
81   APKat./Oświęcim, sygn. MW 7, PPRG za lata 1867 – 1888, s. 239.
82   Gmach ten służy miejscowym licealistom do dnia dzisiejszego. 
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[- -] Zmieniają się czasy a z niemi stosunki społeczne, zmieniają się przedstawicie-
le tego obowiązku społecznego. Królowie, książęta i  świeccy możnowładcy pozostawili 
w licznych fundacjach i zakładach dowody, że w kraju naszym nigdy nie brakło tej szla-
chetnej ofiarności na rzecz społeczeństwa i przyszłych pokoleń. Dzisiaj wolność i równość 
wszystkich nakłada ten obowiązek na wszystkich. 

Cześć więc miastu, które wysunięte na same krańce kraju naszego i  wystawione 
na różne i obce wpływy stoi wytrwale na straży narodowych interesów, nie skąpi ofiar 
i umie, nawet z uszczerbkiem teraźniejszości zakładać podwaliny dla lepszej przyszłości, 
umie jej zapewnić wyzyskanie najszlachetniejszych potrzeb nad wszelkiemi przeciwno-
ściami losu.  

Niech zatem łaska Boża i  ludzie dobrej woli strzegą ten powstający gmach, aby 
przez długie wieki był świadectwem naszej ofiarności i dbałości o dobro przyszłych po-
koleń, niechaj to trzechkrotne stwierdzenie kamienia węgielnego będzie dla nas wróżbą 
dobrą, że młodzież nasza, która się w tym gmachu kształcić będzie na prawych obywateli 
gotowych do usług kraju i do ofiar dla społeczeństwa pamiętną zawsze będzie potrójnego 
hasła: miłości, wiary, nadziei83.

Wraz z ukończeniem budowy gmachu gimnazjalnego, władze Wadowic przy‑
stąpiły do starań o ustanowienie w mieście siedziby Sądu Obwodowego. Sprawa 
wydawała się nader skomplikowana, a to głównie za sprawą dużych nakładów fi‑
nansowych z jakimi wiązało się uruchomienie instytucji sądowej tak wysokiego 
szczebla. Pomimo prowadzenia przez wadowicki samorząd czynności mających 
uskutecznić realizację wspomnianego przedsięwzięcia84, projekt ten nie spotkał 
się, najprawdopodobniej, od razu z powszechną akceptacją Ministerstwa Spra‑
wiedliwości (Justizministerium)85. Po dwóch latach usilnych starań Magistratu 
i  radnych miejskich, w  październiku 1876 r. Prezydium c.k. Sądu Krajowego 
w Krakowie (Oberlandesgerichte) podjęło decyzję – po wcześniejszym przyzwo‑
leniu cesarza Franciszka Józefa – o  ustanowieniu w  Wadowicach siedziby dla 

83   MMW, bez sygnatury, Księga Pamiątkowa Jana Sabińskiego, bez paginacji.
84   Już w maju 1874 r. asesor miejski Jan Wierzbicki zbierał – poza Wadowicami – podpisy pod petycją o „usta‑

nowienie Sądu kolegialnego” w Wadowicach. W lipcu tego samego roku Wierzbiecki wraz z Józefem Stankie‑
wiczem przebywali w Krakowie, aby wystarać się o możliwość powołania w Wadowicach Sądu Obwodowego. 
Wadowiczanie w swoich staraniach uzyskali również poparcie Magistratu myślenickiego. APKat./Ośw., sygn. 
MW 7, PPRG w Wadowicach za lata 1867‑1888, s. 233, 242, 244‑245; zob. także: K. Meus, Początki Sądu Obwo-
dowego w Wadowicach w XIX w., w: Wadowice. Siedem wieków historii, red. T. Graff, Kraków 2009, s. 109.

85   Zgodnie z  ustawą z  11 czerwca 1868 r., wszelkie decyzje o  zmianach w  administracji sądowniczej (zmiany 
granic okręgów sądowych, powoływanie lub likwidacja dotychczasowych siedzib sądów) pozostawała w kom‑
petencji Ministerstwa Sprawiedliwości. Ustawa z dnia 11 czerwca 1868 r. dotycząca organizacyi sądów powiato-
wych, w: Przekłady ustaw, rozporządzeń i obwieszczeń z Dziennika Praw Państwa za rok 1868, s. 243.
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Sądu Kolegialnego (Collegialgerichte)86. Na podstawie zachowanych archiwaliów 
można z  dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że zgoda władz central‑
nych na powołanie nowego Trybunału Obwodowego, była konsekwencją za‑
biegów, które stały się udziałem ówczesnego ministra do spraw Galicji, niegdyś 
prezydenta miasta Lwowa, Floriana Ziemiałkowskiego87. Za zasługi poniesione 
na rzecz wadowickiej społeczności, Ziemiałkowski otrzymał w 1879 r. Honoro‑
we Obywatelstwo Wadowic88. Oryginalny dyplom potwierdzający nadanie tej 
godności znajduje się obecnie w  Centralnym Państwowym Archiwum Histo‑
rycznym Ukrainy we Lwowie89. W tym miejscu warto się zastanowić, jaka wobec 
tego była rola Józefa Bauma w staraniach o założenie w Wadowicach siedziby 
Sądu Kolegialnego? Otóż okazuje się, że jego udział w tej sprawie pozostaje nie 
do przecenienia. To właśnie Józef Baum był osobą, która w kręgach wiedeńskich 
propagowała inicjatywę wadowickich radnych. Wykorzystywał przy tym swoje 
wpływy w stolicy cesarstwa oraz niekwestionowaną estymę jaką cieszył się wśród 
parlamentarzystów wiedeńskich. W połowie lat siedemdziesiątych XIX w., jedną 
z  najważniejszym postaci w  gronie polityków szczebla centralnego był wspo‑
mniany Florian Ziemiałkowski, którego Józef Baum pozostawał wielkim zwo‑
lennikiem, o czym już była mowa powyżej. W lutym 1875 r. wadowiccy radni 
zwrócili się pisemnie do Ziemiałkowskiego z prośbą o pomoc przy staraniach 
o powołanie Sądu Obwodowego90. Najpewniej właśnie wówczas Józef Baum wy‑
korzystał swoje znajomości z  urzędującym „ministrem dla Galicji” i  wystarał 
się o pozytywne rozpatrzenie petycji wadowickiej Rady. Prowadzone w Wied‑
niu zabiegi okazały się skuteczne i  już w  październiku 1876 r. władze Wado‑
wic otrzymały zgodę na instalację Sądu Obwodowego. Po kilku latach – nie bez 
problemów – w Wadowicach uruchomiono Sąd Obwodowy wraz z więzieniem, 
które umieszczono w specjalnie wybudowanym na ten cel gmachu91. Od tego 
momentu, miasto stało się najważniejszym na zachód od Krakowa ośrodkiem 
sądowniczym w  Galicji. W  jurysdykcji nowo utworzonego sądu pozostawały  

86   APKat./Ośw., sygn. MW 7, PPRG w Wadowicach za lata 1867‑1888, s. 327; zob. także: K. Meus, Początki Sądu 
Obwodowego..., s. 111.

87   Radni miejscy z Wadowic zwrócili się nawet listownie do Floriana Ziemiałkowskiego z prośbą o pomoc w pod‑
jętych staraniach. APKat./Ośw., sygn. MW 7, PPRG w Wadowicach za lata 1867‑1888, s. 267.

88   Radni miejscy decyzję w tej sprawie podjęli w dniu 19 lutego 1879 r. Podpisanie dyplomu nadającego tytuł 
honorowego Obywatela Miasta podpisano we wrześniu tego samego roku. Ibidem, s. 414,‑415, 464.

89   Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (dalej: CDIAL), fond 739, opis 1, sprawa 84, 
Nadanie honorowego obywatelstwa Florianowi Ziemiałkowskiemu, k. 1.

90   APKat./Ośw., sygn. MW 7, PPRG w Wadowicach za lata 1867‑1888, s. 267.
91   Zob. K. Meus, Początki Sądu Obwodowego..., s. 111‑122.
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jeden Sąd Powiatowy miejsko – delegowany w Wadowicach oraz jedenaście są‑
dów powiatowych z siedzibami w: Andrychowie, Białej, Jordanowie92, Kalwarii, 
Kętach, Makowie, Milówce, Myślenicach, Oświęcimiu, Ślemieniu oraz w Żyw‑
cu93. Dla ówczesnych mieszkańców Wadowic była to jedna z  najważniejszych 
inwestycji, która przez kolejne dziesięciolecia przynosiła im pośrednie i bezpo‑
średnie profity. Dość wskazać, że wraz z powstaniem sądu i więzienia, zatrudnie‑
nie w tych instytucjach znalazło kilkudziesięciu pracowników etatowych94. Spora 
grupa osób pracowała w oparciu o Sąd Obwodowy, nie będąc jego pracownika‑
mi. Wymienić tutaj należy m.in. adwokatów, lekarzy sądowych, tłumaczy sądo‑
wych języka niemieckiego oraz hebrajskiego itd95. Obecnie można stwierdzić, że 
ewentualne niepowodzenie przy uruchamianiu Trybunału Kolegialnego w Wa‑
dowicach miałoby niebanalne konsekwencje. Najpewniej – niegdyś cyrkularne 
– miasto utraciłoby prestiż, a to zapewne oznaczałoby nieuniknioną degradację 
Wadowic na mapie administracyjnej Galicji. Przypuszczenie to wydaje się być 
o tyle uzasadnione, że już od początku lat osiemdziesiątych XIX w. rozpoczęto 
prace nad prawnym wyodrębnieniem ważniejszych miast Galicji. 

Wielce prawdopodobne, że lokalizacja Sądu służącego ponad 325 tysiącom 
mieszkańców obwodu (stan na rok 1882) była również – obok kwestii militarnych – 
koronnym argumentem w trakcie, zwieńczonych sukcesem, starań o poprowadzenie 
przez Wadowice linii kolejowych (kolej Bielsko – Kraków oraz Trzebinia – Skawce).

Kolejnym istotnym, z  perspektywy rozwoju miasta, osiągnięciem barona 
Bauma było zorganizowanie w  Wadowicach – wspomnianej już – Powiatowej 
Kasy Oszczędności. Jej początki sięgają 1873 r. Wówczas Wydział Krajowy we 
Lwowie decyzją z  dnia 23 listopada zezwolił na utworzenie Powiatowej Kasy 
Oszczędności z siedzibą w Wadowicach. Najprawdopodobniej, pomimo posia‑
danych zezwoleń, Kasa rozpoczęła pracę w 1876 r. Nie zmienia to jednak faktu, 
że była ona pierwszą tego typu instytucją w Galicji, gdzie organem nadzorują‑
cym i  prowadzącym był powiat96. Rozwiązania wykorzystane przy tworzeniu 

92   Decyzją sejmu Krajowego z  1903 r. dotychczasową siedzibę Sądu Powiatowego w  Ślemieniu postanowiono 
przenieść do Suchej, co też nastąpiło ostatecznie w 1906 r. Szematyzm... za rok 1907, Lwów 1907, s. 181; J. Ham‑
pel, F. Kiryk, Sucha Beskidzka, Kraków 1998, s. 159‑160.

93   Szematyzm... za rok 1882, Lwów 1882, s. 125.
94   Dla przykładu w 1900 r., wykaz pracowników etatowych zatrudnionych w sądzie i więzieniu obejmował 52 

nazwiska. Szematyzm za rok 1900, Lwów 1900, s. 153‑154.
95   Więcej na ten temat pisze: K. Meus, Początki Sądu Obwodowego..., s. 122‑132.
96   Do 1873 r. w Galicji działały niemal wyłącznie Miejskie Kasy Oszczędności. Z sukcesem utworzono je w: Tar‑

nowie (1861), Rzeszowie (1862), Samborze (1866), Krakowie (1867), Stryju (1867), Przemyślu (1868), Stani‑
sławowie (1868), Jaśle (1868), Tarnopolu (1871), Nowym Sączu (1872), Bochni (1873) oraz w Kołomyi (1874). 
Ponadto, od 1844 r. we Lwowie istniała Galicyjska Kasa Oszczędności. Zob. T. Skałkowski, Kasy oszczędności 



46

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

wadowickiej Kasy Oszczędności stały się wzorcem godnym do naśladowania, 
szczególnie dotyczyło to regionów, gdzie władze miejskie nie chciały lub nie miały 
możliwości same zadbać o powołanie instytucji kredytowo – oszczędnościowych. 
Publicysta i poseł do Sejmu Krajowego Tadeusz Skałkowski w pracy zatytułowanej 
Kasy oszczędności w Galicyi w r. 1876 wskazał nawet, aby śladem Wadowic kiero‑
wały się inne rady powiatowe w całej Galicji:

Wadowicka kasa oszczędności jest jedyną w kraju naszym powiatową instytucyą 
tego rodzaju […] Przykład ten powinienby znaleźć naśladowców w innych powiatach, 
zwłaszcza że ze względu na to, iż zakładanie kas oszczędności przez reprezentacye miej-
skie bardzo powoli w naszym kraju postępuje, a brak tych kas [...] bardzo dotkliwie daje 
się odczuwać w naszym kraju97.

 W celu właściwego zrozumienia znaczenia Powiatowej Kasy Oszczędności 
dla społeczeństwa Wadowic i  powiatu wadowickiego, należy krótko przybliżyć 
istotę problemów natury finansowo‑kredytowej, jakie trawiły gospodarkę gali‑
cyjską w  badanym okresie. Druga połowa wieku XIX była czasem wzmożonej 
urbanizacji oraz industrializacji. Miejsce dotychczasowej gospodarki rolnej 
sukcesywnie zastępował przemysł oraz handel kooperujący z  nowo tworzony‑
mi przedsiębiorstwami. Drewniane i zaniedbane domostwa zastępowały okazałe 
budowle użyteczności publicznej i nie rzadko emanujące przepychem kamienice 
mieszczańskie. Niestety, głównym hamulcem rozwoju miasta był brak kapitału, 
a  w  szczególności trudność w  dostępie do tzw. łatwego kredytu. Pomimo fak‑
tu, że do 1873 r. w Galicji istniało aż osiem banków98, to jednak kredyty przez 
nie oferowane były relatywnie drogie. Ponadto kryzys ekonomiczny w Austro‑
‑Węgrzech, którego początki sięgają 1873 r., na kilka lat znacząco zahamował 
rozwój galicyjskiej bankowości, a co się z tym wiąże dostępności do kredytów99. 
W  takich niesprzyjających okolicznościach jedynym racjonalnym rozwiąza‑
niem było zakładanie instytucji drobnego kredytu, które w  swojej działalności 

w Galicyi w r. 1876, „Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych”, R. III, Z. 2, red. T. Pilat, Lwów 1876, 
s. 197; T. Łopuszański, Galicyjskie Kasy Oszczędności, ich rozwój i stan obecny, „Wiadomości Statystyczne o Sto‑
sunkach Krajowych, t. XIV, z. III, red. T. Pilat, Lwów 1892, s. 18, 20‑21; W. Saryusz‑Zaleski, Dzieje przemysłu 
w b. Galicji 1804-1929, Kraków 1930, s. 58.

97   T. Skałkowski, op. cit., s. 194‑195.
98   H. Nowak, Bankowość w Polsce, Warszawa 1932, s. 8‑9; zob. także Z. Landau, Cele powołania Banku Krajowego 

Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim i ich realizacja w zakresie kredytów długotermi-
nowych, „Studia Historyczne”, R. XXXVII, 1994, z. 4 (147), s. 487; Ł. T. Sroka, Żydzi w Krakowie, Kraków 2008, 
s. 100.

99   Z. Landau, op. cit., s. 488.
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uwzględniałyby tzw. interes społeczny i – w odróżnieniu do większości banków 
– nie byłyby nastawione na maksymalizację zysków. Taka rola przypadła właśnie 
kasom oszczędności. „Skutkiem ubocznym” funkcjonowania kas była możliwość 
lokowania oszczędności jako tzw. „wkładki”. Usługi tego rodzaju, na przełomie 
XIX i XX w. cieszyły się sporą popularnością, o czym świadczy zaprezentowany 
wykres.

 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne na podstawie: Zamknięcie rachunków Powiatowej Kasy Oszczęd-
ności w Wadowicach za rok 1910, Kraków 1911, s. 30100.

Ze wspomnianych lokat kapitałowych finansowano: kredyty, weksle oraz po‑
życzki lombardowe. W przypadku większych pożyczek sięgano po fundusze m.in. 
w Banku Krajowym z siedzibą we Lwowie, którego filia – od końca XIX w. – znaj‑
dowała się także w Wadowicach101. Przy czym, już wcześniej obsługę rachunków 
klientów tego banku na terenie powiatu wadowickiego prowadziła właśnie Po‑

100   Zaprezentowany wykres pochodzi z rozprawy doktorskiej autora niniejszego artykułu, zatytułowanej: Wadowi‑
ce 1772‑1918. Studium społeczno‑gospodarcze. Kraków 2012, s. 236 (wykres nr 16).

101   Podobnie było w 73 innych miastach powiatowych, gdzie prowadzeniem ekspozytur Banku Krajowego zajmo‑
wały się kasy oszczędności lub lokalne towarzystwa zaliczkowe. K. Broński, Rozwój systemu bankowego w Ga-
licji w dobie autonomicznej (1867‑1914), w: Przełomy w historii, XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich 
– Pamiętnik, t. III, cz. 2, Toruń 2002, s. 208.

1876 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910
Liczba „wkładek” 320 349 491 594 723 1157 994 1457

Liczba „zwrotów” 41 188 365 435 614 1003 1035 1139

Liczba „wkładek” i „zwrotów” odnotowanych przez Powiatową Kasę Oszczędności
w Wadowicach w latach 1876‑1910
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wiatowa Kasa Oszczędności102. W tym miejscu warto zaznaczyć, że już w latach 
siedemdziesiątych XIX w. Kasa ta współpracowała z Towarzystwem Wzajemnego 
Kredytu z Krakowa103.

Założona – m.in. z inicjatyw Józefa Bauma – Powiatowa Kasa Oszczędności 
pozostawała do pierwszej wojny światowej nie tylko kluczową instytucją kredy‑
towo – oszczędnościową w powiecie wadowickim, ale także – o czym nie można 
zapominać – jednym z najważniejszych mecenasów dla lokalnych organizacji spo‑
łecznych. Z subwencji Kasy korzystały m.in. filie Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”: w Andrychowie, w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Wadowicach oraz w Za‑
torze. Ponadto Kasa wspierała finansowo licznie powstające w regionie ochotni‑
cze straże pożarne104. Na wsparcie Wydziału i Dyrekcji Kasy mogły liczyć szkoły, 
również te spoza regionu, jak na przykład gimnazjum polskie w  Cieszynie czy 
polska szkoła ludowa w Białej105. Spore środki kierownictwo Kasy przeznaczało 
na pomoc sierotom z powiatu wadowickiego106. Z jej funduszu, w 1899 r.  (kwo‑
tą 1597 koron) dofinansowano budowę wadowickiego szpitala107. Wymienione 
formy wsparcia stanowią zaledwie kilka przykładów prospołecznej działalności 
wadowickiej Kasy Oszczędności. Współczesna analiza budżetów niektórych or‑
ganizacji społecznych istniejących w Wadowicach na przełomie XIX i XX w., po‑
zwala z całą stanowczością stwierdzić, że ich byt bez subwencji otrzymywanych ze 
środków Kasy byłby, w wielu przypadkach, poważnie zagrożony. 

Tuż przed śmiercią Józef Baum był zaangażowany we wspieranie władz miej‑
skich w staraniach o włączenie Wadowic do grona większych miast galicyjskich. 
Stosowną prośbę w tej sprawie – na wniosek burmistrza Ignacego Brosiga – wy‑
stosowano do Bauma w dniu 26 września 1882 r.108. Podjęte wówczas przez wa‑
dowiczan działania, zostały zwieńczone sukcesem. Na mocy Ustawy państwowej 
z dnia 13 marca 1889 r., Wadowice uznano za jedno z trzydziestu tzw. ważniej‑
szych miast Galicji109. Wspomniana ustawa m.in. szczegółowo określała zakres 
działalności samorządu miejskiego i  była uzupełnieniem ogólnikowej ustawy 

102   Zamknięcie rachunków… za rok 1887, Wadowice 1888, s. 7. 
103   Zamknięcie rachunków… za rok 1882, Wadowice 1883, s. 5.
104   Zamknięcie rachunków…za rok 1909, Kraków 1910, s. 5‑6; Zamknięcie rachunków…za rok 1910, Kraków 1911, 

s. 5‑6.
105   Zob. m.in.: Zamknięcie rachunków…za rok 1899, Kraków 1900, s. 9.
106   Zamknięcie rachunków…za rok 1903, Kraków 1904, s. 5.
107   Zamknięcie rachunków…za rok 1899, Kraków 1900, s. 9.
108   APKat./Ośw., sygn. MW 7, PPRG w Wadowicach za lata 1867‑1888, s. 484.
109 Zbiór Ustaw i Rozporządzeń Administracyjnych, t. I, red. J. Piwocki, Lwów 1899, s. 480
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wprowadzonej jeszcze w  sierpniu 1866 r. Tym sposobem miasto, które jeszcze 
końcu XVIII w. było jednym z trzystu podobnych w Galicji110, w 1889 r. uzyskało 
status jednego ze „znaczniejszych” miast galicyjskich111. 

Zaangażowanie Bauma w  sprawy miasta i  regionu przysporzyło mu wielu 
zwolenników wśród mieszkańców Wadowic. Wyrazem tego były różnorakie ini‑
cjatywy mające uhonorować jego osobę. Zdarzały się przypadki, że przybierały 
one charakter masowy i pompatyczny. Jako przykład może posłużyć wydarzenie 
z 14 lipca 1878 r., kiedy to na wniosek ówczesnych władz miejskich112, na cześć 
Józefa Bauma urządzono ulicami miasta „korowód z pochodniami”113. Przemarsz 
owego „korowodu” rozpoczął się sprzed budynku gimnazjalnego i zakończył się 
przed wadowickim mieszkaniem Bauma114, gdzie burmistrz Ignacy Brosig wraz 
z deputacją miejską przywitał marszałka Rady Powiatowej stosowną przemową. 
Bezpośrednim pretekstem, dla którego wspomniany pochód został zorganizowa‑
ny, był manifest Franciszka Józefa ogłoszony w dniu 29 maja 1878 r. W odezwie tej 
cesarz dziękował posłom zrzeszonym w Kole Polskim „za lojalne i patryotyczne 
działanie w Radzie Państwa”115. Często wadowiccy radni wystosowywali listy gra‑
tulacyjne do Bauma, z okazji jego imienin116. 

W szeregach współczesnych badaczy oraz miłośników dziejów dziewiętna‑
stowiecznych Wadowic, kontrowersje może wzbudzać fakt wręcz serwilistyczne‑
go (hołdowniczego) usposobienia władz miejskich wobec osoby Józefa Bauma. 
W trakcie oceny postawy ówczesnych wadowiczan należy jednak pamiętać, że – 
poza autentycznym szacunkiem – Baum w tamtym czasie był faktycznie jedynym 
„ambasadorem” miasta w Wiedniu117, gdzie podejmowane były strategiczne dla 
Wadowic decyzje. 

110   Por. W. Tokarz, Galicya w początkach ery józefińskiej w świetle ankiety urzędowej z roku 1783, Kraków 1909, 
s. 333; M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław – War‑
szawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1986, s. 117.

111   Ustawa gminna z dnia 13 marca 1889..., s. 480. Zob. także: A. Zielecki, Struktura ludności miast Galicji w dobie 
autonomicznej, w: Rozwój przestrzenny miasta galicyjskich położonych między Dunajcem a  Sanem w  okresie 
autonomii galicyjskiej, red. Z. Beiersdorf, A. Laskowski, Jasło 2001, s. 79‑96.

112   Radni miejscy stosowna uchwałę w tej sprawie podjęli na posiedzeniu Rady w dniu 6 lipca 1878 r. APKat./
Oświęcim, sygn. MW 7, PPRG za lata 1867 – 1888, s. 389.

113   MMW, bez sygnatury, Księga Pamiątkowa Jana Sabińskiego, bez paginacji.
114   Obecny stan wiedzy uniemożliwia wskazania adresu, pod którym było zlokalizowane w Wadowicach mieszka‑

nie Józefa Bauma. 
115 MMW, bez sygnatury, Księga Pamiątkowa Jana Sabińskiego, bez paginacji.
116   APKat./Ośw., sygn. MW 7, PPRG w Wadowicach za lata 1867‑1888, s. 420, 442, 504.
117   W schyłkowym okresie autonomii galicyjskiej podobną rolę odgrywał Franciszek Opydo oraz przede wszyst‑

kim znany adwokat Stanisław Łazarski.
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Józef Baum zmarł w  dniu 11 
marca 1883 r. w  Wiedniu118. Jego 
nagła śmierć wywołała wstrząs 
wśród wadowiczan zaangażowa‑
nych w  sprawy miasta i  regionu. 
W  Wadowicach z  tego powodu 
odbyło się nadzwyczajne posie‑
dzenie radnych miejskich. Sto‑
sowne informacje na ten temat 
znajdziemy w  zachowanych „Pro‑
tokołach Posiedzeń Rady Gminnej 
miasta Wadowice”, gdzie odnoto‑ 
wano: 

Z powodu zgonu JW.-go Józefa Barona Bauma Marszałka tutejszej Rady powiato-
wej, Posła na Sejm krajowy i delegata do Rady Państwa na wniosek Pana Burmistrza 
Rada gminna w  uznaniu szczególnych względów, jakie miasto tutejsze od zmarłego 
nieustannie doznawało i  z  poczucia niewygasłej wdzięczności oddała cześć Jego pa-
mięci przez uroczyste powstanie z miejsc, polecając szczery objaw tej czci i poważania 
zapisać do księgi uchwał.

Następnie postanowiła Rada sprawić portret zmarłego w celu zawieszenia w Sali 
radnej i  przyłączyć się do nabożeństwa przez tutejszą Radę powiatową łącznie To-
warzystwem rolniczym okręgowym za spokój duszy zmarłego urządzić się mającego 
i upoważniła Pana Burmistrza, aby z przybraniem dwóch członków Rady gminnej do-
wolnie przez siebie wybranych i w porozumieniu z wyżej wymienioną władzą autono-
miczną i instytucyjną, ułożono odpowiedni program z zaproszeniem na nabożeństwo 
wszystkie władze i koroporacye miejscowe, tudzież obszary dworskie i gminy powiatu 
tutejszego119.

Radni ponadto ufundowali okazały wieniec, który przyozdobił trumnę zmar‑
łego jeszcze w  Wiedniu. W  pogrzebie, który odbył się w  Marcyporębie uczest‑
niczyła delegacja miejska w  składzie: burmistrz Wadowic Ignacy Brosig oraz 
asesorzy magistraccy: Seweryn Kurowski i  Kazimierz Wilczyński120. Trumnę 
z ciałem pochowano w grobowcu rodzinnym Baumów (zob. fot. nr 1 i 2). W dniu  

118   H. Wereszycki, op. cit., s. 364; I. Röskau‑Rydel, Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze..., s. 185.
119   APKat./Ośw., sygn. MW 7, PPRG w Wadowicach za lata 1867‑1888, s. 512.
120   MMW, bez sygnatury, Księga Pamiątkowa Jana Sabińskiego, bez paginacji.

Fot. 2. Tablica nagrobna z grobowca Baumów
poświęcona Józefowi Baumowi.

(zdjęcie ze zbiorów autora)
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10 kwietnia 1883 r. urządzono w  kościele parafialnym w  Wadowicach żałobne 
nabożeństwo w  intencji zmarłego. Udział w  nim wzięli przedstawiciele władz 
powiatowych i miejskich oraz mieszkańcy miasta. W uroczystości uczestniczyli 
także zamiejscowi przyjaciele barona Bauma, którzy specjalnie na tę okoliczność 
przybyli do Wadowic121. 

Ku pamięci potomnych 

Józef baron Baum von Appelshofen bez 
wątpienia pozostaje jedną z najważniejszych, 
ale i  zapomnianych postaci związanych 
z Wadowicami. Był jednym z głównych „ar‑
chitektów” sukcesów do jakich należy zali‑
czyć m.in. ustanowienie w Wadowicach Sądu 
Obwodowego, utworzenie Powiatowej Kasy 
Oszczędności, czy wreszcie położenie pod‑
walin pod włączenie Wadowic do grona trzy‑
dziestu „ważniejszych” miast galicyjskich. 

Radni miejscy z  Wadowic, mając na 
względzie zasługi jakie wniósł Józef Baum 
dla rozwoju miasta, w dniu 11 października 
1884 r. podjęli decyzję o postawieniu pomni‑
ka z  jego popiersiem (zob. fot. nr  4)122. Ini‑
cjatywa ta spotkała się z  poparciem wśród 
większości mieszkańców miasta123. Wyda‑
rzenie to zostało upamiętnione stosownym 
wpisem w dziewiętnastowiecznej Księdze Pa-
miątkowej założonej przez Jana Sabińskiego 
w 1874 r., gdzie odnotowano:

121   Ibidem; zob. także: APKat./Ośw., sygn. MW 7, PPRG w Wadowicach za lata 1867‑1888, s. 514‑515.
122   APKat./Oświęcim, sygn. MW 7, PPRG za lata 1867 – 1888, s. 556.
123   Zdarzały się również przypadki negowania pomysłu budowy pomnika Józefa Bauma. Do takich wniosków 

skłania analiza pisemka gimnazjalnego zatytułowanego: „Ad tristitiam depellendam. Tygodnik ilustrowany 
dla ósmaków”, którego kilka numerów zostało odnalezionych w  zasobach Lwowskiej Narodowej Naukowej 
Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Na jego łamach miejscowi gimnazjaliści skomentowali całą inicja‑
tywę – niekoniecznie zachowując należyty obiektywizm – że jest to nagrobek postawiony „na mogile resztek 
rozumu obywatelskiego w Wadowicach”. Biblioteka Naukowa im. W. Stefanyka we Lwowie (dalej: LNNBU), 
Gimnazjum w Wadowicach. Ad trstitiam depellendam (dalej: Ad trsistitiam…), rkps, sygn. O/H 2163, k. 26; zob. 
także K. Meus „Ad tristitiam depellendam” – nieznana dziewiętnastowieczna inicjatywa uczniów wadowickiego 
gimnazjum, „Przegląd historyczno‑kulturalny Wadoviana”, 2009, nr 12, s. 47.

Fot. 4. Ilustracja przedstawiająca 
pomnik z popiersiem Józefa Bauma, 

zlokalizowany w tzw. „ogródku sądowym” 
w Wadowicach. (ilustracja ze zbiorów 
prywatnych Zbigniewa Jasińskiego)
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Aby pamięć tak zacnego i  czcigodnego obywatela i  patrioty zachować, także dla 
późniejszych pokoleń, postanowiono w ogrodzie miejskim przed budynkiem Sądu Obwo-
dowego, pomnik z kamienia, ozdobionego biustem zmarłego, a to z inicjatywy Probosz-
cza i Kanonika Aleksego Bocheńskiego, który przy współudziale kilku wielbicieli i gminy 
Wadowickiej, koszta tego pomnika pokrył124.  

Wybór lokalizacji dla nowego monumentu był dla jego fundatorów oczywi‑
sty. Cokół z popiersiem barona miał stanąć w centralnym miejscu placu usytu‑
owanego pomiędzy gmachem Sądu Obwodowego, a budynkiem gimnazjum (zob. 
fot. nr 5)125. Tym sposobem chciano uhonorować człowieka, bez wsparcia którego 
najprawdopodobniej nie byłoby możliwym ustanowienie w Wadowicach siedziby 
dużego obwodu sądowego. W 1887 r. pomnik był już ukończony126. Odtąd przez 

124   MMW, bez sygnatury, Księga Pamiątkowa Jana Sabińskiego, bez paginacji. 
125   APKat./Oświęcim, sygn. MW 7, PPRG za lata 1867 – 1888, s. 556.
126 LNNBU, Ad tristitiam…, sygn. O/H 2163, k. 26.

Fot. 5. Zdjęcie przedstawiające gmach Sądu Obwodowego w Wadowicach 
z przełomu XIX i XX wieku. Na pierwszym planie widać tzw. „ogródek sądowy”. 

W jego centrum znajduje się pomnik Józefa Bauma. 
(zdjęcie ze zbiorów prywatnych Zbigniewa Jasińskiego)
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kilka dziesięcioleci stanowił on element krajobrazu miejskiego127, przypominając 
kolejnym pokoleniom wadowiczan postać Józefa Bauma – wielkiego polskiego 
patrioty oraz osoby wielce zasłużonej dla Wadowic i powiatu wadowickiego. 

Wykaz skrótów:

APKat./Ośw.  –  Archiwum Państwowe w Katowicach oddział w Oświęcimiu
CDIAL  –  Центральний Державний Історичний Архів України 

у  Львові (Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrajiny 
u Lwowi), Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukra‑
iny we Lwowie

LNNBU  –  Львівська національна наукова бібліотека України імені   
В. Стефаника (Lwiwśka Nacionalna Naukowa Biblioteka Ukra‑
jiny imieni W. Stefanyka NAN Ukrainy), Biblioteka Naukowa im. 
W. Stefanyka we Lwowie ‑ dawne Ossolineum, Dział Rękopisów.

MMW  –  Muzeum Miejskie w Wadowicach 
PPRG  –  Protokoły Posiedzeń Rady Gminnej miasta Wadowice
PSB –  Polski Słownik Biograficzny 

127   Niestety, pomnik ten w  nieznanych dzisiaj okolicznościach został usunięty sprzed budynku wadowickiego 
sądu. Trudno jednoznacznie wskazać, kiedy to nastąpiło. Z analizy materiału ikonograficznego wynika, że tuż 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pomnik Bauma nadal pozostawał  na terenie tzw. „ogródka sądo‑
wego”.



54

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

Summary

Konrad Meus

“FOunding Fathers” OF MOdern 
wadOwice, pt. 1: 

BarOn józeF BauM ritter vOn appelshOFen 
(1821-1883)

Józef Baum came from a Saxon family. His forebears came to Poland along 
with the elected King Augustus II at the turn of the seventeenth and eighteenth 
centuries. Both Józef ’s father and grandfather were high officials in the Austrian 
Civil Service in Galicia. Józef was born in 1821 as the fifth child of Antoni and 
Helena (nee Walczak) Baum. The parents planned a military career for him. He 
quickly cast aside those plans, however, and after completing the Military Acad‑
emy in Wiedeń, he settled in the family estate in Kopytówka (in the Wadowice 
district). There, he became known as an exceptional organiser and administrator 
of his lands. He quickly earned respect among the local peasants. It is likely that 
it was this widely held esteem among the people that gave Baum his entrée to the 
National Seym, or Assembly, in Lwów. In 1861 he was selected as a delegate to 
the Seym for his first term from the Wadowice‑Andrychów district. In Lwów he 
represented the Fourth Curia, which meant that Baron Baum was elected by the 
peasants, who must have entrusted him to advocate for their interests. 

Baum’s meteoric political career was interrupted by the outbreak of the January 
Uprising in Congress Poland. Despite the fact that that drive for independence 
included only the Polish lands in the Russian partition, the organisation of 
aide – mainly military aide – was undertaken on behalf of the insurrectionists. 
A significant role in this fell to Józef Baum, who had been a member of the 
independence organisation, the National Committee for Western Galicia (later 
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transformed in the National Provisional Council for Western Galicia). In August 
1863 he was arrested by the Austrian authorities on accusations of treason. In 
the absence of compelling proof, he was cleared of the charges and in June of the 
following year he was released from prison in Lwów. At the beginning of the era 
of autonomy in Galicia, Józef Baum again became involved in political affairs on 
both the regional and national levels. He was particularly noted for his activities 
in the parliament in Wiedeń, and as the President of the Department of the Poviat 
in Wadowice. Baum’s role in the creation of "modern" Wadowice is not adequately 
appreciated today, as it should be remembered that it was through his aid in the 
City on the Skawa that, among other achievements, the seat of the large Circuit 
Court was located there, and that city was the site of the first Poviat Savings Bank 
in Galicia. Without a doubt, Baum also took part in the opening of the Polish 
gymnasium in Wadowice, which in the nineteenth century became one of the most 
important cultural institutions in the region. Just before his death, of Józef Baum 
was involved in supporting the city government in efforts to enlist Wadowice in 
the circle of the “greater cities of Galicia”, which came into effect a few years after 
he passed away. 

Józef Baum von Appelshofen died suddenly in Wiedeń in March 1883. His 
passage sent a shudder through the community of Wadowice and people involved 
in the city’s and the region’s affairs. In October of 1884, the city councillors of 
Wadowice decided to erect a monument with his bust. This initiative was met with 
support from the majority of the people of the city. The choice of location for the 
new monument was obvious to its founders. A socle with a bust of the Baron was 
to stand in the centre of the square between the building of the Circuit Court and 
the gimnazjum. It was completed in 1887. Since that time, through the decades, 
it has become a part of the landscape of the city, and a reminder to successive 
generations of the citizens of Wadowice of a great Polish patriot and a person who 
did great service for Wadowice and the Wadowice Poviat.
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Michał Siwiec – Cielebon

PowStawaNie garNizoNu wP  
w wadowicach 
– październik‑grudzień 1918 r.

W okresie galicyjskim Wadowice stanowiły znaczący ośrodek życia społecz‑
nego, jako stolica powiatu i siedziba władz administracyjnych, sądowych, oświa‑
towych, finansowych, a także interesujących nas tu szczególnie wojskowych, któ‑
rych struktury ukształtowały się ostatecznie w okresie autonomii Galicji. Wstępną 
próbę syntezy okresu galicyjskiego podjął dr hab. Michał Baczkowski z Uniwer‑
sytetu Jagiellońskiego i przedstawił na konferencji naukowej „Wadowice – Karola 
Wojtyły ojczyzna domowa” zorganizowanej przez Wadowickie Centrum Kultury 
i Inicjatywę Małopolską im. Króla Władysława Łokietka 23 stycznia 2009 r.1 Także 
w odrodzonej po zaborach Polsce Wadowice były miastem garnizonowym i sie‑
dzibą władz wojskowych, w początkowym okresie nawet subregionalnych. Nieste‑
ty dotychczas wadowicki garnizon nie doczekał się monografii, a zaledwie niektó‑
re z aspektów wojskowego życia Wadowic i dziejów 12 pp stały się przedmiotem 
omówienia w  przyczynkarskich artykułach m.in. autora niniejszego tekstu na 
łamach niniejszego „Przeglądu historyczno‑kulturalnego Wadoviana”.2 Ujęcie 
monograficzne jest nadal trudne wobec istotnych braków archiwaliów dotyczą‑
cych różnych aspektów funkcjonowania garnizonu w Wadowicach, oraz wobec 
niewielkiego zasobu relacji. Dotychczasowe publikacje, również z  okresu mię‑
dzywojennego, pomijały zresztą także wiele dostępnych archiwaliów, względnie 
tylko, bardzo powierzchownie informowały o wydarzeniach z przełomu paździer‑
nika/listopada 1918 r. w Wadowicach oraz o pierwszych miesiącach funkcjono‑
wania w mieście polskich władz wojskowych. Najlepszym przykładem może być  

1    Opublikowany jako: M. Baczkowski, Austriacki garnizon w Wadowicach, w będącej pokłosiem konferencji 
książce: Wadowice. Siedem wieków historii, red. T. Graff, Kraków 2009, s.132-147.

2    Oprócz artykułów na łamach „Przeglądu historyczno-kulturalnego Wadoviana” autor niniejszego artykułu 
opublikował wstępne resumé badań nad polskim garnizonem w Wadowicach, zob. M. Siwiec-Cielebon, Wa-
dowicki garnizon wojsk polskich 1914-1945, w:  Wadowice. Siedem wieków historii, s. 149-174, (dalej:  M. Si-
wiec-Cielebon, Wadowicki garnizon wojsk polskich...).
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okolicznościowa jednodniówka (określana nie‑
kiedy jako „historia pułku”) wydana przez 12 pp 
z  okazji wręczenia pułkowi chorągwi 1 sierpnia 
1924 r. O przejęciu przez Polaków władzy nad gar‑
nizonem oraz o  budowaniu struktur WP w  mie‑
ście i regionie traktuje w niej zaledwie kilka zdań3. 
Także w  publikacjach naukowych i  popularyza‑
torskich przedstawiających wydarzenia z  jesieni 
1918 r. w  Polsce czy ówczesnej Galicji wzmianek 
o  Wadowicach brak, czego dowodem jest m.in. 
opracowanie prof. Piotra Łossowskiego, w  którym 
przypomniano wydarzenia w  różnych miejscowo‑
ściach, m.in. Oświęcimiu czy Białej, ale najmniejszej 
wzmianki o Wadowicach zabrakło4. Dokładniej opi‑
sane zostały jedynie wydarzenia podczas przewrotu 
w 56 pp na froncie włoskim oraz w Kielcach, gdzie 
stacjonował Baon Uzupełnień 56 pp ale autorzy tej 
publikacji, zapewne z  braku relacji i  doświadczeń 
osobistych, całkowicie pominęli wydarzenia w ma‑
cierzystym garnizonie pułku5. A przecież Wadowi‑
ce także w czasie przełomu i w pierwszym okresie 
niepodległości pełniły znaczącą rolę wojskowej stolicy, dość rozległego regionu. 
Niniejszy tekst jest zatem pierwszą inicjatywą przedstawienia początków garnizo‑
nu WP w Wadowicach. Próbę rekonstrukcji wydarzeń z przełomu października 
i listopada 1918 r. oparto głównie na relacjach, częściowo zachowanych w aktach 
uczestników wydarzeń. Z całą świadomością podkreślić należy, że nie jest to jesz‑
cze obraz kompletny, ale istnieje nadzieja, że podczas dalszych, acz bardzo szeroko 
zakreślonych, kwerend archiwalnych wiedza ta może ulec poszerzeniu. Późniejsze 
budowanie struktur armii polskiej na ziemi wadowickiej przedstawiono głównie 
w  oparciu o  rozkazy władz wojskowych dotyczące Wadowic i  okręgu zachowa‑
ne w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie (dalej CAW). 

3     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.23-25  (dalej: Dwunasty pułk pie-
choty...).

4    P. Łossowski, Zerwane pęta. Usunięcie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 roku, PIW Warszawa, 
1986 (dalej Zerwane pęta…).

5     W. Te m p k a, S. S z c z e p a n i e c, M. Ł o d y ń s k i, Wojskowy Związek Rewolucyjny „Wolność” (Karta z dzie-
jów b. 56 pp, obecnego 12 pp), „Niepodległość” 1927, t. XI, z. 1(27);

Podchorąży (później mjr Wojska 
Polskiego) Kazimierz Pukło 
(Mroziński) POW Wadowice 

i dowódca I Plutonu  
Asystencyjnego 1 Komp. Pułku 

Ziemi Wadowickiej.  
Foto.  Z 1917 r. 

Fotografia ślubna, 1919 r.
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W wykorzystanych w tekście cytatach uwspółcześniono pisownię i interpunkcję. 
Z racji wspomnianych subregionalnych funkcji wojskowych władz administracyj‑
nych z Wadowic zakres terytorialny opracowania nie może być ograniczony tylko 
do miasta i w koniecznym zakresie dotyczy także wydarzeń w szeroko rozumianej 
Galicji Zachodniej oraz na Śląsku Cieszyńskim. Zakres czasowy obejmuje ostatnie 
miesiące roku 1918, czyli czas budowania administracji wojskowej oraz scalania 
powstałych formacji w jednolity organizm Wojska Polskiego.

Dni przewrotu – październik i listopad 1918 r.

W okresie zaborów z terenu dawnego cyrkułu wadowickiego, czyli później‑
szych powiatów bialskiego, myślenickiego, żywieckiego i  wadowickiego Galicji 
rekrutowany był austriacki 56 pp, uznawany z czasem z racji tego, że ok. 90 proc. 
żołnierzy mówiło po polsku za „pułk polski”. Pułk ten od początku I wojny świa‑
towej walczył na froncie wschodnim, w l. 1916‑17 na froncie bukowińskim a od 
czerwca 1917 r. na froncie włoskim. W okresie wydarzeń przełomu października 
i listopada 1918 r. Kadra Zapasowa pułku znajdowała się w Kielcach, stanowiąc 
tam trzon garnizonu austriackiego. Od 1915 r. do października 1918 r. w Wado‑
wicach stacjonowała natomiast Kadra Uzupełniająca 20 c. k. pułku strzelców (czyli 
piechoty Obrony Krajowej) ze Stanisławowa, lecz w ostatniej dekadzie października 
powróciła ona do swojego macierzystego garnizonu6. Jako jedyne formacje liniowe 
w Wadowicach pozostały Landsturmwachdienstkompanie, czyli kompanie służby 
wartowniczej pospolitego ruszenia, należące do 34 Landsturmwachbaon „Wado‑
wice” (34 batalionu wartowniczego pospolitego ruszenia „Wadowice”). Jednostki 
te złożone były głównie z żołnierzy niezdatnych do działań frontowych i w dużej 
mierze pochodzenia niepolskiego7. Komendantem garnizonu wadowickiego i Er‑
gänzungsbezirkskommando Infanterie Regiment nr 56, czyli Okręgu Uzupełnień 
56 pp, był pułkownik Józef Lederer, przez wiele lat służący w Przemyśli i Jarosławiu 
i przyznający się do polskości, ale z  racji braku kontaktów z miejscowymi dzia‑
łaczami niepodległościowymi uważany za „austriaka”. Ważną funkcję na styku 
administracji wojskowej i cywilnej miasta i powiatu pełnił major kawalerii Adam 
Śmiałowski, będący kierownikiem Ekspozytury Rolniczej nr 20 w  Wadowicach 
i oficerem łącznikowym Namiestnictwa. Instytucja ta zajmowała się kontrolą prze‑

6    J. Doroziński, Dziennik. Przedmową i przypisami opatrzył Gustaw Studnicki, odbito na prawach manuskryptu 
- Wadowice 1998, s. 81.

7   Dwunasty pułk piechoty…, s. 23; Encyklopedia Wojskowa, t. 1, Warszawa 1931, s. 160; Wojewódzkie Archi-
wum Państwowe w Krakowie (dalej: APKr), GW 65, Zespół Akt Urzędu Opieki nad Grobami Wojennymi, 
s. 127-128 i nn.
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strzegania przepisów reglamentacyjnych arty‑
kułów  żywnościowych i użytkowych a  także 
normowaniem i  ochroną produkcji rolniczej 
oraz dystrybucji plonów uzyskanych na ob‑
szarze powiatu, oczywiście z uwzględnieniem 
pierwszeństwa dostaw dla wojska. Major 
Śmiałowski z  racji rozległych kontaktów cy‑
wilnych, z  władzami samorządowymi i  dwo‑
rami, oraz z racji pochodzenia z  tego terenu, 
znany był powszechnie jako Polak. Dlatego też 
w  gorących chwilach przejmowania władzy 
wojskowej przez Polaków, to jemu przypadła 
główna rola w mieście i powiecie.

Co najmniej od połowy października 
1918  r. byli żołnierze Legionów oraz nielicz‑
ni na terenie Zachodniej Galicji członkowie 
Polskiej Organizacji Wojskowej próbowali 
organizować nieoficjalne polskie grupy woj‑
skowe, przygotowane do przejęcia władzy nad jednostkami zaborczymi lub ich 
rozbrojenia. Z powodu niewielkiej liczebności POW w zaborze austriackim8 wy‑
siłki irredentystyczne w części skupiały się także wokół działającego w Krakowie 
brygadiera Bolesława Roi. Natomiast działacze polityczni utworzyli w tym mieście 
Polską Komisję Likwidacyjną, która miała porozumieć się z władzami austriacki‑
mi w celu odłączenia ziem polskich od Austro‑Węgier.

Z dostępnych informacji wynika, że organizacyjna aktywność POW w Wado‑
wicach ogniskowała się wokół zespołu szpitali wojskowych9, w których przebywało 
wielu rannych i chorych żołnierzy austriackich – m.in. byłych legionistów. Orga‑
nizatorami działań byli pozostający pod stałą inwigilacją żandarmerii austriackiej 
chorążowie Legionów Polskich Jan Kraus i Stanisław Gancarz oraz porucznik c. k. 
armii Lazarewicz. Zwerbowali oni m.in. austriackiego kadet‑aspiranta Adama 
Komorowskiego oraz byłego legionistę, a później wcielonego do armii austriackiej 

8    Autor monografii POW ocenia, że w całym zaborze austriackim – tzw. Komenda Naczelna 2 POW – było 
zaledwie kilka tysięcy peowiaków – zob. T. Nałęcz, Polska Organizacja Wojskowa, Wrocław 1984, s. 201.

9     Oprócz istniejącego w mieście stałego szpitala garnizonowego i epidemicznego zwanego Szpitalem Załogi 
albo Szpitalem Zapasowym, w Wadowicach umieszczono także szereg szpitali typu wojennego, częściowo 
podlegających szpitalowi stałemu, a częściowo obejmującym ten obszar związkom operacyjnym, czyli ar-
miom frontowym. Na cele szpitalnictwa wojennego zajęte były budynki: Gimnazjum Męskiego oraz Bursy 
Gimnazjalnej im. Króla Stefana Batorego, Szkoły Wydziałowej Żeńskiej im. C. i K. Franciszka Józefa I, c. k. 
Urzędu Finansowego, Klasztoru OO. Karmelitów Bosych, a przejściowo i okresowo także kilka innych.

Chorąży (później major Wojska  
Polskiego) Stanisław Ludwik Gancarz. 

Fotografia ślubna, 1919 r.
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i  przybyłego na urlop do Wadowic kadet‑aspiranta 
Kazimierza Pukłę. Ich łącznikiem z  innymi działa‑
czami niepodległościowymi był były legionista inż. 
Józef Pukło. Zbierano informacje o magazynach bro‑
ni, wyposażenia wojskowego i mienia państwowego 
oraz o stanie załogi wojskowej. Pozostający w kon‑
takcie ze spiskowcami urzędnik pocztowy Józef 
Karpiński umożliwiał przeglądanie urzędowej kore‑
spondencji austriackiej oraz przygotowywał przeję‑
cie poczty w czasie przewrotu.10

Rozpoczęta 28 października 1918 r. rewolucja 
w Austrii spowodowała całkowity rozkład okupacji 
austriackiej i administracyjnego aparatu zaborcy na 
ziemiach polskich. Ze względu na duży stopień spo‑
lonizowania władz austriackich w Galicji, znaczący 

odsetek urzędników i osób funkcyjnych mógł zostać wykorzystany przy tworze‑
niu podwalin dla władz powstającego państwa polskiego. 30  i  31 października 
doszło do formalnego przewrotu i przejęcia przez Polaków władzy w Krakowie, 
w których to działaniach aktywny udział wzięła kompania 56 pp dowodzona przez 
porucznika Franciszka Pustelnika. Zanim to nastąpiło pierwszy sygnał o przygo‑
towywanym przewrocie dotarł do Wadowic najprawdopodobniej 13 październi‑
ka 1918 r., kiedy do miasta przybył delegat polskich konspiratorów z Krakowa, 
Grabowski. Wiemy o tym dzięki zapiskowi w „Dzienniku” ówczesnego dyrektora 
Gimnazjum, Jana Dorozińskiego, który zanotował:

13 X 1918. N[niedziela]. Wiec poufny. Grabowski z Krakowa – tworzy się Radę Na-
rodową (zatem jeszcze nie używano nazwy Komisja Likwidacyjna – przyp. MSC) celem 
likwidacji z państwem austriackim. [- -] 11

Jest to jedyna znana informacja źródłowa z epoki potwierdzająca przygoto‑
wania mieszkańców Wadowic do zrywu niepodległościowego. Kolejne informacje 
dotyczą już bezpośrednio przejęcia władzy przez Polaków. Tenże Doroziński pod 
datą 30 X 1918. Śr[oda] zapisał:

10    CAW, Akta Medalu Niepodległości (dalej MN) 15.04.32 kapitana (później majora) Kazimierza Mrozińskiego 
(wcześniej Pukło) oraz materiały i notatki w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowic-
kiej im. 12 pp. 

11    J. Doroziński, op. cit., s. 82.

Chorąży (później major Wojska 
Polskiego) Jan Józef Kraus. 

POW Wadowice, 1919 r.
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(…) Galicja przechodzi pod władzę polską! [- -]

i zaraz w kolejnym chronologicznie zapisie pod datą 1 XI 1918 P[ią]t[ek]:

Zaczynamy nowe życie jako obywatele Państwa Polskiego!! Radość powszechna! 
P.[olska] Komisja Likwidacyjna – zaczyna rządzić – wszystkie orły pozrywane! […]12

Ze względu na skomplikowany system zapisywania w oryginale przez J. Do‑
rozińskiego, na kartach „Terminarza kieszonkowego” (sposób prowadzenia tych 
zapisów omówił w  edycji „Dziennika” G. Studnicki), zwrócenia uwagi wymaga 
datacja pierwszej z wymienionych informacji. Być może zapis o przejściu Galicji 
pod władzę polską powinien zostać odnotowany pod datą 31 października? Jeżeli 
jednak nie i informację tę dałoby się potwierdzić, trzeba uznać Wadowice za jedną 
z pierwszych oswobodzonych miejscowości garnizonowych i będących siedzibą 
rządowych władz administracyjnych. Można postawić także inną hipotezę. Do 
przewrotu w Krakowie doszło co prawda 31 października, ale już poprzedniego 
dnia przygotowujący działania w Podgórzu por. Antoni Stawarz z c. k. 57 pp ro‑
zesłał ze stacji kolejowej w Płaszowie do wszystkich stacji kolejowych w Galicji 
depeszę, antycypującą wydarzenia. Brzmiała ona:

Rewolucja w Krakowie. Rząd Polski objął władzę. Wstrzymać wszystkie transporty, 
które by chciały wyjechać poza granice kraju, skierować je na Kraków13

Chodziło m.in. o uniemożliwienie władzom austriackim wywożenia mienia 
z terenów polskich do Austrii. Badacze zwracają uwagę, że depesza owa zawierała 
elementy mistyfikacji (rewolucja oraz Rząd Polski), ale nie kwestionują interpreta‑
cji samego A. Stawarza, iż miała ona „ogromne następstwa”.14 Jeżeli przyjąć, że po 
jej nadaniu pierwszym wolnym skrawkiem Polski stał się wieczorem dworzec ko‑
lejowy Kraków‑Płaszów, nie można wykluczyć, iż po dotarciu telegramu do Wado‑
wic miejscowe władze zareagowały błyskawicznie i faktycznie jedną z pierwszych 
poważniejszych miejscowości wyzwolonych spod panowania austriackiego były 
Wadowice, przy czym mogło to się stać wieczorem 30 października, ale również 
rano 31 października. Niewątpliwy jest fakt, iż polską władzę administracyjną ofi‑
cjalnie proklamowano w Wadowicach 31 października, bowiem w „Sprawozdaniu 

12    Ibidem.
13    Cyt za P. Łossowski, Zerwane pęta… s. 35.
14    Ibidem.
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Dyrekcji Gimnazjum” za rok szkolny 1918/19 w rozdziale „Kronika zakładu” od‑
notowano w podwójnym niejako zapisie (redagował owe zapisy także ówczesny 
dyrektor J. Doroziński):

Od 1 listopada podlega zakład Rządowi Polskiemu w Warszawie.
Od 1 listopada objęła Komisja Likwidacyjna zarząd zakładu (zawiadomienie bur-

mistrza m. Wadowic z dn. 31/X 1918).15

Tegoż 31 października władzę wojskową w  Krakowie objął brygadier puł‑
kownik B. Roja, który wydał rozkazy do wszystkich garnizonów galicyjskich. Naj‑
ważniejszym z nich był rozkaz przejęcia władzy w garnizonie przez najstarszego 
stopniem oficera narodowości polskiej. Trzeba jednak zauważyć, iż ów rozkaz 
pułkownika Roi oficjalnie datowany  jest 1 listopada16, zatem niewątpliwie wer‑
sję „papierową” poprzedzić musiały zarządzenia telegraficzne. Treść tego rozkazu 
powtórzona i nieco rozszerzona została w kolejnym Rozkazie nr 2, datowanym 
tego samego dnia – 1 listopada jako Rozkaz mobilizacyjny Komendy wojsk pol-
skich w Krakowie z dodaniem, że najstarsi rangą oficerowie prowadzą komendy 
powiatowe.17 Po otrzymaniu rozkazu w  Wadowicach, w  wyniku miejscowych 
ustaleń władzę wojskową nad powiatem powierzono majorowi A. Śmiałowskie‑
mu, który reprezentował także wojsko wobec władz administracyjnych, natomiast 
komendantem garnizonu pozostał pułkownik J. Lederer. W efekcie tego paradok‑
su pułkownik był podwładnym majora, ale współdziałanie obydwu pozostawało 
bez zarzutu. Kolejne rozkazy wydawane przez brygadiera Roję regulowały wiele 
spraw politycznych, wojskowych czy administracyjnych, ale dotyczących materii 
ogólnej i spraw porządkowych, demobilizacji, jeńców, wyjazdów żołnierzy państw 
obcych, względnie przyjęcia do służby polskiej zgłaszających się oficerów, i właści‑
wie poza Krakowem nie poruszały szczegółów służby w podległych garnizonach. 
W tej sytuacji przez prawie tydzień miejscowe władze wojskowe wobec braku sta‑
bilnej sytuacji musiały radzić sobie samodzielnie.

W tym czasie major Śmiałowski m.in. zorganizował samorzutnie oddziały bez‑
pieczeństwa, czyli żandarmerię, z wykorzystaniem ochotników, ale także dotych‑
czasowych żandarmów austriackich zgłaszających się jako Polacy i wyrażających 
chęć służby Polsce. Z ochotników ‑ jeńców z byłej armii rosyjskiej – zgromadzo‑

15     Sprawozdanie Dyrekcyi Gimnazyum Państwowego w Wadowicach za rok szkolny 1918/19, (dalej SDGW) 
Wadowice 1919, s. 18.

16    CAW, I 374.47.1, Powiatowa Komenda Uzupełnień w Wadowicach, Księga rozkazów D(owództwa) O(kręgu) 
Gen.(eralnego), Rozkaz nr 1. Kraków, dnia 1 listopada 1918. 

17    Ibidem, Rozkaz nr 2. Kraków, dnia 1 listopada 1918.
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nych w obozie jeńców i szpitalu utworzona została 150‑osobowa kompania asy‑
stencyjna, która – z czasem jako 1 kompania Pułku Ziemi Wadowickiej – stała się 
pierwszym oddziałem załogi polskiej garnizonu Wadowice. Jej dowództwo objął 
porucznik Jan Szczepkowski. Pułkownik Lederer koordynował akcję zabezpiecze‑
nia mienia wojskowego w Wadowicach, sprawował wojskowy nadzór nad dwor‑
cem kolejowym i koordynował akcję szkolenia tworzonych oddziałów. Oficerem 
placu w Wadowicach został kapitan Franciszek Ksawery Alter, któremu powierzo‑
no także szkolenie tworzonych oddziałów, z których z czasem powstał I batalion 
Pułku Ziemi Wadowickiej (tzw. baon wadowicki) – późniejszego 12 pp. Służbę 
poborową objął niedawny chorąży Legionów Polskich Władysław Hommé.18 Wia‑
domym jest, że praca mobilizacyjna i poborowa w tym okresie była bardzo istotna, 
a zapał patriotyczny, zwłaszcza wśród młodzieży wielki. Świadczyć może o tym za‑
pis w „Dzienniku” J. Dorozińskiego, który pod datą 14 XI 1918 zanotował:

Abdykacja cesarza Karola. Walka o Lwów z hajdamakami!! Klasy VIII niema wszy-
scy do wojska.19

Już 31 października komendę dworca kolejowego objął z własnej inicjatywy 
kadet‑aspirant c. k. armii Adam Komorowski, który zwerbowany został przez wa‑
dowicką POW w czasie leczenia w szpitalu wojskowym w Wadowicach. Pierwszą 
polską załogę stacji stanowili ochotnicy – gimnazjaliści i członkowie POW, m.in. 
Stefan Gancarz, Kazimierz Łazarski, Eugeniusz Solarski, którym pomagała część 
pracowników kolejowych m.in. pod kierownictwem urzędnika Stefana Kuzyka. 
Następnego dnia podchorąży Komorowski zgłosił się do pułkownika Lederera 
i  podporządkował polskiej komendzie wojskowej, a  równocześnie zameldował 
o rozbrojeniu wieczorem 31 października dużego transportu Rusinów (Ukraiń‑
ców) z byłego austriackiego 55 pp (pułk ten stacjonował w okresie przedwojennym 
w  Tarnopolu, natomiast w  czasie wojny jego Kadrę Zapasową przeniesiono do 
Bielska i Białej), którzy pod dowództwem trzech oficerów zamierzali przejechać 
do Galicji Wschodniej i wesprzeć siły ukraińskie w rejonie Lwowa. Transport zo‑
stał wypuszczony z Wadowic dopiero po złożenia całego uzbrojenia i ekwipunku 
wojskowego na stacji i po telegraficznym uprzedzeniu załogi Krakowa o przejeź‑
dzie tej zbuntowanej jednostki. Ze względu na zagrożenie i ważność posterunku 

18    CAW, Akta odznaczeniowe Orderu Odrodzenia Polski (dalej OOP) 2/961 podpułkownika Adama Śmiałow-
skiego; OOP 1/535 pułkownika Józefa Lederera; Kolekcja Generałów i Osobistości (KGiO – Kol. Gen.) mi-
krofilm (mf) 5 – akta generała brygady Franciszka Ksawerego Altera; Kolekcja Orderu Wojennego Virtuti 
Militari, I 482.66-5783 Władysław Adolf Hommé; Dwunasty pułk piechoty… s. 24.

19    J. Doroziński, op. cit., s. 83.
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warta dworcowa wzmocniona została od pierwszych dni listopada przez żołnierzy 
1 kompanii załogi wadowickiej (czyli powołanych b. jeńców).

Jeszcze przed ostateczną kapitulacją, która nastąpiła 4 listopada, armia austriacka 
próbowała przejąć dla powstającej republiki całość mienia wojskowego na zajętych 
terenach i wywieźć do Austrii. Także w Wadowicach intendent załogi, z pochodze‑
nia Czech, rozkazał 3 listopada opróżnienie wielkich magazynów żywnościowych 
i wysłanie ich zawartości transportami w stronę Cieszyna lub Bratysławy i dalej do 
Wiednia. Być może transporty te zatrzymane zostały by na rozkaz tworzących się 
władz czeskich, ale dla Polski i WP zapasy te byłyby stracone. Prof. Mieczysław Mi‑
chałkiewicz z delegatury PKL w Wadowicach otrzymawszy informację o przygoto‑
wywanych w tajemnicy transportach (w akcję włączeni byli tylko żołnierze narodo‑
wości niepolskiej zamierzający wspomnianymi transportami wyjechać do Austrii 
i Czech) poprzez strukturę POW powiadomił komendanta dworca podchorążego 
Komorowskiego o konieczności ich zatrzymania. Doszło do incydentu z zastosowa‑
niem wobec Czecha groźby rewolwerem i mienie powróciło do magazynów, a te na 
rozkaz pułkownika Lederera przejęte zostały przez polską intendenturę garnizonu. 
W dwa dni później, w nocy 4/5. listopada na stacji zatrzymany został kompletnie 
wyposażony pociąg sanitarny Honvedu (czyli węgierskiej części dawnych sił zbroj‑
nych c. k. monarchii) kierujący się przez Suchą – Chabówkę – Nowy Targ – Su‑
chohorę na Węgry. Mimo próby oporu Węgrzy zostali przesadzeni do transportów 
ewakuacyjnych, zaś cały pociąg z wyposażeniem i kasą wojskową przekazany został 
do dyspozycji komendanta szpitala, kapitana lekarza Lipińskiego.20

Komendę nad dworcem kolejowym w Zatorze objął samorzutnie porucznik 
Eugeniusz Migdałek, który z pomocą kilku byłych legionistów i ochotników zdo‑
łał utrzymać porządek i zapewnić sprawne wykonywanie płynących z Wadowic 
i Krakowa rozkazów.21

W dniu 6 listopada wydany został Rozkaz nr 6 (pierwotnie z  numerem 5) 
Polskiej Komendy Wojskowej w Krakowie, który m.in. uregulował sprawę woj‑
skowych komend powiatów na podległym terenie. W punkcie i tego rozkazu wy‑
mieniona została (a zatem zatwierdzona) komenda powiatowa w  Wadowicach, 
ale w  punkcie II, w  którym zatwierdzono komendantów powiatów, zabrakło  
zatwierdzenia komendanta w Wadowicach, chociaż zatwierdzono komendantów 
niektórych powiatów sąsiednich: żywieckiego – kapitana doktora Augusta Kwie‑
cińskiego, chrzanowskiego – kapitana Witolda Kadena i oświęcimskiego – kapita‑

20    CAW, MN 2.08.31 i odrzuconego Krzyża Niepodległości (dalej KN) Odrzuc.(ony) 5.11.35 kapitana Adama 
Mieczysława Komorowskiego.

21    CAW, Akta personalne (AP) 1444 (+13266) majora w stanie spoczynku Eugeniusza Migdałka.
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na Cezarego Hallera. Ponadto zatwierdzono komendantów w: Bochni, Dąbrowie 
Tarnowskiej, Gorlicach, Grybowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Pilźnie i  dla 
Śląska Cieszyńskiego. Na końcu tego punktu podano, że dalsze zatwierdzenia 
nastąpią. W  kolejnym punkcie zarządzono połączenie dotychczas funkcjonują‑
cych oddzielnie komend uzupełniających wojska, obrony krajowej i pospolitego 
ruszenia i utworzenie ośmiu jednolitych komend uzupełniających, a wśród nich 
Komendy Uzupełniającej w Wadowicach.22

W tym okresie plutony tworzącego się wojska angażowane były w służbie po‑
rządkowej na terenie powiatu wadowickiego i sąsiednich, wobec rozruchów i na‑
padów rabunkowych, jakie wystąpiły m.in. w Andrychowie, Zatorze, Oświęcimiu, 
Chrzanowie oraz Bielsku. Do tego ostatniego miasta m.in. 10 listopada skierowano 
alarmowo pluton pod dowództwem K. Pukły, by zabezpieczał wielkie magazyny 
mundurowe b. austriackiej IV Armii, zagrożone wskutek antypolskich rozruchów 
w tym mieście.23 Niemcy zostali spacyfikowani a niemiecka policja częściowo roz‑
brojona, a częściowo podporządkowana władzom polskim. Nic zatem dziwnego, 
że wyjeżdżający do Bielska kilka dni później w celu zakupu tekstyliów J. Doroziń‑
ski zanotował:

13 XI 1918 Śr.[oda] w Bielsku – po materie farbowane: 38 K.[oron] i buciki dla 
Maryli 70 K. Niemcy grzeczni. (…). [- -]24

12 listopada w  Rozkazie nr 8 PKW ukazało się zarządzenie o  przeniesieniu 
w stan spoczynku m.in. pułkownika Lederera, jak go określono „tymczasowego ko‑
mendanta w Wadowicach” i podporucznika Hommé „przydzielonego do komendy 
wojskowej powiatu w Wadowicach”.25 Jak się później okazało, obydwaj pozostali jed‑
nak w służbie wojskowej, pułkownik Lederer w służbie poboru i uzupełnień PKW 
(od 27 listopada przemianowanej na Dowództwo Okręgu Generalnego w Krako‑
wie), natomiast W. Hommé wezwany został do Warszawy, aby jako fachowiec‑apte‑
karz tworzyć służbę farmaceutyczną WP. Dopiero w dalszym punkcie tegoż rozkazu 
ukazało się mianowanie komendantem powiatu wojskowego w Wadowicach ma‑
jora A. Śmiałowskiego. Być może brak wcześniejszego zatwierdzenia tego ostatnie‑
go wynikał z chęci zapobieżenia wspomnianemu paradoksowi podległości oficera 
wyższego rangą niższemu stopniem? Niewątpliwie zapewne dzięki tej dyplomacji 

22    CAW, I 374.47.1, Rozkaz nr 6 (pierwotnie 5), Kraków, dnia 6 listopada 1918.
23   CAW, MN 15.04.32 K. Mrozińskiego.
24    J. Doroziński, op. cit., s. 82.
25    CAW, I 374.47.1, Rozkaz nr 8, Kraków, dnia 12 listopada 1918.
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uniknięto w Wadowicach konfliktu personalnego i kompetencyjnego, jaki zaistniał 
np. w Rzeszowie, gdzie pomiędzy oficerami wywodzącymi się z b. armii austriackiej 
oraz Legionów i POW powstał spór o zwierzchnictwo wojskowe.

Bez przeszkód dokonało się przejęcie z rąk austriackich Szpitala Wojskowego 
oraz Obozu Jeńców. Wskutek zwolnienia jeńców obóz zamierzano zlikwidować, 
zatem jego komendanta, podpułkownika Klemensiewicza zwolniono w stan spo‑
czynku26. Dopiero w kilka tygodni później postanowiono baraki obozowe w Wa‑
dowicach ponownie wykorzystać na obóz jeniecki, tym razem dla jeńców z walk 
o granice Rzeczypospolitej. Natomiast komendant szpitala, pułkownik lekarz dr  
Henryk Rump zgłosił akces do służby polskiej, po czym bardzo szybko (11 listo‑
pada 1918 r.) wyznaczony został na stanowisko Szefa Sanitarnego DOGen. w Lu‑
blinie. Funkcja komendanta szpitala pozostawała nie obsadzona do połowy grud‑
nia, kiedy objął ją pułkownik lekarz dr Jakub Gwidon Arct (Arzt).27

Po dwutygodniowej podróży – marszem pieszym z Włoch do Słowenii a dalej 
transportem kolejowym przez Austrię i Czechy do Polski – 17 listopada powrócił 
do Wadowic z dawnego frontu włoskiego gros b. austriackiego 56 pp co umożli‑
wiało dalszą organizację wojska. Jednak część żołnierzy po dotarciu w rodzinne 
okolice samowolnie udała się do domów. Był to efekt długiego pozostawania poza 
domem, na odległym froncie oraz rzadko stosowanych urlopów. Po kilku tygo‑
dniach zdecydowana większość z nich dobrowolnie, albo wskutek wezwań władz 
wojskowych powróciła do pułku.28

18 listopada z  obozu jeńców w  Wadowicach wydzielona została kompania 
wartownicza (dawna Wachdienstkompanie) dla zorganizowania od 20 listopada 
stacji zbornej dla rozproszonych jeńców wojennych w  Granicy. Z  załogi obozu 
wadowickiego przydzielono do tej stacji porucznika Lazarewicza oraz chorążego 
Kozaczkę. Tym samym rozkazem zlikwidowano umieszczony w Zatorze centralny 
szpital dla chorych na jaglicę. Chorych odesłano do Szpitala Garnizonowego nr 15 
w Krakowie a pomieszczenia nakazano zdezynfekować. Również w tym dniu ure‑
gulowana została podległość służbowa stadniny źrebiąt w  Kleczy Dolnej, która 
wraz z  oddziałem stadników w  Krakowie przeszła pod bezpośrednią komendę 
dyscyplinarną i  administracyjną PKW. Dwa dni później rozkaz ten uzupełnio‑

26    Ibidem.
27     CAW, KGiO – Kol. Gen. mf 19, Akta personalne gen. bryg. Arcta (Arzta) Jakuba Gwidona, M. Siwiec-Cie-

lebon, Wadowicki garnizon wojsk polskich…, s. 158,  P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska 
Polskiego, Warszawa 1994, s. 70 i 286-287, H. P. Kosk, Generalicja polska. Popularny słownik biograficzny, 
t. 1, Pruszków 1998, s. 47; t.2, Pruszków 2001, s. 140-141.

28    Dwunasty pułk piechoty…, s. 23-24 i 61.
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no informacją, że komendantem stadniny w Kleczy mianowany został pułkownik  
Julian Fischer.29 W miesiąc później do stadniny przydzielono tymczasowo drugie‑
go oficera, rotmistrza Wiktora Grossa.30

Okręgi wojskowe, będące pomocniczymi organami administracji wojskowej 
PKW powstawały już od pierwszych dni listopada na bazie struktury dawnych 
komend uzupełnień. Kilka z nich zatwierdzono wcześniej, ale dopiero 23 listopa‑
da wydano kompleksowy rozkaz o utworzeniu okręgów wojskowych: Komendy 
Miasta Krakowa, będzińskiego, przemyskiego, rzeszowskiego, tarnowskiego, wa‑
dowickiego, oraz podhalańskiego z siedzibą w Nowym Targu i śląskiego z siedzibą 
w Cieszynie. W skład okręgu wadowickiego weszły powiaty: bialski, chrzanowski, 
myślenicki, oświęcimski, wadowicki i żywiecki. Komendantem mianowany został 
pułkownik Celestyn Brückner, któremu anulowano wydane wcześniej przeniesie‑
nie w  stan spoczynku po odwołaniu z  funkcji w  Rzeszowie. Do sztabu okręgu 
wadowickiego przydzielono pułkownika intendenta Fryderyka Kleemanna oraz 
podporucznika rachunkowego Izraela Grossa, zaś do dyspozycji komendanta 
okręgu oddano podpułkownika Stefana Galli i  kapitana Aleksandra Kurmań‑
skiego. Ten ostatni objął z czasem funkcję zastępcy komendanta Powiatowej Ko‑
mendy Uzupełnień w Wadowicach.31 W dziesięć dni później anulowano przydział 
pułkownika Kleemanna, zamiast którego do Wadowic przydzielono kapitana in‑
tendenta Wiktorina Eisenberga.32

Zgodnie z wymienionym rozkazem władzom wojskowym okręgu wadowic‑
kiego podporządkowane zostały wszystkie formacje na podległym terenie: baon 
bialski tworzony od 1 listopada w Białej przez porucznik b. austriackiego 55 pp 
Bolesława Kańskiego, baony żywieckie tworzone przez porucznika b. armii au‑
striackiej Juliusza Drapellę, baony wadowickie oraz kompanie i plutony w mniej‑
szych miejscowościach. Wydzielane przez te formacje oddziały oprócz pełnienia 
służby wojskowej wypełniały także zadania z  zakresu ochrony powstającej gra‑
nicy państwa (Oddziały Graniczne w Istebnej, Milówce, Rajczy, Żywcu, Jabłonce 
i  Chyżnem) oraz ochrony bezpieczeństwa na terenie wspomnianych powiatów. 
Wspierały w tym ostatnim zakresie tworzone przez administrację oddziały straży 
ludowych, ziemskich i  żandarmerii. Większość z  nich przyczyniła się znacząco 

29    CAW, I 374.47.1, Rozkaz nr 11, Kraków, dnia 18 listopada 1918 i Rozkaz nr 12, Kraków dnia 20 listopada 
1918.

30    Ibidem, Rozkaz nr 26, Kraków, dnia 24 grudnia 1918.
31     Ibidem, Rozkaz nr 13, Kraków, dnia 23 listopada 1918 s. 2, materiały i informacje w zbiorach Muzeum Trady-

cji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej im. 12 pp.
32    CAW, I 374.47.1, Rozkaz nr 18, Kraków, dnia 3 grudnia 1918.
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do utrzymania porządku i  bezpieczeństwa na obszarze Zachodniej Małopolski 
w okresie chaosu i zawirowań związanych z upadkiem Cesarstwa Austro‑Węgier‑
skiego, a także do ochrony południowo‑zachodniej granicy powstającej Rzeczy‑
pospolitej Polskiej. Od 23 listopada formacje bezpieczeństwa zostały wydzielone 
spod komendy formacji wojskowych jako przeznaczone do innych zadań.33

Organizowanie Armii Polskiej – grudzień 1918

W dniu 3 grudnia ukazał się jako załącznik do Rozkazu nr 18 z 3 grudnia 
1918 r. dokument zatytułowany „Prowizoryczna organizacja wojskowa na Galicję, 
Śląsk i Okręg Będziński (Generalny Okręg Kraków)”. Normował on i potwierdzał 
dotychczasowe ustalenia rozkazów PKW i DOGen. odnośnie tworzenia formacji 
i władz wojskowych. Dokument ten jest o tyle istotny źródłowo, że podaje wiele 
informacji o tworzonych strukturach, które nie wynikały wprost z wcześniejszych 
rozkazów – nie zostały wcześniej awizowane lub zatwierdzone. W dziale „A) For-
macje” podaje on w punkcie „3. Okręg Wadowicki” co następuje:

a) Pułk piechoty ziemi Wadowickiej z ludzi dawnego 56. p. p. (IR 56) w Wadowi-
cach i z nowozaciężnych.

b) Kompania powiatowa Wadowice (1 pluton w Myślenicach).
Kompania powiatowa Chrzanów (1 pluton w Trzebini i 1 pluton w Zatorze);
Kompania powiatowa Biała (1 pluton w Oświęcimiu i 1 pluton w Żywcu) z ludzi 

byłego L[and]st.[urm]-Wach-Detachement (wydzielony oddział wartowniczy – przyp. 
MSC) w Zatorze i z ludzi innych do służby liniowej mniej zdolnych.34

Ten sam „Załącznik” w  punkcie B. określał system rozdzielania żołnierzy, 
ochotników i rekrutów na poszczególne formacje, podając równocześnie, że dla 
celów poborowych i rekrutacyjnych

pozostaną w powiatach dotychczasowe instytucje zaciągowe z określeniem „Powiato-
wa Komenda zaciągowa” dla  odróżnienia od likwidujących się „komend uzupełniających”.

Komendy uzupełniające w Krakowie, w Cieszynie, Wadowicach, Tarnowie, Nowym 
Sączu, Rzeszowie, Jarosławiu i Przemyślu (do których wcielone zostały dawne ErgLdw. 

33    Ibidem, oraz m.in. Dwunasty pułk piechoty..., s. 23-25; M. Siwiec-Cielebon, Ku Niepodległej, „Przegląd histo-
ryczno-kulturalny Wadoviana” 1998, nr 2, s. 38-45, idem, Honor Pułku. Zarys dziejów sztandarów 12 Pułku 
Piechoty Ziemi Wadowickiej oraz skrócony zarys dziejów „Środowiska 12 pp.”, „Przegląd historyczno-kultu-
ralny Wadoviana” 2004, nr 8, s. 55-64.

34    CAW, I 374.47.1, Załącznik do rozkazu nr 18, Kraków, dnia 3 grudnia 1918, s.1-2.
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BzKdos i LstBezKdos (skróty oznaczające dawne austriackie komendy uzupełnień wojska, 
obrony krajowej i pospolitego ruszenia – przyp. MSC) wraz z ekspozyturami) pozostają 
nadal celem dalszego prowadzenia  i likwidacji swych agend i spraw ewidencyjnych.35

Jak z  tego widać, Wadowice były jednym z  ośmiu galicyjskich ośrodków, 
w których działała wzmocniona, niejako podwójna struktura administracji woj‑
skowej. W  dalszej treści dokumentu wskazano, dla jakich formacji mają zostać 
przekazane zasoby zmagazynowane dla byłych austriackich formacji obrony kra‑
jowej i  pospolitego ruszenia. Ponieważ w  Wadowicach mieścił się tylko okręg 
uzupełniający tego rodzaju wojsk, ale nie stacjonowały w okresie tuż przed wojną 
światową żadne ich formacje, garnizonowi wadowickiemu nie przypadło żadne 
mienie z likwidowanych zapasów. Zasoby po 16 pp OK otrzymał 4 pp Legionów 
tworzony w Krakowie zaś po 31 pp OK powstający w Cieszynie pułk ziemi cie‑
szyńskiej (późniejszy 10 pp).

Punkt C „Załącznika” informował o likwidacji Kadr Zapasowych byłych for‑
macji austriackich pierwszego rzutu oraz formacji zapasowych strzelców (Obro‑
ny Krajowej) i o rozdziale pozostałego po nich zasobu materiałów wojskowych. 
W tym przypadku zgodnie z przedwojenną dyslokacją dla tworzącego się pułku 
piechoty ziemi wadowickiej przeznaczono materiały zgromadzone przez Bata‑
lion Zapasowy 56 pp austriackiego. W ostatniej części tego dokumentu, rozdziale 
D. podana została „Ogólna organizacja i  części składowe poszczególnych forma-
cji”, dzięki której znamy zakładaną strukturę tworzonych formacji i  ich liczeb‑
ność. I tak tworzony polski pułk piechoty miał składać się z: kompanii sztabowej 
(3 lub 4 plutony: telefonistów, gońców pieszych oraz dla służby sztabowej i prac 
rękodzielniczych), z trzech batalionów liniowych (każdy 4 kompanie trzypluto‑
nowe, liczące 150 ludzi, w tym 120 karabinów), kompanii szturmowej i kompanii 
technicznej (liczebność obydwu jak kompanii strzeleckich), kompanii karabinów 
maszynowych (w każdym 3 plutony po 2 km) oraz oddziału uzupełniającego. 
Służby pomocnicze i administracyjne ograniczono do minimum, w większości 
przekazując ich zadania agendom sztabowym. Z kolei batalion powiatowy miał 
składać się z: plutonu sztabowego (o stanie możliwie jak najniższym) oraz kom‑
panii załogowych liczących po 100‑180 ludzi w trzech plutonach, przy czym sa‑
modzielna kompania załogowa powinna była liczyć maksymalnie 200 ludzi zaś 
pluton detaszowany (wydzielony) co najmniej jednego oficera i 50 ludzi.36 Podane 

35    Ibidem, s. 3.
36    Ibidem, s. 4.



70

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

dane były wstępne a rzeczywiste etaty formacji i zakładów ustalone zostały przez 
Szefa Sztabu Generalnego w Warszawie i opublikowane w trzy tygodnie później. 
Według nich m.in. w kompanii liniowej piechot lub kompanii powiatowej mieli 
służyć: kapitan, 4 porucznicy lub podporucznicy, podchorąży, sierżant sztabowy, 
sierżant liniowy, 4 plutonowych i 3 podoficerów funkcyjnych (rusznikarz, pro‑
wiantowy i magazynier), 12 kaprali, 20 starszych żołnierzy oraz 160 szeregow‑
ców, a  także 5 żołnierzy taborowych (w tym jeden „stróż pieszy” dla dowódcy 
komp.) podoficer sanitarny, 4 sanitariuszy‑tragarzy (noszowych), 2 rowerzystów 
i 2 grajków (sygnalistów). W skład taboru kompanijnego wchodziły: wóz bagażo‑
wy, wóz amunicyjny, wóz prowiantowy, kuchnia polowa, 8 koni pociągowych.37

Ze względu na opisane powyżej porządkowanie struktur wojskowych, prze‑
biegające często wśród nadal istniejącego chaosu i  częstych zagrożeń bandyty‑
zmem, w kolejnym rozkazie zarządzono tworzenie w każdym powiecie i okręgu 
specjalnych oddziałów asystencyjnych na wypadek, gdyby straże bezpieczeństwa 
względnie milicje okazały się zbyt słabe dla stłumienia zamieszek.38 

Dopiero 6 grudnia zatwierdzono strukturę wojskowych służb kolejowych, 
ustanawiając 26 komend dworców kolejowych, wymieniając w pozycji 9. Wado‑
wice. Na terenie okręgu wojskowego w Wadowicach znalazły się jeszcze komendy 
dworców kolejowych wymienione w pozycjach: 8. Sucha, 14. Oświęcim, 19. Trze‑
binia, 20. Szczakowa i 25. Chrzanów.39 Niespełna trzy tygodnie później zniesiono 
dowództwo dworca w Chrzanowie, a w jego miejsce utworzono w Granicy.40

W pierwszej połowie grudnia 1918 r. przybyła z Kielc Kadra Zapasowa b. au‑
striackiego 56 pp. Warto wspomnieć, że pułk ten w swojej polskiej większości ode‑
grał bardzo chlubną rolę w przygotowaniach przewrotu na froncie włoskim. Na‑
tomiast Kadra Zapasowa była głównym motorem przejęcia przez Polaków władzy 
w Kielcach, a następnie ochroniła to miasto przed zniszczeniem przez rozruchy 
rewolucyjne i kryminalne, za co zresztą pułk otrzymał 29 listopada 1918 r. od mia‑
sta Kielce chorągiew, jeden z pierwszych znaków formacji polskich w niepodległej 
Rzeczypospolitej.41 Pochwałę za postawę Baonu Zapasowego b. 56 pp w okresie 
przewrotu w Kielcach ogłoszono w ostatnim rozkazie DOGen. z 1918 r.42

37     CAW, I 374.47.1, Rozkaz nr 25, Kraków, dnia 23 grudnia 1918.
38    Ibidem, Rozkaz nr 19, Kraków, dnia 4 grudnia 1918, s. 2.
39     Ibidem, Rozkaz nr 20, Kraków, dnia 6 grudnia 1918.
40    Ibidem, Rozkaz nr 25, Kraków, dnia 23 grudnia 1918.
41    W. Te m p k a, S. S z c z e p a n i e c, M. Ł o d y ń s k i, op. cit.
42    CAW, I 374.47.1, Rozkaz nr 28, Kraków, dnia 30 grudnia 1918.



71

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

Oprócz ochotników, którzy już wcześniej wyjechali z terenu ziemi wadowic‑
kiej na front pod Lwów i w większości walczyli w szeregach 4 lub 5 pp Legionów, 
w tzw. Grupie Żywieckiej gen. Franciszka Aleksandrowicza a także w grupie gen. 
Władysława Sikorskiego, do walk na froncie ukraińskim skierowano tworzone 
oddziały Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej. Zanim jednak pierwszy batalion 
pułku wyruszył do walki, na wadowickim Rynku odbyła się podniosła uroczystość 
przysięgi wojskowej, która mimo nieprzyjemnej pogody zgromadziła licznych wi‑
dzów, wśród których był J. Doroziński. Zapisał później w swym „Dzienniku”:

13 XII 1918. P[ią]t[ek]. Przysięga Wojska Polskiego na rynku podczas słoty i wiatru.43

Podobny zapis uczynił później w Sprawozdaniu gimnazjalnym:

13 grudnia wzięła udział młodzież wraz z gronem nauczycielskim w zaprzysiężeniu 
Wojsk polskich w Wadowicach.44

Udział młodzieży wraz z nauczycielami – prawdopodobnie zatem wszystkich, 
którzy w tym dniu w szkole byli – potwierdza, jak ważne było to wydarzenie dla 
ówczesnych Wadowic.

Do połowy grudnia 1918 r. mimo oddzielenia od wojska oddziałów straży 
ludowych, ziemskich, milicji i żandarmerii, sprawy i organa bezpieczeństwa czę‑
sto podlegały rozkazom ogólnych władz wojskowych. 19 grudnia ukazał się roz‑
kaz wyznaczający we wszystkich okręgach komendantów straży bezpieczeństwa. 
Zgodnie z nim komendantem wadowickiego okręgu straży mianowany został rot‑
mistrz Bolesław Wróblewski.45

Kolejnym rozkazem DOGen. przydzieleni zostali nowi oficerowie do okręgu 
wadowickiego oraz mianowani dowódcy oddziałów Pułku Piechoty Ziemi Wado‑
wickiej. Zastępcą komendanta okręgu został mianowany podpułkownik Gustaw 
Braun, lekarzem sztabowym okręgu (względnie przydzielonym do dyspozycji) 
został pułkownik lekarz dr Jakub Gwidon Arzt.46 Na dowódcę pułku wyznaczono 

43    J. Doroziński, op. cit. s. 84.
44    SDGW, Kronika zakładu, s. 18.
45    CAW, I 374.47.1, Rozkaz nr 24,  Kraków, dnia 19 grudnia 1918.
46    Ibidem, Rozkaz nr 25, Kraków, dnia 23 grudnia 1918 oraz CAW, KGiO – Kol. Gen. mf 19, Akta personalne 

generała brygady Jakuba Gwidona Arcta (Arzta), M. Siwiec-Cielebon, Wadowicki garnizon wojsk polskich…, 
s. 158,  P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego, Warszawa 1994, s. 70, H. P. Kosk, 
Generalicja polska. Popularny słownik biograficzny, t. 1, Pruszków 1998, s. 47.
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pułkownika Wendelina Jedlinę Kowalczyka zaś na dowódców batalionów podpuł‑
kowników Wiktora Rosenberga i Eugeniusza Sykstusa Stecza oraz kapitana Ma‑
riana Steczkowskiego. W. Jedlina Kowalczyk jednak dowództwa pułku nie objął, 
bowiem z dokumentów i relacji wynika, że do 31grudnia 1918 r. dowódcą pułku 
pozostawał kapitan F. K. Alter, a od 1 stycznia 1919 r. funkcję tę objął podpułkow‑
nik E. S. Stecz. Ten ostatni nie objął zresztą dowództwa batalionu, ale prawdopo‑
dobnie od razu po przybyciu dowództwo pułku. Brak także potwierdzenia objęcia 
funkcji dowódcy baonu przez podpułkownika W. Rosenberga.47 Tym samym roz‑
kazem przydzielono do okręgów oficerów‑instruktorów, którzy w Obozie Szkol‑
nym w Dęblinie ukończyli kurs musztry polskiej. Do okręgu wadowickiego przy‑
dzielono kapitana Józefa Kwiatkowskiego i podporucznika Jerzego Gostkiewicza. 
Natomiast porucznik Aleksander Iwański został z Pułku Piechoty Ziemi Wado‑
wickiej odkomenderowany na adiutanta komendy okręgowej w Wadowicach.48

Podczas kontroli likwidacji dawnego szpitala dla chorych na jaglicę w Zatorze 
stwierdzono, że zapasy intendenckie zgromadzone dla tego szpitala zostały prze‑
jęte i zadysponowane przez intendenturę Okręgu Wojskowego w Wadowicach dla 
własnych celów i  potrzeb. Spowodowało to interwencję intendentury DOGen. 
i wytknięcie niewłaściwego postępowania w ostatnim w roku 1918 rozkazie tegoż 
Dowództwa. Wadowickim władzom intendenckim zarzucono, że takie działanie:

 
sprowadza marnotrawstwo szczupłych zapasów żywności i nie może być tolerowa-

ne. W wypadkach, jeżeli w jakiejś formacji lub zakładzie wojskowym (wyjąwszy – czyli 
„z wyjątkiem” – przyp. MSC. – Wojskowego Magazynu Żywnościowego) znajdują się 
zapasy przekraczające zapotrzebowanie, należy to natychmiast zgłosić Intendenturze 
D.G.O. (czyli DOGen. – przyp. MSC), która tymi zapasami zarządzi.49

Działania mające na celu przeciwdziałanie podobnym praktykom w  okrę‑
gach podjęte zostały natychmiast, bowiem już następnym rozkazem do komend 
okręgowych przydzielone zostały czasowo dwuosobowe zespoły oficerów‑inten‑
dentów, w  tym do komendy okręgu w  Wadowicach podporucznicy Eugeniusz 
Semkowicz i  Hipolit Pachulski, jak to określono „celem ujęcia majątku i  zapa-
sów wojskowych”. Równocześnie wydano zarządzenie o  przydziale magazynów 

47    Zob. m.in. Dwunasty pułk piechoty…, s. 76 (Dowódcy 12 pp) oraz s. 23-40 i 85-89. Potwierdzają to także akta 
personalne F. K. Altera i E. S. Stecza przechowywane w CAW oraz m.in. P. Stawecki, op. cit., s. 68 i 319.

48    CAW, 374.47.1, Rozkaz nr 25, Kraków, dnia 23 grudnia 1918, s. 1-3.
49    Ibidem, Rozkaz nr 28, Kraków, dnia 30 grudnia 1918.
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żywnościowych i zaopatrywanych przez nie jednostek. Zgodnie z tym rozkazem 
Wojskowy Magazyn Żywnościowy w Wadowicach, stanowiący filię Wojskowego 
Okręgowego Magazynu Żywnościowego w Krakowie, zaopatrywać miał formacje 
w powiatach: bialskim, chrzanowskim, myślenickim, oświęcimskim, wadowickim 
i żywieckim, zaś tymczasowo, do chwili utworzenia magazynu w Cieszynie także 
formacje w powiatach: bielskim, cieszyńskim, frydeckim i frysztackim (dwa ostat‑
nie położone całkowicie na terenie tzw. Zaolzia). Ciekawy paradoks istniał w tym 
czasie w  Bielsku, bowiem miasto to przyłączone było do komendy powiatowej 
w Białej, zaś komanda powiatowa w Bielsku obejmująca obszary wiejskie tego po‑
wiatu przeniesiona została do Skoczowa.50

Zakończenie

Podsumowując zebrane informacje o  tworzeniu i  pierwszych dwóch mie‑
siącach działania garnizonu Wojska Polskiego w  Wadowicach w  1918 r. warto 
podkreślić wielki wysiłek organizacyjny i mobilizacyjny społeczeństwa ziemi wa‑
dowickiej w tym okresie. Po ponad czterech latach wojny, mimo wielu strat, zmę‑
czenia i materialnego niedostatku wśród znacznej części ludności ideały patrio‑
tyczne i  sprawa wolności Polski nadal pozostawały bardzo żywe. Niewątpliwie 
dlatego Wadowice były jednym z  pierwszych wyzwolonych miast Małopolski. 
Dlatego także możliwe było już w drugiej połowie listopada wystawienie do dys‑
pozycji polskich władz wojskowych przez Baon Zapasowy w Kielcach (przecież 
w większości złożony z żołnierzy pochodzących z okręgu wadowickiego) pięćset‑
osobowego batalionu piechoty do walk o Lwów. Batalion ten wyruszył jednak do 
walki dopiero po reorganizacji w Wadowicach, w dniu 7 stycznia 1919 r. Nato‑
miast oprócz ochotników, szczególnie byłych legionistów, którzy zgłaszali się do 
odtwarzanych swoich dawnych jednostek od początku odradzania się Rzeczy‑
pospolitej, już 21 listopada z wadowickiego okręgu wojskowego wysłana została 
grupa zmobilizowana jako 1 kompania żywiecka, a  w  trzy tygodnie później –  
13 grudnia – kolejna, 2 kompania żywiecka. Żołnierze tej ostatniej nie powrócili 
już do szeregów Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej (późniejszego 12 pp), gdyż 
wcieleni zostali do innych formacji. W późniejszym okresie wadowiccy żołnie‑
rze uczestniczyli także w odpieraniu najazdu czeskiego na Śląsku Cieszyńskim 
i wreszcie w obronie ojczyzny przed bolszewikami.51

50    Ibidem, Rozkaz nr 29, Kraków, dnia 3 stycznia 1919, s. 1-2.
51   Więcej informacji w: Dwunasty pułk piechoty…, M. Siwiec-Cielebon, Wadowicki garnizon wojsk polskich…
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Summary

M. Siwiec – Cielebon

the FouNdiNg oF the garriSoN 
OF the pOlish arMed FOrcesin  

in wadOwice in 1918. 

The events of the end of October and the beginning of November of 1918, 
when Poland regained its independence have yet to be thoroughly researched. 
The most vital political documents are known, as well as the actions of the most 
important figures and some of the activities of the larger communities, but much 
remains to be discovered about the course of local events. An article based on 
the available archival materials and accounts describe the takeover by Poles of 
military control of Wadowice and its environs, as well as the creation of the first 
units of the Polish Armed Forces and the structure of military administration in 
the area. Wadowice was one of the first cities of that era of Galicia that was freed 
from Austro‑Hungarian Rule. The article recalls the great patriotic activity of the 
communities of Wadowice in that time, and also provides much new information 
about the people who took active part, as well as details of many events. Key 
words: Wadowice, independence, Polish Armed Forces, 12th Infantry Regiment, 
Polish Military Organisation.
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Marcin Witkowski

tryBun ludOwy 
Rzecz o Józefie Putku

W lipcu minęła 120. rocznica urodzin 
dr. Józefa Putka, działacza ludowego, samo‑
rządowca, adwokata, publicysty oraz więźnia 
politycznego a  zarazem skandalisty i  wy‑
jątkowo barwnej postaci dwudziestolecia 
międzywojennego. Jest to dobra okazja do 
przypomnienia i  przybliżenia postaci kon‑
trowersyjnego polityka z Choczni.

Józef Aleksy Putek urodził się 4 lipca 
1892 r. w  Wadowicach. Jego ojciec Franci‑
szek, imał się różnych zajęć, do czasu gdy 
otrzymał stałą posadę cieśli na stacji kolejo‑
wej. Matka, Anna z Fludrów, pracowała do‑
rywczo jako służąca w  domach bogatszych 
wadowiczan1.

W 1898 r. Józef rozpoczął czteroletnią 
naukę w szkole męskiej. Już pod koniec swo‑
jego życia wspominał w rozmowach z przy‑
jacielem, Józefem Turałą, autorem „Kroniki wsi Choczni”, uczącą go w szkole po‑
wszechnej nauczycielkę Malwinę Ginównę2. Od 1902 r. uczył się w wadowickim 
Gimnazjum im. Marcina Wadowity.

1   Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ofiarowania NMP w  Wadowicach (dalej: APW), sygn. II. 29,  
Liber Natorum et baptisatorum parochiae Wadowice 1882‑1895, b.p.; por. Czy wiesz kto to jest? Uzupełnienia 
i sprostowania, red. S. Łoza, Warszawa 1939, s. 604. Łoza podaje błędne nazwisko panieńskie matki – Ge‑
wiabek.

2   Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Choczni, J. Turała, Kronika wsi 
Chocznia 1860‑1980 (dalej: Turała), Chocznia‑Kraków 1975‑[1980] (maszynopis), t. I, rozdz. 18, k. 1; por. 
G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty i  szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996, s. 80; Idem, Kto był kim 
w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 66.

Poseł Józef Putek (lata 20.). 
(zdjęcie ze zbiorów prywatnych 

Kazimierza Ścigalskiego)



76

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

Po śmierci ojca, Józef wraz z matką przenieśli się do Choczni, gdzie młody 
gimnazjalista zetknął się z prężnie działającym tu ruchem ludowym i szybko się 
w niego zaangażował.

1. Kształtowanie myśli politycznej
 
Chocznia z przełomu wieków była typowym dla zachodniej Galicji niewiel‑

kim ośrodkiem wiejskim. Miejscowa ludność zajmowała się głównie rolnictwem, 
ale także tkactwem a choczeńscy płóciennicy należeli do cechu w Andrychowie, 
który był dużym ośrodkiem tego rzemiosła. Chłopi gospodarowali na niewiel‑
kich gospodarstwach, liczących ok. 2‑3 mórg (ok. 1‑1,5 ha), obok których istniała 
własność sołecka z dworem sołtysim i kilkoma zagrodnikami na tzw. „Drapów‑
ce”3. Wiek XIX nie oszczędzał wsi – miejscowość nawiedziły klęski nieurodzaju, 
głodu i cholery, które, obok emigracji zarobkowej za ocean, w znacznym stopniu 
wpłynęły na ilość mieszkańców wsi, których liczba ledwie przekraczała 3.0004. Na 
przełomie wieków Chocznia miała kilku właścicieli. Do 1911 r. była własnością 
Duninów, następnie przez krótki czas należała do hrabiego Stefana Bobrowskiego 
z  Andrychowa, który w  drodze zamiany przekazał kilkadziesiąt hektarów cho‑
czeńskich lasów, pól, pastwisk i chłopskich działek hrabiemu Adamowi Romerowi 
z Zagórnika5.

Ostatnie dziesięciolecia zaborów były jednocześnie w Choczni okresem bu‑
dzenia się świadomości narodowej. Inicjatorem ruchu ludowego, który za cel po‑
stawił sobie poprawę doli chłopa był Antoni Styła, działacz społeczny i polityk, 
wójt gminy. Będąc dwukrotnie posłem do Sejmu Krajowego we Lwowie z okręgu 
wadowickiego współpracował m.in. z ks. Stojałowskim, a w 1896 r. jako pierwszy 
chłopski poseł z Galicji został wybrany do austriackiej Rady Państwa w  Wiedniu6. 
Od początku swej działalności politycznej był związany ze Stronnictwem Ludo‑
wym a od 1903 r. z Polskim Stronnictwem Ludowym, pełniąc w nim m.in. funkcję 
członka Rady Naczelnej7. Obok Styły działali w Choczni także inni ludowcy, m.in. 

3   M. Porębski, Budownictwo obronne i rezydencjonalne powiatu wadowickiego. Katalog, Kalwaria Zebrzydowska 
2009, s. 34.

4   K. Koźbiał, A. Nowakowski, Dzieje szkoły w Choczni Dolnej. W stulecie zbudowania szkoły (1911-2011), Rze‑
szów 2011, s. 19‑21.

5   J. Zinkow, Wadowice i okolice. Przewodnik monograficzny, Wadowice 2001, s. 490‑491.
6    K. Groniowski, Uwłaszczenie chłopów w Polsce. Geneza – realizacja – skutki, Warszawa 1976, s. 250‑253.
  O poparciu jakie zdobył świadczy fakt, że w wyborach pokonał prof. prawa Fryderyka Zolla, dwukrotnego rektora UJ.
7   Turała, t. I, Rozdz. 4, k. 1‑4; por. K. Koźbiał, A. Nowakowski, Dzieje szkoły, s. 556‑561, Słownik biograficzny 

działaczy ruchu ludowego (dalej: Słownik), Warszawa 1989, s. 379.
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Antoni Sikora czy Adam Ruliński, pierwszy prezes działającego w  Choczni od 
1911 r. „Sokoła”. Częstym gościem był we wsi radykał chłopski, poseł do Sejmu 
Krajowego i wiedeńskiej Rady Państwa Jan Stapiński.

Atmosfera polityczna, możliwość obcowania z działaczami formatu Styły czy 
Stapińskiego, wreszcie wrażliwość na sprawy społeczne i sytuację chłopów spra‑
wiły, że Józef Putek stał się szybko propagatorem idei ludowych. Ucząc się w wa‑
dowickim gimnazjum rozczytywał się w prasie chłopskiej – „Wieńcu”, „Pszczółce”, 
„Naprzodzie”, przysłuchiwał się politycznym dyskusjom chłopów choczeńskich, 
które często odbywały się w domu Antoniego Sikory, jeździł na wiece8. W 1908 r. 
szesnastoletni Putek został członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Swoją 
działalność w Stronnictwie rozpoczął od współredagowania i kolportażu ilustro‑
wanego tygodnika PSL – „Przyjaciel Ludu”9.

Jak [- -] wspominają czasy szkolne koledzy gimnazjalni Dra Józefa Putka, – 
Dr Wincenty Bogdanowski i [- -] sędzia Dr Władysław Jędrzejowski, – to z uzna-
niem podnoszą, że uczeń J. Putek był dobrym kolegą i wybijającym się w nauce 
uczniem, – zawsze odpowiadał zwięźle i śmiało, – już wtedy zajmowały go sprawy 
polityczno-społeczne, – należał do orkiestry gimnazjalnej i  grał w  niej na klar-
necie, – zaś orkiestra była chlubą dyrektora Arzta [- -]10. Zaangażowanie w ruch 
chłopski stało się przyczyną usunięcia Putka z gimnazjum w VII klasie (1910 r.). 
O tym, że [‑ ‑] interesował się polityką i jeździł po wiecach i często na nich prze-
mawiał – dowiedzieli się jego profesorowie, przede wszystkiem prof. Teofil Klima, 
który uczył historii i  geografii, – często mu to wytykał, [- -] pewno i na konfe-
rencjach profesorowie to podnosili tak, że [- -] uczeń J. Putek za politykę został 
z gimnazjum wyrzucony11.

Młody ludowiec przeniósł się do Krakowa, gdzie skończył gimnazjum Św. 
Anny i w 1912 r. zdał maturę. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Coraz bardziej pochłaniała go jednak polity‑
ka. Także na uczelni propagował idee ruchu chłopskiego, zakładając organizację 
studentów – ludowców.

8   Turała, t. I, Rozdz. 18, k. 2.
9   „Przyjaciel Ludu” był wydawany od 1889 r. we Lwowie przez Bolesława Wysłoucha. W 1902 r. przejął go Jan 

Stapiński i po przeniesieniu redakcji do Krakowa przekształcił w masowe, społeczno‑polityczne czasopismo 
ludowców.

10   Turała, t. I, Rozdz. 18, k. 2.
11   Ibidem. Turała błędnie podaje, że Putek został relegowany ze szkoły w klasie VI. (por. G. Studnicki, Pierwsza 

wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991, s. 305).
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W Choczni, tuż przed wybuchem i  wojny światowej, Putek angażował się 
w  działalność miejscowego „Sokoła”, znajdując w  się w  gronie jego członków12. 
W 1914 r. został sekretarzem gminy.

W ostatnich latach przed wybuchem wojny w  Polskim Stronnictwie Lu‑
dowym nie było jedności. W 1907 r. PSL odniosło sukces w wyborach do au‑
striackiego parlamentu. Jego prezes Jan Stapiński doprowadził do porozumienia 
z  konserwatystami i  wejścia ludowców do Koła Polskiego. Chwiejna polityka 
Stapińskiego, który po dymisji namiestnika Galicji Michała Bobrzyńskiego pró‑
bował znów radykalizować stronnictwo, oraz oskarżenia o korupcję sprawiły, że 
w  PSL doszło do rozłamu. Większość członków klubu parlamentarnego ludo‑
wców skupiona wokół Jakuba Bojki i prezesa klubu Wincentego Witosa utwo‑
rzyła umiarkowane w swej ideologii PSL „Piast”. Natomiast na posiedzeniu Rady 
Naczelnej, 13 grudnia 1913 r., zwolennicy Stapińskiego zyskali większość i zało‑
żyli PSL „Lewicę” o radykalnym i antyklerykalnym obliczu. Współorganizatorem 
nowego stronnictwa był Józef Putek, który w kwietniu 1914 r. został członkiem 
Wydziału Rady Naczelnej13.

PSL „Lewica”, ze swoim radykalnym programem i lewicowym obliczem ide‑
ologicznym, zyskała poparcie działaczy chłopskich z Choczni – w Domu Ludo‑
wym odbył się wiec poparcia dla nowego stronnictwa z udziałem Putka i Styły14. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na kontrast między radykalizmem politycz‑
nym a konserwatyzmem obyczajowym ówczesnej wsi.

Po wybuchu I wojny światowej Józef Putek, jako delegat na powiat wadowicki, 
wszedł w skład Naczelnego Komitetu Narodowego i został mianowany na komi‑
sarza politycznego Departamentu Wojskowego NKN15. Podczas wojny pełnił tak‑
że funkcję sekretarza komitetu powiatowego PSL „Lewicy” w Wadowicach. Od 
2 kwietnia 1918 r. był sekretarzem Nieustającej Komisji Zjazdowej Inteligencji 
Ludowej16.

Tuż po odzyskaniu niepodległości, w grudniu 1918 r., został wybrany na se‑
kretarza Zjednoczenia Stronnictw Ludowych, ale wkrótce, wraz z Janem Stapiń‑
skim, opuścił tą organizację i skoncentrował się na aktywnej działalności politycz‑
nej w PSL „Lewicy”.

12 A. Nowakowski, Zarys dziejów „Sokoła” w Andrychowie i Choczni, Wadowice 2007, s. 69.
13   A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2001, ss. 527‑528; por. Słownik, s. 371‑372.
14   K. Koźbiał, A. Nowakowski, Dzieje szkoły, s. 23. Z „Lewicą” sympatyzował także poeta z Gorzenia koło Wado‑

wic, Emil Zegadłowicz.
15   A. Nowakowski, Zarys dziejów „Sokoła”, s. 69.
16   Słownik, s. 335.
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2. Działalność polityczna i społeczna  
 w dwudziestoleciu międzywojennym

2.1. Poseł na Sejm Ustawodawczy

W 1919 r. Józef Putek uzyskał mandat do Sejmu Ustawodawczego startując 
z listy PSL „Lewica” w okręgu Wadowice. Swój sukces wyborczy w dużej mierze 
zawdzięczał Antoniemu Style, który jako zasłużony i długoletni działacz ludowy 
był numerem jeden na liście. Jednak, przez wzgląd na ambicje polityczne i związki 
rodzinne z  Putkiem, który był mężem jego córki Elżbiety, nestor choczeńskich 
ludowców, zrezygnował z kandydowania na rzecz zięcia17.

Pierwszy parlament niepodległej Rzeczpospolitej był odbiciem głębokich po‑
działów politycznych, różnych wizji odrodzonego państwa a także skutków ponad 
wiekowej niewoli narodowej. Powstało w sumie 10 klubów skupiających posłów 
różnych opcji – od prawicowego Związku Ludowo‑Narodowego po Związek Par‑
lamentarny Polskich Socjalistów, reprezentujący sejmową lewicę18. Także ruch lu‑
dowy był podzielony – od centrowego i umiarkowanego „Piasta” po lewicowe PSL 
„Wyzwolenie” i radykalną  „Lewicę”.

Najsilniejszą i najbardziej wpływową partią chłopską był „Piast” z Wincentym 
Witosem na czele. Stronnictwo, którego politycznym zapleczem była dawna Galicja, 
domagało się reformy rolnej na drodze ustawodawczej, podkreślało także istotne 
miejsce i rolę Kościoła w polskim społeczeństwie. Lewicowym w swym programie 
politycznym „Wyzwoleniem”, założonym w 1915 r. na ziemiach zaboru rosyjskie‑
go, kierowali Błażej Stolarski i  Stanisław Thugutt. Stronnictwo, obok przymuso‑
wej parcelacji ziemi czy upaństwowienia bogactw naturalnych kraju, domagało się 
poszanowania praw mniejszości narodowych oraz rozdziału Kościoła od państwa 
i reformy oświaty w duchu świeckim. „Wyzwolenie” nie było monolitem. Jego dzia‑
łacze częstokroć podzielali programy innych partii chłopskich a wśród polityków 
stronnictwa nie brakowało zwolenników Piłsudskiego. PSL „Lewica”, które stworzy‑
ło w Sejmie kilkunastoosobowy klub, któremu polityczny ton nadawali Stapiński 
i Putek, było programowo zbliżone do „Wyzwolenia” ale miało bardziej radykalną 
ideologię, zwłaszcza w  kwestii relacji państwo‑Kościół. Stronnictwo opierało się 
głównie na chłopstwie małopolskim, konkurując tu o wpływy z „Piastem”19.

17   Turała, t. I, rozdz. 4, k. 6.
18   A. Ajnenkiel, Od rządów ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926, War‑

szawa 1977, s. 66‑67.
19   Ibidem, s. 74.
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Józef Putek, wiceprezes klubu parlamentarnego „Lewicy”, był najmłodszym 
posłem w pierwszym parlamencie niepodległej Rzeczpospolitej. Mimo swojego 
wieku i  braku doświadczenia parlamentarnego pełnił funkcję sekretarza Sejmu 
oraz zasiadał jako członek w  trzech komisjach sejmowych: administracyjnej, 
prawniczej i miejskiej20.

Szybko dał się poznać jako doskonały mówca. Reprezentując lewicę chłop‑
ską w  swoich wystąpieniach sejmowych krytycznie odnosił się do umiarkowa‑
nych rozwiązań reformy rolnej, która była jedną z najbardziej drażliwych kwestii 
pierwszych lat niepodległości. Jednocześnie zakres zagadnień poruszanych przez 
niego, tak z mównicy sejmowej jak i w interpelacjach poselskich, był bardzo szero‑
ki. W Sejmie Ustawodawczym (1919‑1922), w którym zgłosił aż 228 interpelacji, 
będąc jednym z najbardziej aktywnych parlamentarzystów, wielokrotnie interwe‑
niował w sprawach związanych m.in. z odbywaniem służby wojskowej i jej odra‑
czania, kwestiami inwalidów wojennych, zasiłków dla nich oraz rodzin poległych 
żołnierzy a także nadużyć, których dopuszczały się władze wojskowe przy pobo‑
rze kontyngentów. Jako członek komisji administracyjnej i  miejskiej wielokrot‑
nie interweniował w  sprawach demontażu austriackich zwyczajów w  urzędach 
państwowych w Małopolsce. W kolejnych latach pracy parlamentarnej poruszał 
kwestie związane m.in. z działalnością poczt, kolei oraz nadużyciami, których do‑
puszczali się urzędnicy państwowi. Ważne miejsce w jego licznych interpelacjach 
zajmowały problemy ludności wiejskiej i jej trudnych relacji zarówno z aparatem 
państwowym jak i właścicielami ziemskimi. Jako lewicowy działacz ludowy wspól‑
nie z posłami PSL „Lewicy”, a potem „Wyzwolenia” interweniował w kwestiach 
traktowania ludności Galicji Wschodniej przez polskie władze administracyjne21.

20   T. Rzepecki, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919 roku, Poznań 1920, s. 54, 272, 277, 289.
21   Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Prezydium Rady Ministrów (dalej: PRM), 5472/19, s. 4, 31 posiedzenie 

Sejmu Ustawodawczego z dnia 29 kwietnia 1919 r., Interpelacja p. J. Putka do rządu w  sprawie wstrzymania 
wypłaty zasiłków dla rodzin poległych, zaginionych oraz inwalidów w  gminie Witkowice (pow. Biała); AAN, 
PRM, 6976/19 s. 6, 17 posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego z dnia 21 marca 1919 r., Interpelacja p. Józefa Putka 
do P. Ministra Wojny oraz do P. Ministra Aprowizacji w sprawie bezprawnych rekwizycji i gwałtów popełnionych 
przez wojsko w  gminie Kossowa (pow. Wadowice – Galicja); AAN, PRM, 16132/13, s. 4, 88 posiedzenie Sej-
mu Ustawodawczego z dnia 14 października 1919 r., Interpelacja p. J. Putka do p. Ministra Spraw Wojskowych 
w sprawie zbyt powolnego wystawiania książeczek inwalidzkich i w sprawie niewypłacania zasiłku inwalidom 
przez urzędy podatkowe w powiecie wadowickim; AAN, PRM, 3069/19, s. 4‑6 i 12, 3 posiedzenie Sejmu Ustawo-
dawczego z dnia 20 lutego 1919 r., Interpelacja p. J. Putka i tow. do Prezydenta Ministrów w sprawie niewykona-
nia przez Polską Komisję Likwidacyjną w Krakowie uchwały Rady Ministrów, zarządzającej objęcie w sekwestr 
majątków Habsburgów w granicach państwa polskiego położonych; AAN, PRM, 17630/21, s. 4, 222 posiedzenie 
Sejmu Ustawodawczego z dnia 18 marca 1921 r., Interpelacja p. Putka i tow. do pp. Ministrów Rolnictwa i Aprowi-
zacji w sprawie traktowania przez władze administracyjne małorolników w Jezierzanach (pow. buczacki); AAN, 
PRM, 26875/21, s. 4‑5, 223 posiedzenie Sejmu Ustawodawczego z dnia 14  kwietnia 1921 r., Interpelacja p. Putka 
i tow. do pp. Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie niewykonania ustaw 
o ochronie drobnych dzierżawców rolnych w Ziemi Czerwieńskiej i in.
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Jako poseł wybrany z ziemi wadowickiej nie zaniedbywał problemów lokal‑
nych, które często poruszał w swoich interpelacjach.

W pierwszym roku prac Sejmu Ustawodawczego Putek interweniował 
przede wszystkim w  sprawach związanych z  niedawno zakończoną wojną. Do 
ministra spraw wojskowych zwracał się w związku z zaniedbaniami w funkcjo‑
nowaniu wadowickiej Komisji Zasiłkowej i odmawianiu wypłaty zasiłków przez 
Urząd Pocztowy.

Trudna sytuacja zaopatrzeniowa, zwłaszcza w latach 1919‑1920 stała się przy‑
czyną kilkunastu interpelacji. 28 marca 1919 r. Putek pisał od ministra aprowizacji 
– Ludność w powiecie wadowickim znajduje się w przykrem położeniu z powodu 
braku środków żywności. Mimo to na gminy wiejskie ponakładano znaczne kon-
tyngenty zboża, których starostwo żąda obecnie pod grozą kar22. Innym problemem 
były niedobory drewna. Poseł skarżył się, że, powołana jeszcze w lutym 1919 r., 
Powiatowa Komisja Rozdziału Drzewa [- -] ani jednego metra drzewa opałowego 
i budulcowego ludności wiejskiej nie przydzieliła23. Niejednokrotnie problemy za‑
opatrzeniowe związane były z nieżyczliwością właścicieli wielkich majątków, któ‑
rzy uchylali się od zobowiązań na rzecz państwa. Jaskrawym tego przykładem był 
Jan Krobicki, który w 1912 r. odziedziczył majątek obejmujący grunty w Gorzeniu 
Dolnym, Wadowicach (wójtostwo „Mikołaj”) i w Jaroszowicach24. W listopadzie 
1919 r. skierował Putek do resortów rolnictwa i  aprowizacji wniosek o  objęcie 
państwowym zarządem dóbr Krobickiego, który [- -] nie poczuwa się wcale do 
obowiązku poszanowania ustaw i  obywatelskiego zachowania się wobec ludności 
niezamożnej25. Właściciel majątku uniemożliwiał wyręb drzewa i uchylał się od 
uiszczenia kontyngentu zbożowego. Ponieważ postępowanie Krobickiego, uchodzą-
ce mu bezkarnie wpływa demoralizująco i na innych obszarników w powiecie wado-
wickim, przeto obowiązkiem rządu jest energiczne przeciwdziałanie destrukcyjnej 
i antypaństwowej robocie Krobickiego i użycie wszelkich chociażby najostrzejszych 
środków na zduszenie oporu stawianego przez jednego butnego panka zarządze-

22   AAN, PRM, 3825/19, s. 4, 20 posiedzenie Sejmu Ustawodawczego z dnia 28 marca 1919 r. Interpelacja posła Józe-
fa Putka do Pana Ministra Aprowizacji w sprawie zwolnienia gmin wiejskich w powiecie wadowickim od dostawy 
kontyngentu zboża oraz w sprawie dostarczenia środków żywności i zboża na zasiew dla niezamożnej ludności 
wiejskiej w tymże powiecie.

23   AAN, PRM, 11238, s. 3, 110 posiedzenie Sejmu Ustawodawczego z dnia 14 stycznia 1920 r. Interpelacja p. Putka 
i tow. do pp. Ministrów Robót Publicznych i Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie urzędowania powiatowej 
komisji rozdziału drzewa w Wadowicach.

24   M. Porębski, op. cit., s. 52.
25   AAN, PRM, 2501/20, s. 4, 100 posiedzenie Sejmu Ustawodawczego z dnia 18 listopada 1919 r. Interpelacja p. Putka 

i tow. do p. p. Ministrów Rolnictwa i Aprowizacji w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad 
majątkiem ruchomym Jana Krobickiego właściciela dóbr w Wadowicach, Gorzeniu i Jaroszowicach (pow. wadowic-
ki) i powierzenia pełnienia obowiązku zarządcy zarządowi państwowemu dóbr arcyksiążęcych w Żywcu.
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niom władz państwowych26. „Zduszeniu oporu” służyć miało objęcie majątku za‑
rządem państwowym.

W swej działalności poselskiej ludowiec z Choczni nie pomijał problemów 
wadowickiej oświaty. Dwukrotnie interpelował w sprawie bursy im. Stefana Ba‑
torego, której budynek w 1914  r. zamieniono na szpital wojskowy a 22 listopada 
1915 r. zajęło go na swoje potrzeby wojsko. 4 lipca 1919 r. zwrócił się w tej spra‑
wie do ministra spraw wojskowych, gen. Józefa Leśniewskiego [- -] czy nie byłby 
skłonny zarządzić opróżnienie budynku bursy z wojska, tak, aby z początkiem roku 
szkolnego budynek bursy użyty był do celów właściwych, tj. pomieszczenia młodzie-
ży szkolnej27. W październiku poseł ponownie interpelował w tej sprawie, podkre‑
ślając, że [- -] do dnia dzisiejszego bursa opróżniona nie została, ale zakwaterowa-
ła się tam orkiestra wojskowa [- -]28. Putek powołał się też na rezolucję sejmową 
z 9 sierpnia 1919 r. wzywającą ministra spraw wojskowych do opróżnienia obiek‑
tów burs do 1 września, tj. do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Interpelacje 
ludowca nie przyniosły jednak skutku i dopiero w roku szkolnym 1921/1922 bursa 
została zwrócona29.

Putek włączył się też w  długotrwały konflikt o  remont szkoły wydziałowej 
żeńskiej w Wadowicach. Do stycznia 1921 r. budynek zajmowało wojsko, co po‑
wodowało ogromne trudności w  funkcjonowaniu szkoły i  poważną dewastację 
budynku. Na początku 1921 r. pojawił się więc problem kto ma odnowić obiekt 
szkolny – władze wojskowe czy miejskie. Poseł pisał do ministra wyznań i oświe‑
cenia publicznego, że [- -] mimo licznych starań i urgensów ze strony Magistratu 
miasta Wadowic dotychczas żadnych robót restauracyjnych w  rzeczonym budyn-
ku nie podjęto, wskutek czego ucząca się młodzież ponosi nieobliczalne straty tak 
pod względem kształcenia się, jak i hygieny, gdyż z braku pomieszczenia, odbywa 
się nauka z przerwami, w salach ciasnych i nieodwietrzonych30. Ponaglenia kiero‑
wano m.in. do Kuratorium i przebywającego z wizytą w Wadowicach premiera 
Wincentego Witosa. Choć szkody wyrządzone w budynku [- -] miały być przez 

26   Ibidem, s. 5.
27   AAN, PRM, 15559/19, s. 4, 63 posiedzenie Sejmu Ustawodawczego z dnia 4 lipca 1919 r. Interpelacja p. J. Putka 

i tow. do p. Ministra Spraw Wojskowych w sprawie opróżnienia zajętej przez wojsko bursy gimnazjalnej w Wado-
wicach.

28   AAN, PRM, 15559/19, s. 10, 86 posiedzenie Sejmu Ustawodawczego z dnia 3 października 1919 r. Interpelacja 
p. J. Putka i tow. do p. Ministra Spraw Wojskowych w sprawie opróżnienia zajętej przez wojsko bursy w Wadowicach.

29   G. Studnicki, Pierwsza wśród równych, s. 247.
30   AAN, PRM, 28092/21, s. 4‑5, 227 posiedzenie Sejmu Ustawodawczego z dnia 18 maja 1921 r. Interpelacja posła 

Putka i tow. do p. Ministra Spraw Wojskowych w sprawie odrestaurowania zniszczonego przez wojsko budynku 
szkoły wydziałowej żeńskiej w Wadowicach.



83

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

Zarząd Budownictwa wojskowego w Krakowie, względnie przez wojskowy zarząd 
budowlany w Wadowicach naprawione [- -]31, ostatecznie koszty remontu ponio‑
sło miasto. Remont, który pochłonął blisko milion marek polskich, zakończył się 
w październiku 1922 r.32

W kwietniu 1921 r. poseł Józef Putek interpelował do ministra wyznań reli‑
gijnych i oświecenia publicznego Macieja Rataja, w sprawie przeniesienia do Wa‑
dowic Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego z  Kęt. Od 1920 r. 
Magistrat wadowicki starał się bowiem bezskutecznie o zorganizowanie w mieście 
żeńskiego seminarium. We wrześniu 1920 r. Rada Szkolna Krajowa poinformowała 
Magistrat w Wadowicach o zaniechaniu dalszych starań w tej sprawie, zezwalając 
jednocześnie na przekształcenie seminarium nauczycielskiego męskiego w Kętach 
na szkołę żeńską. Obecnie Gmina miasta Kęt rezygnuje z utrzymywania seminary-
um nauczycielskiego żeńskiego w Kętach, a Gmina miasta Wadowic już od szeregu 
lat czyni w tym kierunku usilne zabiegi [- -], władze miejskie zobowiązały się też do 
jego finansowania33. W 1921 r. uruchomiono, za zgodą władz szkolnych prywatne 
żeńskie seminarium nauczycielskie a od 1924 r. zaczęto starać się w Kuratorium 
o nadanie mu praw szkoły publicznej. Borykając się z licznymi problemami, przede 
wszystkim lokalowymi, seminarium funkcjonowało do 1936 r.34

2.2. „Kler pod pręgierzem Sejmu!”
 
Pod takim tytułem ukazała się w 1920 r. publikacja Józefa Putka, w której pre‑

zentował swój krytyczny stosunek do Kościoła, konieczność ścisłego jego rozdzia‑
łu od państwa oraz poddania kontroli przede wszystkim w zakresie działalności 
finansowej. Ale to nie ostre pióro posła chłopskiej lewicy budziło w parlamencie 
największe emocje lecz jego mowy z trybuny sejmowej.

Jednym z największych wyzwań jakie stanęły przed Sejmem Ustawodawczym 
były prace nad kształtem ustawy zasadniczej. W pracach nad konstytucją Putkowi 
przypadła ważna rola jako jednego z jej referentów35. W debatach nad kształtem 
ustawy zasadniczej kwestie relacji państwo – Kościół budziły liczne kontrowersje. 

31   Ibidem, s. 4.
32   G. Studnicki, Zarys dziejów, s. 96.
33   AAN, PRM, 12935/21, s. 6‑7, 223 posiedzenie Sejmu Ustawodawczego z dnia 14 kwietnia 1921 r. Interpelacja 

p. Putka i tow. do p. Ministra Oświaty w sprawie przeniesienia seminarium nauczycielskiego żeńskiego z Kęt do 
Wadowic.

34   G. Studnicki, Zarys dziejów, s. 179‑180.
35   Słownik, s. 335.
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Ścisłego rozdziału Kościoła od państwa domagali się przede wszystkim posłowie 
„Wyzwolenia”, Lewicy”, PPS oraz liberałowie. Trybunem lewicy w  tej batalii był 
oczywiście Józef Putek, któremu wtórował Kazimierz Czapiński z PPS36.

Głośnym echem odbiło się przemówienie posła z Choczni w Sejmie w dniu 
4 listopada 1920 r., kiedy skutecznie podsycił gorącą dyskusję nad piątym rozdzia‑
łem ustawy zasadniczej, dotyczącym praw i  obowiązków obywatelskich, w  tym 
kwestii wyznaniowych. Poseł grzmiał z trybuny sejmowej – Obrady Sejmu zamieni-
ły się w ostatnich dniach, jak gdyby na obrady „świętego koncyljum”. Na posiedzeniu 
sejmowym rozstrzyga się nawet subtelne kwestie teologiczne37. Przy okrzykach obu‑
rzenia na prawicy i oklaskach na lewicy, Putek dowodził konieczności oddzielenia 
Kościoła od państwa, używając argumentów, które były stałym elementem jego 
agresywnych antykościelnych wystąpień. Wpływy polityczne kleru zapisały się w hi-
storji krwawemi zgłoskami; trybunały świętej inkwizycji smażyły w kotłach czarow-
nice, torturowały i paliły na stosach ludzi nauki. Wyrokowały trybunały duchownych 
okrutników, a „ramię świeckie” wykonywało te wyroki38. Hałas jaki nastąpił w sali 
sejmowej zmusił marszałka Macieja Rataja do przerwania debaty.

Józef Putek interweniował u kolejnych ministrów wyznań i oświecenia pu‑
blicznego oraz w  resorcie spraw wewnętrznych w  sprawach związanych ze sto‑
sunkami własnościowymi gruntów kościelnych, administracją parafialną – przede 
wszystkim prowadzenia metryk, i w indywidualnych sprawach księży. Interpela‑
cje odnoszące się do proboszczów dotyczyły m.in. lichwy, fabrykowania metryk 
śmierci i  nie rozliczania się z  dochodów kościelnych. Choć wielokrotnie Putek 
przejaskrawiał te sprawy tylko po to by w  możliwie najbardziej niekorzystnym 
świetle przedstawić kler katolicki, to w wielu przypadkach jego poselskie interpe‑
lacje obnażały faktyczne problemy Kościoła i Jego relacji z państwem39.

36   R. Bender, Kościół katolicki w  Polsce odrodzonej wobec problemów narodowych i  społecznych (1918-1939),  
w: Życie polityczne w  Polsce 1918-1939, red. J. Żarnowski, Wrocław‑Warszawa‑Kraków‑Gdańsk‑Łódź 1985, 
s. 325.

  Nota bene Czapiński wszedł do parlamentu z listy PPS z okręgu wyborczego Wadowice.
37   Sprawozdanie stenograficzne z 181 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 4 listopada 1920 r., łam 10‑11.
38 Ibidem, łam 11.
39   AAN, PRM, 15657/21, s. 16‑18, 144 posiedzenie Sejmu Ustawodawczego z dnia 4 maja 1919 r., Interpelacja p. Put-

ka i tow. do p. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie pozostawienia urzędu i beneficjum kościelnego w parafii 
Wieprz (pow. wadowicki) w posiadaniu ks. Krzysicy sądownie karanego za lichwę, oraz w sprawie niewyrachowania 
się proboszczów w Wadowicach z dochodów kościelnych (w tej samej sprawie, w związku z brakiem reakcji władz, 
Putek interpelował ponownie w lutym 1921 r. – por. AAN, PRM, 22448/21, s. 4‑6); AAN, PRM, 21931/20, ss. 4‑5, 
162 posiedzenie Sejmu Ustawodawczego z dnia 13 lipca 1920 r., Interpelacja pp. Putka, Babicza i tow. do p. Ministra 
Spraw Wewnętrznych w sprawie fabrykowania metryk śmierci przez ks. Kronenberga, proboszcza w Łączkach Ku-
charskich (pow. Ropczyce); AAN, PRM, 22807/20, s. 4‑5, 167 posiedzenie Sejmu Ustawodawczego z dnia 24 wrze-
śnia 1920 r., Interpelacja p. Putka i tow. do pp. Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego w sprawie ździerstw, uprawianych przez księży w parafii Bolesław pow. Dąbrowa w Małopolsce oraz 
w sprawie nieporządków w administracji funduszów kościelnych w tejże parafii i in.
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Otwartą walkę z wpływami Kościoła poseł prowadził także poprzez interwen‑
cje w sprawie gwałcenia wolności sumienia, wspierając m.in. Świadków Jehowy. 
W interpelacji z 15 maja 1921 r. dowodził, że [- -] zasady tak zw. „badaczy Pisma 
Świętego” w niczem nie godzą w porządek publiczny i ustrój Państwa, [- -] jedynie 
w Rzeczypospolitej Polskiej policja aresztowaniami usiłuje w interesie kleru rzym-
skiego zdusić poglądy religijne tych ludzi [- -]40. W grudniu interweniował z kolei 
w  sprawie uniemożliwienia rozpowszechniania czasopisma Świadków Jehowy 
„Strażnica” przez dyrekcję poczt i telegrafów w okręgu krakowskim41.

Aktywny poseł pracował także do 1920 r. jako współredaktor „Przyjaciela 
Ludu”, na łamach którego, wspólnie z  Janem Stapińskim propagował idee lewi‑
cowego ruchu chłopskiego. Jednakże drogi obu ludowców zaczęły się rozchodzić.

W 1922 r. ludowiec z Choczni wraz z kilkoma działaczami „Lewicy”, m.in. 
Józefem Sanojcą, wystąpili z  klubu parlamentarnego tworząc samodzielną gru‑
pę – „Lewica Ludowa”, która rozpoczęła w Sejmie współpracę z „Wyzwoleniem”42.

W trakcie sprawowania mandatu poselskiego, Józef Putek zakończył studia 
prawnicze i 13 stycznia 1920 r. uzyskał stopień doktora obojga praw na Uniwer‑
sytecie Jagiellońskim43. 3  kwietnia młody prawnik rozpoczął aplikanturę jako 
kandydat adwokacki w kancelarii dr. Władysława Wodzińskiego w Wadowicach, 
mieszczącej się w  kamienicy „Pod Lwem” (Rynek 9). Dr Wodziński od 1919 r. 
był burmistrzem i wielce zasłużył się dla miasta w trakcie jego powojennej odbu‑
dowy. Jako społecznik zaangażował się m.in. w działalność Towarzystwa Gimna‑
stycznego „Sokół”, którego był wiceprezesem oraz przewodniczył Radzie Szkolnej 
Miejscowej w Wadowicach44. Praktyka adwokacka w Jego kancelarii była więc dla 
Putka dodatkową nobilitacją. Aplikanturę u dr. Wodzińskiego zakończył 31 lip‑
ca 1923 r. i od 1 sierpnia przeszedł do kancelarii dr. Zdzisława Banachowskiego, 
która mieściła się tuż obok sądu, przy ul. Słowackiego 6. W tej kancelarii Putek 
praktykował przez trzy lata, do kwietnia 1926 r.45

40   AAN, PRM, 25580/21, s. 6, 227 posiedzenie Sejmu Ustawodawczego z dnia 18 maja 1921 r. Interpelacja posła 
Putka i tow. do p. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie gwałcenia wolności sumienia przez organa policji 
państwowej w Krakowie.

41   AAN, PRM, 1113/22, s. 4‑5. 272 posiedzenie Sejmu Ustawodawczego z  dnia 13 grudnia 1921 r. Interpelacja 
p. Putka i tow. do pp. Ministrów Poczt i Telegrafów i Spraw Wewnętrznych w sprawie odebrania debitu pocztowego 
czasopismu „Strażnica”.

42   Słownik, s. 335, 355.
43   Archiwum Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie (dalej: AOIA Kr.), Akta Osobowe dr. Józefa Putka.
44   G. Studnicki, Kto był kim, s. 270; A. Nowakowski, „Sokół” w Wadowicach w latach 1918-1949. Zarys dziejów, 

Wadowice 2009, s. 28; Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach 1892-1921, oprac. C. Gil OCD, 
Kraków 2009, s. 375‑376, 413.

45   AOIA Kr., Akta Osobowe dr. Józefa Putka; Akta Osobowe dr. Zdzisława Banachowskiego; por. G. Studnicki, 
Kto był kim, s. 9.
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2.3. Działalność parlamentarna 
w Sejmach i i II kadencji

Przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi 1922 r. grupa dr. Putka – „Le‑
wica Ludowa”, zawarła sojusz z PSL „Wyzwolenie” i w wyborach choczeński ludo‑
wiec zdobył mandat z list „Wyzwolenia” w okręgu wadowickim.

W Sejmie I kadencji Putek został wiceprezesem Klubu Parlamentarnego „Wy‑
zwolenia” a w listopadzie 1923 r., po politycznych perturbacjach w ruchu ludo‑
wym, klubu Związku Polskich Stronnictw Ludowych (ZPSL)46. Także poza parla‑
mentem pełnił kierownicze funkcje w strukturach stronnictwa – w marcu 1925 r. 
został członkiem Zarządu Głównego ZPSL a w maju następnego roku wicepre‑
zesem Zarządu Głównego PSL „Wyzwolenie”, które wróciło do swej poprzedniej 
nazwy.

Choczeński ludowiec pracował w trzech sejmowych komisjach – administra‑
cyjnej, prawniczej oraz regulaminowej i nietykalności poselskiej47. Aktywnie włą‑
czył się w debaty dotyczące ustaw o uposażeniu funkcjonariuszy państwowych 
(1923), zaopatrzeniu inwalidów wojennych (1923) oraz gminie wiejskiej (1924, 
1927). W  1924 r. ukazała się jego publikacja: „Ochrona drobnych dzierżawców 
rolnych”, w związku z dyskutowaną ustawą w tej sprawie. W interpelacjach posel‑
skich, których złożył w I kadencji 49, poruszał głównie sprawy nadużyć urzędni‑
ków powiatowych i gminnych, uchybień władz samorządowych oraz stosunków 
w parafiach Małopolski, wnioskując o nadanie gminom miejskim i wiejskim pra‑
wa patronatu kościelnego. Był ponadto referentem ustawy o wcieleniu obszarów 
dworskich do gmin w Małopolsce48.

Także w Sejmie I kadencji poseł Putek część swej parlamentarnej aktywności 
poświęcił sprawom ziemi wadowickiej, działając m.in. na rzecz rozwoju szkol‑
nictwa powszechnego. Domagał się utworzenia szkoły ludowej na Zaskawiu, li‑
czącym [- -] ponad 600 mieszkańców, a co najmniej 150 dzieci w wieku szkolnym 
[które] posiada wszelkie warunki przemawiające za zorganizowaniem tamże szko-

46   Po zawarciu umowy koalicyjnej między prawicą a PSL „Piast” i powołaniu rządu Wincentego Witosa z „Piasta” 
wystąpiła część posłów z  Janem Dąbskim na czele, którzy utworzyli klub parlamentarny „Jedność Ludowa”. 
Secesjoniści połączyli się we wrześniu 1923 r. z klubem PSL „Wyzwolenie” tworząc w parlamencie Związek 
Polskich Stronnictw Ludowych (ZPSL) (por. A. Ajnenkiel, Od rządów ludowych, s. 331).

47   T. Rzepecki, W. Rzepecki, Sejm i Senat 1922-1927. Podręcznik dla wyborców, zawierający wyniki wyborów w po-
wiatach, okręgach, województwach, podobizny senatorów i  posłów sejmowych oraz mapy poglądowe, Poznań 
1923, s. 463, 466.

48   Ibidem, s. 283.
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ły ludowej49. Argumenty władz gminnych i szkolnych, że brak jest budynku dla 
nowej placówki oświatowej poseł odrzucił, proponując wykorzystanie na ten cel 
obiektu należącego do gminy. Nawet trudności mieszkaniowe nie mogą stanąć or-
ganizacji szkoły na przeszkodzie, albowiem gmina posiada na „Zaskawiu”, wspa-
niały dom gminny, zwany „Wenecja”, w którym obecnie mieści się wyszynk, a który 
bez trudności mógłby zostać przeznaczony na pomieszczenie szkoły i nauczycieli50. 
Osobna szkoła na Zaskawiu rozpoczęła działalność w roku szkolnym 1935/1936 
i posiadała trzy klasy, tzw. paralelki (klasy filialne) szkoły męskiej w Rynku. Do 
wybuchu wojny placówka nie miała swojej własnej siedziby a lekcje odbywały się 
w wynajmowanych izbach mieszkalnych51.

W marcu 1925 r. w parlamencie toczyła się debata na temat konkordatu. Józef 
Putek, znany ze swojego krytycznego stanowiska wobec Kościoła i jego wpływów 
w państwie, wygłosił 26 marca mowę, którą opublikował w broszurze „Konkordat 
czy rozdział Kościoła od Państwa?” Mimo wysiłków czynionych przez lewicę – po‑
sła Putka, wspierał Kazimierz Czapiński z PPS i komunista Józef Skrzypa, 27 mar‑
ca Sejm większością głosów ratyfikował konkordat52.

10 maja 1926 r., po kilku nieudanych próbach powołania nowego gabinetu, 
rząd sformował Wincenty Witos. Powstanie nowego gabinetu wywołało politycz‑
ny kryzys. Ostro skrytykował Witosa, coraz częściej wypowiadający się w spra‑
wach państwowych, marszałek Piłsudski, PSL „Wyzwolenie” i PPS nazwało gabi‑
net „krwawym, sprzedajnym i rządem hańby narodowej”53.

Rząd upadł w wyniku zamachu wojskowego marszałka Piłsudskiego, którego 
poparły partie opozycyjne, wśród nich stronnictwo Putka. Jednak poparcie dla 
sanacyjnego rządu, zwłaszcza po październiku 1926 r., kiedy na jego czele stanął 
sam Piłsudski, z miesiąca na miesiąc zamieniało się w jawną opozycję. „Wyzwo‑
lenie” sprzeciwiało się niedemokratycznym metodom sprawowania władzy przez 

49   AAN, PRM, 1814/23, s. 5, 7 posiedzenie Sejmu 1 kadencji z dnia 19 stycznia 1923 r. Interpelacja p. Putka i tow. 
do p. Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie organizacji szkolnictwa powszechnego 
w gminie miasta Wadowic.

50   Ibidem.
51   G. Studnicki, Zarys dziejów, s. 122‑123.
  Przekazanie „Wenecji” na potrzeby szkoły w ogóle nie wchodziło w grę – leżąca za mostem na Skawie restau‑

racja była bowiem jednym z  najpopularniejszych lokali w  mieście. Ponadto rozległy kompleks należący do 
gminy, a dzierżawiony wówczas przez Fryderyka Gelbera, stanowił swego rodzaju centrum rozrywki z kortem 
tenisowym, kręgielnią a w zimie lodowiskiem (por. H. Gil OCD, Życie gospodarcze w Wadowicach 1918-1939, 
„Przegląd historyczno‑kulturalny Wadoviana”, 2004, nr 8, s. 19‑20; Z. Jurczak, Wadowiczanie, Wadowice 2012, 
s.143‑144). Obecna restauracja „Wenecja” powstała w 1971 r.

52   A. Ajnenkiel, Od rządów ludowych, s. 367‑368.
53   A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-

1989, Warszawa 2010, s. 70.
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piłsudczyków i  otwartej walce z  polskim parlamentem, który marszałek nazywał 
„sejmem ladacznic”54. Radykalizacja polityki „Wyzwolenia” wobec obozu rządzące‑
go w niedługim czasie miała zaważyć na politycznej karierze choczeńskiego posła.

W marcu 1928 r. odbyły się wybory do Sejmu II kadencji. Dr Putek zdobył 
w nich mandat z listy państwowej PSL „Wyzwolenie”. W nowym parlamencie po‑
seł został wiceprezesem klubu „Wyzwolenia” oraz członkiem trzech sejmowych 
komisji: administracyjnej, prawniczej oraz regulaminowej i nietykalności posel‑
skiej55. W  warunkach permanentnego ograniczenia roli władzy ustawodawczej 
przez piłsudczyków aktywność poselska była znacznie utrudniona. Józef Putek 
złożył zaledwie 6 interpelacji, przede wszystkim w zakresie relacji Kościół – ad‑
ministracja państwowa56. W maju 1928 r. interpelował do Ministerstwa Skarbu, 
że [- -] na terenie województw małopolskich ma się do czynienia ze zwyczajami 
administracyjnemi, nie spotykanemi w reszcie województw. [- -] po Austrji odzie-
dziczyła Polska już nie dwutorowość, ale trójtorowość w administracji. Obok władz 
rządowych i samorządowych, dotąd z sobą niezwiązanych, istnieje tu jeszcze trzecia 
władza [- -], władza funkcjonarjuszów kościelnych57. Powołując się na przykłady 
przekazywania przez organy państwowe części swych kompetencji urzędom para‑
fialnym – np. potwierdzenie poboru renty przez wdowę po inwalidzie wojennym 
mogło być podpisane przez miejscowego proboszcza, podkreślał Putek z charak‑
terystyczną dla siebie złośliwością, że [- -] w tych warunkach nie może być mowy 
o jakimś autorytecie władzy gminnej, jeśli władza ta pozostaje pod kontrolą „urzędu 
parafialnego”58.

W czerwcu 1929 r. poseł został ponownie wybrany na wiceprezesa Zarządu 
Głównego PSL „Wyzwolenie”, a  z  racji zaangażowania w  życie wsi, działał tak‑
że w Wydziale Samorządowym Zarządu Głównego59. Był redaktorem czasopism: 
„Samorząd Małopolski”, „Samorząd Ludowy” oraz „Wyzwolenie” a przede wszyst‑
kim wydawanego w Choczni „Sztandaru Chłopskiego”, którego był redaktorem 
i wydawcą.

54   Ibidem, s. 75.
55   T. Rzepecki, K. Rzepecki, Sejm i Senat 1928-1933. Podręcznik zawierający wyniki wyborów w województwach, 

okręgach i  powiatach, podobizny posłów sejmowych i  senatorów, statystyki i   mapy poglądowe, Poznań 1928, 
ss. 203, 205, 207‑208.

56   Ibidem, s. 140.
57   AAN, Ministerstwo Skarbu, 250, s. 1, 13 posiedzenie Sejmu 2 kadencji z  dnia 31 maja 1928 r. Interpelacja  

p. Putka i tow. do pp. Ministrów Skarbu, Spraw Wewnętrznych oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie unieza-
leżniania administracji państwowej od tzw. urzędów parafialnych w Małopolsce.

58   Ibidem, s. 3.
59   Słownik, s. 335.
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2.4. Wójt Choczni

W 1918 r. Putek został radnym gminy a w 1919 r. wójtem Choczni60. Pełnił 
też funkcję sekretarza Kółka Rolniczego we wsi, członka zarządu Powiatowego 
Towarzystwa Rolniczego oraz członka Rady Przybocznej starostwa w  Wadowi‑
cach. W 1922 r. rozpoczął wydawanie w Choczni czasopisma „Chłopski Sztandar”, 
finansowanego przez Chłopskie Towarzystwo Wydawnicze61.

Fakt, że Józef Putek był posłem i znaczącym działaczem PSL „Lewicy” a na‑
stępnie „Wyzwolenia” nie pozostał bez wpływu na życie wsi, w której był wójtem. 
W pierwszych latach sprawowania urzędu najlepiej obrazują to relacje z teściem – 
Antonim Styłą. Nestor choczeńskich ludowców nie mógł pogodzić się z agresywną 
postawą zięcia w stosunku do Kościoła oraz bezpardonową walką z przeciwnika‑
mi politycznymi – w tym z prezesem „Piasta” Wincentym Witosem. Narzędziem 
tej walki był także „Chłopski Sztandar”. Ten nowy [- -] kierunek polityki chłopskiej, 
zapoczątkowany przez posła Dra Józefa Putka, – nie podobał się umiarkowanemu 
dotychczas Antoniemu Style i z tego powodu – pomiędzy nim, a posłem J. Putkiem 
na tym tle nieporozumienia, – a nawet na dobre rozgorzała walka, – hamowana 
jednak względami rodzinnemi62. Znaczenie Styły w Choczni zaczęło systematycz‑
nie maleć na rzecz Putka, który gromadził wokół siebie liczne grono zwolenników. 
Ale jego radykalizm wkrótce podzielił wieś.

Pełniąc funkcję choczeńskiego wójta dr Putek przyczynił się do realizacji kilku 
inwestycji, które miały podnieść standard życia mieszkańców wsi. W 1926 r. za‑
łożono jego staraniem urząd pocztowy a w 1927 r. wybudowano mleczarnię i za‑
łożono Spółdzielnię Mleczarską, w której zarządzie zasiadał. Poseł był prezesem 
Ochotniczej Straży Pożarnej, członkiem Rady Nadzorczej Kasy Stefczyka i preze‑
sem wydziału spółki łowieckiej. Ponadto zasiadał w Radzie Szkolnej Powiatowej. 
Na grunt lokalny poseł przeniósł także politykę inicjując powołanie w styczniu 
1926 r.  w Wadowicach Chłopskiego Stowarzyszenia Politycznego „Wyzwolenie”.

Zaangażowanie adwokata w  działalność tak wielu instytucji nie przekłada‑
ła się bezpośrednio na intensyfikację rozwoju społeczności wiejskiej. W  okre‑
sie wójtostwa Putka poważny kryzys przeżywały organizacje młodzieżowe. Za‑
marła działalność „Sokoła” a w aktach powizytacyjnych z lat 20. księża dziekani  

60   W 1934 r. Chocznia straciła status odrębnej gminy i w wyniku ustawy scaleniowej z 1933 r. została włączona do 
gminy zbiorowej Wadowice jako gromada.

61   T. Rzepecki, op. cit., s. 193; por. Słownik, s. 335. 
62   Turała, t. I, Rozdz. 4, k. 6.
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wadowiccy podkreślali ogólny marazm społeczny i brak wyrobienia polityczne‑
go cechujący niemal ogół ludności wsi poza „socjalistami”63. Owi „socjaliści” to 
oczywiście radykałowie chłopscy skupieni wokół dr. Putka. Funkcjonowały na‑
tomiast organizacje katolickie, m.in. Katolickie Koło Mężów i Matek oraz Kato‑
lickie Stowarzyszenie Młodzieży, którego rozwój, jak często skarżył się do Kurii 
ks. proboszcz Józef Dunajewski ustawicznie utrudniał wójt, uniemożliwiając np. 
korzystanie z sal gminnych64.

Spory między dr. Putkiem a choczeńskim proboszczem pogłębiły się, gdy an‑
tyklerykalny wójt został w październiku 1926 r. przewodniczącym Komitetu Para‑
fialnego. Konflikty toczyły się o konkurencję kościelną, remonty kościoła, kwestię 
rozbudowy cmentarza czy wreszcie tak prozaiczne sprawy jak rozbiórka stajni 
plebańskiej, której demontaż zlecił proboszczowi wójt65. Putek nie ograniczał się 
tylko do ataków na proboszcza Dunajewskiego. W 1927 r. na łamach „Sztanda‑
ru Chłopskiego” poseł opublikował artykuł pt. „Rozmowa wójta z arcybiskupem 
o granicach władzy świeckiej i kościelnej”, który spotkał się z natychmiastową reak‑
cją Kurii. Nie wchodzimy w ocenę tego artykułu, który sam za siebie mówi, podnieść 
jednak musimy, że wydawca „Sztandaru”, którym jest [- -] przewodniczący Komi-
tetu Kościelnego w Choczni, dał w tym artykule wyraz swym antyreligijnym zapa-
trywaniom i stwierdzić w zupełności to [- -], że istnienie Komitetu w tym składzie 
i przy takich zapatrywaniach jego nie tylko mija się z celem prawnym Komitetu, ale 
przynosi parafii, a więc ogółowi szkodę [- -]66.

Wieś coraz bardziej dzieliła się między zwolenników wójta i  proboszcza, 
a  apogeum konfliktu stanowiła sprawa dzwonów kościelnych, ufundowanych 
przez choczeńską Polonię z Chicago.

W 1927 r. do wsi przybyły zza oceanu trzy dzwony dla kościoła. W związ‑
ku z nieporozumieniami wokół cennego daru ks. Dunajewski nie umieścił ich 
w kościele. Wójt Putek postanowił jednak, chcąc, jak to motywował, uchronić je 
przed szkodliwymi warunkami pogodowymi, że ślusarz dorobi klucz do kościoła 

63   Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (dalej: AKMKr), Akta Wizytacji Dziekańskich. Dekanat Wado‑
wice, 1923, 1924, b.p. ; por. A. Nowakowski, Zarys dziejów „Sokoła”, s. 71.

64   Dopiero w latach 1927‑1929 wzniesiono w Choczni Dom Katolicki.
65   AKMKr., APA 30 (Akta Parafii Chocznia), s. 501‑502, 648‑651, 662‑664; AAN, PRM, 2789/22, s. 4‑5, 255 po-

siedzenie Sejmu Ustawodawczego z dnia 18 października 1921 r., Interpelacja p. Putka i tow. do p. Ministra 
Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego w  sprawie konkurencji kościelnej w  parafii Chocznia w  pow. 
Wadowickim.

  W tej sprawie Wojewoda zwracał się o wyjaśnienia do Kurii Krakowskiej (AKMKr., APA 30, s. 476‑479).
66   AKMKr., APA 30, s. 505, Pismo Książęcej Metropolitalnej Kurii w Krakowie do Wysokiego Województwa w Kra-

kowie z dnia 30 września 1927.
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i dzwony zostaną umieszczone we wnętrzu świątyni67. Czyn ten został uznany 
przez miejscowego proboszcza za świętokradztwo i  natychmiast zgłoszony do 
Kurii.

Dnia 16 kwietnia 1928 r. kardynał Adam Sapieha nałożył na dr. Putka karę in‑
terdyktu osobistego, co wiązało się z zakazem wstępu do kościoła, przyjmowania 
sakramentów oraz udziału w aktach prawnych kościelnych i odmową chrześcijań‑
skiego pogrzebu. Z przykrością wielką i troską od dłuższego czasu widzimy dzia-
łalność wrogą Kościołowi, występującą w art. pism, których redaktorem jest jeden 
z  obywateli Waszej gm. Chocznia, podkopujących przywiązanie ludu naszego do 
wiary świętej [- -]; w samej też waszej parafii mnożyły się wypadki [- -] lekceważe-
nia Władzy Kościelnej i jej powagi, a nawet znieważenia Domu Bożego przez gor-
szące i karygodne zachowanie się niektórych parafian [- -]”68. 29 kwietnia z ambony 
choczeńskiego kościoła interdykt został ogłoszony przez ks. dr. Stanisława Domasi-
ka, kanonika Kapituły Katedralnej i Referenta Kurii Metropolitalnej w Krakowie, 
który dodatkowo zostało upoważniony „[- -] do wydania na miejscu odp. zarządzeń 
na wypadek jakichkolwiek niepokojów69.

W maju 1929 r. wójt Putek wprowadził w  Choczni prohibicję, w  związku 
z  wynikami zainicjowanego przez siebie plebiscytu przeprowadzonego we wsi. 
Jednak dalsze wydawanie koncesji na wyszynk doprowadziło wkrótce do jej zli‑
beralizowania70.

Już pod koniec sprawowania funkcji poseł zdołał jeszcze raz zbulwerso‑
wać społeczność gminy, organizując bojkot powitania prezydenta Mościckiego. 
W dniu 25 lipca 1929 r. Mościcki złożył wizytę w Wadowicach a następnie udał się 
do Andrychowa i Kęt przejeżdżając przez Chocznię. Kronika szkolna obejmująca 
lata 1804‑1961 zawiera opis serdecznego powitania przejeżdżającego prezydenta 
(nie zatrzymał się w Choczni), w którym nie wzięły jednak udziału władze gminy 
z wójtem na czele – Putek miał wówczas powiedzieć, [- -] że jemu Pan prezydent 
nie dziwny, widzi się z nim codziennie71.

67   Turała, t. I, cz. 2, Rozdz. 19, kk. 8‑10, „Ufundowanie dzwonów w Parafii Chocznia po pierwszej wojnie świato‑
wej przez naszych Rodaków z U.S.A. – i złączone z tym nieporozumienia.” 

68   AKMKr., APA 30, s. 585.
69   Ibidem, s. 599.
70   Kronika Gromady Chocznia (dalej: KG), s. 10.
  W 1935 r. Józef Putek był przewodniczącym delegacji rady gromadzkiej do starostwa w sprawie m.in. pogwał‑

cenia prohibicji i cofnięcia wydanych koncesji wbrew zakazom plebiscytowym (KG, s. 12‑14).
71   J. Putek, Stuletnia choczeńska księga zdarzeń i ludzi 1863‑1963 (maszynopis), cz. II, s. 8.



92

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

14 września 1929 r. decyzją premiera Felicjana Sławoja – Składkowskiego 
rozwiązano radę gminną w Choczni, pozbawiając tym samym dr. Putka urzędu. 
Władze rozwiązały także Związek Wójtów, w którym się udzielał, ale polityk na‑
dal działał w Związku Przedstawicieli i Pracowników Samorządowych w powiecie 
wadowickim72.

2.5. Od Centrolewu do Brześcia

Pozostające w  opozycji do sanacyjnych rządów PSL „Wyzwolenie” pod ko‑
niec 1928 r. przystąpiło do stołu rozmów z partiami lewicy i centrum, w tym ze 
zwalczanym dotąd „Piastem”. We wrześniu 1929 r. doszło do powstania szerokiego 
porozumienia – Centrolewu, w składzie „Wyzwolenie”, PPS, „Piast”, Stronnictwo 
Chłopskie, Narodowa Partia Robotnicza oraz chadecji, który postawił sobie za cel 
obronę demokracji.

29 czerwca 1930 r. w Krakowie odbył się zjazd Centrolewu – Kongres Obrony 
Prawa i Wolności Ludu, w którym brał udział także Józef Putek. Jego przemówienie 
na Rynku Kleparskim wzbudziło najwięcej emocji – Rządy sanacyjne – kult bezpra-
wia i gwałtów, doprowadzony do potęgi [- -]. Zamiast ulg dla ludu oddano lud ten 
pod okupację głupiej i dokuczliwej biurokracji, a państwo zamieniono na teren okupa-
cyjny, z którego prawem mocniejszego ten, co rządzi, wyciąga a łupie73. Piłsudskiego 
Putek oskarżył o oszustwo polityczne i tolerowanie mordów politycznych.

Po rozwiązaniu parlamentu w sierpniu 1930 r. i zapowiedzi wyborów na listo‑
pad, Centrolew przystąpił do politycznej ofensywy, tworząc blok wyborczy pod na‑
zwą Związek Obrony Prawa i Wolności (bez udziału chadeków), z którego listy miał 
startować choczeński działacz. Do demokratycznych wyborów jednak nie doszło.

W nocy z 9 na 10 września 1930 r. w warszawskim mieszkaniu Józefa Putka 
zjawili się funkcjonariusze policji i aresztowali byłego posła. 17 września zajęto 
kancelarię i dokumentację urzędu gminnego w Choczni oraz przeprowadzono re‑
wizję w kancelarii adwokackiej i w domu Putka74. W trakcie rewizji w lokalu rady 
gminy policja znalazła rezolucję Kongresu krakowskiego a świadkowie zeznali, że 
mimo rozwiązania rady rok wcześniej wójt nie chciał złożyć urzędu75.

72   T. Rzepecki, K. Rzepecki, Sejm i Senat 1928-1933, s. 140.
73   Sprawa brzeska. Dokumenty i materiały, oprac. M. Leczyk, Warszawa 1987, s. 75.
74   W trakcie procesu dr Putek podkreślił, że był jedynym z  aresztowanych polityków, w  którego domu [- -] 

u śmiertelnie chorej matki, uznano za potrzebne zrobić rewizję. (Sprawa brzeska, s. 148). Anna Putkowa zmarła 
w trakcie pobytu syna w twierdzy brzeskiej – władze nie wyraziły zgody na udział polityka w pogrzebie.

75   Ibidem, s. 165‑167.
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Aresztowania wśród polityków opozycji, które miały spacyfikować przeciwni‑
ków rządu przed wyborami parlamentarnymi, trwały do końca września i objęły 
84 posłów i senatorów. W trakcie zatrzymania z więźniami postępowano brutalnie, 
także dr Putek został [- -] poszturchany przez żandarma76. Wraz z innymi zatrzy‑
manymi wywieziono go do twierdzy brzeskiej, a 23 listopada przewieziono z po‑
wrotem do Warszawy. Sześć dni później ludowca z Choczni zwolniono za kaucją.

Proces, który do historii przeszedł pod nazwą „brzeskiego”, rozpoczął się 
26 października 1931 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie i trwał do stycz‑
nia następnego roku. Na ławie oskarżonych w pałacu Paca na Miodowej zasia‑
dło 11 byłych posłów, w tym dwóch polityków „Wyzwolenia” – Józef Putek i Ka‑
zimierz Bagiński. Na uwagę zasługuje fakt, że w „procesie brzeskim”, w którym 
obrońcami byli wybitni przedstawiciele polskiej palestry na ławie oskarżonych 
zasiadało aż 3 adwokatów! Dr. Putka bronili mecenasi: Wacław Szumański, Zyg‑
munt Graliński, a od listopada także Mieczysław Jarosz77. Posłów oskarżono o oto, 
że: [- -] w okresie czasu od 1928 r. do 9 września 1930 r., po wzajemnym porozumie-
niu się i działając świadomie, wspólnie przygotowywali zamach, którego celem było 
usunięcie przemocą członków sprawującego w Polsce władzę rządu i zastąpienie ich 
przez inne osoby [- -]78. Putkowi w akcie oskarżenia zarzucono m.in. wygłoszenie 
podburzającego słuchaczy przeciw rządowi przemówienia na Rynku Kleparskim 
z  czerwca 1930 r. Wyrok w największym procesie politycznym dwudziestolecia 
zapadł 13 stycznia 1932 r. – dr Putek otrzymał jeden z najwyższych wyroków – 
3 lata więzienia („domu poprawy”). Wniesiono jednak apelację i  wyrok się nie 
uprawomocnił co jednak nie oznaczało dla choczeńskiego ludowca końca sprawy.

Uwięzienie opozycji przez władze i  klęska Centrolewu w  „wyborach brze‑
skich” 1930 r., nie oznaczała upadku idei zjednoczenia przeciwników sanacji. 
Wbrew dotychczasowym animozjom Brześć zbliżył do siebie dotychczasowych 
antagonistów w ruchu ludowym. W marcu 1931 r. działacze „Piasta”, „Wyzwole‑
nia” i Stronnictwa Chłopskiego utworzyli nową, trójczłonową partię – Stronnic‑
two Ludowe (SL). Prezesem Rady Naczelnej został Wincenty Witos, sekretarzem 
generalnym Kazimierz Bagiński z „Wyzwolenia” a dotychczasowy wiceprezes Za‑
rządu Głównego „Wyzwolenia” dr Józef Putek, został członkiem Rady Naczelnej 
i Naczelnego Komitetu Wykonawczego (do 1933 r.). Był wiceprezesem Zarządu 

76   Ibidem, s. 37.
77   A. Redzik, T. J. Kotliński, Historia adwokatury, Warszawa 2012, ss. 254‑257.
78   Sprawa brzeska, s. 51.
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Okręgu SL na Małopolskę, a w grudniu 1935 r. został wiceprezesem Rady Naczel‑
nej Stronnictwa Ludowego79.

Po procesie przed sądem I  instancji Józef Putek zajął się studiami prawni‑
czymi, czego efektem była praca „Obywatelskie prawo zgromadzeń według ustawy 
o zgromadzeniach z dnia 11.03.1932 r. Dz. U. RP nr 48 poz. 450 wraz przepisami 
wykonawczymi i objaśnieniami”80. We wrześniu 1932 r. Putek wrócił do kancelarii 
dr. Banachowskiego, żeby dokończyć praktykę, a w marcu następnego roku zdał 
egzamin adwokacki. 1 kwietnia 1933 r. został wpisany na listę adwokacką Izby 
krakowskiej spełniając tym samym wszystkie warunki konieczne do prowadzenia 
samodzielnej praktyki prawniczej. W listopadzie 1933 r. Putek otworzył własną 
kancelarię w Choczni81. Jednak jego kariera adwokacka, w związku z „procesem 
brzeskim” stanęła pod wielkim znakiem zapytania. 20 lipca 1933 r. Sąd Apelacyjny 
w Warszawie  zaostrzył wyrok sądu I instancji do 5 lat więzienia z pozbawieniem 
praw publicznych i obywatelskich praw honorowych a decyzję tą, w październiku 
zaostrzył Sąd Najwyższy. W między czasie, nie rezygnując z działalności politycz‑
nej, został oskarżony o nielegalne rozprowadzanie ulotek „Dlaczego chłopi strajku-
ją”, za co w listopadzie 1933 r. Sąd Grodzki w Wadowicach skazał go na 6 miesięcy 
aresztu82.

27 listopada 1933 r. ludowiec został osadzony w  więzieniu w  Wadowicach 
jako jeden z nielicznych skazanych w „procesie brzeskim” polityków, który do‑
browolnie poddał się karze. Odbywając wyrok, były poseł skoncentrował się na 
pracy publicystycznej. Wspólnie z prof. Franciszkiem Bujakiem, badaczem dzie‑
jów polskiej wsi, rozpoczął badania historyczne, których efektem były późniejsze 
jego publikacje. Mury więzienne adwokat opuścił we wrześniu 1934 r., na mocy 
Aktu łaski Prezydenta RP, przywracającego mu jednocześnie prawa obywatelskie 
i honorowe.

2.6. Działalność publicystyczna 
– „Mroki średniowiecza”

Po odzyskaniu wolności dr Putek nie mógł wznowić praktyki, ponieważ pod‑
czas swojego pobytu w więzieniu został skreślony z listy adwokackiej. Jego prośby, 

79   Słownik, s. 335.
80   AOIA Kr., Akta Osobowe dr. Józefa Putka.
81   Ibidem.
82   Ibidem.
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argumentowane amnestią z rąk prezydenta, kierowane do krakowskiej Izby Ad‑
wokackiej spotkały się z odmową – Rada uznała, że w związku z pozbawieniem 
praw publicznych ponowny wpis na listę będzie możliwy dopiero w 1937 r.

Pozbawiony udziału w wielkiej polityce i bez prawa do wykonywania zawo‑
du Putek zajął się szczegółowymi badaniami źródeł historycznych dotyczących 
regionu zachodniej Małopolski, szczególnie uwzględniając kwestie sobie najbliż‑
sze – ucisk chłopa a także pozycję Kościoła w minionych wiekach. Efektem tych 
prac było kilka publikacji – „Pierwsze występy polityczne włościaństwa polskiego 
1848-1861” (1934 r.), „Bałagan biurokratyczny i śmierć samorządu” (1936 r.), „Pod 
brzemieniem starodawnego militaryzmu. Wojskowe stacje, konsystencje, egzakcje 
i rekrutacje od XVI do XVIII w. na terenie Księstwa Zatorskiego” (1936 r., broszura 
wydana nakładem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Choczni) 
oraz „Przeżytek rosyjski w Polsce” (1936 r.).

W 1935 r. ukazała się publikacja dr. Putka, która wywołała skandal i falę kry‑
tyki pod adresem autora. W  książce „Mroki średniowiecza. Obyczaje, przesądy, 
fanatyzm i okrucieństwa w dawnej Polsce” przedstawił niechlubną przeszłość Ko‑
ścioła, wszechwładzę inkwizycji, szafowanie klątwami i  wykorzystywanie przez 
duchownych swojej pozycji w społeczeństwie. „Opływając w przywileje i dostatki, 
elita ta zapomniała o swem posłannictwie, a chęć użycia połączona z chciwością 
na pieniądz, doprowadziła ją do zwyrodnienia. Instytucje, urzędy i stanowiska ko‑
ścielne stały się rozsadnikami i krzewicielami zepsucia obyczajów, ciemnoty i za‑
bobonu”83. Napisane w tym radykalnie antykościelnym tonie „Mroki średniowie-
cza” były apogeum zjadliwej krytyki instytucji Kościoła, jaką w swej publicystyce 
propagował Putek.

Skandalizująca zwłaszcza konserwatywne kręgi społeczeństwa książka znala‑
zła się w tym samym szeregu kontrowersyjnych publikacji międzywojnia co „Mo-
tory” Emila Zegadłowicza. Między obiema książkami istniał jeszcze jeden wspólny 
mianownik – osoba ilustratora. Stefan Żechowski – autor grafik do „Motorów”, 
wykonał także okładkę do książki dr. Putka. Pisał o tym do przyjaciela Mariana Ru‑
zamskiego – „Motory” już oprawione (we własnym zakresie i wcale dobrze). Wiszą 
w żółtym pokoju [w dworze w Gorzeniu – przyp. MW]. Zrobiłem tu rysunek – okład-
kę „Palenie czarownicy” dla książki Dra Putka „Mroki średniowiecza”84. Grafika Że‑
chowskiego znalazła się na okładce drugiego wydania „Mroków” z 1938 r.

83   J. Putek, Mroki średniowiecza. Obyczaje, przesądy, fanatyzm i  okrucieństwa w  dawnej Polsce, Kraków 1935, 
s. 137‑138.

84   Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski – Korespondencja Tom i 1936-1937, oprac. M. Wójcik, 
Kielce 2002, s. 426, List S. Żechowskiego do M. Ruzamskiego, koniec 1937 r.



96

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

Przed wybuchem wojny, w 1938 r. ukazała się jeszcze jedna książka ludowca 
z  Choczni, traktująca o  historii regionu – „O zbójnickich zamkach, heretyckich 
zborach i  oświęcimskiej Jerozolimie. Szkice z  dziejów pogranicza śląsko-polskie-
go”, będąca pierwszym tomem Biblioteki Kresów Śląskich. W  przygotowaniu 
były dwie kolejne publikacje, oparte na szczegółowych kwerendach źródłowych 
przeprowadzanych przez Putka – „Miłościwi panowie i krnąbrni poddani” oraz 
„Pomniki stanowego prawa chłopskiego”, których wydanie uniemożliwił jednak 
wybuch wojny.

2. 7. w kręgu Zegadłowicza – obrona „Motorów”

Radykalny ludowiec z  Choczni był częstym gościem Emila Zegadłowicza 
w jego dworku w Gorzeniu koło Wadowic, a z jego gospodarzem łączyła Go przy‑
jaźń. Zegadłowicz, prozaik, poeta, dramaturg, piewca Beskidu i mecenas sztuki 
ludowej zgromadził wokół siebie grono wybitnych artystów dwudziestolecia mię‑
dzywojennego – w tym Władysława Broniewskiego, Stefana Jaracza, Zofię Kos‑
sak‑Szczucką, Zbigniewa Pronaszkę, Bruno Schulza, Juliana Tuwima i Stanisławę 
Wysocką. W Gorzeniu tworzyli także młodzi wadowiccy artyści, m.in. Franciszek 
Suknarowski i Wincenty Bałys. Dwór odwiedzali także działacze polityczni, obok 
Putka bywał tu młody ludowiec i  sekretarz Małopolskiego Związku Młodzieży 
Ludowej Józef Stożek oraz komunistka Wanda Wasilewska85. W  latach 30. go‑
rzeński poeta związał się na dobre z lewicowymi literatami, czego wyrazem był 
jego udział w lwowskim Zjeździe Pracowników Kultury w maju 1936 r., w którym 
uczestniczyli także działacze KPP z Wasilewską na czele. Zegadłowicz rozpoczął 
także współpracę z lewicowym „Dziennikiem Popularnym”, pismem założonym 
przez działaczy KPP i radykałów z PPS sądzonych w procesie brzeskim – Norber‑
ta Barlickiego i Stanisława Dubois. W pierwszym numerze dziennika, z 16 paź‑
dziernika 1936 r., poeta opublikował „programowy” artykuł – „Pierwsze słowa”, 
w którym wyraził swój radykalny stosunek do polityczno‑społecznej rzeczywi‑
stości, zdecydowanie opowiadając się za lewicowymi ideami86.

2 marca 1937 r. „Dziennik Popularny” został zamknięty przez władze 
a 13 marca przeciw redaktorom i współpracownikom, w tym przeciw Zegadło‑
wiczowi, decyzją Sądu Okręgowego Śledczego w  Warszawie, wszczęto śledztwo 

85   M. Wójcik, Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza, Kielce 2002, ss. 309, 313.
86   E. Kozikowski, Portret Zegadłowicza bez ramy. Opowieść biograficzna na tle wspomnień osobistych, Warszawa 

1966, s. 446.
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pod zarzutem „próby obalenia ustroju państwa”87. 23  lipca pisarz został powia‑
domiony o wszczęciu postępowania przeciwko niemu i złożył do sądu zażalenie, 
które zredagował dr Józef Putek – będący już wówczas radcą prawnym literata. 
Sąd odpowiedział 10 sierpnia – zażalenie postanowiono pozostawić bez uwzględ-
nienia z uwagi na zawiłość materiału dowodowego i na zebrane przeciwko Zegadło-
wiczowi dowody winy88.

Jesienią 1937 r. ukazała się powieść „Motory”, przy powstaniu której pisarz 
współpracował z  dwoma lewicującymi artystami: wspomnianym już rysowni‑
kiem i  ilustratorem Stefanem Żechowskim oraz malarzem Marianem Ruzam‑
skim. Ten pierwszy przygotowywał grafiki do mającej się ukazać powieści a drugi 
pracował nad wydaniem książki. Odważne grafiki Żechowskiego w połączeniu 
z językiem Zegadłowicza, przez krytyków nazwanym „pornografią słowną”, oraz 
poruszanie zagadnień obyczajowych doprowadziły do konfiskaty całego nakładu 
i ogromnego skandalu.

18 listopada 1937 r., po orzeczeniu Starostwa Grodzkiego w Krakowie, po‑
licja przeprowadziła rewizję w  domu odpowiedzialnego za kolportaż powieści 
Stefana Kriegera w Wadowicach, a  także w księgarni „Kultura” oraz w gorzeń‑
skim dworze Zegadłowicza. Stefan Żechowski pisał w tej sprawie do Mariana Ru‑
zamskiego 5 grudnia 1937 r. – W Gorzeniu odbyły się dwie rewizje. Po pierwszej 
[18 XI] policja zapisała w protokole, że nic nie znaleziono. Drugim razem zwrócili 
się do mnie, abym podał sprawozdanie z rozsyłki książek [- -]. Odeszli z  tem, że 
podam je w następnym dniu rano na posterunku policji w Wadowicach. Rewizja 
była przed wieczorem, chciałem więc zyskać na czasie, aby zasięgnąć porady u Dr. 
Putka. W  międzyczasie wspólnie z  Halżką [córką Zegadłowicza – przyp. MW] 
przygotowałem fikcyjną listę adresów, a w następnym dniu b[ardzo] wcześnie rano 
pojechałem do Choczni. Dr Putek udzielił mi porady. Więc według art 81 k[odeksu] 
oskarżony może nic nie zeznawać. Podejrzany lub świadek, według art 106, także 
zwolniony jest od wszelkich zeznań, które by mogły przynieść szkodę osobom trze-
cim. Na posterunku policji [- -] powołano się na art 106 [- -]89.

Emil Zegadłowicz był wówczas schorowany i trafił do szpitala w Krakowie – 
nie mógł więc sam bronić „Motorów”. Żechowski zdając sobie sprawę z powagi 
sytuacji zaproponował Ruzamskiemu, że [- -] powinien porozumieć się listownie 
z  doktorem Putkiem co do ewentualnego skarżenia konfiskaty, sposobów obrony,  

87   M. Wójcik, Pan na Gorzeniu, s. 408.
88   Ibidem, s. 409.
89   Korespondencja Tom i 1936-1937, s. 417‑418, List S. Żechowskiego do M. Ruzmaskiego z 5 grudnia 1937 roku.
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i  kto tę obronę przeprowadzi90. Dwa dni później informował Zegadłowicza – 
[- -] dzisiaj, będąc w  mieście, spotkaliśmy Dra Putka, z  którym rozmawialiśmy 
o  konfiskacie książki. Powiedział nam, że na razie w  tej sprawie nie ma nic do 
zrobienia, trzeba czekać na zatwierdzenie sądowe konfiskaty. Potem dopiero we-
zwani są autorowie i wydawca, i bronią książki [- -]91. Pod koniec listopada pi‑
sarz spotkał się w  Krakowie z  Putkiem – Był u  mnie Dr. Putek – wniósł [- -] 
apelację – idzie o to, aby prokurator sprecyzował, które zdania i myśli uważa za 
konfiskacyjne – inaczej nie moglibyśmy zrobić drugiego wydania – mówił też Dr. 
P[utek], że wszelkie recenzje, dyskusje i polemiki pomogą mu w obronie książki  
( – prawnie o książce skonfiskowanej wolno pisać, wolno ją omawiać – ) –92. Jedno‑
cześnie obaj – Zegadłowicz i Putek – wątpili czy dojdzie do wznowienia nakładu 
„Motorów”. Istotnie, Sąd Okręgowy w Krakowie zatwierdził konfiskatę powieści 
– zarówno tekstu jak i ilustracji. Wówczas dr Putek wniósł w imieniu autorów 
i  wydawcy zażalenie, dowodząc w  nim braków proceduralnych w  postępowa‑
niu prokuratury93. Rozprawa przed krakowskim sądem odbyła się 10  stycznia 
1938  r. – nieobecnych Zegadłowicza, Żechowskiego i  Ruzamskiego, reprezen‑
tował Putek. Prokurator, dr Adam Stawarski, zażądał zamknięcia rozprawy dla 
publiczności przez wzgląd na „obsceniczne i  antypaństwowe treści” powieści, 
Putkowi udało się jednak pozostawić na sali rozpraw dwóch mężów zaufania – 
Leona Kruczkowskiego i Karola Muellera. Po dwugodzinnej rozprawie – mimo 
świetnej mowy Putka, zbijającego argumenty prokuratury – sąd, pod przewod‑
nictwem sędziego Bobilewicza, zatwierdził konfiskatę zarówno książki jak i ilu‑
stracji94.

W związku z ciągłymi problemami finansowymi Zegadłowicza, pod koniec 
lat 30. Putek uzyskał pożyczkę państwową pod zastaw nieruchomości w Gorzeniu. 
Mimo tego wsparcia sytuacja nie wiele się poprawiła – Zegadłowiczowie musieli 
zalegać ze spłatą zadłużenia, gdyż 18 marca 1939 r. poeta pisał z Warszawy do 
żony do Gorzenia –  – Koniecznie starajcie się porozumieć z Putkiem – żeby przecież 

90   Ibidem, s. 408, List S. Żechowskiego do E. Zegadłowicza z 22 listopada 1937 r.
91   Ibidem, s. 412, List S. Żechowskiego do E. Zegadłowicza z 24 listopada 1937 r.
92   Ibidem, s. 415, List E. Zegadłowicza do M. Ruzamskiego z 29 listopada 1937 r.
93   Zegadłowicz Emil, Żechowski Stefan, Ruzamski Marian, Korespondencja Tom 2 1938-1944, oprac. M. Wójcik, 

Kielce 2002, s. 11‑28, Zażalenie na konfiskatę „Motorów” złożone przez dr. Józefa Putka, styczeń 1938 r. 
94   W liście do Ruzamskiego z 11 stycznia 1938 r. Zegadłowicz napisał [- -] – wczoraj była nasza rozprawa sądowa 

[- -] – replika Putka (czytał mi ją) znakomita! – prokurator tzw. „pornografię” zepchnął na plan 16-ty [oskarżyciel 
w uzasadnieniu wniosku o konfiskatę „Motorów” wskazał 17 punktów , zawierających rzekomo znamiona prze‑
stępstw – przyp. MW], a 15 pierwszych zużył na wykazanie, że znów przemocą [podkreślenie E. Zegadłowicza 
– przyp. MW] chcę zwalić panujący ustrój w Polsce [- -] (Ibidem, s. 31).
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nie stracić tego, co już wywalczone – jestem w tej chwili bezsilny – zakazy odczytów 
w wielu miastach były finansowo katastrofalne!95 Natomiast 22 marca Zegadłowicz 
pisał – [- -] – najbardziej udręcza mnie sprawa kasy sierocej – dzwoniłem do sejmu, 
lecz powiedziano nam, że Putka nie ma – – może byś Rysiu – upewniwszy się, że 
jest on w Choczni – zajechała Ścieżką do niego – żeby 1) albo uzyskać przedłużenie 
terminu, 2) albo pożyczył potrzebną sumę – Tobie nie odmówi – a oddamy mu na 
pewno [- -]96.

Postać zaprzyjaźnionego z Emilem Zegadłowiczem radcy prawnego i adwo‑
kata z Choczni została przeniesiona także na karty twórczości pisarza. W drama‑
cie „Wasz korespondent donosi” Putek przedstawiony jest jako „trybun chłopski”, 
krytykujący współpracę chłopów z panami97.

2.8. Ostatni Sejm II Rzeczpospolitej

Ograniczanie demokracji przez władze państwowe prowadziło do radykali‑
zacji ugrupowań opozycyjnych. Pod hasłami przywrócenia konstytucji marcowej, 
demokratyzacji kraju, uczciwych wyborów parlamentarnych i amnestii dla więź‑
niów brzeskich, Stronnictwo Ludowe wezwało rolników do strajku. W sierpniu 
1937 r. doszło do masowego strajku chłopskiego, który największą skalę osiągnął 
w Małopolsce. Dr Putek, wiceprezes Rady Naczelnej Stronnictwa sprzeciwił się 
idei tego typu manifestacji politycznych, co stało się przyczyną jego usunięcia z SL 
w lutym 1938 r.

Putek założył wówczas prosanacyjny Związek Polskich Ludowców i wystarto‑
wał w jesiennych wyborach do Sejmu, zdobywając mandat jako poseł niezależny. 
W ostatnim parlamencie II Rzeczpospolitej zasiadał w komisji administracyjno‑
‑samorządowej oraz do zmiany ordynacji wyborczej. 

Zgłosił zaledwie siedem interpelacji. Jedna z nich dotyczyła kolei w powie‑
cie wadowickim. W  lutym 1939 r. Putek zwrócił się do ministra komunikacji 
w sprawie utworzenia przystanku kolejowego w Gorzeniu (na trasie Trzebinia – 
Skawce), do budowy którego niezbędne prace przeprowadzono już w 1938 r. Za 
otwarciem przystanku w Gorzeniu przemawiają nie tylko potrzeby miejscowe, ale 

95   E. Kozikowski, Portret Zegadłowicza, s. 510.
96   Ibidem, s. 511‑512.
  Ścieżka był jednym z sąsiadów Zegadłowiczów z Gorzenia i często użyczał im swojej bryczki.
97   Niedokończony dramat, który zachował się w formie rękopisu, przedstawia pogardę „lepiej urodzonych” wo‑

bec polskiego chłopa. Stąd zapewne obecność na kartach dramatu radykalnego ludowca Józefa Putka, którego 
usłużny wobec hrabiów chłop, Piętak, nazywa „kabotynem, demagogiem, trybunem chłopskim” (por.  M. Wój‑
cik, Pan na Gorzeniu, s. 455‑456).
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też względy turystyczne, albowiem przystanek ten udostępni turystykę na pobliski 
„Leskowiec”98.

W 1939 r. Putek został wybrany do rady 
gromadzkiej w Choczni. O jego zaangażowa‑
niu w życie wsi a przede wszystkim w wysi‑
łek polskiego społeczeństwa w  przededniu 
wojny może świadczyć fakt, że na ogólną 
sumę 5.000 zł zbiórki na Fundusz Obrony 
Narodowej przeprowadzonej w  Choczni, 
poseł sam wpłacił 640 zł.99

Przed wybuchem wojny miało miejsce 
jeszcze jedno, jakże istotne wydarzenie w ży‑
ciu dr. Putka. W kwietniu 1939 r. poseł został 
zwolniony od kary interdyktu, która ciążyła na 
nim od 1928 r. Kuria powiadomiła o tej decyzji 
ks. dziekana Leonarda Prochownika w Wado‑
wicach z poleceniem, aby [- -] Przewielebny X. 
Dziekan osobiście uwiadomił o tem X. Probosz-
cza w Choczni i Dra Putka100.

3. Lata hitlerowskiej okupacji

W pierwszych dniach września 1939  r. 
Józef Putek został listownie mianowany przez 
starostę wadowickiego dr. Franciszka Grzesi‑
ka na jego zastępcę101. Obawiając się areszto‑
wania, choćby z racji sprawowanego mandatu  

98   AAN, PRM, 3A‑15, s. 173, 11 posiedzenie Sejmu 5 kadencji z dnia 16 lutego 1939 r. Interpelacja złożona przez 
posła dra Józefa Putka do p. Ministra Komunikacji w sprawie uporządkowania przystanków kolejowych na terenie 
powiatu wadowickiego.

  Sprawa gorzeńskiego przystanku kolejowego nie została załatwiona do wybuchu wojny. Uruchomiono go do‑
piero w 1948 r. a ze względu na pobliski dworek Emila Zegadłowicza miał nosić nazwę „Zegadłowiczowo” (por. 
A. Nowakowski, Z dziejów wadowickiej kolei (1887-1999), Wadowice 1999, s. 27, 55). 

99   KG, ss. 18‑19.
100   APW, Akta Dziekańskie, Parafia Chocznia, b.p.
101   M. Wójcik, Emil Zegadłowicz „Skróty kronikarskie”. Artystyczny brulion wydarzeń 31 sierpnia – 11 października 

1939 r., „Przegląd Historyczno‑Kulturany Wadoviana”, 2004, nr 4, s. 65.
  Relacja Zegadłowicza ma charakter dokumentalny choć nie wykluczone, że pisarz chciał tragiczne wydarzenia 

początku wojny wykorzystać literacko.

Józef Putek na obrazie Henryka Polichta, 
współwięźnia z Wiśnicza 

(u dołu dedykacja: "5/5 1940. 
Panu Dr. Putkowi Józefowi, arbeitslager 

w Wiśniczu Henryk Policht"). 
Na obrazie nałożony jest numer obozowy 

dr. Putka z obozu koncentracyjnego 
w Mauthausen - 11206. (Obraz znajduje 

się w domu J. Putka w Choczni, 
foto. archiwum autora)
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poselskiego, Putek zaprzestał dzia‑
łalności adwokackiej, opuścił kan‑
celarię i  wyjechał do rodzinnej 
Choczni. Jego zastępcą wyznaczo‑
no dr. Edwarda Raimanna102. Oba‑
wy prawnika okazały się słuszne. 
W  pierwszych miesiącach okupa‑
cji Niemcy przeprowadzili na sze‑
roką skalę akcję aresztowań wśród 
polskiej inteligencji, pracowników 
naukowych (m.in. Sonderaktion Krakau) a także sędziów, prokuratorów, adwo‑
katów oraz duchownych.

19 października 1939 r. dr Putek został aresztowany w swoim domu w Chocz‑
ni i osadzony w areszcie w Wadowicach (Haftanstalt Wadowitz), gdzie przebywał 
przez kilka dni. Pod koniec października poseł został przewieziony do więzie‑
nia Montelupich w Krakowie, skąd zwolniono Go w listopadzie103. Putek wrócił 
do Choczni, ale wkrótce został ponownie aresztowany i  osadzony na Montelu‑
pich. Cenne informacje o pobycie adwokata w krakowskim więzieniu zachowały 
się w archiwum Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (szarytek), które od września 
1939 r. zajmowały się żywieniem więźniów104. Siostra Emilia Königsmann odno‑
towała w swoich wspomnieniach następujące wydarzenie – 26 XII [1939 r.] Msza 
św. na i  p. na sali, odprawia Ks. Rychlicki, sala pełna, profesorowie, nawet poseł 
Putek, którego Jezuici nawrócili i pełno więźniów było; udało mi się Putkowi wręczyć 
flaszkę wina, którą się ucieszył, i długo pamiętał tę małą przysługę [- -]105.

3 lutego 1940 r. adwokat wraz z  dużą grupą więźniów, wśród których byli 
m.in. jezuici oraz krakowska inteligencja, został wywieziony do Łobzowa a stąd 
do więzienia w Wiśniczu106. Po kilku miesiącach, 20 czerwca 1940 r. Putek zna‑
lazł się w drugim masowym transporcie do obozu koncentracyjnego Auschwitz, 

102   AOIA Kr., Akta Osobowe dr. Edwarda Raimanna, Ankieta Personalna.
103   Wobec braku szczegółowych danych odnośnie pierwszego pobytu Józefa Putka w więzieniu na Montelupich 

informacje opierają się wyłącznie na zeznaniach Macieja Jakubowicza, który 7 października 1939 r. został prze‑
kazany przez niemiecką policję bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei) z transportem więźniów z Wadowic. Ze‑
znał on, że w okresie październik – listopad zetknął się w więzieniu z kilkoma adwokatami, w tym z dr. Putkiem 
(W. Hein, C. Jaukubiec, Montelupich, Kraków 1985, s. 76‑77, 237).

104   Archiwum Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w  Krakowie (dalej: ASMK), Akta Domu, Kronika Domu św. 
Wincentego a Paulo w Krakowie, s. 4.

105   ASMK, Akta Osobowe, Zapiski S. Emilii Königsmann, s. 37.
106  A. Kozłowiecki SJ, Ucisk i strapienie, Kraków 2012, s. 79.

Fotografia obozowa więźnia Józefa Putka 
(nr obozowy 829). (archiwum Państwowego  

Muzeum Auschwitz-Birkenau)
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gdzie otrzymał numer obozowy 829. Niemcy zniszczyli wówczas jego legitymację 
adwokacką. Podczas swojego ponad dwuletniego pobytu w Auschwitz zaangażo‑
wał się w działalność konspiracyjną, należał do zorganizowanego przez rotmistrza 
Witolda Pileckiego (ps. „Tomasz Serafiński”) Związku Organizacji Wojskowej107. 
W obozowym ruchu oporu współpracował m.in. z socjalistą Stanisławem Dubois, 
w obozie oświęcimskim posługującym się nazwiskiem „Dębski”, rozstrzelanym za 
działalność konspiracyjną w sierpniu 1942 r.

Nocnym transportem, 7 lipca 1942 r. Putek został przewieziony do obozu 
koncentracyjnego Mauthausen, gdzie otrzymał numer obozowy 11206108. Także 
w  tym obozie działał w  ruchu oporu, będąc członkiem konspiracyjnego Komi‑
tetu Międzynarodowego. Jako więzień Mauthausen adwokat przeszedł operację 

107   K. Dunin‑Wąsowicz, Ruch oporu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 1933-1945, Warszawa 1983, s. 104‑
105; por. Oświęcim. Hitlerowski obóz masowej zagłady, red. W. Michalak, Warszawa 1984, s. 120‑122.

108   Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz‑Birkenau w Oświęcimiu, Stärkebuch (książka stanów dziennych), 
ss. 98, 101. Nazwisko Józefa Putka figuruje wśród więźniów wywiezionych (Überstellte Häftlinge) 7 lipca 1942 r.

Tzw. Stärkebuch (książka stanów dziennych) – nazwisko więźnia Józefa Putka (trzeci od dołu) 
figuruje wśród więźniów wywiezionych z KL Auschwitz 7 lipca 1942 r. 

(strona 98 z datą zestawienia listy, strona 101 z wpisem dotyczącym Józefa Putka). 
(archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)
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usunięcia wyrostka robaczkowego, przeprowadzoną nielegalnie w  obozowym 
szpitalu. Zabieg ten nie był niezbędny dla ratowania Jego życia czy zdrowia, ale 
przeprowadzono go by umożliwić Putkowi pobyt w  szpitalu, co zwalniało Go 
z konieczności wykonywania ciężkich prac109.

W obozie przebywał do wyzwolenia przez wojska amerykańskie w  dniu 
5 maja 1945 r. Po wyzwoleniu został członkiem obozowego Międzynarodowego 
Komitetu Administracyjnego oraz prezesem Komitetu Polskich Więźniów. Po 
powrocie do kraju pod koniec maja 1945 r. został wiceprezesem Rady Naczelnej 
Związku Byłych Więźniów Politycznych Obozów Hitlerowskich.

4. w Polsce Ludowej

4.1. Minister Poczt 
i Telegrafów

Po powrocie z obozu koncentracyjne‑
go w Mauthausen, pod koniec maja 1945 r. 
dr Józef Putek wznowił swoją działalność 
polityczną w  prokomunistycznym, „lubel‑
skim” Stronnictwie Ludowym. We wrześniu 
został wiceprezesem Naczelnego Komitetu 
Wykonawczego, a  16 stycznia 1946 r., ob‑
jął funkcję prezesa Rady Naczelnej Stron‑
nictwa oraz członka prezydium NKW110. 
Redagował także czasopismo chłopskie 
„Przyjaciel ludu”, będące kontynuacją wy‑
dawnictwa przedwojennego.

Adwokat z  Choczni piastował nie 
tylko wysokie stanowiska partyjne, ale 
przede wszystkim znalazł się w  gronie po‑
lityków Stronnictwa Ludowego tworzą‑
cych powojenne władze Polski. Z  ramienia  
SL wszedł bowiem do Krajowej Rady Na‑
rodowej a  po zmianach w  składzie Rządu 

109   K. Dunin‑Wąsowicz, op. cit., s. 87.
110   T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944 – 1991, Warszawa 1991, s. 268‑269.

Chwile wytchnienia od polityki. Braniewo, 
28 lipca 1946 r. (zdjęcie ze zbiorów 

prywatnych Kazimierza Ścigalskiego)
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Jedności Narodowej, 1 marca 1946 r. 
został nominowany na stanowisko 
ministra poczt i  telegrafów111. KRN 
oficjalnie rozwiązano w  styczniu 
1947 r. po sfałszowanych przez ko‑
munistów wyborach do Sejmu Usta‑
wodawczego. Putek został posłem na 
Sejm a w nowym, koalicyjnym rzą‑
dzie Józefa Cyrankiewicza, powoła‑
nym 6 lutego i zaprzysiężonym dzień 
później, objął ponownie stanowisko 
ministra poczt i telegrafów112.

Będąc szefem resortu zainicjo‑
wał wydanie serii znaczków pocz‑
towych z  podobiznami wybitnych 
przedstawicieli ruchu ludowego –  
ks. Stanisława Stojałowskiego, Jaku‑
ba Bojki, Jana Stapińskiego i  Win‑
centego Witosa. Jego staraniem wy‑
dano też znaczki z podobizną Emila 
Zegadłowicza, według projektu wa‑
dowickiego artysty Franciszka Suk‑
narowskiego113. Powierzonym sobie 

resortem kierował do 16 stycznia 1948 r., kiedy w jego miejsce funkcję ministra 
objął prof. Wacław Szymanowski.

Józef Putek rozpoczął także działalność polityczną na gruncie lokalnym. 
W  lipcu 1946 r. odbyło się w  Choczni posiedzenie organizacyjne, na którym 
powołano 16‑osobową Gminną Radę Narodową, w której minister poczt i  tele‑
grafów został przewodniczącym Prezydium114. O  wpływach ludowców, przede 

111  T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 96.
  Od momentu powstania Rządu Jedności Narodowej, w czerwcu 1945 r., nominalnym ministrem poczt i tele‑

grafów był Mieczysław Thugutt, działacz ludowy związany z Mikołajczykiem, syn przedwojennego ludowca, 
wicepremiera i prezesa PSL „Wyzwolenie” Stanisława Thugutta. Ale w związku z jego pozostaniem na emigracji 
resortem faktycznie kierował Tadeusz Kapeliński.

112 Ibidem, s. 97.
113   W zbiorach Kamila Suknarowskiego zachowała się korespondencja między autorem projektu znaczków Fran‑

ciszkiem Suknarowskim a ministrem Putkiem.
114   KG, s. 27‑28.

W ławach rządowych. Józef Putek, minister poczt 
i telegrafów siedzi w drugim rzędzie, za premierem 

Józefem Cyrankiewiczem. (zdjęcie ze zbiorów 
prywatnych Kazimierza Ścigalskiego)

Minister poczt i telegrafów (stoi trzeci z lewej).  
(zdjęcie ze zbiorów prywatnych 

Kazimierza Ścigalskiego)
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wszystkim samego Putka, świadczyć 
może fakt, że w składzie GRN było aż 
11  członków Stronnictwa Ludowego 
i  tylko dwóch ze Stronnictwa Pracy. 
Mimo pełnienia mandatu poselskiego 
i funkcji ministra, choczeński polityk 
aktywnie uczestniczył w  życiu wsi. 
Jako działacz samorządowy przyczy‑
nił się do wyłączenia Choczni z  ob‑
szaru gminy Wadowice i  utworzenia 
z  niej gminy jednostkowej w  marcu 
1946 r.115 Udzielał się w  różnych in‑
stytucjach pożytku publicznego, będąc m.in. członkiem Gminnej Komisji Opieki 
Społecznej. Jego staraniem w 1949 r. reaktywowano orkiestrę strażacką, która rok 
później dała swój pierwszy występ116.

W czerwcu 1950 r. dr Putek ponownie został wybrany przewodniczącym Pre‑
zydium GRN w Choczni117.

4.2. Ponownie w więzieniu

Nad polityczną karierą posła zaczęły jednak zbierać się czarne chmury. 3 paź‑
dziernika 1948 r. na posiedzeniu Prezydium Rady Naczelnej SL dr Putek został 
oskarżony o przedwojenną działalność sanacyjną, pozbawiony stanowiska prezesa 
i wykluczony ze stronnictwa118.

14 października 1950 r. adwokat został zatrzymany przez funkcjonariuszy 
Urzędu Bezpieczeństwa i osadzony w areszcie śledczym na Montelupich w Krako‑
wie, gdzie przetrzymywano go do 30 stycznia 1952 r. Samo aresztowanie i ponad 
roczne więzienie było bezprawne nawet w warunkach ówcześnie obowiązujących 
norm prawnych gdyż Putka, jako posła na sejm chronił immunitet, a władze po‑
zbawiły go nietykalności poselskiej dopiero 30 października 1951 r.119

115   Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z  dnia 29 marca 1946 r. o  utworzeniu gminy wiejskiej 
Chocznia w powiecie wadowickim, województwie krakowskim (Dz. U. RP Nr 22 poz. 143). 

  W 1954 r. Chocznia utraciła status gminy wiejskiej stając się ponownie gromadą.
116   K. Koźbiał, A. Nowakowski, Dzieje szkoły, s. 36.
117   KG, s. 36.
118   T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 268. 
119   Ibidem, s. 414.

Posiedzenie rządu. 
(zdjęcie ze zbiorów prywatnych 

Kazimierza Ścigalskiego)
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Usunięcie ze Stronnictwa a później aresztowanie zakończyło także działal‑
ność samorządową ludowca, o czym lakonicznie wspomina Kronika Gromady 
Chocznia – W dniu 22 października [1950 r.] zostaje zwołane nadzwyczajne 
posiedzenie Gminnej Rady by dokonać wyboru nowego Prezydium, gdyż obecne 
Prezydium z różnych przyczyn nie mogło pracować120. 27 lutego 1951 r. odwołano 
ze składu GRN 5 radnych, w tym dr. Putka, [- -] którzy bądź co nie uczestniczyli 
w pracach Rady bądź też ze względów politycznych nie włączyli się w wykonaw-
stwo [- -]121.

Po opuszczeniu Montelupich polityk nie długo cieszył się wolnością. 22 lip‑
ca 1952 r. został uprowadzony przez władze bezpieczeństwa i osadzony w więzie‑
niu mokotowskim w Warszawie. W styczniu 1953 r. Józef Putek jako więzień bez 
przeprowadzonej sprawy karnej i bez sankcji, decyzją naczelnika opuścił Moko‑
tów122.

Represje władz wobec ludowca nie ograniczyły się tylko do Jego uwięzie‑
nia. Orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej z 29 kwietnia 1953 r. dr 
Putek został skreślony z listy adwokatów, co automatycznie wiązało się z pozba‑
wieniem Go prawa wykonywania zawodu. Jednak w czerwcu minister sprawiedli‑
wości Henryk Świątkowski odwołał tę decyzję choć musiało minąć jeszcze kilka 
miesięcy nim choczeński prawnik został ponownie przyjęty do Zespołu Adwo‑
kackiego w Wadowicach123.

4. 3. Publicysta i badacz dziejów regionu

Po zakończeniu wojny dr Putek wrócił nie tylko do aktywnej działalności po‑
litycznej ale także do publicystyki. Pierwsza Jego powojenna broszura – „Z dziejów 
wsi polskiej”, która wpisywała się w ówczesny nurt publikacji dotyczących „walki 
klasowej polskich chłopów” w XIX i na początku XX w., ukazała się już w 1946 r. 
Kolejną pracę – „Wódka i propinacja wrogiem odbudowy człowieka: polskie prawo 
przeciwalkoholowe”, poseł opublikował rok później. Powołując się m.in. na przykład 
Choczni, gdzie jako wójt przeforsował wprowadzenie prohibicji w 1929 r., Putek 
dowodził wartości zakazu wyszynku alkoholu jako czynnika zdrowego rozwoju 

120   KG, s. 37.
121 KG, s. 38. Informacja o usunięciu dr. Putka z GRN w 1951 r. jest jednocześnie ostatnim wpisem w Kronice 

dotyczącym jego osoby. 
122   T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 414.
123   AOIA Kr., Akta Osobowe dr. Józefa Putka.
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społecznego. W 1948 r. ukazała się, w formie odbitki książkowej, Jego publikacja pt.: 
„Sejm w Ciemnogordzie: szkic z dziejów walki o naukę i kulturę”. Oparta na stenogra‑
mach sejmowych praca poświęcona była dziejom walk o oświatę ludową w Galicji. 
Dr Putek, jako badacz historii wsi polskiej, włączył się w 1947 r. do dyskusji prowa‑
dzonej na łamach „Wsi” i „Nowych Dróg”, w której polemizował m.in. z J. Tepichtem 
i Z. Rybacką na temat genezy podziałów ruchu ludowego w Polsce.124

W 1947 r. ukazało się kolejne, trzecie wydanie „Mroków średniowiecza”. Ta 
skrajnie antyklerykalna książka, która w  latach 30. wywołała skandal, w  nowej 
rzeczywistości politycznej była jak najbardziej pożądana. Nowe, uzupełnione wy‑
danie opatrzone było wstępem Emila Zegadłowicza i Marii Koszyc.125

Działalność publicystyczną przerwało aresztowanie i  dopiero w  latach 50. 
dr Putek wrócił do pisania i dokumentowania dziejów regionu. Korzystając z bo‑
gatej dokumentacji dotyczącej ziem dawnego Księstwa Oświęcimskiego i  Za‑
torskiego, protokołów i  ksiąg sądowych okolicznych wsi, aktów lustracyjnych, 
dokumentów parafialnych, akt archiwum wójtostwa wadowickiego „na Mikoła‑
ju”, wreszcie własnych zbiorów (głównie ksiąg sądowych i aktów wsi Choczni), 
Putek opublikował w  1959 r. kilkusetstronicową pracę pt.: „Miłościwi panowie 
i krnąbrni poddani. Szkice z dziejów poddaństwa, pańszczyzny i innych form uci-
sku społecznego na dawnym pograniczu śląsko – polskim”. Książka ta doczekała się 
drugiego wydania, pod zmienionym nieco tytułem: „„Miłościwe pany i krnąbrne 
chłopy włościany. Szkice i  sylwetki z dziejów poddaństwa, pańszczyzny, grabieży 
sądowych  i innych form ucisku społecznego na dawnym pograniczu śląsko – pol-
skim” (1969 r.).

Omawiając działalność Józefa Putka jako historyka regionu i dokumentali‑
sty nie można pominąć opracowanej przez Niego „Stuletniej choczeńskiej księgi 
zdarzeń i ludzi 1863-1963”, której powstanie budziło jednak liczne kontrowersje. 
Powstała ona bowiem na bazie kroniki szkolnej, założonej jeszcze w XIX w., która 
w latach 50. znalazła się w zbiorach dr. Putka. Opisywał On na jej kartach także 
dzieje własnego życia, m.in. okres wójtostwa w Choczni a także „nanosił popraw‑
ki” na zapisany tekst, chcąc, jak sam napisał w dedykacji, oczyścić „[‑ ‑] Księgę 
z różnych małoważnych plew i sieczki [‑ ‑]”126. 

124   S. Kieniewicz, Walka klasowa chłopów polskich, „Kwartalnik Historyczny”, 1950/1951, rok LVIII, zeszyt 1‑2,  
s. 55.

125  Kolejne wydania Mroków średniowiecza ukazywały się w latach: 1956, 1966 i 1985.
126   J. Putek, Stuletnia choczeńska księga zdarzeń i ludzi 1863‑1963 (maszynopis). 
  Kronika wróciła do archiwum szkolnego w Choczni dopiero w 1975 r.



108

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

4. 4. Ostatnie lata życia

W 1956 r. w czasie politycznego przesilenia w Polsce, dr Putek po raz ostatni 
podjął próbę powrotu do aktywnej polityki. Na fali październikowej odwilży przed 
wyborami do Sejmu adwokat zgłosił swoją własną listę, poza oficjalną listą Frontu 
Jedności Narodu. Obok jego nazwiska znalazło się na niej jeszcze pięciu działaczy 
ludowych z Wadowic i Oświęcimia. Okręgowa Komisja Wyborcza oczywiście nie 
zarejestrowała listy wskazując na „uchybienia formalne” – przekroczenie terminu 
zgłaszania kandydatów127. Przy uwzględnieniu ówczesnej sytuacji lista wyborcza 
Józefa Putka obudziła zrozumiałe emocje. W Powiatowym Domu Kultury w Wa‑
dowicach odbył się wiec, podczas którego dyskutowano nie tylko o manifestacji 
politycznej ludowca ale także o bieżących wypadkach, w tym drażliwych dla władz 
kwestiach prześladowań i stalinizacji kraju. O temperaturze wydarzeń świadczyć 
może fakt, że do Wadowic, celem ostudzenia sytuacji, przyjechał i sekretarz Komi‑
tetu Wojewódzkiego PZPR Bolesław Drobner128.

W styczniu 1957 r. Komisja Rehabilitacyjna przy Naczelnym Komitecie Zjed‑
noczonego Stronnictwa Ludowego przywróciła Putkowi pełne prawa członkow‑
skie. Wyczerpany wydarzeniami ostatnich lat i coraz bardziej upadający na zdro‑
wiu, a przede wszystkim rozgoryczony wcześniejszą postawą stronnictwa wobec 
jego osoby, choczeński ludowiec zrezygnował z powrotu do partii.

Zakończenie aktywnej działalności politycznej i  odzyskanie prawa wyko‑
nywania zawodu prawnika umożliwiło Putkowi zajęcie się prowadzeniem wła‑
snej kancelarii adwokackiej  i radcowskiej. Świetny mówca sejmowy był równie 
dobrym i błyskotliwym obrońcą, stosującym często niekonwencjonalne metody 
prowadzenia spraw sądowych. Ta niekonwencjonalność nie zawsze kończyła się 
dla niego dobrze. Z dokumentów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie wyni‑
ka, że w latach 1955‑1956 prowadzono przeciwko prawnikowi dwa postępowania 
dyscyplinarne – w  1955 r. w  Samodzielnym Wydziale Adwokatury a  w  1956 r. 
w Wyższej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Adwokatów w Warszawie. To drugie 
dotyczyło nieprawidłowości jakich dopuścić się miał dr Putek podczas prowadze‑
nia sprawy o tantiemy należne rodzinie Emila Zegadłowicza od ZAiKS129. W swej 

127   P. Wyrobiec, Życie polityczne Wadowic w latach 1951-1995, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. E. Koto‑
wiecki, A. Nowakowski, G. Studnicki, Wadowice 1997, s. 154. por. A. Nowakowski, K. Koźbiał, Dzieje szkoły, s. 
33.

128   P. Wyrobiec, Życie polityczne Wadowic, s. 154‑155.
129   AOIA Kr., Akta Osobowe dr. Józefa Putka.
  Po wojnie pojawiła się konieczność zaopiekowania się rękopisami Zegadłowicza i ochroną jego praw autor‑

skich. Z upoważnienia Związku Literatów Polskich spuścizną zmarłego w lutym 1941 r. w Sosnowcu pisarza za‑
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krótkiej powojennej działalności prawniczej choczeński adwokat reprezentował 
także braci – gen. Waleriana Czumę, płk. Waleriana Czumę i prof. prawa Ignacego 
Czumę, w zakończonej sukcesem sprawie spadkowej, po ich matce Emilii130.

W styczniu 1958 r. dr Putek doznał wylewu krwi do mózgu i lewostronnego 
paraliżu ciała. W związku z chorobą przeszedł na rentę inwalidzką, a w 1960 r. 
Rada Adwokatów w Krakowie przyznała mu zasiłek jako osobie szczególnie zasłu‑
żonej. Przykuty do łóżka przez ponad 16 ostatnich lat życia adwokat zajmował się 
dokumentowaniem historii Choczni oraz spisał kilkusetstronicowe pamiętniki. 
Wśród gości, którzy odwiedzali go w tym czasie byli także księża, bowiem stosu‑
nek zdeklarowanego antyklerykała do Kościoła uległ zmianie. Na dwa lata przed 
śmiercią dr. Putka odwiedził Go arcybiskup Adam Kozłowiecki, którego ludowiec 
poznał w czasie okupacji, kiedy razem byli w więzieniu na Montelupich a później 
w obozie koncentracyjnym w Auschwitz.

Józef Putek zmarł w swoim domu w Choczni 10 maja 1974 r. Dwa dni później, 
w niedzielę odbył się jego pogrzeb, który „[‑ ‑] odprawiał z wszelkimi ceremo‑
niami i  jako mszę św. śpiewaną Ks. Kanonik Bronisław Michalski, – w  intencji 
Zmarłego, który zmarł zaopatrzony Sakramentami św., co oczywiście ludzie ko‑
mentowali różnie [‑ ‑]”131. „[‑ ‑] ogromne tłumy ludzi, którzy przybyli na pogrzeb, 
– stali również przed Kościołem i na drodze, skąd kondukt żałobny miał przybyć, 
– słychać było pieśni księży, – to znowu na odmianę grę marsza żałobnego przez 
orkiestrę Choczeńską, – poczem za chwilę ukazała się trumna ze Zmarłym, którą 
na ramionach niosło 6‑ciu Strażaków, a na trumnie, – zdala widoczny był duży 
bukiet żywych kwiatów, z których spływały długie szarfy w barwach narodowych 
[‑ ‑]”132. Dr Putek został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu pa‑
rafialnym w Choczni. Ze względu na religijny charakter uroczystości nie wzięli 
w nich udziału przedstawiciele ZSL i władz państwowych.

jął się jego długoletni przyjaciel Edward Kozikowski. Interesy rodziny reprezentował zaś dr Józef Putek. Wśród 
ich wspólnych działań znalazło się m.in.:  porozumienie z ZAiKS w sprawie tantiem z tytułu realizacji filmu 
„Domek z kart”, który powstał w oparciu o rękopisy Zegadłowicza (por. E. Kozikowski, Portret Zegadłowicza 
bez ramy, s. 552‑556).

130   AOIA Kr., Akta Osobowe dr. Józefa Putka.
  „Czumówka”, której właścicielami byli Jan i Emilia Czumowie obejmowała 8 hektarów ziemi, ciągnącej się dłu‑

gim pasem od ul. Zygmunta Krasińskiego, gdzie znajdował się ich dom, aż do działu choczeńskiego. Jan zmarł 
w 1933 r. a Emila w czasie okupacji. Zgodnie z prowadzoną przez Niemców polityką wysiedleń i wywłaszcza‑
nia polskich majątków na ziemiach wcielonych do Rzeszy, „Czumówka” została skonfiskowana przez władze 
okupacyjne. Po zakończeniu działań wojennych jako mienie poniemieckie, przejęło ją miasto. Rodzeństwo 
Czumów, w imieniu których sprawę spadkową prowadził dr Putek, odzyskało na pewien czas majątek (por. 
R. A. Gajczak, Wadowice. Miasto rodzinne Jana Pawła II, Warszawa 1986, s. 81‑82 ).

131   Turała, t. I, Rozdz. 18, „Śmierć i pogrzeb Dra Józefa Putka”, s. 5. 
132   Ibidem, s. 4.
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Młody ludowiec z  małej galicyjskiej wioski koło Wadowic zdobył mandat 
do pierwszego parlamentu odrodzonej Rzeczpospolitej jako polityk o ukształto‑
wanym kręgosłupie ideowym. Podwaliny pod myśl polityczną Józefa Putka dała 
rozbudzona świadomość narodowa choczeńskich chłopów jeszcze na długo przed 
odzyskaniem niepodległości. Radykalizm Putka w połączeniu ze skrajną krytyką 
Kościoła poszedł jednak znacznie dalej niż umiarkowana mimo wszystko ideolo‑
gia ludowców z rodzinnej wsi.

Jako parlamentarzysta Putek był konsekwentny w swej polityce, a jego dzia‑
łalność budziła skrajne emocje – zwłaszcza kiedy podejmował kwestie relacji pań‑
stwo – Kościół. Swoją krytykę pozycji i  roli Kościoła w Polsce przedstawiał nie 
tylko z sejmowej mównicy, ale poświęcił jej setki stron swoich publikacji, przede 
wszystkim skrajnie antyklerykalne „Mroki średniowiecza”. Stosunek do Kościoła 
często przesłaniał mu jednak interes społeczny – jako wójt Choczni w konflikcie 
z miejscowym proboszczem podzielił wieś, a sam został obłożony za swą antyko‑
ścielną działalność interdyktem.

W środowisku politycznym dr Putek budził liczne kontrowersje. Z  jednej 
strony konsekwencja jaka charakteryzowała jego politykę i nieprzejednana kryty‑
ka obozu piłsudczykowskiego po zamachu majowym doprowadziła Go do Brze‑
ścia, z drugiej – zdecydował się, po usunięciu ze Stronnictwa Ludowego i wbrew 
wcześniejszemu stosunkowi do władz, utworzyć prosanacyjny Związek Polskich 
Ludowców i startować do ostatniego parlamentu II RP z listy państwowej. Narażał 
się tak władzy jak i własnemu stronnictwu.

Po wojnie, którą Putek spędził w hitlerowskich więzieniach i obozach kon‑
centracyjnych, ludowiec uwierzył nowej, komunistycznej władzy, widząc szansę 
na przeprowadzenie radykalnych reform społecznych. Jak bardzo musiał czuć się 
rozczarowany i oszukany, gdy z zarzutem współpracy z sanacją spędził bez sądu 
trzy lata w stalinowskich więzieniach.

Ostatnie kilkanaście lat Jego życia to przede wszystkim cierpienia związane 
z  chorobą a  jednocześnie świadomość niezrozumienia i  zapomnienia, jakie Go 
spotkało po jakże burzliwym żywocie.
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Wykaz publikacji Józefa Putka

Kler pod pręgierzem Sejmu! Mowa posła Dra Józefa Putka wygłoszona  
w Sejmie w dniu 4 marca 1920 roku podczas debaty nad sprawozdaniem komisji 
administracyjnej w sprawie zniesienia prawa patronatu, Kraków 1920

Walka o wolność sumienia w Polsce, Kraków 1921

Ochrona drobnych dzierżawców rolnych, 1924

Konkordat czy rozdział Kościoła od Państwa? Mowa posła Dra Józefa Putka 
wygłoszona w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej 26 marca 1925 r. podczas debaty 
nad Konkordatem, Warszawa 1925

Obywatelskie prawo zgromadzeń według ustawy o zgromadzeniach z dnia 
11. 03. 1932 r. Dz. U. Rz. P. nr 48 poz. 450 wraz z przypisami wykonawczymi 
i objaśnieniami, Tarnów 1932

Pierwsze występy polityczne włościaństwa polskiego 1848-1861, Kraków 1934

Mroki średniowiecza. Obyczaje, przesądy, fanatyzm i okrucieństwa w dawnej 
Polsce, Kraków 1935

Bałagan biurokratyczny i śmierć samorządu, Kraków 1936

Pod brzemieniem starodawnego militaryzmu. Wojskowe stacje, konsystencje, egzakcje 
i rekrutacje od XVI do XVIII w. na terenie Księstwa Zatorskiego, Kraków 1936

Przeżytek rosyjski w Polsce, Kraków 1936

O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie, Kraków 1938

Z dziejów wsi polskiej, Warszawa 1946

Wódka i propinacja wrogiem odbudowy człowieka: polskie prawo 
przeciwalkoholowe, Warszawa 1947

Sejm w Ciemnogrodzie: szkic z dziejów walki o naukę i oświatę, Warszawa 1948

Miłościwi panowie i krnąbrni poddani. Szkice z dziejów poddaństwa, pańszczyzny 
i innych form ucisku społecznego na dawnym pograniczu śląsko-polskim, Kraków 1959
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Summary

Marcin Witkowski

the peOple’s triBune.
the Matter OF józeF putek.

Józef Aleksy Putek, Juris Doctor, (1892‑1974) was a well‑known peasant 
activist during the interwar period. He had been involved in the peasant movement 
since his school years, when he attended the Wadowice gymnasium. After the end 
of the First World War, he held a seat in the Sejm for several terms (1919‑1930 and 
1938‑1939) and came to be known as an excellent parliamentar. 

He also worked in local government, acting as of Vogt in Chocznia (1919‑1929). 
During the interwar period he was active in several peasant parties, taking on high 
party functions in the Polish Leftist Peasant's Party, the Polish Liberation Peasant 
Party, and the Peasant Party. He was a fierce critic of the Church and its position in 
the nation, and a conflict with the parson in Chocznia led to his being punished by 
an interdict (1928). He was imprisoned by the Sanation government in the fortress 
of Brzesko, and was tried and sentenced to one of the harshest punishments, part 
of which he served in the prison in Wadowice. As an attorney he was involved in 
the defence Emil Zegadłowicz’s novel Motory, which had been confiscated by the 
censors.During the occupation he was imprisoned in the Montelupi prison in 
Kraków, in Wiśnicz and in the Auschwitz and Mauthausen concentration camps, 
where he took part in the camps’ underground resistance. After the war, Dr. Jur. 
joined the leadership of the pro‑Communist Peasant Party, and was a delegate to the 
National Council and the Legislative Seym (1945‑1951) and was Post and Telegraph 
Minister. He was arrested under suspicion of collaboration with the Sanation 
regime, and spent three years in the Montelupi and Mokotów prisons without trial 
or sentence. After his release from prison he worked for several years as an attorney.
Beginning in 1958, partially paralysed due to a stroke, he remained permanently 
in his home. Dr. Jur. wrote several dozen of publications and pamphlets, most 
infamously the provocative and anticlerical “The Darkness of the Middle Ages" and 
numerous works on the history of the region and the Polish countryside.
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Marcin Witkowski

ks. dr czesław skOwrOn 
(17 czerwca 1924 – 26 sierpnia 2012)

Postać kapłana rodem z Choczni i absol‑
wenta wadowickiego gimnazjum zasługuje 
na szczególną uwagę przede wszystkim przez 
wzgląd na Jego zasługi związane z dokumen‑
towaniem kultu Jadwigi Królowej, przez co 
walnie przyczynił się do Jej beatyfikacji przez 
zatwierdzenie kultu oraz kanonizacji, dokona‑
nej przez Jana Pawła II na krakowskich Bło‑
niach w 1997 r.

Z kolei początek Jego kapłańskiej drogi 
przypadł na okres wzmożonych represji ko‑
munistycznych władz wobec Kościoła kra‑
kowskiego a On sam, zaledwie rok po święce‑
niach, znalazł się w więzieniu, gdzie poddano 
go brutalnemu śledztwu. Z  racji udziału ks. 
Skowrona w  śledztwie, którego finałem był 
pokazowy „proces kurii krakowskiej”, w  po‑
niższej nocie biograficznej poświęcono tym wydarzeniom nieco więcej miejsca.

Ks. dr Czesław Skowron urodził się 17 czerwca 1924 r. w Choczni. Był sy‑
nem Jana i  Anny z  Dąbrowskich. Rodzice prowadzili niewielkie gospodarstwo, 
ojciec pracował także na kolei1. Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnej 
wsi, w 1936 r. rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum im. Marcina Wado‑
wity w  Wadowicach (od 1938 r. Państwowym Gimnazjum i  Liceum). Wybuch 
wojny przerwał naukę, ale w październiku 1939 r., staraniem nauczyciela języka 

1   Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (dalej: AKMKr.), Aneo 1951, Pers A ks. C. Skowrona, b.p. (akta 
osobowe ks. Czesława Skowrona).

Ks. Czesław Skowron 
(zdjęcie ze zbiorów

 ks. Edwarda Stańka)
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niemieckiego i historii Józefa Titza, udało się uzyskać zgodę niemieckich władz 
okupacyjnych i uruchomić na kilka tygodni szkołę. Uczniowie otrzymali wówczas 
zadanie opisania swoich przeżyć z pierwszych dni wojny. Czesław Skowron, wów‑
czas uczeń klasy IV B, zrelacjonował w swoim wypracowaniu tragiczne wydarze‑
nia jakie miały miejsce w rodzinnej wsi od niedzielnego poranka 3 września do 
wkroczenia wojsk niemieckich, rankiem 4 września 1939 r.2

W nowym podziale administracyjnym okupowanych ziem polskich Chocz‑
nia znalazła się w granicach III Rzeszy. Czesław Skowron przez pierwsze miesiące 
okupacji pracował w gospodarstwie rodziców, ale w kwietniu 1940 r. został zesła‑
ny przez Niemców do przymusowej pracy do Zabrza na Górnym Śląsku. Po roku 
przeniesiono Skowrona w Sudety, gdzie pracował jako robotnik w tartaku3.

Po wojnie, w 1946 r. Czesław Skowron dokończył naukę w klasie II liceum 
(wydział humanistyczny) u prof. Józefa Półgroszka, zdając w lipcu maturę4. Na‑
stępnie ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej 
i 4 listopada 1951 r. został wyświęcony w katedrze wawelskiej przez metropolitę 
krakowskiego, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. Pierwszą parafią księdza, w któ‑
rej pracował od 20 listopada, był kościół św. Marcina w Krzeszowicach5.

Kiedy byłem wikarym w Krzeszowicach, podczas kazań ośmieliłem się brać w obronę 
duchownych znieważanych w partyjnych gazetach. Dostawałem anonimowe pogróżki, że 
marnie skończę, jeśli się nie powstrzymam. [- -] Kiedyś [- -] w środku nocy słyszę pukanie 
do okna, otwieram, a tu nieznajomy mężczyzna prosi, bym go wyspowiadał. Prowokator 
czy dusza w opałach? Cóż począć, wyspowiadałem człowieka, na szczęście nie okazał się 
prowokatorem, wkrótce zresztą również został aresztowany6.

16 sierpnia 1952 r. ks. Skowron rozpoczął pracę w archiwum Kurii Metropoli‑
talnej w Krakowie, pracując jednocześnie w parafii w Bieńczycach7.

2   Wrzesień 1939. Wspomnienia uczniów wadowickiego gimnazjum i liceum, red. P. Wyrobiec, M. Witkowski, Wa‑
dowice 2009, s. 192‑193.

3   AKMKr., Aneo 1951, Pers A ks. C. Skowrona, b.p.
  W związku z prowadzoną przez hitlerowskie władze polityką wysiedleń polskiej ludności i sprowadzania w jej 

miejsce niemieckich kolonistów, 10 grudnia 1940 r. Niemcy przeprowadzili akcję wysiedlenia mieszkańców 
Choczni. (por. A. Nowakowski, K. Koźbiał, Dzieje szkoły w  Choczni Dolnej. W  Stulecie zbudowania szkoły  
(1911-2011), Rzeszów 2011, s. 30).

4   G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991, s. 358.
5   Elenchus Venerabilis Cleri Archidioeceseos Cracoviensis pro Anno Domini 1952, Kraków 1952, s. 16.
6   Czasami mocni, czasami słabi. W 50 lat po procesie Kurii Krakowskiej. Z ks. Czesławem Skowronem rozmawia 

Jan Strzałka, „Tygodnik Powszechny”, nr 4, 26 stycznia 2003, s. 14.
7   AKMKr., Aneo 1951, Pers A ks. C. Skowrona, b.p.
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Początek lat 50. był dla krakowskiego Kościoła bardzo trudny. W lipcu 1951 r. 
zmarł książę kardynał Adam Stefan Sapieha, niekwestionowany autorytet, z któ‑
rym liczyli się nawet komuniści. Zgodnie z  wolą umierającego, Jego następcą 
został, pełniący dotąd urząd administratora apostolskiego, arcybiskup lwowski 
Eugeniusz Baziak. Represje władz stalinowskich uderzyły w  różne sfery funk‑
cjonowania Kościoła. W lipcu 1952 r. zlikwidowano niższe seminaria duchowne 
i część nowicjatów zakonnych, wzmogła się cenzura i trudności przy kolportażu 
pism katolickich. Władze systematycznie pozbawiały Kościół majątku, odbierając 
mu m.in. obiekty należące do zakonów i upaństwawiając szpitale przez nie dotąd 
prowadzone. Uderzono w instytucje charytatywne, przede wszystkim odbudowa‑
ny po wojnie przez kardynała Sapiehę „Caritas”8.

Walka z  Kościołem odbywała się także na niwie oświaty. Systematycznie 
usuwano ze szkół naukę religii i zwalniano katechetów. Pierwszym liceum ogól‑
nokształcącym w archidiecezji krakowskiej, w którym zwolniono katechetę było 
liceum w  Krzeszowicach, gdzie prawo do nauczania religii odebrano właśnie 
ks. Skowronowi9.

Działania przeciw Kościołowi krakowskiemu połączono z  rozpracowywa‑
niem antykomunistycznej konspiracji. Funkcjonariusze Wydziału V Wojewódz‑
kiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) w Krakowie, odpowiedzial‑
nego za zwalczanie Kościoła, zaczęli zbierać informacje na temat księży, którzy 
w czasie okupacji byli kapelanami oddziałów partyzanckich. Wśród nich znalazł 
się wikariusz z Rabki, ks. Józef Lelito, zaprzysiężony na kapelana Narodowej Or‑
ganizacji Wojskowej (NOW)10. Pod koniec 1951 r. ks. Lelito nawiązał kontakt 
ze swoim starym dowódcą z NOW – Janem Szponderem (ps. „Andrzej”), który  

8   Ks. P. Mardyła, Duszpasterstwo w czasach stalinowskich. Władze komunistyczne wobec działalności duszpaster-
skiej Kościoła rzymskokatolickiego w archidiecezji krakowskiej w latach 1945-1956, Kraków 2009, s. 355‑423.

  Od 1951 r. władze zaczęły usuwać siostry nazaretanki ze szpitala w Wadowicach. 3 lipca 1952 r. w wyniku sko‑
ordynowanej akcji UB na terytorium całego kraju, zlikwidowano niższe seminaria zakonne. W Wadowicach los 
ten spotkał Małe Seminarium Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (OO. Pallotynów) na Kopcu oraz Małe 
Seminarium Karmelitów Bosych na „Górce”. (por. C. Gil OCD, Karmelici Bosi w Wadowicach, Kraków 2010, 
s. 215‑228; E. Kotowiecki, Wadowiccy lekarze, Wadowice 1996, s. 29; R. A. Gajczak, Wadowice, miasto rodzinne 
Jana Pawła II, Warszawa 1986, s. 140; J. Marecki, Likwidacja niższych seminariów zakonnych na terenie woj. kra-
kowskiego w 1952 r., w: Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. 
Studia i materiały, Tom 1, red. R. Terlecki, ks. J. Szczepaniak, Kraków 2007, s. 135‑164).

9   Ibidem, s. 312.
10   Ks. Lelito (ps. „Szymon”) nie zaprzestał swej konspiracyjnej działalności wraz z końcem wojny. W 1946 r. został 

komendantem powiatowym NOW w Skawinie. W obawie przed aresztowaniem wyjechał do Krosna Odrzańskie‑
go w Zielonogórskiem, gdzie przebywał pod przybranym nazwiskiem u ks. Jana Stępnia, kapelana AK i NOW. 
W 1947 r., w związku z amnestią, wrócił do Skawiny i ujawnił się. Rozpoczął pracę jako wikary w Niedźwiedziu 
k. Mszany Dolnej a następnie w Rabce (P. Mardyła, F. Musiał, Lelito Józef (1915-1978), w: Leksykon duchowieństwa 
represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, Warszawa 2003, t. 2, ss. 161‑164; ks. T. Isakowicz – 
Zalewski, Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej, Kraków 2007, s. 33).
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działał wówczas w  emigracyjnym Wydziale Krajowym Rady Politycznej. Infor‑
macje o sytuacji Kościoła w Polsce ks. Lelito otrzymywał m.in. od notariuszy Ku‑
rii Krakowskiej, ks. Jana Pochopienia i ks. Modesta Wita Brzyckiego. Wysyłał je 
osobiście lub przez innego rabczańskiego wikariusza ks. Franciszka Szymonka11.

W listopadzie 1952 r. bezpieka uwięziła księży Lelitę i Szymonka, a także ku‑
rialnych notariuszy – księży Pochopienia i Brzyckiego. Przeprowadzono także re‑
wizję w budynku Kurii.

17 listopada [- -] nastąpiła pierwsza rewizja na Franciszkańskiej 3. Pałac Bisku-
pi został otoczony, brama zamknięta, a ubecy poszli prosto do kancelarii. Przetrząsnęli 
biurka i szafy, interesowały ich szczególnie informacje o parafiach, dostarczane do Kurii 
przez księży z całej diecezji. Były to sprawozdania z pracy duszpasterskiej [- -]12.

24 listopada 1952 r. ks. Czesław Skowron został zatrzymany w swoim miesz‑
kaniu przez funkcjonariuszy WUBP i  przewieziony do Pałacu Biskupiego przy 
ul. Franciszkańskiej 3 i  jeszcze tej samej nocy osadzony w więzieniu na Monte‑
lupich13. Aresztowanie miało związek z zajmowanym przez Niego stanowiskiem 
archiwariusza Kurii a bezpieka była zainteresowana dokumentami przechowywa‑
nymi w archiwum, o których dowiedziała się w trakcie przesłuchań od ks. dr. Bo‑
lesława Przybyszewskiego, kanclerza Kurii.

Wiedzieli, czego w Kurii szukać [- -] bo od razu kazali mi zabrać klucze do archi-
wum. Kiedy je otworzyłem, wszedł tam z nami Przybyszewski. Ubecy pytali go: „Gdzie 
ta teczka?” Podchodząc do miejsca obok dawnych drzwi odpowiedział: „Tu była, ale 
jej nie ma”. Więc ubecy do mnie z tym samym pytaniem. Wiem, że nie ma co przeczyć, 
bo jeśli powiem, że nie mam pojęcia, przetrząsną archiwum i w końcu odkryją tajem-
nicę. Powiadam, że stare teczki przeniosłem pod okno. Major dowodzący ubekami bie-
rze jedną z nich i triumfalnie zwraca się do podwładnych: „Zwróćcie uwagę, pachnie 
trupem!”. Teczka pachniała trupim odorem, bo zawierała dokumenty wydobyte przy 
ekshumacji grobów katyńskich w 1943 r. Niemcy przewieźli przedmioty ekshumowane 
z mogił do analizy w Krakowie, ktoś zabrał im jedną teczkę i przekazał ks. Kurowskie-
mu, ten zaś zaniósł ją do Kurii. Ze strzępów listów czy dokumentów odnalezionych 
przy ciałach bez cienia wątpliwości można było wywnioskować, kto i kiedy popełnił 

11   P. Mardyła, Duszpasterstwo w czasach stalinowskich, s. 84.
12   Czasami mocni, czasami słabi. W 50 lat po procesie Kurii Krakowskiej, s. 14.
13   P. Mardyła, Duszpasterstwo w czasach stalinowskich, s 84.
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zbrodnię. W Kurii, po śmierci kard. Sapiehy, o teczce wiedziało zaledwie kilka osób: 
ks. Kurowski, ks. Przybyszewski i  archiwariusz, czyli ja, bo przenosząc kiedyś stare 
dokumenty zainteresowałem się zawartością. Przybyszewski zdradził więc ten nasz 
sekret ubekom14.

Podczas rewizji w  kurii funkcjonariusze WUBP znaleźli także pieniądze 
(w sumie 37  tysięcy dolarów) i zabytkową broń, z czym wiązało się absurdalne 
oskarżenie, że na Franciszkańskiej zbrojono się na wypadek wojny.

W ciągu kolejnych dni aresztowano biskupów: metropolitę Eugeniusza Ba‑
ziaka i sufragana krakowskiego Stanisława Rosponda oraz księży: sekretarza i ka‑
pelana kardynała Sapiehy Rudolfa Schmidta, referenta Kurii i wiceoficjała Sądu 
Metropolitalnego Tadeusza Kurowskiego oraz sekretarza Kurii Mieczysława No‑
worytę15.

Od końca listopada 1952 r. ks. Skowron przebywał w areszcie śledczym na 
Montelupich.

W kilkuosobowej celi siedziałem z akowcami i złodziejami. [- -] Kiedy mnie za-
mknęli [- -] nie miałem złudzeń co do swego losu. Wypierałem się wprawdzie, jako-
bym coś wiedział o  zawartości teczki katyńskiej, mówiąc, że tylko ją przenosiłem, 
nie przeglądałem. Podejrzewałem, że ubecy mi nie wierzą, a  nawet gdyby – mogą 
zlikwidować na wszelki wypadek. [- -] Pogodziłem się z myślą, że żywy z Montelupich 
nie wyjdę16.

14   Czasami mocni, czasami słabi. W 50 lat po procesie Kurii Krakowskiej, s. 14.
  Teczka zawierała pamiątki po 32 polskich oficerach zamordowanych w Katyniu, m.in. książeczki wojskowe 

i medaliki. Funkcjonariusze UB zabrali teczkę i przekazali ją do archiwum MSW, odnalazła się niespodziewanie 
w 1990 r. – ówczesny minister spraw wewnętrznych Krzysztof Kozłowski przekazał dokumenty ks. kardynałowi 
Franciszkowi Macharskiemu (por. D. Walusiak, Katyńskie relikwie, „Tygodnik Katolicki Niedziela”, 22/2003).

15   P. Mardyła, Duszpasterstwo w czasach stalinowskich, s 84.
  Ks. prałat Tadeusz Kurowski urodził się w 1900 r. w Wadowicach, początkowo studiował prawo na UJ, jednak 

po IV roku przeniósł się na Wydział Teologiczny. Wyświęcony na kapłana w 1930 r. przez kard. Adama Stefana 
Sapiehę. W latach 1931‑1932 studiował w Collegium Angelicum w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z teologii. 
Zaufany doradca kardynała Sapiehy i Jego kapelan (1933‑1936). Pełnił funkcję kapelana akademickiego (1933‑
1945) i przewodniczącego Katolickiego Komitetu Akademickiego przy kościele św. Anny. Asystent na Wydziale 
Teologicznym UJ. W czasie hitlerowskiej okupacji więzień gestapo. Od 1945 r. był proboszczem parafii św. Flo‑
riana w Krakowie i najbliższym współpracownikiem kardynała Sapiehy, który wyznaczył Go nawet na Swojego 
następcę w razie okoliczności uniemożliwiających dalszą pracę Metropolity. Decyzją kardynała, pod opiekę 
ks. prałata Kurowskiego do parafii św. Floriana skierowany został młody wikary, ks. Karol Wojtyła. Ks. Kurow‑
ski pełnił wiele istotnych funkcji kościelnych i kurialnych – członka Kapituły Katedralnej (od 1950 r.), wiceofi‑
cjała Sądu Metropolitalnego, referenta gospodarczego Kurii, deputata w Seminarium Archidiecezjalnym, egza‑
minatora posynodalnego i egzaminatora do jurysdykcji. Aresztowany w 1952 r. był więziony na Montelupich 
a następnie w więzieniu MBP w Warszawie (do lipca 1953 r.). Zmarł w 1964 r. (Elenchus, op. cit., s. 2‑3, 5; Księga 
Sapieżynska, t. 2, red. ks. J. Wolny, R. Zawadzki, Kraków 1986, ss. 639‑642, 670; M. Lasota, Donos na Wojtyłę, 
Kraków 2006, s. 39‑40; P. Mardyła, Duszpasterstwo w czasach stalinowskich, s. 78‑104; G. Studnicki, Kto był kim 
w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 136).

16   Czasami mocni, czasami słabi. W 50 lat po procesie Kurii Krakowskiej, s. 14.
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W trakcie śledztwa księdza poddawano psychicznym i fizycznym torturom.

Przesłuchania, jak to przesłuchania – były brutalne. Ciągle mnie kuszono, propo-
nując, bym się zaangażował w budowę socjalizmu w Polsce, czyli zgodził na współpracę 
z bezpieką, a kiedy odmawiałem, przesłuchujący stawali się mniej grzeczni. Kapitan Flo-
rian Meder [wł. Mederer – przyp. MW] pluł mi w twarz17.

W styczniu 1953 r. przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie odbył się 
proces, który do historii przeszedł jako „proces kurii krakowskiej”. Czterech księży 
– Modesta Wita Brzyckiego, Józefa Lelito, Jana Pochopienia i Franciszka Szyman‑
ka, oraz trzy osoby świeckie – Edwarda Chachlicę, Michała Kowalika i Stefanię Ro‑
spond, oskarżono o szpiegostwo na rzecz USA, współpracę z niemieckim okupantem 
i udział w „faszystowskim” NOW. Zapadły aż trzy wyroki śmierci18. Do egzekucji nie 
doszło, ale komunistyczne władze osiągnęły swój cel, otwierając sobie drogę do dal‑
szych represji wobec Kościoła – m.in. wydania „Dekretu o obsadzaniu duchownych 
stanowisk kościelnych”, procesu biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, wreszcie 
aresztowania i internowania prymasa, kardynała Stefana Wyszyńskiego19.

Ks. Czesław Skowron nie znalazł się wśród oskarżonych w procesie kurii kra‑
kowskiej, ale nie oznaczało to jego zwolnienia. W lutym 1953 r. MBP rozpoczęło 
bowiem przygotowania do kolejnego procesu, który miał udowodnić działalność 
szpiegowską biskupów krakowskich na rzecz Watykanu. W śledztwie postanowio‑
no wykorzystać wciąż więzionych księży – trzech z nich przewieziono do więzie‑
nia MBP w Warszawie (w tym ks. Kurowskiego), pozostawiając na Montelupich 
księży: Przybyszewskiego i Skowrona. Jednak w czerwcu (z niewyjaśnionych przy‑
czyn) bezpieka zrezygnowała ze śledztwa i 21 lipca księża odzyskali wolność20.

Po zwolnieniu z więzienia ks. Skowron zgłosił się do Kurii do dyspozycji bp. 
Franciszka Jopa, od grudnia 1952 r., tj. od momentu internowania abp. Baziaka,  

17   Czasami mocni, czasami słabi. W 50 lat po procesie Kurii Krakowskiej, s. 14.; por. W. Frazik, M. Korkuć, Woje-
wództwo krakowskie, w: Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, Tom I 1944‑1956, red. K. Szwa‑
grzyk, Warszawa 2005, s. 244.

18   Szczegółowo o procesie w: F. Musiał, M. Lasota, Kościół zraniony. Proces księdza Lelity i sprawa kurii krakow-
skiej, Kraków 2003.

19   W. J. Wysocki, Osaczanie prymasa. Kardynał Stefan Wyszyński jako „podopieczny” aparatu bezpieczeństwa w la-
tach 1953-1956, Warszawa 2002, s. 27‑37. W związku z przygotowywanym procesem Kurii krakowskiej Epi‑
skopat wydał 12 grudnia 1952 r. Oświadczenie, w którym stwierdzono: Episkopat stwierdza, że udział katolików, 
a tym bardziej duchowieństwa w akcji podziemnej i w dywersji gospodarczej jest nie tylko sprzeczny z dobrem 
Narodu, ale również szkodliwy dla działalności Kościoła katolickiego w Polsce (Ibidem, s. 30‑31). Oświadczenie, 
które w intencji biskupów miało złagodzić wyroki w procesie, władze uznały za ustępstwo Kościoła i przystąpi‑
ło do kolejnych represji.

20   P. Mardyła, Duszpasterstwo w czasach stalinowskich, s. 89.
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wikariusza kapitulnego archidiecezji krakowskiej. 28 marca 1956 r. ks. Skowron, na‑
dal będąc archiwariuszem Kurii, został mianowany tymczasowym wikariuszem eko‑
nomem w parafii św. Anny w Krakowie. Pełnił tą funkcję do końca lutego 1957 r.21

[- -] Kuria otrzymała pismo od władz, że nie zgadzają się, by powierzono mi jakieś 
stanowisko. Zastępowałem więc księży to w tej, to w tamtej parafii. W końcu trafiłem 
do kościoła św. Anny. Kościół ten z woli UB miał się stać oazą patriotów, ale odważny 
biskup Jop posłał tam mnie. Toteż często byłem wzywany do urzędu ds. wyznań. Kiedy 
urzędnik mi groził, odpowiadałem, że przestałem się bać na Montelupich. Co mi groziło? 
Najwyżej, że tam wrócę22.

W latach 1959‑1962 ks. Skowron ukończył Historię Kościoła na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, obronił doktorat i rozpoczął pracę w Seminarium Kra‑
kowskim jako wykładowca historii Kościoła w  Polsce. Inspirowany przez abp. 
Wojtyłę, który zabiegał o beatyfikację Jadwigi Andegaweńskiej, rozpoczął groma‑
dzenie materiałów dotyczących kultu królowej, datującego się od 1399 r. W trakcie 
swych badań przygotował charakterystykę pierwszego ołtarza krucyfiksu Jadwigi 
Królowej w Katedrze Wawelskiej, który, zbudowany w formie tryptyku, zawierał 
cztery obrazy „świętych kobiet”, w tym Jadwigi. Od tego studium zaczęły się dalsze 
badania historyczne, prowadzone w archiwach europejskich, m.in. w Niemczech. 
Przy okazji dokumentowania kultu Jadwigi Andegaweńskiej, w  1965 r. ksiądz 
opublikował swoje pierwsze opracowanie książkowe – Akta wizytacyjne dekanatu 
krakowskiego 1599 roku.

W 1964 r. ks. Skowron wyjechał do Rzymu w celu przeprowadzenia kweren‑
dy źródłowej w tamtejszych archiwach. Jako ekspert został zaangażowany przez 
watykańską Kongregację ds. Beatyfikacji i  Kanonizacji (Congregatio de Cau‑
sis Sanctorum). Dzięki bogatej dokumentacji zebranej przez polskiego księdza, 
Kongregacja uznała, że nie jest konieczny akt beatyfikacji Jadwigi Królowej, a do 
zatwierdzenia kultu wystarczy opracowanie formularza mszalnego i zatwierdze‑
nie go przez papieża. Zwieńczeniem pracy ks. dr. Skowrona była, opublikowana 
w Rzymie w 1981 r., książka – Błogosławiona Jadwiga Królowa. Historia jej kultu 

21   AKMKr., Aneo 1951, Pers A ks. C. Skowrona, b.p.
22   Czasami mocni, czasami słabi. W 50 lat po procesie Kurii Krakowskiej, s. 14.
  Kościół św. Anny był ośrodkiem duszpasterstwa akademickiego, rekolekcje i  spotkania modlitewne prowa‑

dził tam m.in. ks. Karol Wojtyła. Etatowym kapelanem akademickim, mianowanym przez kurię był ks. Jó‑
zef Sykulski. Należąc do grona „księży patriotów” angażował się bardziej w działalność prorządowej Komisji 
Duchownych i Świeckich Działaczy Kościelnych, niż w duszpasterstwo akademickie. Ponadto był w zażyłych 
kontaktach z narzuconym przez władze wikariuszem generalnym ks. Stanisławem Huetem.
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– Beatyfikacja – Formularze litur-
giczne. Ks. Skowron uczestniczył 
także przy procesach beatyfika‑
cyjnych i  kanonizacyjnych kilku 
innych błogosławionych i  świę‑
tych. W  1972 r. zakończył urlop 
naukowy w  Rzymie i  wrócił do 
Polski.

Podczas swojego pobytu za 
granicą ksiądz stał się obiektem 
obserwacji ze strony Służby Bez‑
pieczeństwa, która rozpoczęła 
wobec niego działania operacyj‑
ne. Konieczność uzyskania pasz‑
portu na wyjazd do Włoch, chęć 

prowadzenia pracy naukowej i nieświadomość perfidii bezpieki, umożliwiła wła‑
dzom bezpieczeństwa inwigilację ks. Skowrona. Jednakże kwestia ewentualnej 
współpracy księdza z SB jest dyskusyjna23.

Bibliografia naukowa ks. dr. Czesława Skowrona obejmuje kilkadziesiąt po‑
zycji, przede wszystkim materiałów związanych z kultem Jadwigi Królowej. Obok 
wyżej wymienionych publikacji książkowych, w 2002 r. ukazała się monografia 
poświęcona fundacji klasztoru OO. Paulinów w Częstochowie – Fundacja klasz-
toru Jasnogórskiego w  świetle nowej interpretacji źródeł, którą ksiądz wydał pod 
pseudonimem Tadeusz Kos. Ponadto był współredaktorem obszernego dzieła 
– Cracoviensis. Canonisationis B. Hedvigis Reginae Poloniae (1374-1379). Positio 
super virtutibus, wydanego w Rzymie w 1995 r. Napisał kilkadziesiąt artykułów, 
m.in. biogramy do Hagiografii Polskiej, pisząc także pod pseudonimami – Adam 
Sachetnik, Czesław Stawisko, Slavce Nimano.

Ostatnie lata życia ks. dr Czesław Skowron spędził w Domu Księży Chorych 
im. Św. Franciszka z Asyżu w Krakowie – Swoszowicach.

Zmarł 26 sierpnia 2012 r.

23   ks. T. Isakowicz – Zalewski, Księża wobec bezpieki, s. 308‑309. Autor podkreśla, że sprawa współpracy ks. Skow‑
rona jest problematyczna – [- -] być może duchowny zgodził się na kontakty z SB, aby móc prowadzić prace 
procesowe i naukowe. Być może nie zdawał sobie sprawy, że zgoda na rozmowy z SB przy okazji starań o paszport 
traktowana była jako zgoda na współpracę. (Ibidem, s. 309). Więcej o inwigilacji ks. dr. Skowrona w: M. Lasota, 
Zawartość dokumentacji tajnego współpracownika o pseudonimie „Delta”, w: Kościół katolicki w czasach komu-
nistycznej dyktatury, s. 211‑212.

I Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Wadowity, 23 czerwca 2007 r. Absolwenci 

rocznika 1946 – ks. Czesław Skowron, 
Krystyna Chrząszczewska-Łukomska, Antoni Studnicki.

(foto. Archiwum Stowarzyszenia LO)
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Wybrana bibliografia ks. dr. Czesława Skowrona24

Opracowania książkowe:

Akta wizytacyjne dekanatu krakowskiego 1599 roku, Lublin 1965

Błogosławiona Jadwiga Królowa. Historia jej kultu – Beatyfikacja – Formularze litur-
giczne, Rzym 1981

(Kos Tadeusz), Fundacja Klasztoru Jasnogórskiego w świetle nowej interpretacji źródeł, 
dodatek: Zakaz obrazów w Starym Testamencie i w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, 
Kraków 2002

Artykuły:

Dróżki kalwaryjskie w XVII wieku (1613), „Notificationes e Curia Metropolitana Cra‑
ecoviensi” AD 1957. nr VI

Bractwo N.M.P. Królowej Korony Polskiej w Krakowie, „Notificationes e Curia Metro‑
politana Craecoviensi” AD 1957. nr VII

Pierwszy kościół pod wezwaniem Królowej Polski, „Nasza Przeszłość”, t. IX, Kraków 
1959

Le culte de la Sainte Viegre a‘ Cracovie, in: Marie, Nicolet (Quebec) Canada vol. XIII nr. 
3. Septembre‑Octobre 1959

Recenzja książki B. Kumora „Dzieje polityczno-geograficzne diecezji tarnowskiej”, „Na‑
sza Przeszłość”, t. XII, Kraków 1960

Giovanni Canzio, in; „Bibliotheca Sanctorum”, t. VI, Roma 1965

Giedroyć Michał zwany błogosławionym, w: Hagiografia Polska, t. I, Poznań 1971

Cracoviensis seu Kielcensis. Canonizationis Beati Vincentii Kadlubek episkopi Cracovi-
ensi. Positio super vita et virtutibus, Elaboratione Fabiano Veruja collaborazione del 
rev. Czeslaw Skowron, Roma 1971

Stanisław Kazimierczyk zwany błogosławionym, w: Hagiografia Polska, t. II, Poznań 
197225

Świętosław Milczący zwany błogosławionym, w: Hagiografia Polska, t. II, Poznań 1972

24   Bibliografia opracowana została przez ks. Edwarda Stańka. W nawiasach pseudonimy, pod jakimi pisał ks. dr. 
Czesław Skowron.

25   Beatyfikowany w Rzymie przez Jana Pawła II (1993 r.), kanonizowany w Rzymie przez Benedykta XVI (2010 r.).
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Hedvig hl. Konigin, in: Lexikon der Christlichen Ikonographie, t. VI, Freiburg in Br., 
1972

(Czesław Stawisko), Błogosławiona Królwa Jadwiga. A jednak błogosławiona nawet 
„święta” choć nie beatyfikowana. Polemika z  O. Joachimem Barem, „Tygodnik Po‑
wszechny”, nr 36, 9 września 1979

(Czesław Stawisko), La Beata Edvige regina, in: „L’Osservatore Romano”, nr 119, 1979

(Slavco Nimano), Słowiańskie imię Królowej Jadwigi, „Analecta Cracoviensia”, t. XIX, 
Kraków 1987

(Czesław Stawisko), Napis na roztruchanie drezdeńskim, „Analecta Cracoviensia”,  
t. XIX, Kraków 1987

(Sachetnik Adam), Ołtarz z  krucyfiksem Królowej Jadwigi w  Katedrze wawelskiej, 
„Analecta Cracoviensia”, t. XX, Kraków 1988

(Sachetnik Adam), Prośba św. Jadwigi Królowej o pierwszy odpust jubileuszowy w Polsce, w: 
Dzieło Jadwigi i Jagiełły, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1989

Jadwiga Królowa Polska prosi Papieża Bonifacego IX o odpust jubileuszowy uzyskiwany 
w kościołach krakowskich, w: Dzieło Jadwigi i  Jagiełły, Wyd. Archidiecezji Warszaw‑
skiej, Warszawa 1989

(współpraca), Cracoviensis. Canonizationis B. Hedvigis Reginae Poloniae (1374-1399). 
Positio super virtutibus, Romae 1995

Autor niniejszego artykułu pragnie wyrazić podziękowanie księdzu Edwar‑
dowi Stańkowi oraz wicedyrektorowi Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krako‑
wie, księdzu Jarosławowi Raźnemu za okazaną pomoc.
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Tomasz Graff

augustianin paweł vOis 
wadOwita (zM. 1616)

W trakcie kwerend archiwalnych i bibliotecznych odkrywane są w ostatnich 
latach postaci zasłużone dla polskiego Kościoła, a  nieznane dotychczas miesz‑
kańcom Wadowic. Ostatnio autor niniejszego tekstu przypomniał m.in. postać 
XV‑wiecznego kanonika regularnego z  Kazimierza, prepozyta Jakuba z  Wado‑
wic1. Okazało się, że w krótkim czasie udało się odnaleźć kolejnego „zaginionego” 
wadowiczanina. Jest nim Paweł Vois (Wojs) z Wadowic, zwany także Wadowitą, 
który może być śmiało zaliczony do najwybitniejszych uczonych i przedstawicieli 
zakonu augustianów w dobie panowania Wazów. Dotychczas uważano Marcina 
Wadowitę za pierwszego intelektualistę posiadającego stopień naukowy, który 
swoje korzenie wywodził z rodzinnego miasta Jana Pawła II. Tymczasem okazu‑
je się, że współcześnie z Kępką żył inny luminarz nauki urodzony w miasteczku 
nad Skawą, także zwany Wadowitą. Paweł Vois z Wadowic podobnie jak sławny 
akademik również uzyskał najbardziej prestiżowy wówczas tytuł doktora świętej 
teologii.

Na tym etapie badań nie wiadomo kiedy urodził się Paweł Wadowita. Praw‑
dopodobnie był rówieśnikiem Marcina Kępki, bądź był od niego niewiele starszy. 
Wszystko na to wskazuje, że ok. 1590 r. był już bakałarzem teologii. Niestety nie 
udało się potwierdzić jego immatrykulacji w Akademii Krakowskiej (brak wpi‑
su). Być może wykształcenie zdobył w murach innej uczelni. Augustianie własne 
studium w zakresie filozofii i teologii w klasztorze św. Katarzyny na Kazimierzu 
otworzyli jednak dopiero po śmierci Voisa. Decyzja ta była wynikiem wizyta‑
cji przeprowadzonej w  1628 r. przez Mikołaja Cruseniusa2. W  1603 r. widzimy  

1   T. Graff, O zapomnianym wadowiczaninie, nieznanym portrecie Marcina Wadowity i wadowickim pochówku 
księżniczki piastowskiej, „Przegląd Historyczno-Kulturalny Wadoviana”, 2011, nr 14, s. 189-201.

2   W. Kolak, Katalog Archiwum OO. Augustianów w Krakowie 1299-1950, Kraków 1996, s. 15. Augustianie Ere-
mici powstali w 1256 r. Do Krakowa zostali sprowadzeni przez króla Kazimierza Wielkiego  w 1343 r. Szerzej 
na ten temat zob. W. Kolak, Klasztor Augustianów przy kościele św. Katarzyny w Krakowie, Kraków 1982.
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Pawła z  Wadowic przebywa‑
jącego wraz z  Witem Sene‑
cjuszem we Włoszech, gdzie 
za wstawiennictwem króla 
Zygmunta III Wazy kontynu‑
owali studia (mieli królewskie 
listy polecające), początkowo 
w  Rzymie. W  każdym razie 
Paweł z  Wadowic doktorat 
teologii zdobył najpewniej we 
Włoszech. Podróż tę finanso‑
wał opat tyniecki i inni dobro‑
dzieje augustianów. Klasztory 
w  Polsce zobowiązały się na‑
wet do corocznej składki na 
studia młodych zakonników. 
Wobec trudności finanso‑
wych prowincjał Jakub Mojski 
chciał jednak powrotu swoich 
podopiecznych do kraju, co 
spowodowało gwałtowną re‑
akcję generała zakonu, który 
stanowczo odpowiedział Moj‑
skiemu, że w polskiej prowin‑
cji nie ma przecież ludzi nauki 
i dlatego trzeba młodzieńców 
zatrzymać w Italii. Równocze‑
śnie generał zażądał pokrycia 
zaległych kosztów za ostatnie 

2 lata3. Co ciekawe, niedługo poźniej, bo w  1605 r. do Włoch udał się Marcin 
Wadowita. Nie wiemy, czy wadowiczanie mieli wtedy okazję do spotkania. Nie 
należy jednak tego wykluczyć. Prawdopodobnie tuż przed wyjazdem do Rzymu 
Paweł z Wadowic złożył egzamin przed święceniami subdiakonatu (21 XII 1602 r.) 
i diakonatu (23 II 1603 r.), na co zdaje się wskazywać następujący wpis: F. Paulus 
Baltassaris Vadovita, CESA Kazimierz, informujący nas nie tylko o tym, że Paweł 

3   G. Uth, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków 1930, s. 250, 253.

Karta tytułowa Memoriae augustinensis... 
Pawła Wadowity (Aug. 20) 

(foto. Archiwum Państwowe w Krakowie)

"Fr. Paulus Voisius Vadovita Polonus" 
(fragment karty tytułowej Memoriae augustinensis...; 

foto. Archiwum Państwowe w Krakowie)
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był augustaninem, ale również, że jego ojciec, zapewne mieszczanin z Wadowic, 
miał na imię Baltazar4.

Pawła spotykamy następnie w 1608 r., kiedy to reprezentując polską prowin‑
cję zakonną uczestniczył w kapitule generalnej augustianów. Śmiało można więc 
stwierdzić, że wadowiczanin należał do grona wpływowych osobistości w zakonie 
augustianów i był znany nie tylko w Polsce, ale i w Europie. 2 lata później – 4 lipca 
1610 r. w związku z poleceniem generała zakonu wyjechał z Padwy, gdzie nauczał 
w miejscowym gimnazjum i przeniósł się na stanowisko profesorskie do Bolonii. 
Jako wikariusz generalny i doktor teologii podpisywał się następująco:

Nos fr. Voisius Vadovita artium liberalium et S. Theologiae Doctor necnon Au-
gustinensium per totum regnum Poloniae auctoritate Apostolica Vicarius Generalis5.

W jego listach znajdowało się wiele informacji o bieżących sprawach zakonu. 
Informował np. o kłopotach augustianów w  Parczewie. Dzięki Pawłowi wiemy, 
że generał zakonu polecił rewindykować opuszczony przez zakonników klasztor. 
Sytuacja był groźna, ponieważ miejscowi chłopi zajęli augustiańskie dobra6.

Pod koniec życia, po Wicie Senecjuszu, Paweł Wadowita od 1614 r. sprawował 
zaszczytny urząd prowincjała polskich augustianów; śmierć zastała go w Warsza‑
wie 14 lutego 1616 r. Jego następcą został Florian Gołkowski7.

Paweł był znanym historykiem augustiańskiego zakonu, pozostawił po sobie 
dzieła drukowane i rękopiśmienne. Wspólnie z Markiem Viani z Bolonii wydał 
w 1614 r.: Arbor Augustiana cum iconibus et elogiis Sanctorum et Beatorum ordi-
nis8. 

W Archiwum Państwowym w Krakowie można podziwiać także:
Voisius, Fr. Paulus,  Vadovita, Ord.  Erem.  S. Aug. S. T. Bacc.: Memoriae  Au‑

gustinensis  Eremiticae  Sodalitatis Centuriarum  tredecim. Tomus secundus.  Tri‑
bus eiusdem memoriae centuriis comprehensus…fratris Pauli Voiisii Vadovitae 
Poloni… Manuscriptus  ex  anno 1590 in folio. 

Znajdują się tu m.in. wpisy o Izajaszu Bonerze, który umarł w opinii świętości 
w dobie Felix Saeculum Cracoviae (XV w.). Sam Wadowita nazwał tutaj siebie:

4   Księgi egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573-1614, oprac. Z. Pietrzyk, Kraków 1991, 
nr 4074, s. 354; por. 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. 69.

5   G. Uth, Szkic…, s. 253.
6   Ibidem, s. 73.
7   Ibidem, s. 200, 253.
8   Ibidem, s. 253.
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Fr. Paulus Voisius Vadovita Polonus Sac. Theol. Baccalaureus humilis et  inutilis 
etc. indignus suus filius;9. 

Jak widzimy, właśnie ten rękopis zawierając wzmiankę o bakalaureacie teolo‑
gii wyraźnie informuje nas o wykształceniu Pawła już w 1590 r. Poza tym dziełem 
z Pawłem Wadowitą związany jest również rękopis obejmujący aż 303 arkusze:

Voisius, Fr. Paulus,  Vadovita, S. T.D.: Liber Propositionum atque omnium 
rerum P.  Generalis literarum in provinciam nostrum Poloniae et imprimis co‑
enobiumque Cracoviense missarum, Familiarumque ab Adm. RR. PP. Provincial‑
ibus pro hoc coenobio deputatarum, nec non actorum omnium provincialium 
determinationumque compendium iubente Adm. R. P. Paulo Voisio Vadovita S. 
T. D. et in tota Poloniae provincia Vicario Generali. Anno Domini 1614 die 16 … 
comparatus R. P. Starczowski existente Priore Cracoviensi…10.

Paweł z Wadowic był także autorem kazań o świętych i dniach świętych: 
Sermones de Sanctis oraz Sermones in diebus festivis a. 160211. 
W świetle powyższego warto zauważyć, iż należy chyba na nowo napisać hi‑

storię wadowickiego miasta w okresie staropolskim. Nie ma w niej bowiem dotąd 
miejsca dla wybitnej postaci, jaką bezsprzecznie był bohater naszego tekstu. Wy‑
obraźnią masową na długie lata zawładnął wszak Marcin Wadowita, patron licz‑
nych miejscowych instytucji. Wadowiczanie powinni być zatem dumni nie tylko 
z osiągnięć i wiedzy akademika Marcina Kępki, ale także ze spuścizny, jaką po‑
zostawił po sobie zakonnik‑erudyta, zapomniany przez wieki augustianin rodem 
z Wadowic Paweł Vois Wadowita. Z pewnością biografia Pawła wymaga dalszych 
badań, warto jednak je podjąć, aby w pełnym świetle przedstawić życie i dzieło 
tego zasłużonego historyka i teologa.

9   Archiwum Państwowe w Krakowie, Aug. 20; W. Kolak, Katalog…, s. 60.
10   Archiwum Państwowe w Krakowie, Aug. 38; W. Kolak, Katalog…, s. 63.
11   G. Uth, Szkic…, s. 253. Trudno w tym momencie przed gruntowną kwerendą w tym zakresie stwierdzić, czy 

ten rękopis poświadczony przed II wojną światową przez G. Utha zachował się jeszcze do naszych czasów.
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Marcin Witkowski

józeF zeMan 
(7 grudnia 1932 – 30 listopada 2010)

Ojciec Józefa Zemana – Józef senior (1887‑
1966) urodził się w Bujakowie koło Bielska. Ten 
żołnierz austriackiego 56 pułku piechoty w  Wa‑
dowicach a później legionista, był w niepodległej 
Polsce sierżantem w  12 pułku piechoty, kwater‑
mistrzem i zarządcą kuchni wojskowej. Matka – 
Helena (1889‑1963), pochodziła z ziemiańskiego 
rodu Krystów z Mazańcowic koło Bielska. Zema‑
nowie mieli siedmioro dzieci, a  Józef junior był 
z nich najmłodszy.

Urodził się 7 grudnia 1932 r. w Wadowicach, 
gdzie rodzice mieli mieszkanie z  wojskowego 
przydziału na ul. Młyńskiej. W  czasie kampanii 
wrześniowej 1939 r., tak jak inne rodziny wojsko‑
wych, Helena wraz z dziećmi ewakuowała się do 
Lwowa. Kiedy sytuacja w mieście stała się niebez‑
pieczna, Zemanowie ruszyli w drogę powrotną – najpierw do Przemyśla a następ‑
nie do Wadowic. Sierżant Józef Zeman (senior), w kampanii walczył w 12 pułku, 
został internowany w Rumunii, skąd trafił do obozu jenieckiego w Niemczech.

Po powrocie do Wadowic, które zostały włączone do Rzeszy, rodzina Ze‑
manów zamieszkała znów na Młyńskiej, ale w 1942 r. Niemcy przesiedlili ich na 
ul. Karmelicką 27, tuż obok klasztoru OO. Karmelitów. Rok później z niemieckiej 
niewoli wrócił ojciec. W konspiracji działał starszy brat Józefa – Marian, który był 
żołnierzem AK (pseudonim „Wilk”). Zmarł na emigracji w Londynie w 1995 r.

Po szkole powszechnej Józef Zeman uczył się w  wadowickim liceum ogól‑
nokształcącym, wówczas Państwowej Szkole Ogólnokształcącej stopnia Licealne‑

Józef Zeman 
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go im. M. Wadowity, w klasie 
o  profilu pedagogicznym. 
W  1952 r. zdał maturę i  po 
rocznym kursie pedagogicz‑
nym rozpoczął pracę jako 
nauczyciel języka polskiego 
w  Szkole Podstawowej nr. 1. 
Kwalifikacje uzupełnił w trzy‑
letnim Studium Nauczyciel‑
skim, ale nie udało mu się 
wówczas dostać na studia po‑
lonistyczne.

Od najmłodszych lat wiel‑
ką pasją Józefa Zemana był 
sport. W latach 50. grał w pił‑

kę nożną w  Klubie Sportowym „Gwardia” wspólnie z  Bronisławem Czapikiem, 
późniejszym nauczycielem wychowania fizycznego w Technikum Mechanicznym, 
doktorem kultury fizycznej i dokumentalistą historii wadowickiego sportu i „So‑
koła”.

Zeman był jednak przede wszystkim siatkarzem, a w siatkówkę grał w klubach 
sportowych „Start” i „Skawa”. KS „Start” powstał przy Wielobranżowej Spółdziel‑
ni Pracy w  Wadowicach. Podstawowy skład drużyny stanowili uczniowie i  ab‑
solwenci liceum – grający z „dziesiątką” Józef Zeman, kapitan drużyny, Andrzej 
Gzela (abs. 1952), Jan Dziedzic (abs. 1954), Edward Walusiak (abs. 1955), Wiktor 
Gotkiewicz (abs. 1957) i Jan Zaczyński (abs. 1957). Z tej szkolnej ekipy wyrosły ta‑
lenty ligowych graczy – Gzeli i Dziedzica, oraz wybitnych trenerów – obok Józefa 
Zemana, Edward Walusiak absolwent AWF i trener „Beskidu” Andrychów. Dzięki 
kursom trenerskim Józef junior uniknął też przymusowego wcielenia do wojska. 
Wojskowe Komendy Rejonowe brały bowiem udział w  rozgrywkach siatkówki, 
a on jako instruktor przygotowywał żołnierzy do zawodów.

Trenował drużynę piłki ręcznej w Klubie Sportowym „Szarotka” Wadowice 
a przede wszystkim siatkarzy „Skawy” i „Beskidu” Andrychów. Jego działalność 
na rzecz sportu sprawiła, że Wadowice już w latach 60. zasłynęły jako kuźnia spor‑
towych talentów i miasto posiadające silną drużynę siatkówki. Jednym z najlep‑
szych zawodników w tej dyscyplinie był wówczas długoletni przyjaciel Józefa Ze‑
mana – dr medycyny Stanisław Chmura, w czasie studiów zawodnik AZS Kraków 
i trener siatkarzy w Trzebini.

Andrychów 1956 r. Zawodnicy Klubu Sportowego
 „Start“ Wadowice w trakcie zwycięskiego meczu 

towarzyskiego z „Beskidem” Andrychów, od lewej: 
Józef Zeman, Bruno Banach, Stanisław Chmura, 
Mieczysław Kubowicz, Jan Bernaś, Adam Jura. 

(zdjęcie ze zbiorów Mariusza Jasińskiego)
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W związku z  pełnieniem 
przez Zemana funkcji wizy‑
tatora przedmiotowego języ‑
ka polskiego w  Powiatowym 
Ośrodku Metodycznym, ko‑
niecznością stało się ukoń‑
czenie przez niego studiów, 
do czego z  resztą namawiał 
polonistę inspektor Wydzia‑
łu Oświaty w  Wadowicach, 
Stanisław Filipek. Poprzez 
ówczesnego dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1 Jana Rusin‑
ka, Józef Zeman zetknął się 
z profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie Hanną Dyduch. Dzięki jej 
wsparciu nauczycielowi pozwolono przystąpić do egzaminów wstępnych, po któ‑
rych przyjęto go na polonistykę. Studia łączył ze zwiększoną ilością obowiązków, 
gdyż w roku szkolnym 1969/1970 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły. W 1970 r. 
obronił pracę magisterską, 
której promotorem był docent 
dr Jerzy Jarowiecki.

Pracując w szkole jako po‑
lonista Józef Zeman prowadził 
kółko recytatorskie, ale przede 
wszystkim realizował swoje 
sportowe pasje jako opiekun 
Szkolnego Klubu Sportowego 
(SKS), które w  szkole założył 
na początku lat 50. nauczyciel 
wychowania fizycznego Wła‑
dysław Solarczyk, przedwo‑
jenny oficer oświatowy w  12 
pułku. Pod trenerskim kierunkiem Zemana uczniowie „Jedynki” zdobywali licz‑
ne medale, m.in. w lekkoatletyce, piłce nożnej i siatkówce. Szkolna drużyna piłki 
ręcznej stała się następnie podstawą trenowanej przez Zemana drużyny piłkarzy 
ręcznych w „Szarotce”. Szkoła przez długie lata osiągała najlepsze wyniki w spo‑
rcie nie mając sobie równych wśród innych placówek oświatowych w Wadowicach. 

Sandomierz 1962 r. Półfinały LZS. Od lewej; Jan Dziedzic, 
Józef Zeman, Jan Zaczyński, Stanisław Chmura,  

Wiktor Gotkiewicz. (zdjęcie ze zbiorów Mariusz Jasińskiego)

Łódź 1963 r. W Pucharze Polskiego Związku Piłki Siatkowej 
zawodnicy „Skawy“ zdobyli I miejsce. 

W ataku Jan Zaczyński, z prawej Józef Zeman.
(zdjęcie ze zbiorów Mariusza Jasińskiego)
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W latach 60. był także współ‑
organizatorem i  opiekunem 
Szkolnego Koła Turystyczno‑
‑Krajoznawczego.

Pracy pedagogicznej 
towarzyszyło zaangażowa‑
nie w  działalność Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, 
w  którym Zeman pełnił 
funkcję prezesa szkolnego 
Ogniska ZNP.

W latach 50. Józef wraz 
z  rodzicami, pozostałe ro‑

dzeństwo już się usamodzielniło, przeniósł się na ul. Mickiewicza, do kamienicy 
Dziedziców. Ożenił się ze Zdzisławą Bizoń, która po kilku latach otrzymała z za‑
kładu pracy przydziałowe mieszkanie na ul. Poprzecznej, gdzie wkrótce małżeń‑
stwo się przeprowadziło.

Jeszcze przed przeprowadzką, w 1963 r. po ciężkiej chorobie (wylew krwi do 
mózgu i częściowy paraliż ciała), zmarła matka Józefa, Helena. Ojciec, mimo namów, 
nie chciał przenieść się wspólnie z synem do nowego mieszkania. Zmarł w 1966 r.

 Strajki na Wybrzeżu w lecie 1980 r. odbiły się w Wadowicach głośnym echem. 
Postulaty stoczniowców poparli także nauczyciele. 28 sierpnia w Szkole Podsta‑
wowej nr 1 odbyło się spotkanie grona pedagogicznego, na którym z  inicjaty‑
wy Józefa Zemana uchwalona została rezolucja popierająca robotnicze protesty 
i podnosząca kwestie warunków bytowych pracowników oświaty. Postulaty prze‑
kazano dyrektorowi szkoły Zenonowi Szlękowi. 1 września Rada Pedagogiczna 
wybrała swoich przedstawicieli – Józefa Zemana, Elżbietę Suknarowską oraz Jó‑
zefę Zborowską, którzy mieli przedstawić stanowisko Rady Zarządowi Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Rozmowy nie przyniosły jednak żadnych rozstrzy‑
gnięć, a miejsko‑gminny dyrektor ZNP, Marian Przeciszowski zarzucił pracowni‑
kom szkoły przygotowania do strajku. Brak porozumienia skłonił nauczycieli do 
przedstawienia swoich postulatów Radzie Zakładowej ZNP w Wadowicach. Po‑
siedzenie Związku, które odbyło się w Zespole Szkół Ekonomicznych, na wniosek 
Zemana, zamieniło się w zebranie założycielskie NSZZ „Solidarność”.

Po koniec roku 1980 „Solidarność” założono już w większości wadowickich 
zakładów pracy. Koniecznością stało się skoordynowanie działań, bo tylko tak 
można było wymóc na władzach realizację postulatów. 26 listopada odbyło się ze‑

Reprezentacja „Skawy” Wadowice na rozgrywkach piłki 
siatkowej w Bułgarii w 1964 r. Drugi z prawej z „dziesiątką”  

Józef Zeman. (zdjęcie ze zbiorów Mariusza Jasińskiego)
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branie Komitetów Założycielskich Związku 
z poszczególnych zakładów, podczas które‑
go powołano Komisję Koordynacyjną Mia‑
sta i  Gminy Wadowice. Przewodniczącym 
jej prezydium został Józef Zeman. W grud‑
niu Komisja spotkała się z władzami miasta 
i przedłożyła im postulaty związku. Wśród 
nich znalazły się, obok żądań natury spo‑
łeczno‑bytowej, między innymi: włączenie 
Wadowic do województwa krakowskie‑
go, przywrócenie liceum imienia Marcina 
Wadowity oraz powrót pomnika Poległych 
Żołnierzy 12 Pułku Piechoty na jego pier‑
wotne miejsce przed byłe koszary.

Józef Zeman jako przewodniczący Ko‑
misji Koordynacyjnej był w okresie legalnej 
działalności „Solidarności” zaangażowany 
w  większość inicjatyw podejmowanych 
przez związek. Wraz z delegacją wadowic‑
kiej „Solidarności” brał między innymi udział w „Białym Marszu”, który po zama‑
chu na Jana Pawła II, 17 maja 1981 r. zorganizowali krakowscy studenci na Rynku 
Głównym w Krakowie. 

W czerwcu 1981 r., w związku z  rejonizacją struktur „Solidarności”, odpo‑
wiadającej podziałowi administracyjnemu kraju, większość Komisji Zakładowych 
z Wadowic przerejestrowało się z Małopolski do Podbeskidzia – przewodniczą‑
cym Delegatury NSZZ Regionu Podbeskidzie w Wadowicach został dr Andrzej 
Nowakowski. Oświata i Służba Zdrowia pozostały jednak w małopolskiej „Soli‑
darności”, a koordynatorem obu komisji został Józef Zeman. Na I Walnym Ze‑
braniu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska (10‑12 lipca 1981 r.), 
które odbyło się w  Tarnowie, Zeman został wybrany na członka Zarządu. Na 
tarnowskim zjeździe poruszył sprawę pracowników Zakładów Chemicznych 
„Oświęcim” – pracy w szkodliwych warunkach, kwestionowania przez kierownic‑
two zakładów lekarskich skierowań na rentę oraz likwidacji laboratorium. Reali‑
zację oświęcimskich postulatów przerwał jednak stan wojenny.

Inicjatywą, w którą Zeman, przez wzgląd na rodzinne tradycje, zaangażował 
się najmocniej było postulowane przez „Solidarność” przywrócenie pomnika 
przed gmach byłych koszar. Uroczystą deklarację w tej sprawie złożył na cmen‑

Józefa Zeman przemawia na spotkaniu 
wadowickiej „Solidarności” w Domu 

Kultury (styczeń 1981 r.).
 (archiwum wadowickiej „Solidarności”)
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tarzu wojskowym po uroczystej 
Mszy świętej w dniu 3 maja 1981 r. 
Główny ciężar działań na rzecz 
powrotu pomnika na jego dawne 
miejsce podjęły struktury mało‑
polskie „Solidarności”. Po długo‑
trwałych negocjacjach z władzami, 
także na szczeblu wojewódzkim, 
udało się uzyskać zgodę na rekon‑
strukcję i  powrót monumentu na 
ulicę 1 Maja (obecnie ul. Lwowską). 
W  powołanym Komitecie Orga‑
nizacyjnym Odbudowy Pomnika 

Józef Zeman odpowiedzialny był za koordynację wszystkich działań związanych 
z techniczną i finansową stroną przedsięwzięcia oraz przygotowanie scenariusza 
uroczystości. 15 listopada 1981 r. miało miejsce odsłonięcie monumentu.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Józef Zeman został zatrzymany, bez naka‑
zu aresztowania, w swoim mieszkaniu na ul. Poprzecznej przez funkcjonariuszy 
SB i MO. Przynależność działacza do małopolskich struktur „Solidarności” była 
najprawdopodobniej przyczyną zamieszania i samochód z aresztantem krążył po 
mieście przez kilka godzin zanim dojechał na Komendę Wojewódzką MO w Biel‑
sku‑Białej. Stamtąd przewieziono go na posterunek milicji do Andrychowa a na‑
stępnie do Oświęcimia, skąd więźniarka zabrała Józefa Zemana z kilkoma innymi 
internowanymi do zakładu karnego na ul. Szerokiej w Jastrzębiu.

Każdy z zatrzymanych został zewidencjonowany – zrobiono zdjęcia, wzięto 
odciski palców i  nadano więzienny numer – Józef Zeman otrzymał numer 11. 
Internowanych umieszczono w niewielkich celach w I pawilonie. W celi nr 5 osa‑
dzono w  sumie 8 osób – z  Wadowic, obok Zemana, znaleźli się tam Stanisław 
Hanusiak, Władysław Kroczek i dr Andrzej Nowakowski oraz rolnik z Babicy An‑
drzej Zawiła i trzech górników, w tym przewodniczący górniczej „Solidarności” 
z Jastrzębia.

Ciężka sytuacja internowanych pod koniec roku uległa poprawie – naczel‑
nik zgodził się na spacery, otwarcie drzwi do cel i możliwość kontaktu z rodzi‑
ną. W  styczniu 1982 r. Józef Zeman zobaczył się z  rodziną – Zdzisławą, która 
była wówczas w zaawansowanej ciąży, oraz synem Ryszardem. Żona zwróciła się 
do Komendy Wojewódzkiej MO w Bielsku‑Białej z prośbą o zwolnienie męża ze 
względu na sytuację rodzinną. Odmówiono. W więzieniu Józef Zeman mógł pisać 

Mandat wyborczy  J. Zemana na Walne Zebranie 
Delegatów NSZZ „Solidarność” Małopolska (czerwiec 

1981 r.) (archiwum wadowickiej „Solidarności”)
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(pisał przede wszystkim poezje), ale jego 
notatki zostały skonfiskowane podczas 
przeszukania celi w lutym.

22 marca 1982 r., dzięki interwen‑
cji dr. Stanisława Chmury u znajomego 
lekarza w  Jastrzębiu, Józef Zeman zo‑
stał przeniesiony do szpitala górnicze‑
go. Opiekował się nim lekarz z Wado‑
wic Jerzy Kasprzak. W szpitalu, mimo 
obostrzeń stanu wojennego, miał moż‑
liwość spotkać się z  działaczami na‑
uczycielskiej „Solidarności”: Elżbietą 
Suknarowską, dyrektorem Zenonem 
Szlękiem, Adamem Zborowskim, Ta‑
deuszem Jamrozikiem z  liceum oraz 
Marianem Nizio i  Adamem Gancar‑
czykiem z Technikum Mechanicznego.

Józef Zeman otrzymał zwolnie‑
nie ze szpitala 23 kwietnia i  wrócił do 
domu. 28 kwietnia na komendzie MO 
w  Wadowicach otrzymał nowy do‑
wód osobisty (stary zatrzymała Służba 
Bezpieczeństwa podczas internowa‑
nia) i tymczasowe zezwolenie na pracę 
w szkole. Jednocześnie dyrekcja „Jedyn‑
ki” została poinformowana, że nauczyciel nie może uczyć języka polskiego i mieć 
wychowawstwa. Pozostawało tylko wychowanie fizyczne. Oficjalne zwolnienie 
z internowania Zeman otrzymał dopiero 27 lipca 1982 r.

Po powrocie do Wadowic znajdował się pod stałą kontrolą SB. Bezpieka roz‑
pracowywała go między innymi przy okazji zorganizowanej przez niego, wspólnie 
ze Zbigniewem Jurczakiem i  Michałem Cielebonem, wystawie poświęconej hi‑
storii 12 pułku (11 listopada 1982 r.) i próbie utworzenia koła sympatyków puł‑
ku. W szkole pracował do 1986 r. Do pracy w oświacie wrócił jeszcze raz na rok 
szkolny 1990/91.

W latach 80. Józef Zeman zaczął aktywnie działać w  Towarzystwie Miło‑
śników Ziemi Wadowickiej, którego był wiceprezesem. Starał się o utworzenie 
w  mieście Muzeum Historycznego. Był współorganizatorem Klubu Inteligencji 

Józef Zeman przemawia podczas odsłonięcia 
pomnika Poległych Żołnierzy 12 Pułku Piechoty.
Pochylmy głowy na znak wdzięczności. Naród nie 

może istnieć bez pamięci o swoich najlepszych 
synach, którzy złożyli ofiarę krwi na ołtarzu 

Ojczyzny. Nikt już więcej nie podniesie ręki na 
nasze pomniki pamięci narodowej – dowody 

pamięci żywych o umarłych.
 Z ich walki powstaliśmy by żyć...  

(archiwum wadowickiej „Solidarności”,
 foto Kazimierz Koczur)
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Katolickiej (KIK), który działał w mie‑
ście od 1984 r., i Duszpasterstwa Ludzi 
Pracy, którego spotkania odbywały się 
u  OO. Karmelitów „na Górce”. Nadal 
trenował siatkarzy – w  1988 r. z  dru‑
żyną KS „Beskid” zdobył wicemistrzo‑
stwo Polski Juniorów Starszych.

Kiedy po obradach „Okrągłego Sto‑
łu” zaczęły powstawać Komitety Obywa‑
telskie, 23 kwietnia 1989 r. na spotkaniu 
w sali KIK‑u powołano także wadowicki 
Komitet, w  którego skład wszedł Józef 
Zeman. Po częściowo wolnych wyborach 
parlamentarnych, w  połowie czerwca 
1989 r. został członkiem sześcioosobowe‑
go Zarządu Komitetu a 17 września jego 
wiceprzewodniczącym. Po wyborach sa‑
morządowych w 1990 r. wycofał się z ży‑
cia politycznego.

Między innymi przez wzgląd na tradycje rodzinne (brat był żołnierzem AK) 
Józef Zeman włączył się aktywnie w działalność powstałego w listopadzie 1989 r. 
wadowickiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i wspierał ini‑
cjatywy podejmowane przez środowisko byłych AK‑owców. Podczas uroczystości 
poświęcenia sztandaru Koła, 11 listopada 1990 r. przemawiał pod pomnikiem Po‑
ległych Żołnierzy 12 Pułku Piechoty przypominając dzieje AK. W 1995 r. współ‑
organizował wystawę „Polska walcząca”.

W latach 90. współpracował z gazetą „Nad Skawą” i pisał artykuły do „Kro‑
niki Beskidzkiej”, „Gazety Krakowskiej” i „Przebudzenia”. Był członkiem zarządu 
Fundacji „Czartak” i zaangażował się w sprowadzenie zbiorów Emila Zegadłowi‑
cza z Bielska‑Białej do Gorzenia i utworzenia tam muzeum imienia piewcy Beski‑
du. Muzeum otworzono w lipcu 1995 r. 
Pozostał czynnym trenerem. W latach 90. trenował drużynę MKS „Szarotka” Wa‑
dowice.  

Pisał poezje – staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej uka‑
zały się dwa tomiki wierszy Józefa Zemana: Słowo i  znak (1999 r.) oraz Słowo 
i znak II (2001). W 2009 r. ukazała się książka Historia AK 12 pp Ziemi Wadowic-

Decyzja o internowaniu.
(archiwum wadowickiej „Solidarności”)
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kiej w ujęciu literackim, zawierająca nie tylko okupacyjne dzieje pułku ale także 
poezje autora.

Wkład Józefa Zemana w działalność na rzecz piłki siatkowej został doceniony 
w 2009 r., kiedy otrzymał tytuł „Honorowego członka ALPS” przyznany mu przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu ALPS Wadowice.

Pod koniec życia Józef Zeman ciężko zachorował. Jesienią 2010 r. wyjechał do 
syna do Francji, gdzie miał przejść operację. 

Zmarł 30 listopada 2010 r. w akwitańskim Dax we Francji. Urna z jego pro‑
chami została złożona na Cmentarzu Parafialnym w Wadowicach.

13 grudnia 2011 r. na hali sportowej przy ul. Sinkiewicza rozegrany został tur‑
niej siatkarski gimnazjów powiatu wadowickiego – „I Memoriał Józefa Zemana”.
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Janusz Kotlarczyk

nasza klasa 
w naszej starej Budzie i My pOteM 

Wszystkim moim drogim Koleżankom i Kolegom, 
dzięki którym przeżyłem radość młodości 
poświęcam

„Nasza Buda”, to Państwowe Gimnazjum i  Liceum im. Marcina Wadowity 
w Wadowicach i jego prześwietna Kadra – wyczekiwany, najważniejszy, najżyczliw‑
szy, najmilszy dla Nas przybytek zdobywania wiedzy i kształtowania osobowości.

„Nasza Klasa”, to duży zespół Koleżanek i  Kolegów, który ukształtował się 
w latach 1945 – 1949, równocześnie w kilku równoległych oddziałach, zmieniał 
często swój skład, m. in. tracąc sporą część po tzw. małej maturze, tj. po ukończe‑
niu gimnazjum i który dotrwał wreszcie do egzaminu dojrzałości. 

„My potem”, to fenomen trwającej dziesiątki lat zbiorowości zżytych ze sobą 
osób, który przejawiał się w powtarzanych systematycznie zjazdach koleżeńskich. 
Ubywa nas, niestety, co roku, ale fenomen nie znika, gdyż każdy byt zbiorowy 
trwa dłużej niż jego jednostkowe elementy. 

Jedna z głównych przyczyn takiego zżycia się i działania naszej zbiorowości 
tkwi w tragicznych zmianach sytuacji geopolitycznej, jakie przeżyła Nasza Ojczy‑
zna w latach trzydziestych i czterdziestych ub. wieku i my razem z Nią. 

1. z morza łez i ognia nadziei 

Naszą Klasę utworzyły roczniki od 1927 do 1931, które rozpoczęły naukę 
szkolną w latach 1934 – 1938, tj. w Drugiej, Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Tamta 
szkoła wpajała uczniom przede wszystkim takie wartości, jak: umiłowanie Ojczy‑
zny, obowiązek Jej obrony i  pracy dla jej rozwoju, szacunek dla szkolnej nauki 
i  pracy nauczycieli. Wartości te umacniały przeżywane wspólnie uroczystości 
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państwowe: 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada, rocznica śmierci Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, czy imieniny Prezydenta RP, a także święta pułkowe i inne. Ten stan 
kształcenia i patriotycznego wychowania został brutalnie przerwany we wrześniu 
1939 r. Część z nas znalazła się 26 października 1939 r. w III Rzeszy, część w po‑
wołanym do istnienia przez Hitlera okupacyjnym tworze – Generalnym Guberna‑
torstwie, zwanym powszechnie, choć niepoprawnie Gubernią. Tymczasowa gra‑
nica administracyjno – celna między prowincją Ober‑Schlesien, a GG przebiegała 
przez przedwojenny powiat Wadowice – od Pasma Babiej Góry, Pasmem Jało‑
wieckim po Przysłop, stąd na północ do Skawy przy wschodniej granicy miasta 
Sucha i dalej wzdłuż tej rzeki po Woźniki. Tu granica przechodziła na prawy brzeg 
i biegła po wschodniej stronie Bachowic i Spytkowic aż po Wisłę, pozostawiając 
w Reichu linię kolejową Sucha – Trzebinia (patrz mapa).

Mieszkając do lata 1942 r. w Wadowicach, a następnie w Barwałdzie Górnym 
miałem możliwość przekonać się jak wyglądało nauczanie odpowiednio w nie‑
mieckiej „Volksschule mit polnischer Unterrichtssprache” i w „polnische Volks‑
chule” – wyprane z  polskiej literatury, historii i  wszelkich odniesień do Polski. 
Mieliśmy się nauczyć religii, języka polskiego, rachunków, geometrii, przyrody, 
elementów geografii, higieny i nauki o człowieku, a także niektórych zajęć prak‑
tycznych, ćwiczeń cielesnych i  śpiewu. Nieliczni tylko szczęśliwcy znaleźli się 
w zasięgu rzetelnego, tajnego nauczania. 

Sytuacja młodzieży polskiej w Reichu była szczególnie ciężka. Nie tylko każdy 
po ukończeniu 14 (czasem 16) roku życia musiał podjąć pracę (najczęściej cięż‑
ką, fizyczną, bo do innej nie był przygotowany), ale był zmuszony funkcjonować 
w  gorszych warunkach życiowych niż w  GG – gorsza aprowizacja ze względu 
na kurczenie się polskiego rolnictwa, gorsze warunki mieszkaniowe ze względu 
na zagęszczenie lokali, powodowane przesiedleniami, dramatyczne warunki na‑
uczania: spychanie szkół dla Polaków do nieprzystosowanych do tego budynków, 
pozbawianie uczniów podręczników i  pomocy naukowych, redukcja kadry na‑
uczycielskiej, wprowadzenie w jej miejsce Volksdeutschów, Ukraińców i niemiej‑
scowych. A to wszystko przy rosnącym nacisku systematycznie powiększającego 
się żywiołu niemieckiego. 

Władze niemieckie ściągały od 1940 r. do ziemi żywieckiej i  wadowickiej 
kolonistów niemieckich z Bukowiny i Besarabii, przydzielając im gospodarstwa 
po wyrugowaniu z nich polskich właścicieli. Po przyjeździe do Wadowic okres 
oczekiwania na opróżnienie wybranych przez nich gospodarstw po Polakach (po 
kilka gospodarstw na jednego osadnika), spędzali w budynku naszego Liceum.  
Sporo polskiej młodzieży po ukończeniu szkoły było zatrudnianych u tych wła‑
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śnie osadników niemieckich do obsługi inwentarza i  prac polowych. Kto nie 
znalazł pracy na miejscu lub w powiecie (Kreis Bielitz) musiał się liczyć z przy‑
musowym wyjazdem na roboty w głąb Niemiec. Polityka germanizacji wcielo‑
nych do Rzeszy ziem II RP była gruntownie przemyślana, zaplanowana i prze‑
prowadzana. Jeszcze przed listopadowymi wysiedleniami polskich rolników do 
GG, z końcem kwietnia 1940 r. przeprowadzono szeroko akcję aresztowań pol‑
skich nauczycieli (w tym mego Ojca) i innych przedstawicieli inteligencji (tzw. 
Polenaktion). Przewidziano nawet stopniowe zastępowanie toponimów polskich 
niemieckimi.  Na wojskowej mapie lotniczej (Fliegerkarte) w podziałce 1:500000, 
wydanej w 1943 r., przywrócono nie tylko znane z czasów galicyjskich nazwy 
niemieckie: Teschen = Cieszyn, Schwarzwasser = Strumień, Pless = Pszczyna, 
Bielitz = Bielsko, Saybusch = Żywiec, Neu Markt = Nowy Targ, Neu‑ Sandetz = 
Nowy Sącz, ale wprowadzono wyciągniętą z lamusa wymyśloną nazwę: Frauen‑
stadt = Wadowice, czy nowe propozycje: Ludwigsdorf = Łodygowice, Lieben‑
werde = Kęty, Ilmenau = Jordanów, Konradshof = Skawina, Gross Salze = Wie‑
liczka, Salzberg = Bochnia i in. 

Z uczuciem ubolewania i pogardy oglądaliśmy naszych byłych, na szczęście 
nielicznych, kolegów szkolnych, których rodzice stali się Volksdeutschami, masze‑

Wycinek niemieckiej mapy lotniczej 1:500000: „Vogels Karte von Mitteleuropa, Fliegerkarte”,  
ark. M 34 – SW Mährisch – Ostrau, wyd. w listopadzie 1943 r. przez Gotha: Justus Perthes.



141140

W s p o m n i e n i a

rujących w mundurkach Hitlerjugend po wadowickim Rynku przemianowanym 
na Adolf Hitler Platz.

Ta niemczejąca groźna rzeczywistość, przywodząca czarną wizję naszej przy‑
szłości, była na szczęście pokonywana istnieniem Polskiego Państwa Podziem‑
nego, działaniem oddziałów zbrojnych AK i Batalionów Chłopskich, w których 
niektórzy z  nas brali czynny udział, zwykle jako łącznicy. Podnosiły na duchu: 
dywanowe naloty lotnictwa alianckiego – dudniące niebo nad nami, czy świa‑
dectwa zbliżającego się frontu wschodniego (m. in. budowa umocnień i rowów 
przeciwczołgowych, wycofywanie stadnin koni z ziem wschodnich, np. XX Czar‑
toryskich do Barwałdu Górnego), wreszcie powstanie warszawskie komentowane 
w licznych tajnych biuletynach AK, docierających do społeczeństwa. 

No i wreszcie doczekaliśmy się: w ciągu kilku dni front Czerwonej Armii 
(38 armia) przesunął się od Kalwarii (24 stycznia 1945 r.) po linię Dziedzice – 
Biała (29 stycznia). Wadowice opuścili Niemcy po południu 26 stycznia 1945 r. 
Z pewnym opóźnieniem przesuwały się jednostki 1. armii gwardyjskiej, naciera‑
jącej z Podhala na Maków (30 stycznia). Bielsko zostało oswobodzone 12 lutego, 
ale dalej nie szło już tak łatwo. W rejonie Cieszyna i Bramy Morawskiej opór 
niemiecki umocnił się i walki pozycyjne trwały do końca kwietnia. Cieszyn padł 
dopiero 3 maja (!). Był to najdalej na wschód wysunięty odcinek frontu pod 
koniec wojny. Echa nawał ogniowych dochodziły aż do Wadowic przez kilka 
miesięcy.

Ale jeszcze w lutym rozeszła się oczekiwana w napięciu wiadomość – rozpo‑
czynamy naukę!!! Wyższe klasy będą ją kontynuować, do pierwszej trzeba zdać 
egzamin, również do klas wyższych, jeśli ktoś pobierał naukę na kompletach, a nie 
zaliczył roku przed tajnymi komisjami egzaminacyjnymi. Wyznaczono terminy 
egzaminów, na które należało się zgłosić: 21, 22 i 24 lutego. 

2. Bardzo chcemy się uczyć 

2. 1. System organizacji nauczania w Państwowym 
Gimnazjum i Liceum w Wadowicach

Przedwojenny system szkolnictwa ogólnego, po tzw. reformie jędrzejowi‑
czowskiej na początku lat trzydziestych, przewidywał dla uczniów szkół średnich: 
siedmioletni okres przedszkolny, sześć lat szkoły powszechnej, cztery lata gim‑
nazjum i dwa lata liceum, łącznie dwanaście lat nauki. Były od tego odstępstwa 
– rozpoczynano naukę już po sześciu latach, a także dopuszczano do gimnazjum 
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uczniów po piątej klasie. W tych warunkach, gdyby nie przeszkodziła temu wojna 
i  okupacja, w  roku szkolnym 1944/1945 zdawaliby maturę uczniowie urodzeni 
w roku szkolnym 1925/1926, zaś rozpoczynaliby szkołę średnią uczniowie uro‑
dzeni w roku 1930/1931.

We wrześniu roku 1939 do nauki w pierwszej klasie gimnazjalnej mieli przy‑
stąpić uczniowie urodzeni w  roku szkolnym 1925/1926. Dzięki zabiegom prof. 
Józefa Titza (absolwenta wiedeńskich szkół wyższych), wojskowe władze okupa‑
cyjne Wadowic zezwoliły na rozpoczęcie nauki w Gimnazjum i Liceum w paź‑
dzierniku tegoż roku. Trwała ona jednak zaledwie kilka tygodni (powstały w tym 
czasie opowiadania uczniów o ich losach w czasie trwania wojny obronnej Polski1), 
gdyż cywilne, niemieckie władze okupacyjne zlikwidowały polskie szkolnictwo 
średnie na całym zajętym terytorium Polski. Wspomniany rocznik mógł faktycz-
nie kontynuować naukę pierwszej klasy w wadowickim Gimnazjum dopiero po 
jego otwarciu w lutym 1945 r., kiedy właściwie powinien kończyć naukę maturą 
w maju tegoż roku; przerwa w nauce trwała ponad pięć lat. Bez strat w nauce zna-
leźli się uczniowie rocznika 1931, którzy w roku szkolnym 1939/1940 rozpoczęli 
naukę w klasie drugiej szkoły podstawowej i w roku 1944/1945 mieli nominalnie 
ukończyć pierwszą klasę gimnazjum. Umożliwiono im to skracając program do 
jednego półrocza: luty 1945 – lipiec 1945. Uczniowie roczników 1930, 1929, 
1928 i 1927, rozpoczynający naukę pierwszej klasy w lutym 1945 r., ponieśli 
odpowiednio straty 1, 2, 3 i 4 lat. Aby je zminimalizować (w pojedynczych 
przypadkach mogły one być mniejsze dzięki tajnemu nauczaniu) postanowiono 
otworzyć dwie nietypowe ścieżki nauczania. Na pierwszej uczniom drugiej kla-
sy gimnazjum (nie zajmujemy się tu klasami starszymi), którzy w połowie roku 
1945/1946 otrzymali noty wyższe od dostatecznej, zaliczono pierwsze półrocze 
za całą drugą klasę i umożliwiono zaliczenie klasy trzeciej w drugim półroczu 
tegoż roku. Po uzyskaniu promocji, uczniowie Ci mogli rozpocząć czwartą klasę 
we wrześniu 1946 r. w tym samym terminie rozpoczynali czwartą klasę ucznio-
wie, którzy w lutym 1945 r. zdali do drugiej klasy gimnazjum i w pełnym roku 
szkolnym 1945/1946 ukończyli trzecią klasę gimnazjum. 

Podobnie przebiegało nauczanie w prywatnym gimnazjum żeńskim w Wa-
dowicach w odniesieniu do uczennic, które rozpoczęły naukę w lutym 1945 r. 
zarówno w klasie pierwszej, jak i w drugiej. 

Sytuacja ta, jak i połączenie obu gimnazjów we wrześniu 1946 r., umożliwiły 
utworzenie trzech koedukacyjnych oddziałów klasy czwartej, w których spotkali 

1   Wrzesień 1939. Wspomnienia uczniów wadowickiego gimnazjum i liceum, red. P. Wyrobiec, M. Witkowski,  Wa‑
dowice 2009.
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się uczennice i uczniowie rozpoczynający naukę pierwszej, bądź drugiej klasy 
gimnazjum w lutym 1945 r.

Ścieżka druga polegała na umożliwieniu wszystkim osobom, które ukoń‑
czyły 18 rok życia przerobienie skróconego nieco programu gimnazjum i liceum 
na semestralnych kursach za każdy rok. Te odrębne kursy, koedukacyjne, no‑
siły nazwę Kursów dla Dorosłych (KD). Na kursach tych na przykład ucznio‑
wie rocznika 1925/1926, którzy rozpoczęli naukę od pierwszej klasy w  lutym 
1945 r. mogli uzyskać maturę w styczniu 1948 r., minimalizując straty do 2,5 lat. 
Oczywiście, uczniowie z roczników młodszych kończyli naukę z odpowiednio 
mniejszymi stratami. Równoległe nauczanie w normalnym systemie Państwo‑
wego Gimnazjum i Liceum (PGiL) i na KD umożliwiało przechodzenie uczniów 
z jednej ścieżki na drugą, nieraz kilkakrotnie, co między innymi powodowało 
ustawiczne zmiany składu osobowego klas. Problem ten nieobcy był również 
Naszej Klasie. 

Z tych względów wydaje się celowe podanie pełnych składów naszej klasy je‑
dynie dla dwóch granicznych przedziałów czasowych, tj. lat ukończenia gimna‑
zjum i ukończenia liceum. 

2. 2. Tworzenie klas pierwszej i drugiej gimnazjum

Pod nieobecność przedwojennego dyrektora PGiL – prof. Jana Królikiewicza, 
organizacją nauczania zajęli się profesorowie: Ludwik Jach i Tadeusz Hanusiak. 
Egzamin wstępny odbywał się w Szkole Podstawowej przy ul. Sienkiewicza i tam 
też przez szereg tygodni uczniowie pobierali naukę, do czasu odzyskania od woj‑
skowych władz radzieckich własnego budynku. Egzaminy wstępne przebiegały 
w kilku terminach: 21, 22, 24 lutego, 10 i 24 marca 1945 r. 

Do klasy II A zostało przyjętych 21 uczniów, w tym 4 z zaliczonym egzami‑
nem na tajnych kompletach; 9 uczniów skierowano na KD do kl. II B. Uczniowie 
klasy II A kontynuowali naukę od września 1945 r. jako klasa III A.

Kilkakrotnie więcej kandydatów zgłosiło się równocześnie do egzaminu do 
klasy I. Bez egzaminu przyjęto Antoniego Burzeja, syna reemigranta z Salomines 
we Francji. Ilość zakwalifikowanych była tak duża, że musiano utworzyć 5 oddzia‑
łów klasy I. Niewielu z nich mogło skorzystać później (tj. w połowie roku szkolnego 
1945/46) z omówionej wyżej ścieżki pierwszej: z byłego oddziału I B – 3, z I C – 15, 
z I D – 12, z I E – 7 (tylko dwóch z I E skierowano na ścieżkę drugą). Na począt‑
ku drugiego roku (wrzesień 1945 r.) do uczniów tych, tworzących oddział II D, 
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dołączono 9 dalszych uczniów po zdaniu egzaminu wstępnego. W półroczu: luty 
1946 – czerwiec 1946 uczniowie Ci tworzyli oddział III B. Nie wszyscy dotrwali do 
klasy IV, część przeszła na KD, kilku zrezygnowało z dalszej nauki w Gimnazjum 
wadowickim. 

Analogicznie przebiegało kształcenie w gimnazjum żeńskim. W lutym 1945 r. 
w  oddziale II A  rozpoczęło naukę po zdaniu egzaminu wstępnego 13 dziew‑
cząt. Znacznie więcej przystąpiło w tym czasie do egzaminu do klasy pierwszej. 
Uwzględnione zostaną tu tylko te, które weszły później w  skład klas koeduka‑
cyjnych czwartych, ewentualnie dopiero licealnych w gimnazjum męskim. I tak 
z oddziału I B wyszło 6 uczennic, z oddziału I C – 14 i z I A – tylko jedna. Uczen‑
nice klasy II A uczęszczały przez cały rok szkolny 1945/1946 do klasy III A, zaś 
wspomniane wyżej uczennice klasy I uczęszczały w następnych dwóch półroczach 
odpowiednio do klasy II D i III B. W spisie klasy II D pojawiają się ponadto dwie 
kolejne uczennice, a w klasie III A – jedna dodatkowa.

Kilkoro spośród uczniów i uczennic, którzy po klasie trzeciej kontynuowali 
dalszą naukę na KD lub w innych szkołach, nie straciło z nami kontaktu. Część 
wróciła do Naszej Klasy na jakiś czas, do pierwszej, bądź do drugiej licealnej.  

Klasa III A  w czerwcu 1946 r.
Od lewej: K. Wojewoda, J. Kotlarczyk, opiekun: prof. Franciszek Koman, T. Zając, J. Majka; W drugim 

rzędzie: J. Książek, T. Godula, E. Rzycki, T. Kąkol, F. Gugulski; W trzecim rzędzie: J. Frączek, 
T.  Łopatecki, E. Szeliski (ps. „Bubus”), E. Skrzypczak, S. Hanusiak (ps. „Clarus”), M. Wrona. 

Na zdjęciu brakuje czterech kolegów – W. Fidelusa, A. Sieprawskiego, S. Skrzyńskiego i S. Talagi.
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Pojawiali się potem na niektórych zjazdach koleżeńskich. Byli to: Wandor Wan‑
da (1928) z Choczni, Worytko Danuta (1928) z Andrychowa, Chrapla Stanisław 
(1928) z Wadowic, Janik Edward (1927) z Wadowic, Kanik Ryszard (1927) z Wa‑
dowic, Nowak Zdzisław (1927) z  Wadowic, Kawa Eugeniusz (1927) z  Krzeszo‑
wa, Papla (potem: Paprocki) Stanisław (1927) z Roczyn, Roman Tadeusz (1927) 
z Krzeszowa i Woźniak Henryk (1928) z Wadowic. 

2. 3. Formowanie się klasy czwartej 

Po połączeniu uczennic i uczniów absolwentów klas trzecich utworzono dwa, 
a następnie w drugim półroczu trzy oddziały klasy IV: A, B, C (afiliacja do oddzia‑
łu C będzie zaznaczona przy nazwisku).

Do klasy IV A  zostali włączeni: Augustyniak Wanda (1928) z  Wadowic, 
C, Brańka Irena (1928) z Wadowic, C, Czopek Krystyna (1929) ze Skawiny (roz‑
poczęła naukę od klasy trzeciej), Droździewicz Maria (1929) z Borku Szlachec‑
kiego, Dworzańska Halina (1928) z  Wilna, zam. Wadowice, obie przeniesione 
do IV B od 24 października 1946 r., Frysztak Ewa (1930) z Krakowa, zam. Wa‑
dowice, C, Gwiżdż Józefa (1929) ze Świętochłowic, zam. Wadowice, C, Halska 
Maria (1928) ze Lwowa, zam. Klecza Dolna, C, Jabłońska Janina (1928) z  Wa‑
dowic, C,  Jarczak Czesława (1930), z  Wadowic, Jasińska Zofia (1932) z  Wado‑
wic, Klauzner Krystyna (1929) z Wadowic, C, Korzeniowska Janina (1929) z Za‑
brzegu (cieszyńskie), Magiera Maria (1931) z Wadowic, Malcher Barbara (1928) 
z Działoszyna, pow. Wieluń, C, Mamoń Weronika (1929), z Miejsca k. Spytko‑
wic, Młocek Danuta (1930) z Wadowic, Mularczyk Michalina (1929) z Tłuczani, 
Pajdecka Barbara (1929) z Wadowic, Pamuła Wanda (1930) z Nowych Dworów, 
Pawlik Anna (1929) z Wadowic (wystąpiła 5 października 1946), Rachwał Janina 
(1930) ze Szczuczyna (białostockie) (rozpoczęła naukę od 22 października 1946 
r.), Rams Maria (1931) z Tłuczani, Suknarowska Aleksandra (1930) z Zawadki, 
Targosz Maria (1929) z Wadowic, Walusiak Rozalia (1931) z Wadowic, Wilgierz 
Rozalia (1929) z Osielca, pow. Nowy Targ, Woźniak Irena (1928) z Kleczy Dolnej, 
C, Wójcik Maria (1930) z Wadowic, C, oraz uczniowie w przewadze z klasy III 
A: Fidelus Wawrzyniec (1930) z  Zembrzyc, Frączek Jan (1930) z  Rokowa, Go‑
dula Teofil (1929) z  Lanckorony (rozpoczął naukę od trzeciej klasy), Hanusiak 
Stanisław (1931) z Wadowic, Kąkol Tadeusz (1930) z Kościana (poznańskie) (od 
klasy trzeciej), Kopacz Szczepan (1927) z Zembrzyc (rozpoczął naukę od trzeciej 
klasy), Kotlarczyk Janusz (1931) z Wadowic, Książek Jerzy z Kossowej (od trzeciej 
klasy gimnazjalnej, w klasie drugiej był na KD), Kuliński Ignacy (1929) z Chełm‑
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ży (toruńskie) (rozpoczął naukę 13 września 1946 r.), Łopatecki Tadeusz (1939) 
z  Wadowic, Majka Jerzy (1930) z  Wadowic, Rauch Zbigniew (1929) ze Starego 
Sambora, zam. Wadowice (przeszedł z KD), C, Rzycki Emil (1930) z Wadowic, 
Sieprawski Alojzy (1931) z Bachowic, Siuta Zbigniew (1929) z Łucka (wołyńskie), 
C (przeszedł z KD), Skrzyński Stanisław (1929) z Gorzenia Dolnego, Skrzypczak 
Eugeniusz (1929) z Jaroszowic, Stępień Jerzy (1927) z Wadowic (przeszedł z KD, 
chodził tylko do 24 października 1946 r.), Szeliski Eustachy (1930) z  Nowego 
Sącza, zam. Wadowice, Talaga Stanisław (1931) z  Zembrzyc, C, Wrona Marian 
(1930) z Zembrzyc, Zając Tadeusz (rozpoczął naukę od trzeciej klasy).

Do klasy IV B weszli: Baran Teresa (1927) z Frydrychowic, księżna Cecylia 
Czartoryska (1931) z Żurawna (lwowskie), zam. w Wadowicach (przyjęta do kla‑
sy czwartej), Harmata Wanda (1928) z  Radoczy, Kolasa Maria (1929) z  Tomic, 
Kruszyńska Anna (1928) z Torunia, zam. w Zembrzycach, Michałek Stanisława 
(1929) z Krzeszowa, C, Osika Danuta (1931) ze Ścinawy, pow. Nowy Targ, zam. 
Barwałd Dolny, Pochłopień Aleksandra (1928) z Makowa Podhalańskiego, zam. 
Wadowice (przyjęta do czwartej klasy), Skoczylas Janina (1929) z Przemyśla, zam. 
Wadowice (przyjęta do czwartej klasy), Smaza Natalia (1929) z Andrychowa, Śli‑
wińska Krystyna (1928) ze Spytkowic, Żaba Danuta (1928) z Drujec, pow. Bra‑
sław, zam. w Wadowicach (przyjęta do czwartej klasy), a także uczniowie, głównie 
absolwenci klasy III B: Bernacik Stefan (1929) z Choczni, Burzej Antoni (1928) 
z Salomines, zam. w Choczni (przeszedł z KD w drugim półroczu), C, Ćwiert‑
nia Mieczysław (1928) z Graboszyc, C, Dobrowolski Zdzisław (1928) z Krakowa, 
zam. w  Woźnikach, Figwer Tadeusz (1928) z  Inwałdu, C, Frankowicz Czesław 
(1929) z Rzeszowa, Frasz Zygmunt (1928) z Biedruska (poznańskie), Gabor Tade‑
usz (1928) z Wadowic, C, Gajczak Mieczysław (1928) z Andrychowa, Gawlik Jan 
(1929) z Graboszyc, C, Gołba Stanisław (1929) ze Spytkowic, C, Góra Jan (1928) 
z Graboszyc, C, Góra Kazimierz (1929) z Wadowic, C, Gugulski Franciszek (1929) 
z Dąbrówki, zam. w Kleczy Dolnej, Guzdek Władysław (1928) z Choczni, Harma‑
ta Zdzisław (1928) z Tomic, C, Jankowski Stanisław (1927) z Wadowic, C, Kar‑
koszka Józef (1928) z  Rzyk, Karp Andrzej (1930) ze Suchej (przyjęty do klasy 
czwartej), Konieczny Jan (1928) z Radoczy, Korzeniowski Stanisław (1928) z Wy‑
sokiej, C, Kruczek Marian (1928) z Suchej (przyjęty do klasy czwartej), Kułas Józef 
(1927) z Suchej (przyjęty do klasy czwartej), Madoń Stanisław (1928) z Wysokiej, 
C, Michalski Tadeusz (1929) z Bachowic, C, Michałek Marian (1928) z Krzeszo‑
wa, C, Nowak Adam (1928) z  Wadowic, Orlicki Stanisław (1929) z  Graboszyc, 
Paździora Stanisław (1929) z Prokocimia, zam. w Wadowicach, Piekarczyk Wła‑
dysław (1928) z Inwałdu, Sordyl Marian (1929) z Roczyn, Szarek Stanisław (1930) 
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ze Złotnik k. Jędrzejowa, zam. w Inwałdzie (przyjęty do klasy czwartej), Widlarz 
Franciszek (1929) z  Choczni, Wojewoda Kazimierz (1930) ze Świnnej Poręby, 
Woźniak Józef (1927) z Choczni, C, Zachariasiewicz Krzysztof (1931) z Wadowic 
(dane od klasy czwartej), Zieliński Stanisław (1928) z Wadowic, C.

2. 4. Formowanie się drugiej klasy licealnej

Po ukończeniu gimnazjum spora część absolwentów kontynuowała naukę 
poza Liceum wadowickim, najczęściej w rozmaitych technikach: administracyj‑
nym, chemicznym, dentystycznym, itp., czy w  seminarium duchownym; część 
zrezygnowała z  dalszego zdobywania wiedzy, zaś ok. 60% dziewcząt i  ok. 60% 
chłopców podjęła naukę w  naszym Liceum. Dodatkowo, zespół ten uzupełnili 
nowi adepci, którzy napłynęli z innych szkół, a także przeszli z KD. Z uwagi na 
niewielką ilość chętnych do studiowania na wydziale humanistycznym, utworzo‑
no dwa oddziały czysto przyrodnicze (I B i I C) i jeden oddział bifurkacyjny zło‑
żony z uczniów obu wydziałów (I A). 

Na rok szkolny 1948/1949 przygotowano reformę szkolnictwa mającą na celu 
upodobnienie go do szkolnictwa sowieckiego. Wprawdzie w miejsce sowieckich 
10 – latek wprowadzono 11 – latki, ale i tak okres nauki szkolnej uległ skróceniu 
o jeden rok w stosunku do systemu przedwojennego (6+4+2). Staliśmy się Szkołą 
Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego. W  tej sytuacji nasza druga klasa licealna 
została przemianowana na klasę jedenastą z dwoma oddziałami – 11/1 i 11/2.

Do oddziału 11/1 weszli wszyscy uczniowie wydziału humanistycznego 
(akronim: wh) oraz część uczniów wydziału przyrodniczego (wp). Część przed‑
miotów różniących oba wydziały prowadzona była oddzielnie, nastąpiło przy 
tym znaczne przemieszczenie. Do oddziału 11/1 weszli w większej liczbie ab‑
solwenci oddziału I A (8 dziewcząt i 11 chłopców) i I B (13 chłopców), zaś do 
oddziału 11/2 – głównie dziewczęta z oddziału I B (10 osób) i I C (6 osób) oraz 
chłopcy z oddziału I C (15 osób). Pozostali absolwenci 3 oddziałów i licealnej 
weszli w liczbie 1 – 3 do każdego z dwóch oddziałów klasy 11. Przy nazwiskach 
uczniów, którzy pojawili się dopiero w liceum podano dodatkowe dane osobo‑
we. 

Skład oddziału 11/1 przedstawiał się następująco: uczennice – Biskup Janina 
(1929) z Białki k. Makowa, Hała Maria (1931) z Mławy (warszawskie), wh, Jasiń‑
ska (wystąpiła 15 października 1948 r.), wh, Korzeniowska, Kruszyńska, Młocek, 
wh, Mogielnicka, (1930) z Wadowic/Zatora, wh, Pajdecka, wh, Pochłopień, wh, 
Szczybura Anna (1929) z Makowa Podh., Śliwińska (wystąpiła 8 lutego 1949 r.), 
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Żaba; uczniowie – Bruzda Andrzej (1929) ze Stanisława Dolnego, wh, Dobro‑
wolski, Figwer, wh, Gabor, Gajczak, Gołba, Góra K., Harmata, Konieczny, Ko‑
rzeniowski, Madoń, Michalski, Michałek, Nowak A., Paździora, wh, Pękala Jerzy 
(1929) z Wieprza, wh, Piekarczyk, Raczek Stefan (1928) z Krakowa, Radwański 
Jan (1930) z Krakowa, Rauch, Rzycki, Sordyl, Stańczyk Stanisław (1928) z Andry‑
chowa (wystąpił 15 stycznia 1949 r.), Szarek, Talaga S., wh, Wojewoda, wh.

Zespół uzupełnili: absolwenci KD: Kyś Zbigniew (1929) ze Świnnej Poręby, 
Kawa (wystąpił 15 grudnia 1948 r.) i Roman (wystąpił 15 grudnia 1948 r.). 

W oddziale 11/2 znalazły się uczennice: Augustyniak, Dworzańska, Frysztak, 
Gwiżdż, Halska, Jabłońska, Klauzner, Magiera, Mularczyk, Osika, Pyrek Zdzisła‑
wa (1928) z Zebrzydowic, Suknarowska, Walusiak, Worytko, Wójcik, i efemerycz‑
nie Wandor z KD (przestała uczęszczać 22 listopada 1948 r.), oraz Korpała Jadwi‑
ga (1931) z Bielszowic/Katowic (przestała uczęszczać w drugim półroczu). Grupę 
uczniów tworzyli: Fidelus, Gugulski, Hanusiak, Karp, Kąkol, Korczak Zygmunt 
(1929) z Suchej, Kotlarczyk, Kruczek, Łopatecki, Nowak Z., Piech Józef (1928) z Wa‑
dowic, Płaszczak Michał (1928) ze Skawiny, zam. w Wadowicach, Putyra Stanisław 
z Wadowic, Sieprawski, Siuta, Skrzyński, Szeliski, Wrona M., Zachariasiewicz.

Wszyscy, którzy dotrwali do końca roku szkolnego przystąpili do egzaminu 
maturalnego w maju 1949 r. Znakomita większość (84 %) zdała egzamin matural‑
ny  z przedmiotów przewidzianych dla wydziału przyrodniczego (egz. pisemny 
– j. polski, fizyka; egz. ustny – fizyka, biologia, NOPiWS), bądź humanistycznego 
(egz. pisemny – j. polski, j. obcy; egz. ustny – j. polski, j. obcy, historia, NOPiWS). 
Udział niepromowanych w obu oddziałach był bardzo podobny: w klasie 11/1 – 
16,6 %, w 11/2 – 15%. Prócz wymienionych wyżej, egzamin maturalny zdawali 
eksternistycznie z naszą klasą absolwenci drugiej licealnej na KD ze stycznia (I), 
bądź czerwca (VI) 1948 r.: Edward Janik I, Eugeniusz Kawa I, Tadeusz Roman I, 
Henryk Woźniak I. Dwaj kolejni eksterniści Władysław Kowalski VI i Jan Mar‑
czak nie mieli nic wspólnego z Naszą Klasą.

3. Nasza Klasa w statystyce. 

Prowadzona przeze mnie od 4 lat kwerenda (ankieta, poszukiwania archi‑
walne, wskazówki od Koleżanki – Anny Szczybury‑Rauchowej i kilku Kolegów: 
Adama Nowaka, Władysława Piekarczyka, Emila Rzyckiego, Stanisława Talagi) 
podstawowych informacji o koleżankach i kolegach nie zakończyła się pełnym 
sukcesem. Znaczne braki umożliwiają jedynie szkicowe omówienie rozpatrywa‑
nych zagadnień, względnie wskazanie na pewne tendencje. 
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3.1 Wiek uczniów.

Na początku pierwsze‑
go półrocza (IX – XII 1948 
r.) klasa maturalna liczyła 75 
osób (oddział 11/1 – 43, 11/2 
– 32) z czego około 1/3 stano‑
wiły dziewczęta. Rozkład li‑
czebności roczników (Ryc. 1) 
ma charakter dodatnio – sko‑
śny, klasę modalną (zarówno 
dla całej klasy jak i  odrębnie 
dla chłopców i dziewcząt) re‑

prezentuje rocznik 1928, zaś mediana znajduje się w klasie rocznika 1929. Sko‑
śny charakter rozkładu wynika oczywiście z faktu, że część uczniów z młodszych 
roczników znalazła się w składzie klas młodszych od naszej, nie mniej wskazuje, 
że większość klasową stanowili uczniowie dojrzalsi, z  pozytywnym stosunkiem 
do nauki. 

3.2 Pochodzenie 
geograficzne 
uczniów.

Tą kategorię rozpatrzo‑
no na zbiorowości klas IV 
gim. i  II lic., na podstawie 
świadectw szkolnych. Dane 
te dotyczą miejsca urodzenia 
ucznia, które w wielu przypad‑
kach nie pokrywa się z  miej‑
scem zamieszkania w  czasie 
uczęszczania do odpowiedniej 
klasy. Niekiedy udało się usta‑
lić zarówno miejsce urodzenia 

ucznia, jak i miejsce jego zamieszkania w okresie uczęszczania do szkoły. Przyno‑
si ono interesującą informację na temat wojennych losów Polaków. Zestawienie 
oparto oczywiście o granice administracyjne przedwojennej Polski. Histogramy 

Ryc. 2

Ryc. 1
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(Ryc. 2) sporządzono w oparciu o dane dla stu dziesięciu uczniów i uczennic z ostat‑
niej klasy gimnazjalnej i 74 takichże odnotowanych na początku klasy maturalnej. 
W obu klasach najwięcej uczniów pochodziło z różnych miejscowości powiatu wa‑
dowickiego (odpowiednio 51 i 31) i z samego miasta (odpowiednio 28 i 20), zaś 
po kilkanaście osób (odpowiednio 12 i 15) z innych powiatów woj. krakowskiego. 
Na uwagę zasługują w sumie dość liczne (odpowiednio 16 i 12) reprezentacje in‑
nych województw, w tym kresowych. Są to w obu klasach: śląskie, kieleckie, łódzkie, 
poznańskie, pomorskie, warszawskie, białostockie, wileńskie, wołyńskie i lwowskie. 
Jak już wspomniano, w klasie 4 był też syn reemigranta z Francji.

3.3 Pochodzenie społeczne uczniów.

Udało się ustalić środowisko uczniów na próbkach liczących 110 (klasa IV) 
i 72 (klasa maturalna). Rodzaje wyróżnianych środowisk dobrane są subiektyw‑
nie i obejmują zarówno dobrze zdefiniowane kategorie – np. organista czy pielę‑
gniarka, jak i heterogeniczne, np. pracownik PKP (wchodzą tu zawiadowcy stacji, 
maszyniści, konduktorzy i  pracownicy fizyczni, a  także inni pracownicy PKP). 

Ryc. 3
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Wśród uczniów IV klasy dominowały (Ryc. 3) dzieci rolników (28), co jest zro‑
zumiałe ze względu na rolniczy charakter powiatu i pracowników PKP (15), co 
wynikło z występowania w powiecie dużych węzłów kolejowych (Kalwaria, Sucha, 
Spytkowice, Wadowice). Do średnio reprezentowanych środowisk należeli urzęd‑
nicy państwowi, nauczyciele, wojskowi, bądź bezrobotni i prowadzący gospodar‑
stwa domowe (po 8 – 9 uczniów). Wreszcie po 1 – 2 uczniów rekrutowało się 
z pozostałych kategorii, jak na przykład prawnicy, pracownicy MO, pracownicy 
więziennictwa, kupcy. Uderzająco mała wydaje się liczba robotników, lecz idzie tu 
o robotników fabrycznych, inni kryją się w kategoriach pracowników PKP, pra‑
cowników wojskowych i innych. Niezależnie od tego należy stwierdzić, iż wów‑
czas dzieci robotników nie pojawiały się istotnie zbyt często w szkole średniej. 

Niewielkie zmiany występują wśród uczniów klasy maturalnej. W  grupie 
średnio reprezentowanych środowisk pojawiło się więcej urzędników, a w grupie 
ostatniej znacząco zwiększyli, bo podwoili swoją reprezentację potomkowie klasy 
kierowniczej, rzemieślników, kupców i organistów. 

3.4 Kariera zawodowa absolwentów.

Na kolejnym histogramie (Ryc. 4) przedstawiono rodzaje wykonywanych za‑
wodów przez grupę absolwentów gimnazjum i liceum, włączając w nią i tych którzy 

zdawali maturę wcze‑
śniej lub po niepowo‑
dzeniu zdali ją w  roku 
następnym (niestety, 
nie obejmuje on całej 
Naszej Klasy). Zwraca 
uwagę znaczny udział 
mężczyzn w  zawodach 
wymagających studiów 
technicznych (archi‑
tekci, inżynierowie bu‑
dowlani, chemicy, me‑
talurg, elektryk, górnik 
i  geolog), wyłączność 
w  zawodach prawni‑
czych i  prawie równo‑
waga płci w  zawodach  Ryc. 4
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nauczycielskich, medycznych i w grupie indywidualnie reprezentowanych. Zna‑
czący udział kobiet widoczny jest w zawodach uprawianych bezpośrednio po ma‑
turze (np. urzędnicy), a  także po szkołach zawodowych, uzupełniających małą 
maturę (technika administracyjne, chemiczne i in.). Także licznie reprezentowana 
przez kobiety kategoria „bez studiów” oznacza pełnienie obowiązków domowych, 
bądź nieokreślonych pracowniczych. Na ogół można stwierdzić znacznie pełniej‑
szy zakres zatrudnienia mężczyzn.

Rozdział 4. Czego i jak nas uczono

4.1 Program nauczania.

Ówczesne władze państwowe zdecydowały o prowadzeniu nauczania w śred‑
nim szkolnictwie ogólnym na terenach wyzwolonych, według programu i schema‑
tu wdrożonego w roku 1934. W Państwowym Gimnazjum i Liceum w Wadowicach 
funkcjonowały dwa kierunki szkolenia na poziomie licealnym – humanistyczny 
i przyrodniczy. Różniły się one w niewielkim stopniu doborem przedmiotów (Tab. 
1), w większej mierze ilością godzin na nie przeznaczonych, a także zróżnicowa‑
niem zasobu ich treści. Np. na wydz. przyrodniczym chemia była przerabiana kur‑
sem systematycznym, łącznie z chemią organiczną, zaś na wydziale humanistycz‑
nym wykładano jedynie pewne jej fragmenty. Podobnie biologia, w  pierwszym 
przypadku zawierała w  programie systematykę roślin i  zwierząt (klasa I) i  bio‑
logię ogólną (klasa II), podczas gdy w drugim przypadku była to przede wszyst‑
kim biologia ogólna (klasa I). Należy tu jednak przypomnieć, że humaniści dys‑
ponowali świetnym przedwojennym podręcznikiem S. Skowrona, K. Starmacha 
i J. Mikulskiego, p.t. „Biologia” z roku 1938 (z którego na wp. też korzystano), zaś 
przyrodnicy dość trudnym, ale zawierającym opisy 66 doświadczeń, podręczni‑
kiem S. Pleśniewicza i Z. Suchardy p.t. „Chemia organiczna” (III wydanie w 1947 
roku). W nauce wykorzystywano z nielicznymi wyjątkami głównie podręczniki 
i mapy ścienne opublikowane przed wojną. Największe zmiany dotyczyły przed‑
miotów licealnych: „zagadnienia życia współczesnego” (I lic.) i „nauka o Polsce 
i świecie współczesnym” (II lic.). Wystarczy wspomnieć konieczność omówienia 
takich zagadnień programowych, jak na przykład „ogólna charakterystyka pań‑
stwa polskiego ze stanowiska geograficznego i gospodarczego”, „zasadnicze cechy 
współczesnego ustroju społecznego w Polsce”, czy „jednostka a państwo”.  Ze zro‑
zumiałych względów doskonały przedwojenny podręcznik S. Pawłowskiego, J.S. 
Bystronia i A. Peretiatkiewicza „Polska współczesna – geografia – kultura – ustrój” 
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nie mógł dalej służyć uczniom. Na przedmiot „geografia, geologia” stanowiący 
wyróżnik wydziału przyrodniczego składały się geografia fizyczna, geologia i an‑
tropogeografia. Do nauki drugiego członu wykorzystywano świeżo wydany skrypt 
uniwersytecki M. Książkiewicza „Geologia dynamiczna”. Omówienia wymaga po‑
jawienie się członu astronomia w powiązaniu z chemią (I lic. wydz. przyr.) i fi‑
zyką (I lic.) oraz członu kosmografia w przedmiocie fizyka (II lic.). Na wydziale 
humanistycznym w Wadowicach nazwy tych członów pozostawały puste, zaś na 
wydziale przyrodniczym pojawiły się skąpe informacje w ramach nauczania fizy‑
ki. W drugiej licealnej pilni uczniowie mogli wykorzystać świeżo wydany (1948) 
podręcznik E. Rybki „Astronomia”, oraz z tego samego roku „Atlas astronomicz‑
ny” A. Opolskiego. Jako język obcy występował w 1945 roku w programach klasy 
II i wyższych – niemiecki. Była to kontynuacja nauki rozpoczętej w klasach wcze‑
śniejszych. W oddziałach klasy pierwszej wprowadzono język francuski. Po paru 
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miesiącach klasa II A, (czyli część Naszej) przeszła na język angielski. Tak więc do 
naszej matury studenci pobierali naukę języka francuskiego, bądź angielskiego. 

Jak widać na Tabeli 1 w gimnazjum przeważały nieco przedmioty humani‑
styczne (5) nad przyrodniczymi (3) i  matematyką. Do tego dochodziły zajęcia 
praktyczne, ćwiczenia cielesne i przysposobienie wojskowe. To ostatnie występo‑
wało w tych oddziałach, które tworzyli uczniowie 15–letni i starsi, a więc wcze‑
śniej pojawiło się w oddziałach rozpoczynających naukę od klasy I. Zdecydowana 
większość przedmiotów byłą nauczana przez 4 lata, jedynie biologia nie występo‑
wała w klasie III, a fizyka z chemią w klasie I i II.

W liceum, na wydziale humanistycznym przedmioty tego typu w  liczbie 7 
(NOPiSW w II lic. była w zasadzie programowo tożsama z zagadnieniami życia 
współczesnego w I lic.) zdecydowanie przeważały nad przyrodniczymi (3) i mate‑
matyką. Program obowiązkowo uzupełniały wychowanie fizyczne i przysposobie‑
nie wojskowe ze Służbą Polsce (w II lic.). Na wydziale przyrodniczym przedmioty 
humanistyczne w liczbie 6 (z analogiczną uwagą co do NOPu) były w równowa‑
dze z przyrodniczymi (4), matematyką i rysunkami. Wychowanie fizyczne i przy‑
sposobienie wojskowe przebiegało analogicznie jak na wydziale humanistycznym. 
Różnice w długości czasu trwania wykładanych przedmiotów między oboma wy‑
działami sprowadzały się do skrócenia o jeden semestr biologii i chemii z astro‑
nomią oraz rezygnacji z geografii z geologią na wydziale humanistycznym, bądź 
łaciny na wydziale przyrodniczym. 

W programie liceum znalazły się przedmioty nadobowiązkowe jak śpiew czy 
muzyka. Uczniowie wydziału przyrodniczego, zamierzający studiować medycynę, 
wybierali nadobowiązkową łacinę lub drugi język obcy. 

4. 2. Poziom nauczania

Gimnazjum i  Liceum w  Wadowicach zawsze wyróżniało się wysokim po‑
ziomem nauczania przedmiotów humanistycznych i zwykle odczuwało niedosyt 
specjalistów od pozostałych dyscyplin. Stan ten zaistniał również w omawianych 
latach 1945 – 1949. Spośród wielu ówczesnych profesorów (por. Tab. 2)  na od‑
działach Naszej Klasy uczyli: religii: ks. dr Edward Zacher, języka polskiego: mgr 
Kazimierz Foryś i mgr Halina Ryntflejsz, łaciny: mgr Wiktor Rokowski, prof. gim. 
Zbigniew Czaderski, prof. gim. Jan Królikiewicz, prof. gim. Tadeusz Szeliski, ję‑
zyka niemieckiego: prof. gim. Józef Titz, a francuskiego: prof. Felicja Midloch – 
Świtalska i Stanisława Romaszkan, języka angielskiego: prof. gim. J. Titz i prof. 
Teresa Barabasz, historii: prof. gim. Jan Gebhardt, mgr Stanisław Knapik i mgr 
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Julian Kucharski, propedeutyki filozofii: prof. gim. J. Królikiewicz, nauki o Polsce 
i świecie współczesnym: mgr K. Foryś i T. Śmieszek. Matematyka opierała się po‑
czątkowo na jednym wykwalifikowanym nauczycielu (prof. gim. Józef Kawaler), 
podobnie fizyka (prof. J. Półgroszek). Biologię wykładali: prof. gim. Józef Heriadin 
i częściowo mgr M. Sarnicka. Chemię wykładało dwóch nauczycieli (w Gimna‑
zjum łącznie z  fizyką – Franciszek Koman,  w  Liceum: prof. gim. J. Heriadin). 
Szeroko obsadzona była tylko geografia zarówno przez przyrodników: prof. gim. 
Jan Sarnicki, i mgr Maria Sarnicka, jak i wyspecjalizowanych w niej historyków: 



155154

W s p o m n i e n i a

J. Gebhardt, S. Knapik, J. Kucharski. W sytuacji niedoboru nauczycieli przedmio‑
tów przyrodniczych i  matematyki skierowywano do ich nauczania niespecjali‑
stów, np. matematyki uczyli dorywczo filologowie: prof. gim. Henryk Gawor, prof. 
gim. Franciszek Grzesło, prof. gim. J. Królikiewicz, bądź przyrodników – prof. 
J. Heriadin. Dopiero w 1947 r. udało się Dyrekcji pozyskać wreszcie wytrawnych 
nauczycieli z innych gimnazjów –  do matematyki i fizyki: prof. gim. Jarosława Ku‑
ciela z Żywca, do biologii i fizyki: prof. gim. Bronisława Szeffnera z Andrychowa. 
Wykładali oni głównie na wydziale humanistycznym i KD. Za wychowanie ciele‑
sne odpowiadali wytrawni pedagodzy: prof. gim. Czesław Panczakiewicz i prof. 
Anna Olbrychtówna, a za przysposobienie wojskowe – powszechnie lubiani: mgr 
S. Knapik i Maria Zaczyńska. W roku 1947 dołączył do nich Kalikst Konior. 

Mocną jakościowo obsadę posiadały przedmioty związane ze sztuką. Rysun‑
ku i  robót ręcznych uczyli absolwenci Akademii Sztuk Pięknych: prof. Ludwik 
Jach, artysta–malarz i prof. Franciszek Suknarowski, artysta–rzeźbiarz i malarz. 
Śpiewu i  muzyki uczyli absolwent konserwatorium wiedeńskiego: prof. gim.  
Józef Titz, bądź student konserwatorium krakowskiego organista Józef Mokwa. 
Inni nauczyciele, wyszczególnieni w  Tabeli 2, a  nie omówieni powyżej, uczyli 
w tych latach młodsze klasy Gimnazjum i Liceum. 

Wiedza, przygotowanie zawodowe, doświadczenie pedagogiczne kadry, 
a także zakres aktualizacji wiedzy, były bardzo zróżnicowane. Musimy pamiętać, 
że niektórzy nauczyciele kończyli studia na początku XX w. i reprezentowali nie‑
stety poziom zdobytej wówczas wiedzy. Miało to istotne znaczenie w  przypad‑
ku dynamicznie rozwijających się nauk przyrodniczych. Dezaktualizacja wiedzy 
w naukach humanistycznych nie była praktycznie zauważalna. 

Starając się sklasyfikować (oczywiście jest to ocena wybitnie subiektywna) mo‑
ich 24 nauczycieli (pomijam tych, którzy mnie nie uczyli) z odległej perspektywy 
czasowej i biorąc pod uwagę ich poziom intelektualny, kulturę osobistą, umiejęt‑
ności pedagogiczne i stosunek do uczniów, zastosowałem skalę czterostopniową: 
wybitni, wzorowi, zasługujący na uznanie, nie zasługujący na ocenę. Ze zrozumia‑
łych względów wymienię jedynie przedstawicieli moich dwóch pierwszych klas. 
Do nauczycieli wybitnych zaliczam: ks. dra Edwarda Zachera, prof. gim. Henryka 
Gawora, prof. gim. Jana Gebhardta, prof. gim. Józefa Heriadina, prof. gim. Jana 
Sarnickiego i mgr Kazimierza Forysia. W klasie pedagogów wzorowych znaleźli 
się: prof. gim. Jan Królikiewicz, prof. gim. Ludwik Jach, prof. gim. Czesław Pan‑
czakiewicz, prof. gim. Teresa Barabasz, mgr Maria Sarnicka, artysta–malarz prof. 
Franciszek Suknarowski, organista Józef Mokwa. Na końcu tej grupy, na przejściu 
do grupy trzeciej plasuję tu także prof. gim. Zbigniewa Czaderskiego i prof. gim. 
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Józefa Titza, mimo zastrzeżeń co do pozytywnego spełnienia ostatniego kryte‑
rium. Warto zauważyć, że do tych najwyżej ocenionych trafili wszyscy (w liczbie 
7) profesorowie, którzy zaczynali pracę w Gimnazjum wadowickim w pierwszym 
trzydziestoleciu XX w. i połowa (czterech) z tych, którzy rozpoczynali ją w latach  
trzydziestych, czyli tzw. „stara gwardia” i tylko kilku z naboru powojennego. 

5. Sylwetki Profesorów

5. 1. Ks. dr Edward Zacher 

Prefekt i  wykładowca religii w  GiL im. M. Wadowity od lat dwudziestych, 
tęga głowa o wysokiej inteligencji, moderator Koła Sodalicji Mariańskiej Młodzie‑
ży Gimnazjalnej. Doktorat ze świętej teologii uzyskał po dodatkowych studiach 
w Rzymie w Collegium Angelicum. Znałem go jeszcze od czasów przedwojennych, 
a w latach 1940 – 42 służyłem mu niejednokrotnie jako ministrant do Mszy Świę‑
tej. Uczył nas religii od uruchomienia Gimnazjum w  lutym 1945 r. do matury 
w 1949 r. W tym czasie, władze państwowe uznawały, iż nauczanie religii przynosi 
wymierną korzyść w wychowaniu obywateli. 

Dobrze zbudowany, wysoki, z okrągłą twarzą, o męskiej sylwetce, niezwykle 
energiczny, rzutki, szybki w mowie i chodzie, przyjazny młodzieży, ale wymagają‑
cy. Niezwykle trafnie wyłapywał osobników o wolnomyślnych poglądach (przed 
wojną mówił o nich, że: noszą gwiazdę bolszewicką na czole) i stosownie do po‑
tencjału obniżał noty. Do lekcji był zawsze bardzo dobrze przygotowany meryto‑
rycznie. Prowadził je metodycznie i precyzyjnie. Lekcje nieraz ubarwiał interesu‑
jącymi dopowiedzeniami, anegdotami i częstymi wycieczkami w historię Polski. 
Szczególną estymą otaczał pamięć o młodziutkiej królowej Jadwidze i przekony‑
wał nas o jej heroicznym poświęceniu życia i miłości dla pozyskania pogańskiej 
Litwy dla Kościoła. Napisał scenariusz filmowy ukazujący losy i  piękno duszy 
Królowej Polski ufając, że może się to przyczynić do jej beatyfikacji. Uproszony 
przez nas odczytał nam niektóre fragmenty scenariusza, budząc nasz podziw i en‑
tuzjazm dla celu beatyfikacji, który tak pięknie zrealizował Słynny Uczeń ks. Za‑
chera. W ciężkich czasach wprowadzanego odgórnie upolitycznienia szkoły (1948 
– 49) i rozpoczynającej się walki z Kościołem, wykazał wielki hart ducha i odwa‑
gę niezłomnie broniąc prawdy i moralności. Z protokołów rad pedagogicznych2 
można się dowiedzieć, jak celnie kontrował tezy materializmu dialektycznego 

2   Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Marcina Wadowity w Wa‑
dowicach. Archiwum Szkoły. Protokół z dnia 24 września 1948 r. 
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przedstawiane w upolityczniających Grono referatach niektórych jego kolegów. 
Krytyczną ocenę istoty marksizmu, do której doszedł były marksistowski filozof 
Leszek Kołakowski w połowie lat siedemdziesiątych w fundamentalnej trzyto-
mowej pracy: Główne nurty marksizmu3, ksiądz Zacher artykułował już z końcem 
lat czterdziestych w polemice z tezami w/w referatów. 

Obecność religii w szkole średniej wynikała z obowiązującego zaraz po woj-
nie przedwojennego programu nauczania, ale również z przekonania władz, że 
religia kształtuje obywateli moralnych i etycznych, co pożądane jest w każdym 
systemie politycznym. 

Przyjazny stosunek do uczniów naszego prefekta wykorzystywaliśmy niekie-
dy w nauce łaciny, którą znał perfekcyjnie. Otóż, przy zadanych do tłumaczenia 
trudnych tekstach w czwartej klasie, naprowadzał nas na właściwe, a rzadko sto-
sowane składnie, słabo przez nas poznane, nie wyręczając nas jednak od trudu 
tłumaczenia. 

5. 2. Prof. gim. Henryk Gawor

Były Dyrektor naszego Gimnazjum, niezwykle zasłużony dla jego rozwoju, 
a także dla przetrwania nauczania podczas nocy okupacyjnej. Mimo wieku eme‑
rytalnego, podjął trudy nauczania od lutego 1945 r. Wysoki, szczupły, pochylo‑
ny wiekiem i  podpierający się laską o  szlachetnej twarzy ozdobionej strzyżoną 
w  szpic brodą, budził powszechny szacunek młodzieży. Uniwersyteckie studia 
filologiczne były uwieńczeniem jego zamiłowań i dały podstawy naukowe do dal‑
szego rozwoju jego niezwykłych uzdolnień lingwistycznych. Podczas spotkania 
z nim u mojego powinowatego nauczyciela Błażeja Batko, z którym się przyjaźnił 
i  którego był równolatkiem, ośmieliłem się go zapytać, jakimi językami włada. 
Wyznał wówczas, iż zna w mowie i piśmie wszystkie języki europejskie i japoński, 
zaś ze starożytnych: oczywiście łacinę, grekę, ale i hebrajski. Gustaw Studnicki4 
wspominając o nim wymienia liczbę dwunastu języków. Sądzę, że znał ich co 
najmniej siedemnaście, gdyż tylko przy tej liczbie można mówić o wszystkich 
ważniejszych językach europejskich.  Uważam, z dużym prawdopodobieństwem, 
że były to: niemiecki, angielski, szwedzki, holenderski, francuski, hiszpański, 
portugalski, włoski, rumuński, bułgarski, serbsko–chorwacki, czeski, słowacki, 
ukraiński, rosyjski, węgierski, nowogrecki. Wskazywałoby to na łączną znajo-

3   L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, Paryż 1976 – 1978. 
4   G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991, s. 55. 
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mość minimum dwudziestu języków. Wiadomo, iż sławni w świecie poligloci 
władali sześćdziesięcioma językami, oczywiście uwzględniając języki azjatyc-
kie. Jestem przekonany, że ta bardzo poważna, w obecności kolegi Profesora 
rozmowa, przecina wątpliwości i możemy Profesora Gawora zaliczyć do grupy 
fenomenalnych poliglotów. Pismu obrazkowemu poświęcił nawet rozprawę na-
ukową zamieszczając ją w dorocznych sprawozdaniach Gimnazjum. W Naszej 
Szkole nauczał prócz łaciny i greki: języka niemieckiego, angielskiego i rosyj-
skiego, a także innych przedmiotów. W klasie drugiej uczył nas matematyki. Był 
pierwszym z naszych Profesorów, którego żegnaliśmy jeszcze jako uczniowie 
w 1948 r. na cmentarzu wadowickim.

5. 3. Prof. gim. Józef Heriadin

Nauczyciel biologii i chemii, doskonały pedagog z jedną wadą: mało wyma-
gający. Człowiek wielkiego serca i nadzwyczajnej cierpliwości, kochany i szano-
wany przez nas i wzajemnie oddany młodzieży. Opiekun Naszej Klasy (IV A). 
Był niskiego wzrostu, szczupły, o twarzy zszroniałej, przedwcześnie pomarsz-
czonej (efekt palenia tytoniu), pokrytej krótkim zarostem, nosił niewielki wąsik 
i chodził nieco pochylony. Wykładał głosem nieco zgaszonym i monotonnie, ale 
zajmująco. Wykłady biologii ilustrował planszami i w wykonanie ich wkładał 
wiele zapału. Nigdy nie dominował nad klasą. Oceniał nasze wypowiedzi spra-
wiedliwie, choć, jak wspomniałem, może zbyt pobłażliwie. Chętnie też stawał 
w szeregu z uczniami do różnych prac społecznych, np. zasypywania rowów wo-
jennych (przeciwczołgowych). Wśród Grona Pedagogicznego starał się nie wy-
różniać, był cichy i spolegliwy, nigdy nie chwalił się swoim bohaterskim życiory-
sem, ale my wiedzieliśmy, że był wieloletnim żołnierzem Legionów, kawalerem 
orderu Virtuti Militari. Urodzony, uroczy pedagog. 

5. 4. Prof. gim. Jan Gebhardt 

Nauczyciel historii i geografii. Świetny, ale bardzo wymagający pedagog 
o przydomku „Gebcio”. Sprawiedliwy w ocenach. Odważnie wykładał nam 
o „Cudzie nad Wisłą” i innych drażliwych polsko–rosyjskich momentach w hi-
storii. Wysoki, postawny mężczyzna, zawsze wyprostowany, chodził sprężystym 
krokiem. Nieraz, ze strzelbą na polowanie. Wieść miejscowa głosiła, że walczył 
przeciw Anglikom w wojnie burskiej w Południowej Afryce, ale Profesor nie 
zwykł o swych losach rozprawiać. Natomiast dowiedzieliśmy się, że pierwsze 
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obozy koncentracyjne powstały wówczas właśnie w Południowej Afryce dla Bu-
rów. Czuliśmy przed Profesorem duży respekt, imponował nam swoją wiedzą. 
W obu przedmiotach posługiwał się wieloma mapami i wymagał znajomości bar-
dzo wielu szczegółów. Zawsze wyczerpywał program i zwracał uwagę na sprawy 
zasadnicze. Tęga głowa. Zauważyłem, że lubił posługiwać się zwięzłym podręcz-
nikiem historii Jana Dąbrowskiego, prof. UJ. 

5. 5. Prof. gim. Ludwik Jach

Najbardziej zasłużony z całego Grona dla przetrwania szkolnictwa średniego 
w okresie okupacji. Niezły artysta malarz. Nauczyciel prac ręcznych w Gimnazjum 
i rysunków w Liceum. Znałem go bardzo dobrze, gdyż przyjaźnił się już przed 
wojną z moim Ojcem, również profesorem gimnazjalnym historii i wychowania 
obywatelskiego, wówczas w Collegium Marianum Pallotynów na Kopcu. Od paź-
dziernika 1939 r. do momentu aresztowania Ojca w kwietniu 1940 r. był częstym 
gościem w naszym domu i uczestnikiem narad dotyczących uruchomienia tajnego 
nauczania. Prace te kontynuował przez dalsze lata okupacji. W ramach Tajnej Ko-
misji Oświaty i Kultury sprawował nadzór nad szkołami średnimi w Wadowicach5. 
On też po przejściu frontu został organizatorem szkolnictwa średniego w Wadowi-
cach. Położył olbrzymie zasługi dla Naszej Szkoły, niestety został potem zepchnię-
ty do drugiego szeregu6, a nawet doświadczał niezasłużonych przykrości7. Dla nas 
był zawsze wzorem: obywatela, nauczyciela, artysty i dobrego człowieka. 

Z perspektywy czasowej muszę bardzo docenić rolę, jaką w ubogaceniu 
naszej wrażliwości na piękno i sztukę pełnili uczący nas artyści: Ludwik Jach 
i Franciszek Suknarowski. 

5. 6. Prof. gim. Jan Królikiewicz

Dyrektor GiL. Filolog klasyczny, rzetelny pedagog. Był wzrostu średniego, 
nieco otyły, zawsze schludny i ogolony. Nosił mały wąsik i przydomek „Dyr-
cio”. Z oddziałem moim IV A prowadził łacinę, a w klasie II licealnej wykładał 
propedeutykę filozofii. W pierwszym przedmiocie często poszerzał program o in-
terpretację tomików poezji głównie Owidiusza (z własnej inicjatywy tłumaczy-

5   G. Studnicki, Pierwsza wśród równych…, s. 126 – 127.
  Protokoły... z dnia 8 lutego 1945 r. 
6   Protokoły…z dnia 9 marca 1945 r. 
7   Protokoły.... z dnia 6 lutego 1946 r. 
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liśmy Ars amandi), zapoznając nas z metryką wierszy i właściwym sposobem 
ich czytania, przybliżając postaci mitologiczne i świat kultury starożytnej, której 
był miłośnikiem. Bardzo przeżywał, z naszego powodu, utratę pięknej rzeźby 
greckiej, stojącej na szafce w jego gabinecie na pierwszym piętrze, a wstawio-
nej we wnękę zamkniętych drzwi od strony naszej klasy. Otóż sprowokowani 
przeze mnie do mocowania się – zawsze czupurny Krzyś Zachariasiewicz i za-
wsze bardzo spokojny Staszek Hanusiak ps. „Clarus”, naparli w szamotaninie na 
owe drzwi, spowodowali wstrząs szafki, upadek rzeźby i jej rozbicie. Furia z jaką 
„Dyrcio” wpadł do klasy zmroziła nas i przeraziła. Efekt: przeniesienie klasy na 
parter w pobliże ustępu. 

Profesor Królikiewicz był bardzo energicznym człowiekiem. Zawsze chodził 
bardzo szybko, podejmował też błyskawiczne decyzje. Sterował też Gronem Pe-
dagogicznym dość apodyktycznie, zwłaszcza w pierwszych latach po wojnie, gdy 
jeszcze zwracano się do siebie per Panie Dyrektorze i Panie Profesorze. W na-
szych latach był animatorem kółka dramatycznego; przygotowywał na scenę „Be-
tlejem” Rydla, „Zemstę” Fredry i in. 

5. 7. Prof. gim. Jan Sarnicki

Nauczyciel geografii i geologii. Wybitny umysł, świetny, wymagający dydak-
tyk. Z wielką szkodą dla siebie i środowiska naukowego zrezygnował z zamknię-
cia dobiegającego do końca przewodu doktorskiego.8 Pod względem wiedzy 
i sposobu prowadzenia zajęć reprezentował wysoki poziom pracownika nauki. 
Już przed wojną miałem dokładne relacje o wykładach Profesora Sarnickiego, 
gdyż mieszkałem z kuzynem uczęszczającym do Gimnazjum. Wówczas poziom 
Jego wymagań budził powszechny lęk, a ocena odpowiedzi: „Masz w głowie 
sieczkę” była złowieszczym memento przed końcową klasyfikacją. Bardzo prze-
strzegał zasady wietrzenia sal przed zajęciami i w przerwach, ustanawiał dyżur-
nych, sprawdzał, czy istotnie uczniowie opuszczali sale i rygorystycznie egze-
kwował swoje zalecenia, zresztą bardzo istotne dla naszego zdrowia. Ceniliśmy 
jego wiedzę, kompetencje, uatrakcyjnianie lekcji: pięknymi rysunkami9, koloro-
wymi przekrojami geologicznymi, rozpoznawaniem makro- i mikroskopowym 
skał oraz oglądaniem skamieniałości. Wykorzystaliśmy jego wielki talent arty-

8   1866 – 1986 Księga Pamiątkowa 120 – lecia Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, zebrał i opracował: G. Stud‑
nicki. Wadowice 1987 r., Wypowiedź J. Sarnickiego, s. 135. Archiwum Szkoły. 

9   Dają o nich wyobrażenie blokdiagramy opublikowane w szczegółowym życiorysie Profesora: S. W. Alexandro‑
wicz, Jan Sarnicki – nauczyciel, geograf, twórca map plastycznych, „Przegląd historyczno – kulturalny Wadovia‑
na”, 2009, nr 12, s. 171, Ryc.: 6 – 15, 20 – 23, 27 – 28. 
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styczny przy pisaniu okolicznościowego listu od Szkolnej Organizacji Sodalicji 
Mariańskiej do Papieża Piusa XII. Tekst łaciński, powstały z pomocą moderatora 
ks. Zachera, został przez Profesora Sarnickiego przepięknie napisany frakturą, 
ozdobiony kolorową majuskułą i z zastosowaniem skrótów stosowanych w ko-
ścielnej grafice. Powstało prawie arcydzieło epistolografii renesansowej. Bardzo 
nam imponował swoją patriotyczną postawą podczas obu wojen światowych. Do 
końca swojego życia zachował jasność myśli i akuratną ocenę rzeczywistości.

5. 8. Prof. mgr Kazimierz Foryś

Nauczyciel języka polskiego, literatury polskiej, w II licealnej – także NO-
PiŚW.  Poeta, członek grupy literackiej „Czartak”, przyjaźnił się z E. Zegadłowi-
czem i wystąpił jako dramatis persona pod imieniem Zdzisław w jego „Pokoju 
dziecinnym”, napisanym w 1935 r., a wydanym po śmierci Autora.10 Niezwykle 
uzdolniony dydaktyk, przyjaźnie ustosunkowany do młodzieży, znawca duszy 
kobiecej, o miłej aparycji i bardzo dbający o wygląd. Potrafił budować właści-
we relacje między profesorem a uczniem. Jego lekcje gramatyki były nie tylko 
pouczające, ale wręcz przyjemne. Podczas prowadzenia wykładu często chodził 
między ławkami, nadając pilniczkiem żądany kształt paznokciom. Wykładał 
spokojnie, wyraźnie, umożliwiając robienie notatek. Przejmując po nauczycie-
lu p. Tadeuszu Śmieszku przedmiot NOPiŚW w II licealnej, uratował nas przed 
totalną klapą na egzaminie maturalnym budując systematycznie naszą wiedzę od 
zera. Już w czasie lat naszej nauki zaczął grawitować w stronę filozofii marksi-
stowskiej i wszedł do grupy tzw. postępowych profesorów. Fakt ten w tamtych 
latach nie wpływał w żadnej mierze ujemnie na nasze bardzo dobre relacje z Pro-
fesorem. Niewątpliwie niefortunny był jego późniejszy pomysł ze zmianą patro-
na Szkoły, co na szczęście zostało naprawione przez dyrektora T. Janika w 1981 r.  

5. 9. Prof. gim. Zbigniew Czaderski

Filolog klasyczny, po wojnie uczył wyłącznie łaciny. Sumienny, wymagający, 
ale w zasadzie sprawiedliwy pedagog. Postrach wielu roczników gimnazjalistów 
i licealistów Wadowity. Już przed wojną nadano mu przydomek „Prawda” z uwagi 
ma częste wtrącanie tego słowa w  wypowiedziach. Zdarzało się to także i  przy 
cytowaniu tekstów łacińskich: np. „Quousque tandem, prawda, Catilina, prawda, 

10   E. Zegadłowicz, Pokój dziecinny, „Dialog”, 8 sierpień 1959 r. 
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abutere patientia nostra?”, co pobudzało nas do śmiechu, ale i zmuszało do pa‑
nowania nad tym odruchem. Na początku w ogóle nie było nam do śmiechu. Na 
pierwszej lekcji w klasie III A zrobił nam klasówkę z materiału klasy II, (przero‑
bionego bardzo pobieżnie i pobłażliwie wymaganego przez mgr W. Rokowskiego, 
czego prof. Czaderski był świadom) – rezultat: wszystkie wypracowania otrzymały 
ocenę niedostateczną. Padł na nas blady strach i zabraliśmy się solidnie do pracy 
nad językiem Rzymian. Profesorowi „podpadł”, nie wiadomo z jakich powodów, 
kolega Tadziu Zając, chłopiec drobnej postury. Na wszystkich lekcjach Tadek był 
pytany jako pierwszy i Profesor wykazywał z irytującym zadowoleniem jego brak 
przygotowania. Profesor starał się ożywić język, inscenizując przed nami przemó‑
wienia Cycerona w Senacie. Wymagał też od nas podobnych wystąpień z wyuczo‑
ną na pamięć oracją. Dzięki staraniom Profesora w ciągu całego roku szkolnego 
1945/1946 uzupełniliśmy poważne braki i…polubiliśmy język. 

5. 10. Prof. gim. Tadeusz Szeliski

Był także filologiem klasycznym uczył w klasach gimnazjalnych i licealnych 
łaciny, gdyż greka nie była przewidziana w programie wydziału humanistycznego. 
Nie miałem zajęć z Profesorem Szeliskim, gdyż chodziłem do klasy z jego synem, 
a zasad rozdziału członków rodziny w nauczaniu przestrzegano wówczas sumien‑
nie. Z opowiadań kolegów wyłania się sylwetka bardzo dobrego pedagoga, pro‑
fesjonalisty, życzliwego uczniom. Przetrwał także z czasów przedwojennych jego 
przydomek „Krupa” powtarzany przez brać uczniowską bez zastanowienia nad 
jego genezą. Pamiętam go z wycieczki wspólnej obu oddziałów klasy IV na Babią 
Górę, na którą wspinał się w słynnym kapeluszu z szerokim rondem, dzięki które‑
mu uzyskał drugi przydomek: „Kowboj”. Obaj z prof. J. Sarnickim „Cyrulem” nie 
mogli się doczekać wówczas otworzenia dużej puszki UNRRA „Horse meat”, którą 
taszczyliśmy jako „emergency ration” dla najbardziej osłabionych wspinaczką. 

6. Czynniki integrujące Klasę

Drugą praprzyczyną trwania fenomenu zjazdów koleżeńskich Naszej Klasy 
było bardzo silne zintegrowanie się nas w okresie nauki. Wpływały na to różne 
czynniki, jak: uprawianie sportów drużynowych (głównie siatkówki), udział 
w wycieczkach, udział w życiu artystycznym szkoły (kółko dramatyczne, chór 
szkolny), koncentracje terenowe przysposobienia wojskowego, udział w uroczy‑
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stościach państwowych i  w pracach społecznych, wreszcie: dość powszechny 
brak akceptacji działań politycznych nowej władzy. Poszczególne wydarzenia 
przeżywane w  ramach tych czynników i  odrębność poglądów w  stosunku do 
nachalnej propagandy stymulowały poczucie jedności Naszej Klasy. Zilustru‑
ję to kilkoma przykładami. Do najbardziej przeżywanych wydarzeń należały 
niewątpliwie koncentracje pw. Starsi koledzy, dla których zaczęły się one naj‑
wcześniej, zapamiętali koncentracje na Leskowcu, w  Zakopanem, a  najlepiej 
w rejonie Wieprza, gdzie symulowano front z „nieprzyjacielem” – reprezento‑
wanym przez uczniów Gimnazjum z Kęt. Ja zapamiętałem inną koncentrację – 
w Kalwarii Zebrzydowskiej prowadzoną przez por. rez. mgr Stanisława Knapika 
i  nauczyciela wf Kaliksta Koniora. Po całodziennych ćwiczeniach zostaliśmy 
zakwaterowani w pomieszczeniach dla pielgrzymów w Klasztorze. Po pobudce 
w środku nocy, zaspana klasa uzbrojona w karabiny i ślepe naboje została po‑
dzielona na dwie grupy: obrońców wschodniego zalesionego stoku góry Żarek 
i mających się przekraść na tyły pierwszej (ja należałem się do tych pnących się 
na stromy stok). Obie grupy zostały zaprowadzone na stanowiska wyjściowe. 
Nasi nauczyciele przeoczyli jedną okoliczność – wypchane kieszenie mundurów 
prawdziwą amunicją bojową, którą większość przechowywała w ukryciu, jako 
świeżą „zdobycz” wojenną. Trafiły one do komór nabojowych zamiast ślepaków 
i w pewnym momencie gry wojennej w kompletnych ciemnościach zaczęły świ‑
stać nad naszymi głowami prawdziwe kule wystrzeliwane przez obie tyraliery. 
Prawdziwy cud (ale to przecież Kalwaria!) i stojące drzewa ochroniły nas przed 
katastrofą. Na szczęście, amunicja się wyczerpała i po pewnej chwili i komen‑
dach, udało się nam zejść na drogę za Klasztorem. Najważniejsze, że nikt nie od‑
niósł uszczerbku. Przerażeni opiekunowie nie szczędzili nam reprymendy, która 
trwała ponad godzinę. Wydarzenie scementowało chłopców idealnie, a Profesor 
Knapik zyskał jeszcze większą popularność. 

Przez pierwsze lata po wojnie koszary wadowickie były wykorzystywane 
przez Armię Czerwoną. Wojsko Polskie pojawiło się dopiero potem. Był to 18 pp, 
należący do 6 DP. W gazetce ściennej świetlicy szkolnej uczciliśmy to wydarzenie. 
Pojawił się tam również mój wierszyk zaczynający się zwrotką: „Za nimi już po-
morski wał, za nimi Warszawa i Lenino, a oni stale naprzód prą – walczą i giną!” 
Zbieraliśmy, jak cała społeczność Wadowic, pieniądze na sztandar pułkowy. 
I wreszcie, po pomyślnym przeprowadzeniu przez pułk„Akcji Wisła” w 1947 r., 
uczestniczyliśmy we mszy polowej na Rynku, odprawianej w obecności gen. Sta‑
nisława Mossora (zresztą głównego projektodawcy jedynego możliwego sposo‑
bu przerwania bratobójczej walki, prowadzonej przez UPA w celu oderwania od 
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Polski części jej terytorium). W strugach deszczu towarzyszyliśmy wojsku w tej 
ceremonii, chłonąc kolor polskiego munduru i polski ceremoniał uroczystości. 

Zgodnie z  zaleceniami władz, miało nastąpić ściślejsze powiązanie Wojska 
Polskiego z młodzieżą gimnazjalną. Odbywały się pogawędki oficerów politycz‑
nych.11 Podczas jednego spotkania z  okazji jakiejś rocznicy (zdaje się rewolucji 
październikowej) uszeregowano młodzież na dziedzińcu, na tyłach budynku 
Gimnazjum. Słuchaliśmy przemówienia por. Nalewajko wygłaszanego kresową, 
ale łamaną polszczyzną – o świetlanej przyszłości naszego Narodu mającego żyć 
w przyjaźni z Wielkim Bratem, etc. (wszyscy znaliśmy prawdę o Katyniu). W mo‑
mencie określenia najbliższego celu, który szybko powinniśmy osiągnąć, czyli 
Polski Socjalistycznej, szeregi ryknęły śmiechem, a  politruk zaczął nas besztać: 
„Wam w głowach siedzi Dziadzio Piłsudski i pańska Polska”, itd. Sytuacja stawała 
się nerwowa, więc „Dyrcio” przytomnie kazał szybko rozejść się nam do klas. I tak 
zakończyła się wojskowa „lekcja” nauki o Polsce i  świecie współczesnym, która 
wzmocniła w nas (pewnie poza nielicznymi wyjątkami) poczucie zdecydowanej 
odrębności od nowego świata polityki. 

Tu muszę wspomnieć o fizycznej opresji władzy ludowej. Wielu z  nas, 
jak już na wstępie wspominałem, zetknęło się w  czasie okupacji ze zbrojnym 
podziemiem. Starsi byli żołnierzami, bądź przynajmniej łączniczkami. Młodsi 
przyuczali się do walki. Ja, na przykład, znalazłem się w  Barwałdzie Górnym 
w grupie chłopców uczących się musztry i niektórych elementów taktyki par‑
tyzanckiej. Zapoznawano nas też z  przebiegiem różnych działań podziemia, 
w szczególności losami powstania w Warszawie. Naszym instruktorem był AK‑
‑owiec Mieczysław Tatka, młodszy brat Rafała – znanego w Wadowicach autora 
wielu publikacji.

Po wojnie, w niektórych klasach Państwowego Liceum, ale też i na KD or‑
ganizowały się niewielkie grupki konspiracyjne. Miały one głównie antykomuni‑
styczny charakter polityczny, a nie wojskowy (od zbrojnych grup roiło się wów‑
czas w całym powiecie – Prawego, Mściciela, Felusia, Orła, Zenita i in.). W jesieni 
1946 r. nastąpiło aresztowanie grupy licealistów składających się na taką grupę 
w latach 1945 – 1946. Należeli do niej w większości uczniowie oddziału, którego 
opiekunem był, złośliwym zbiegiem okoliczności, komunizujący od przedwojnia 
prof. J.  Półgroszek. Byli to: Krystyna Chrząszczewska, Ewa Kornelak, Aleksan‑
der Dziewit, Jan Paździora, Czesław Skowron, Antoni Studnicki, a  także Adam  

11   Protokoły…z dnia 3 września 1947 r. 
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Dudek12, a z młodszej klasy Jan Fijałek.13 Pięciu licealistów aresztowano w je-
sieni 1946 r. i umieszczono w „pawlaczu” nad bramą wjazdową (od strony ulicy 
1 – Maja) do budynku Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa, na rogu z ulicą 
Sienkiewicza. Pomieszczenie to o wysokości nieco ponad 1 m., oszklone szybą 
matową jako ścianą od ulicy, nieogrzewane, było więzieniem dla naszych star-
szych Kolegów przez szereg tygodni. Penetrowaliśmy wzrokiem to pomiesz-
czenie, ale niestety można było tylko dojrzeć cienie na szybie. Widzieliśmy na-
tomiast jeńców niemieckich chodzących bez nadzoru wokół budynku i po jego 
dziedzińcu i wykonujących  niewolniczo różne prace gospodarskie. Szczęśliwie, 
wyrokiem sądowym objęto tylko A. Studnickiego, czterech uczniów zwolniono, 
a pozostała trójka ujawniła się po ogłoszeniu amnestii.14 Te aresztowania, a także 
rosnąca inwigilacja Naszej Szkoły (na kursach na KD był konfident UB, „klejący 
się” do Kolegów z Naszej Klasy), a także rozwój sytuacji w Polsce zniechęcały 
do wkraczania na tą drogę. Wkrótce po maturze został jednak zaaresztowany ko-
lega Staszek Gołba, ale za wcześniejsze nieujawnione związki z AK; na szczęście 
dość szybko został zwolniony. Wydarzenia te budowały poczucie solidarności 
z represjonowanymi przez władzę dorosłymi Polakami. 

Niejednokrotnie rolę bodźca stymulującego samoświadomość naszej zbio-
rowości pełnili niektórzy lubiani Koledzy. Najbardziej wyrazistym przykładem 
jest Krzysio Zachariasiewicz, syn oficera zamordowanego w Katyniu (o czym 
wszyscy wiedzieliśmy). Wsławił się on w czasie wykonywania „czynu społeczne-
go” przez Naszą Klasę w wadowickiej papierni. Mieliśmy uporządkować maga-
zyn makulatury. Były tam m. in. gazety fińskie z 1940 r., zawierające dużo zdjęć 
z frontu wojny wywołanej agresją ZSRR na Finlandię w zimie 1939/40 r. Wzbu-
dziło to nasze wielkie zainteresowanie i zminimalizowało „nasz czyn”. Zaś Krzy-
sio, dla uczczenia dzielności budzących sympatię Finów, wdrapał się na wysoki 
komin papierni i ku rozpaczy opiekunów zszedł dopiero po ukończeniu „czynu”.

Kilkoro Koleżanek i Kolegów brało udział w pracach kółka dramatyczne-
go, jednak Klasę wsławił Jędruś Karp. Miał doskonałe wyczucie sceny i pięknie 
deklamował. Jego role, np. Heroda w Jasełkach i in. napawały nas dumą. Drugą 
wyróżniającą go umiejętnością był piękny śpiew barytonowy. Uzdolniony mu-
zycznie, wspomniany już nauczyciel wf – K. Konior zorganizował kwartet wo-
kalny zwany zgodnie z modą amerykańską „Chórem Rewelersów”. Oczywiście, 

12   Podaję za: G. Studnicki „Barwałd Zarys dziejów”, 1994 Wadowice, s. 259. 
13   Podaję za: G. Studnicki „Pierwsza wśród równych, Suplement”, 1995, Wadowice, s. 10 – 11. 
14   Protokoły…z dnia 11 kwietnia 1947 r. 
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cała czwórka wywodziła się z Naszej Klasy: Jędruś, Staś Paździora (bas), Staś 
Skrzyński i Marian Sordyl (tenory); Konior akompaniował im na pianinie. Zespół 
śpiewał rewelacyjnie i dawał liczne występy. Byliśmy z nich bardzo dumni.

Nie sposób nie wspomnieć o integrującej roli chóru szkolnego prowadzonego 
przez nauczyciela Józefa Mokwę – organistę i w tym czasie studenta konserwa‑
torium. Wprawdzie uczestniczyli w  nim również uczennice i  uczniowie z  klas 
młodszych, niemniej udział Naszej Klasy był znaczący. Znaleźli się w nim oczy‑
wiście nasi czterej „Rewelersi”, a także Marysia Halska, Miśka Mularczyk, Basia 
Pajdecka, Ola Pochłopieniówna, Hanka Szczybura, Wandzia Wandor, Danka 
Żaba i ja. Chór zdobył pierwszą nagrodę na Konkursie Chórów Gimnazjalnych 
z województwa krakowskiego w 1948 r. W miesiącach wiosennych, po wieczor‑
nych próbach chórzyści z Naszej Klasy udawali się do Parku na dalsze śpiewy 
i potańcówki przy gitarze. 

Budziły nasz podziw i  zachęcały do kibicowania osiągnięcia sportowe Ko‑
legów: w futbolu – Tadzia Gabora i Ryśka Kanika, w biegu na 100 m – Staszka 
Gołby, w pchnięciu kulą – Staszka Jankowskiego, w biegach długodystansowych 
– Staszka Hanusiaka i in. Ja „królowałem” w ustanowionej przeze mnie konkuren‑
cji – podskoku z obu nóg w górę („żabką”). Skakało się na coraz to wyższe płaskie 

Chór gimnazjalny w maju 1948 r. na schodach obok Domu Katolickiego  
z ks. drem Edwardem Zacherem, ks. Władysławem Curzydłą i kierownikiem chóru Józefem Mokwą.



167166

W s p o m n i e n i a

powierzchnie różnych mebli – pulpity ławek, blaty stołów, warsztatów, stojących 
szafek, itp.

7. Ach! Co to był za… komers!

Duża sala Czytelni Mieszczańskiej przy ulicy Krakowskiej została wspaniale 
przybrana przez kilkoro z nas – Ewa Frysztak i Tadek Kąkol wymalowali dow‑
cipne sylwetki disnejowskich postaci, ja wypisałem na długich taśmach papieru 
gotykiem rozmaite okolicznościowe i żakowskie sentencje polskie i łacińskie. Sto‑
ły zostały zastawione czym się dało (kartki żywnościowe przywrócono niedawno 
– w styczniu), orkiestra została zamówiona na całą noc, a Profesorowie zaproszeni 
uroczyście. Było więc: powitanie Grona Profesorskiego i przekazanie mu solen‑
nych podziękowań w wykonaniu elokwentnego Emila Rzyckiego, obfite napełnia‑
nie kielichów – zwłaszcza Kadrze (tu nieoceniony był Miecio Gajczak), szaleńcze 
tańczenie, a przede wszystkim tryskająca dowcipem młodzieńcza radość i przez 
różowe okulary wypatrywana przyszłość. Profesorowie grzecznie wypytywali nas 
o plany na przyszłość – „tykanie” zastąpiono formą stosowaną między dojrzałymi 
obywatelami. 

Na przerwy w zabawie przygotowałem, jako przerywniki, rymowane zagadki 
– należało odgadnąć kogo rymowanka dotyczy. Podam kilka przykładów z roz‑
wiązaniem: „Serce gołębia, oczy ma anioła – nawet pogrozić nam palcem nie zdoła” 
(prof. J. Heriadin); „Anglikom fest łoił skórę, choć Polakiem był nie Burem” (prof. 
J. Gebhardt); „To nie nasze widzimisię – kocha Bozię i Jadwisię” (ks. E. Zacher); 
„Aforyzmu to rozstaje: prawda żyć nam nie daje” (prof. Z. Czaderski o przydomku 
„Prawda”); „Za niesforne wystąpienia pomieszczenia klasom zmienia, więc nadeszła 
go myśl słodka – wsadzić nas koło wychodka” (prof. J. Królikiewicz „Dyrcio”); „Bel-
ferkowi co <<grał zucha>> świsnął kamień koło ucha” (prof. J. Titz, kompozytor, 
któremu młódź wrzuciła przez okno cegłę na łóżko jako ostrzeżenie za nadmier‑
ne wymagania); „Rzadko, choć jednak się zdarza – biuścik na lekcji czyjś obnaża” 
(prof. L. Jach na lekcji rysowania greckiej rzeźby skąpo ukrywającej wdzięki Afro‑
dyty); „Zadręczał nas bez reszty – pytaniem: gdzie masz meszty?” (prof. C. Pan‑
czakiewicz); „Gdyby mu przydomek nieco wydłużono, mniej boleśnie by <<golił>> 
dziatwę przestraszoną” (prof. J. Sarnicki o przydomku „Cyrul”, zgrubiale od „Cy-
rulik”)”; „Dla solidnych – pochwał kupa, dla nieuków – twarda krupa”(prof. T. Sze‑
liski o przydomku „Krupa”); „Choć smak i maniery otrzymał poety – w manicure 
znajduje do lekcji podniety” (prof. K. Foryś); „Choć nos ma nie rzymski – Cezara 
nawyki: - uczył nas jak pod Żarkiem rozwija się szyki” (Żarek = nazwa góry kalwa‑
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ryjskiej; prof. S. Knapik, nasz wódz w pw); „Z <<napięciem>> <<doświadcza>> 
co dnia, - iż partia to <<siła>> <<przewodnia>>” (prof. J. Półgroszek – fizyk); 
„Bardzo lubi piłkę nożną, lecz naturę ma nie – z – Bożną” (T. Śmieszek, nauczyciel 
NOPiŚW, najwytrwalszy antyklerykał); „Kocha kwartety – <<ćwiartki>> też nie-
stety” (K. Konior, nauczyciel wf).

Inni Koledzy też przygotowali dowcipy, kuplety, itp. Potem już tylko wirował 
świat i nasze Koleżanki z nami, a śpiewy rozlegały się co chwila: nasi „Rewelersi” 
solo lub w kwartecie, chórzyści i wszyscy razem. Śpiewaliśmy wszystkie nasze ulu‑
bione melodie z potańcówek w Parku, z harcerskich ognisk, ze sławnych koncen‑
tracji pw. Wyśpiewywaliśmy naszą radość i naszą tęsknotę za wspólnie spędzoną 
młodością w murach „Starej Budy”. 

Zjazd 1959. 
Od lewej siedzą: F. Suknarowski, M. Zaczyńska, J. Kawaler, S. Raimanowa, J. Heriadin, J. Królikiewicz, 

K. Foryś, ks. E. Zacher, M. Sarnicka, J. Mokwa. W pierwszym rzędzie stoją od lewej: W. Augustyniak 
(Śliwa), [żona M. Płaszczaka], M. Michałek – „Błażej”, T. Michalski, A. Kruszyńska (Jankowska), 

M. Droździewicz (Paździora), D. Młockówna (Ćwięk), [żona Kolegi], [żona Kolegi], T. Baran (Nogala), 
D. Żaba (Kuźmicz), J. Jabłońska (Zembaty); w drugim rzędzie od lewej stoją: Z. Siuta, S. Bernacik, 

Z. Korczak, W. Guzdek, J. Kotlarczyk, M. Targoszówna, S. Jankowski, E. Rzycki, T. Kąkol, S. Skrzyński, 
[żona K. Góry], D. Osika; na podwyższeniu stoją od lewa: S. Putyra, M. Płaszczak, S. Talaga, J. Piech, 

S. Zieliński, Z. Harmata, M. Ćwiertnia, A. Nowak, Z. Frasz, M. Kruczek, J. Góra, S. Paździora, 
M. Gajczak, Z. Nowak, A. Karp, K. Góra, T. Gabor, M. Sordyl.
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8. i tak się to zaczęło…!

Podejmując przyjęte na komersie zobowiązanie o zorganizowaniu zjazdu ko‑
leżeńskiego w 10 rocznicę matury, grupa Wadowiczan ustaliła w zimowej przerwie 
świątecznej, że zjazd ten odbędzie się 2 maja 1959 r. Obowiązki Komitetu Orga‑
nizacyjnego przyjęli Koledzy: Marian Michałek, Staszek Paździora i Emil Rzycki. 
Ustalono, że w programie znajdą się: poranna Msza Święta z egzortą ks. dra E. Za‑
chera w Domu Katolickim, lekcja literatury współczesnej prowadzona przez prof. 
Forysia, minutowe prezentacje własnych losów przez każdego uczestnika, zrobie‑
nie wspólnego zdjęcia; wieczorowa część towarzyska ze śpiewami i  wspomnie‑

Zjazd 1974. 
Od lewej siedzą: F. Suknarowski, autor widocznego z tyłu pomnika E. Zegadłowicza,  

T. Śmieszek, J. Kucharski, S. Knapik, J. Kawaler, K. Foryś, M. Zaczyńska, p. K. Dudkowa (tercjanka), 
J. Żukowska (sekretarka GiL),  F. Midloch, T. Janik (Dyr. Gim. 1970 – 1985).  

Stoją od lewej: S. Bernacik, M. Gajczak, Cz. Frankowicz, S. Jankowski, K. Wojewoda, J. Konieczny, 
B. Pajdecka (Lupińska), A. Szczybura (Rauchowa), E. Rzycki, H. Dworzańska (Wójcik), 

S. Michałek (Talaga), J. Jabłońska (Zembaty), W. Augustyniak (Śliwa), A. Kruszyńska (Jankowska), 
M. Droździewicz (Paździora), S. Paździora, M. Mularczyk (Curzydło), W. Fidelus, T. Kąkol; 

na podwyższeniu stoją od lewej: T. Michalski, Z. Dobrowolski, T. Gabor, Z. Siuta, A. Nowak, K. Góra, 
Z. Nowak, F. Widlarz, W. Guzdek, W. Piekarczyk, J. Kotlarczyk, T. Baran (Nogala), M. Płaszczak, 
R. Walusiak (Mendel), M. Kruczek, J. Skoczylas (Podgórczyk), J. Piech, D. Młockówna (Ćwięk), 

S.Putyra, M. Michałek – „Błażej”, E. Skrzypczak.
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niami,  a następnie – bez granic 
czasowych – wspólna biesiada 
i  tańce. Postanowiono zaprosić 
na zjazd nie tylko maturzystów 
z 1949 r., ale wszystkich, którzy 
z nami chodzili razem do Gim‑
nazjum, a  także tych, którzy 
pojawiali się efemerycznie w Li‑
ceum oraz tych z  Naszej Kla‑
sy, którzy z  różnych przyczyn 
zdawali maturę z opóźnieniem. 
Łącznie mogło się zjawić ok. 
110 osób. Niestety, przyjechało 
tylko 38. Zacne Grono naszych 
Profesorów reprezentowało 10 

gości, w tym jedyny raz ks. E. Zacher, dyr. J. Królikiewicz i prof. J. Heriadin. Było 
tak miło, że uczestnicy zażądali powtórki za następne 10 lat.

Istotnie, w 1969 r. przyjechało więcej, bo 51 osób, czyli 46% zaproszonych. 
Profesorów było 8. Był to pierwszy zjazd, na którym musieliśmy wspomnieć nie‑
żyjącego już Kolegę. Był to Jędruś Karp, który zginął w wypadku tramwajowym 
w Warszawie. Postanowiliśmy odbyć kolejny zjazd już w 25 rocznicę matury. Zje‑
chało na niego 37 osób. Przybyło 8 Profesorów. Dla uczestników organizatorzy 
przygotowali okolicznościowe proporczyki. Następne oficjalne zjazdy zwoływane 
już były co 5 lat. Statystyka obecności kształtowała się następująco: 1979 r. – 30‑le‑
cie – 33 osoby + 9 Profesorów, ostatni raz jest z nami prof. J. Sarnicki; 1984 r. – 
35‑lecie – 43 osoby + 8 Profesorów, ostatni raz jest z nami prof. Kawaler; 1989 r. 
– 40‑lecie – 36 osób i tylko 2 Profesorów: M. Zaczyńska i F. Suknarowski (ostatni 
raz); 1994 r. – 45‑lecie – 36 osób i tylko p. M. Zaczyńska (foto 1994); 1999 r. – 50‑le‑
cie – 38 osób, już bez naszej Kadry; 2004 r. – 55‑lecie – 13 osób, 2009 r. – 60‑lecie – 
17 osób. Obserwowany spadek ilości uczestników powodowany jest oczywiście po 
części naturalnym ubywaniem naszych Kolegów. Na zjeździe w 1999 r. nie było już 
na świecie 21 Koleżanek i Kolegów. Do 2007 r. ubyło aż 47 Koleżanek i Kolegów 
z Naszej Klasy. Spośród samych maturzystów 1949 r. zabrakło między nami w tej 
chwili ok. 45% zespołu. Niezależnie od omówionych wyżej zjazdów oficjalnych 
już od 1997 r. spotykamy się, kto może, zawsze w pierwszą sobotę czerwca. Na tak 
częste spotkania zjeżdża się oczywiście niewielu. Zwykle jest to od kilku do kilku‑
nastu osób. Zmienił się też z upływem lat program zjazdów – zintensyfikowały się 

Zjazd 1979.
Od lewej: K. Foryś (stoi), siedzą: S. Raimanowa, J. Kawaler, 

H. Ryntflejsz, J. Sarnicki, M. Zaczyńska, F. Suknarowski, 
T. Śmieszek, J. Żukowska (sekretarka), A. Sadzikowski 

(tercjan), T. Janik (dyrektor LO).
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wycieczki do Parku, a od początku lat 90‑tych, coraz częściej zapalamy światełka 
na grobach Naszych Mistrzów. Niezmiennym wszakże punktem programu jest 
wizyta w ukochanej Budzie. W odbytych do tej pory zjazdach nie wzięło ani raz 
udziału ok. 23 % stanu klasy.

Kilka zjazdów przyniosło wydarzenia wymagające omówienia. 
1. Na zjeździe 45‑lecia matury w 1994 r. postanowiliśmy uczcić naszych Kole‑

gów – Organizatorów dotychczasowych zjazdów stosowną laurką.
Na zjeździe tym żartobliwie sformułowałem 3 prawa „udowadniające” na ma‑

teriale empirycznym, że istnieje ścisła korelacja między naszymi zjazdami kole‑
żeńskimi, a kryzysami społeczno–ekonomicznymi w Polsce. Opiszę je przy okazji 
zjazdu 60‑lecia. 

2. Zjazd 50‑lecia, zwołany na 29 maja 1999 r. poprzedzał o kilka dni wizytę 
Ojca Świętego w Polsce, m.in. w Wadowicach. Z tej okazji postanowiliśmy wysłać 
mu zapewnienie o naszej z Nim łączności w pamięci o wspólnych Profesorach do‑

Zjazd 2009. 
Zbiórka na wadowickiej agorze pod fontanną. Stoją na bruku od lewej: Z. Korczak, [P. Korczakowa],  

N. Smaza (Styła), A. Kruszyńska (Jankowska), Goście znad Pacyfiku: M. Halska (Mickiewicz)  
i S. Hanusiak, F. Gugulski, E. Skrzypczak, T. Roman (po raz pierwszy!), J. Skoczylas (Podgórczyk),  

T. Gabor (nasz „plastyk”); stoją na pierwszym stopniu od lewej: M. Kruczek, [M. Gołbowa uczestniczka 
wielu naszych zjazdów jako Drogi Gość i podpora naszych śpiewów], A. Nowak,  

A. Szczybura (Rauchowa), D. Osika, S. Talaga, E. Rzycki, Z. Nowak;  
na drugim stopniu od lewa stoją: K. Góra, W. Piekarczyk, J. Kotlarczyk,  

za nim: M. Płaszczak (niewidoczny), S. Putyra. 



173172

W s p o m n i e n i a

łączając akwarelkę wadowickiej fary pędzla Tadzia Gabora, oba podpisane przez 
obecnych. Otrzymaliśmy natychmiastową odpowiedź, która doszła do Komitetu 
Organizacyjnego tuż przed przyjazdem Ojca Świętego do naszego Miasta. Chcę 
zwrócić uwagę, że nasz list dał prawdopodobnie asumpt do pytania Ojca Świętego 
rzuconego Wadowiczanom na Rynku, czy urządzają zjazdy koleżeńskie i pamię‑
tają o swoich Profesorach. Nasz zjazd, odbyty w tym właśnie, roku urządził część 
artystyczną w tej samej Sali, w której odbył się komers w 1949 r., ale nieco po‑
mniejszonej od strony ulicy Krakowskiej. Alkohol ufundował nam Staszek Hanu‑
siak, sławny konstruktor łupinowych powłok ochronnych elektrowni atomowych 
w Kaliforni (o przydomku: „Clarus”), który na ten zjazd nie mógł przyjechać oso‑
biście, więc fundatora uczciliśmy wieloma toastami. Na innych, mniej oficjalnych 
zjazdach, umilamy sobie spotkania wypadami do Parku, gdzie zdrowo śpiewamy, 
albo jesteśmy goszczeni przez Emila w jego pięknym ogrodzie w Gorzeniu.

3. Zjazd 60‑lecia odbył się niestety już bez naszych Organizatorów:„Błażeja” 
i Staszka. Tu pragnę podkreślić, że kolejną bardzo ważną przyczyną fenomenu na‑
szych zjazdów był właśnie ich zapał i talent organizacyjny. W nieco innym zatem 
składzie przygotowaliśmy zaproszenie z  winietką autorską Tadzia Gabora oraz 
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Ryc.5. Korelacja zjazdów rocznika maturalnego 1949 liceum wadowickiego  
z kryzysami społeczno - polityczno  ekonomicznymi w Polsce.
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metalowy breloczek na klucze z rysunkiem tarczy z przedwojennego licealnego 
mundurka, również zaprojektowany przez Tadka.

Podczas spotkania w szkole objaśniałem coraz lepiej „udokumentowane”, moje 
„prawa” (Ryc. 5). Opiewają one następująco: I  Prawo: Zjazdy (okręgi na prostej 
regresji) w cyklu 5‑letnim wywołują kolejne „wydarzenia” (czarne punkty na wy‑
kresie) w rozwoju historycznym Polski (udowodnione); II Prawo: Zjazdy w cyklu 
25‑letnim (1954 – 1979 – 2004) powodują przebudzenia Narodu (wykazane); III 
Prawo: zjazdy w cyklu 45‑letnim (1949 – 1994 – 2039) sprzężone są z nawrotami 
komunizmu w Polsce (do udowodnienia przez kolejnych statystyków). Jak widać, 
nasze zjazdy wywołują w okresie do 2 lat odpowiednie zmiany, jak np. „Grudzień 
1970” następuje po zjeździe 20‑lecia (1969 r.), powstanie Solidarności (1980 r.) wy‑
stępuje po zjeździe 30 – lecia (1979 r.), wojna PO – PIS po zjeździe w 2004 r., koniec 
PZPR w 1990 r. po zjeździe 1989 r., przyjęcie Traktatu Lizbońskiego w roku zjazdu 
60‑lecia. Niekiedy, nasze zjazdy wywołują nawet wydarzenia już w okresie poprze‑
dzającym zjazd, np.: koniec odwilży w 1958 r. przed zjazdem 1959 r., „Marzec 1968” 
przed zjazdem 1969 r., koniec stanu wojennego (1983 r.) przed zjazdem w 1984 r., 
powstanie „neokomuny” w 1993 r. przed zjazdem w 1994 r. Wyraźna prosta regresji 
prognozuje w latach 2013 – 2015 kolejne zaburzenia społeczno – polityczne. 

Następny zjazd przewidujemy zatem na 65 – lecie w 2014 r., gdyż nie powin‑
niśmy zaniechaniem powstrzymywać biegu historii. 

Podziękowania:
Wiele szczegółów przypomnieli mi: Hanna Szczybura‑Rauchowa, Stani‑

sław Gołba, Adam Nowak, Stanisław Talaga. Odświeżały pamięć wspomnienia: 
Tadeusza Gabora15 i Władysława Piekarczyka16 zamieszczone na stronie inter-
netowej Stowarzyszenia Absolwentów Naszej Budy. Wszystkim Im należy się 
moja wdzięczność. Szczególne podziękowanie składam Pani mgr Janinie Turek 
– Dyrektor Liceum za udostępnienie mi niektórych dokumentów z archiwum 
szkoły, a także za umieszczenie w Izbie Pamiątek naszej korespondencji z Ojcem 
Świętym. Pani dr Marcie Burghardt dziękuję za pomoc w kwerendzie archiwum 
Liceum.

15   Mgr inż. arch. Tadeusz Gabor, „Moje harcerskie i szkolne przygody z lat 1937 – 1949”.
  Idem „Życie szkolne i sportowe. Wspomnienia część II”
16   Płk mgr inż. Władysław Piekarczyk, „Moje wspomnienia z lat nauki w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym 

im. Marcina Wadowity w Wadowicach w latach 1945 – 1949”.
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Tomasz Maczuga

prasa, książki, kinO, teatr 
i ceNzura w wadowicach 
na przełOMie lat 50. i 60. 
uBiegłegO wieku 
– wspomnienia ucznia

Nikt, kto żyje od najmłodszych lat z  dostępem do kablowej telewizji i  In‑
ternetu bombardowany, bezustannie coraz to atrakcyjniejszymi ofertami rynku 
mediów masowych, nie jest sobie w stanie wyobrazić, że 50‑60 lat temu nie było 
Internetu, telewizji kablowej, telefonii komórkowej a stosunkowo nieliczne osoby 
posiadały telewizory. W radiu były dostępne dwa programy, telewizja emitowała 
jeden program (drugi program ogólnopolski uruchomiono dopiero w  1970 r.). 
Oferta mediów masowych (wtedy się jeszcze tak nie nazywały) dostępna prze‑
ciętnemu odbiorcy w tych czasach wydaje się więc niezwykle skromna w porów‑
naniu do chwili obecnej. Określenie „skromna” nie oznacza automatycznie, że 
nie dostarczała równie intensywnych wrażeń i przeżyć artystycznych co najbar‑
dziej wymyślne współczesne multimedia. Ponieważ oglądaliśmy mniej spektakli, 
czekaliśmy z dużym napięciem na każdy nowy film czy przedstawienie teatralne 
i dłużej pamiętaliśmy to, co obejrzeliśmy. W świetnym teatrze radiowym wystę‑
powali niejednokrotnie doskonali przedwojenni aktorzy. Część przekazu mediów 
służyła propagandzie PRL‑u, ale jeśli idzie o ofertę kulturalną, to od 1956 r. była 
ona szczególnie bogata. Nadrabiano braki wczesnych lat pięćdziesiątych, kiedy to 
dostęp do literatury, filmu i teatru zachodniego był bardzo ograniczony. Moje lata 
szkolne i licealne przypadły właśnie na przełom lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Wie‑
le faktów i przeżyć z tego okresu zatarło mi się w pamięci, ale te, które pamiętam, 
opiszę.

Wadowice liczyły wtedy około 9 tysięcy mieszkańców, a więc przeszło o poło‑
wę mniej niż obecnie. Pierwsze telewizory zaczęły się pojawiać w drugiej połowie 
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lat pięćdziesiątych w najzamożniejszych domach inteligenckich. Radioodbiorniki 
były w prawie wszystkich domach. Oba programy ogólnopolskie odbierane były 
na falach długich lub średnich, nie było jeszcze wtedy odbiorników z falami ultra‑
krótkimi. Młodzież powszechnie słuchała na falach średnich lub krótkich Radia 
Luxembourg, kultowej, jakby się dzisiaj powiedziało, komercyjnej radiostacji na‑
dającej non stop zachodnią muzykę młodzieżową. 

Gazety codzienne i periodyki zwykle przynosił listonosz, prenumerata była 
wtedy dość powszechna. Jedno z moich najwcześniejszych wspomnień, dotyczą‑
cych ówczesnej prasy, wiąże się z otwarciem pierwszego kiosku „Ruchu” na wa‑
dowickim Rynku. Pojawił się on trochę poniżej apteki pana Sowińskiego, koło 
dużej lipy naprzeciw późniejszego „Baru pod Lipą”. Było to pod koniec roku 1955. 
Pamiętam, z jaką fascynacją oglądałem okładkę grudniowego numeru miesięcz‑
nika „Poznaj świat”, wystawionego za szybą przez kioskarza. Zdjęcie na okład‑
ce pokazywało australijskiego Aborygena siedzącego na drzewie z  długą dzidą 
w ręce. W tych latach ukazywało się oczywiście o wiele mniej tytułów niż obecnie. 
Tygodniki liczyły maksymalnie po 24 strony. Nakłady zaś były przeważnie wyższe. 
Z tygodników ilustrowanych najpopularniejsze były: „Przekrój”, „Dookoła świa‑
ta”, „Nowa Wieś” i „Panorama”, z tygodników dla kobiet: „Przyjaciółka” i „Kobie‑
ta i życie”, z pism dla dzieci i młodzieży: „Świerszczyk”, „Płomyczek” i „Płomyk”. 
Wśród pism popularno‑naukowych czytanych przez młodzież szkolną i  doro‑
słych wspomnieć należy miesięczniki: „Problemy” i „Młody Technik”. Wyróżniał 
się miesięcznik „Radar”, w którym pisywali Mikołaj Kozakiewicz, Zbigniew Pie‑
trasiński, Andrzej Drawicz i  inni. Pismo to zamieszczało adresy młodych ludzi 
na świecie chcących nawiązać korespondencję z rówieśnikami w innych krajach. 
Były tam zamieszczane często artykuły w języku angielskim, niemieckim czy fran‑
cuskim bez tłumaczenia. 

Księgarnia wadowicka mieściła się przy Rynku, w tym samym lokalu, w któ‑
rym była przed wojną księgarnia Foltina. W maju, w czasie „Dni Oświaty, Książ‑
ki i Prasy” księgarnia wychodziła na zewnątrz i organizowała stoisko na Rynku 
albo na chodniku przed sklepem. Na stoisku można było kupić losy loterii książ‑
kowej i  przecenione książki. Książki w  tych czasach wydawane były przeważ‑
nie na dość lichym papierze i rzadko miewały kolorowe ilustracje. Ale zdarzały 
się wyjątki. W  1955 r. ukazało się wydanie „Trzech Muszkieterów” Aleksandra 
Dumasa z kolorowymi ilustracjami na oddzielnych tablicach, autorstwa Jerzego 
Skarżyńskiego, wybitnego ilustratora i  scenografa. W  1956 r. ukazał się pierw‑
szy tom „Pięcioksiągu przygód Sokolego Oka” Jamesa Fenimore’a Coopera pod 
tytułem „Pogromca Zwierząt”. Był to tom w  dużym formacie, w  półpłóciennej 
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oprawie. Na okładce w kolorach podzi‑
wiać można było smukłego Indianina 
ze strzelbą stojącego na skale nad jezio‑
rem i patrzącego na zachodzące słońce. 
W  środku były kolorowe ilustracje na 
osobnych tablicach na lepszym papierze. 
„Pogromca Zwierząt” trafił w moje ręce 
w wyniku transakcji wiązanej. Kupili go 
dla mnie moi rodzice, ale pod pewnym 
warunkiem ‑ zostałem jego szczęśli‑
wym właścicielem dopiero po wypiciu 
dużej butelki tranu. Okładki ukazujące 
walki z  Indianami i  inne dramatycz‑
ne sceny oglądać można było w  dużej 
liczbie na placu Kościuszki albo inaczej 
Rynku Zbożnym w  prywatnej wypo‑
życzalni „Kultura i  Sztuka” pana Tade‑
usza Pawłęgi. Pan Pawłęga z  wyglądu 
przypominający starego Ernesta Hemingwaya, z bujną siwą czupryną i  jeszcze 
bujniejszą siwą brodą, w ciągu dnia wraz z żoną handlował na targu warzywa‑
mi, a  wieczorem zamieniał się w  bibliotekarza. Wytapetował wąskie, ale bar‑
dzo wysokie wystawowe okno swojej wypożyczalni okładkami powyrywanymi 
z książek. Książki oprawione jednolicie w szary papier pakunkowy można było 
wypożyczyć za niewielką opłatą. Były to wydane przed wojną powieści krymi‑
nalne, sensacyjne, o  Indianach i kowbojach itp. Szczególnie dużo było książek 
Karola Maya, słynnego niemieckiego autora powieści o Dzikim Zachodzie. May 
Amerykę odwiedził dopiero cztery lata przed śmiercią. Jako młody człowiek, 
skazany za drobne kradzieże odkrył swój talent pisarski w niemieckim więzie‑
niu. Na świecie sprzedano 200 milionów egzemplarzy jego książek i do dzisiaj 
ma on wielu oddanych czytelników. Po październiku 1956 r. wydano w Polsce 
w  trzech tomach jego najsłynniejszą powieść o  szlachetnym czerwonoskórym 
wojowniku „Winnetou” oraz jej sequel „Old Shatterhand”. Tadeusz Pawłęga miał 
kilkadziesiąt innych książek Karola Maya w tym: „Skarb w Srebrnym Jeziorze”, 
„Czarnego Mustanga”, „Szatana i  Judasza”, „Syna Łowcy Niedźwiedzi”. Książki 
te wycofano we wczesnych latach pięćdziesiątych z bibliotek państwowych. Były 
też nieindiańskie książki tego autora: „Ród Rodrigandów” i inne. Oprócz Maya 
wystawa prezentowała szeroki wachlarz wydawnictw przedwojennej Biblioteki  
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Groszowej. Do dzisiaj pamiętam okładkę 
jakiegoś historycznego horroru: „Krwawa 
Pani na Czachcicach”. Przedstawiała pół‑
nagą, załamującą skute łańcuchami ręce 
młodą kobietę uwięzioną w  lochu, przed 
nią stała wyniosła, bogato ubrana szlach‑
cianka, pochodnię trzymał w  ręku karzeł 
o  wyglądzie potwora. Książka opowiadała 
legendarną historię Elżbiety Batorówny 
(1560‑1614), która uwierzyła, że wiecz‑
ną młodość zapewnia codzienna kąpiel 
w krwi wytoczonej z dziewic. Przez ponad 
dwadzieścia lat polowała na młode dziew‑
częta, które ginęły w  jej zamku podczas 
strasznych tortur. Dzisiaj byłby z tej książki 
na pewno zrobiony film z  realistycznymi 
scenami torturowania. Oprócz literatury 
przygodowej i  kryminalnej właściciel wy‑

pożyczalni „Kultura i Sztuka” miał w ofercie wiele pozycji literatury bardziej war‑
tościowej. Chętnie rozmawiał z klientami, w tym z uczniami, potrafił doradzić.

Kino wadowickie mieściło się koło hotelu „Beskid” i nazywało się „Szarot‑
ka”. Wyświetlało dwa seanse dziennie. Były to lata popaździernikowej odwilży 
politycznej 1956 r. Pojawiło się wiele atrakcyjnych filmów amerykańskich i fran‑
cuskich, w tym kolorowe filmy muzyczne: „Amerykanin w Paryżu”, „Deszczowa 
Piosenka” (z Gene Kellym), „Gigi” (z Leslie Caron), filmy z Dzikiego Zachodu: 
„Indiański wojownik” (z Burtem Lancastrem), „W samo południe” (z Gary Co‑
operem i późniejszą księżną Monaco Grace Kelly). Filmy te docierały do Wadowic 
zwykle parę miesięcy, a czasem i pół roku po premierze w Warszawie czy Krako‑
wie. Gdy ktoś chciał się zapoznać z recenzją filmu napisaną przez Lucjana Kydryń‑
skiego w „Przekroju” musiał czasem długo jej szukać w numerach archiwalnych. 
Film grany był zwykle pół tygodnia lub cały tydzień. Może nie wszyscy młodzi 
ludzie wiedzą, że film poprzedzony był Kroniką Filmową, czyli przeglądem wyda‑
rzeń tygodnia w kraju i na świecie oraz dodatkiem. Kronika często prezentowała 
materiały propagandowe PRL, ale bywały w niej także ciekawe i dowcipne klipy 
na różne tematy. Dodatek był po prostu filmem krótkometrażowym na tematy 
zupełnie nie związane z głównym filmem wieczoru, czasem atrakcyjnym i cieka‑
wym, a czasem nudnym. Kino prawie zawsze było pełne. Młodzież szkolna mogła 
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uczęszczać samodzielnie (bez rodziców) na wcześniejsze seanse, oczywiście na fil‑
my dozwolone. Jeśli na seansie wieczornym młodociany delikwent został zauwa‑
żony przez nauczyciela, był nieraz wypraszany z kina w trakcie seansu, co oczy‑
wiście było traumatycznym przeżyciem. Jednym z wyprowadzających samotnych 
uczniów z wieczornych seansów był nauczyciel matematyki ze szkoły podstawo‑
wej, pan Lubowicz, mężczyzna słusznego wzrostu i o dość groźnym wyglądzie.

Aktywnie działał Powiatowy Dom Kultury, gdzie imprezy organizowane były 
jak i obecnie na dwóch salach: Kameralnej, gdzie odbywały się odczyty, i Teatral‑
nej, gdzie grane były spektakle teatralne i miały miejsce występy estradowe i kaba‑
retowe. Pamiętam wywieszony na słupach ogłoszeniowych w mieście afisz kaba‑
retu „Pinezka”, na którym wytłuszczone było następujące zdanie: „... po występach 
w Paryżu, Londynie i Berlinie kabaret architektów „Pinezka” wystąpi w sali Powia‑
towego Domu Kultury w Wadowicach ze swoim najnowszym programem...”. Nie 
byłem chyba na tym występie, w każdym razie nic nie pamiętam, ale powyższy 
tekst na pewno zwiększał uczucie dumy ze swojego miasta i jego instytucji. W ka‑
barecie „Pinezka” występowały między innymi: Rena Rolska, Maria Koterbska 
i  Halina Kunicka. Odczyty lub spotkania z  podróżnikami odbywały się na sali 
Kameralnej. Jeśli odczyt dotyczył jakiegoś autora, zwykle obok prelegenta mó‑
wiącego o biografii i twórczości pisarza, występował także aktor lub aktorka scen 
krakowskich, którzy czytali wybrane fragmenty utworów literackich. W  moim 
uczniowskim kalendarzu z roku 1957/1958 zanotowałem tytuły odczytów i spo‑
tkań z podróżnikami, w których brałem udział (nie zanotowałem niestety nazwisk 
prelegentów i podróżników): „Moje wrażenia z Kenii”, „Moje wrażenia ze Szpic‑
bergenu”, „Moje wrażenia z Brazylii”, „Moje wrażenia z Grecji”, „Wieczór literacki 
o Jacku Londonie”, ”Wieczór literacki o Józefie Conradzie Korzeniowskim”, „Wie‑
czór poetycki – Juliusz Słowacki”, „Jan Matejko”, „Tatry poetów i poeci Tatr”. Jak 
widać repertuar był zróżnicowany, a jeśli chodzi o literaturę nacisk położony był 
wyraźnie na klasyków. 

Ważnym wydarzeniem teatralnym był niewątpliwie występ Mieczysławy 
Ćwiklińskiej w sztuce „Drzewa umierają stojąc” Alejandro Casony (1900‑1965), 
hiszpańskiego dramatopisarza, przyjaciela Federica Garcii Lorki. Gdy występo‑
wała w Wadowicach miała blisko 80 lat. Nie przestała grać tej roli do końca życia. 
Zmarła w 1972 r. w wieku 93 lat, a rok wcześniej była ze sztuką Casony w ośrod‑
kach polonijnych w Ameryce Południowej. Jej występ w Wadowicach zrobił duże 
wrażenie – publiczność dziękowała Ćwiklińskiej owacją. Często występował na 
deskach wadowickiego domu kultury teatr z Bielska, teatry krakowskie, a  także 
różne sceny objazdowe. Szczególnie utkwił mi w  pamięci, ze względu na moją 
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niezwykłą przygodę, występ Państwowej Opery Objazdowej z Warszawy. Była to 
instytucja muzyczna, w której występowali wybitni artyści i artystki, m.in. Bogna 
Sokorska i zmarła niedawno Teresa May‑Czyżowska. Opera Objazdowa przyje‑
chała do Wadowic z „Madame Butterfly” Pucciniego. Wybrałem się na spektakl 
razem z ojcem. Miałem 12 lat. Byłem wielkim miłośnikiem opery, której słucha‑
łem w radio, byłem też już w Krakowie na paru spektaklach. Jakie było zdziwie‑
nie moje i ojca, gdy sprawdzający bilety starszy pan nie wpuścił mnie do środka, 
twierdząc, że to spektakl nie dla dzieci. Mój ojciec należał do osób, które z zasady 
nie kwestionowały decyzji urzędowych. Odstąpiliśmy bilet osobie, która chciała 
wejść, a nie miała biletu, i dostałem polecenie powrotu do domu. Moje rozcza‑
rowanie było tak wielkie, że zacząłem popłakiwać, mając poczucie niesłusznie 
mnie spotykającej szykany. W końcu znałem treść opery i nie zawierała ona we‑
dług mnie niczego niestosownego dla młodego widza. Harakiri popełniane przez 
bohaterkę na końcu opery nie było w tych czasach przedstawiane realistycznie, 
co zdarza się we współczesnych inscenizacjach. Pochlipującego ucznia zauważył 
przechodzący dyrektor PDK pan Kaczmarski. Zapytał ojca, co się stało. Gdy się 
dowiedział, skinął na mnie i kazał pomaszerować za sobą. Minęliśmy biletera, któ‑
ry widząc dyrektora, tym razem nie protestował i weszliśmy za kulisy. Panował 
tam ruch, ostatnie przygotowania, kończono montaż dekoracji. Czuło się napięcie 
przed występem. I wtedy podszedł wysoki, przystojny, uśmiechnięty pan w bia‑
łym mundurze oficera marynarki amerykańskiej i przywitał się ze mną. Był to sam 
porucznik Pinkerton. Ten sam, w którym zakocha się nieszczęśliwie piękna Ja‑
ponka – Madame Butterfly. Potem na dostawianym krześle umieszczono mnie na 
balkonie w dobrym do oglądania miejscu. I – dzięki dyrektorowi Kaczmarskiemu 
‑ takim niezapomnianym happy endem zakończyła się dla mnie cała ta historia. 

O dyrektorze Powiatowego Domu Kultury Janie Kaczmarskim muszę jesz‑
cze wspomnieć kilka słów jako bibliofil. Był on jednym z  inicjatorów wydania 
w  Wadowicach druku bibliofilskiego z  tekstem poematu Emila Zegadłowicza 
„Chleb i  wino”. Wadowice przedwojenne słynęły ze swoich starannych, nisko‑
nakładowych, bibliofilskich wydań utworów Emila Zegadłowicza realizowanych 
przez oficynę Foltina w latach dwudziestych. Po wojnie jedyna inicjatywa wyda‑
nia w naszym mieście druku bibliofilskiego wyszła właśnie z Powiatowego Domu 
Kultury. Ukazał się on w 1960 r. w 100 numerowanych egzemplarzach i był reprin‑
tem pierwszego wydania tego utworu Zegadłowicza, opublikowanego w Poznaniu 
w 1930 r. z okazji otwarcia Biblioteki Jana Kasprowicza w tamtejszym Muzeum 
Miejskim. Poemat poświęcony był właśnie Kasprowiczowi. Wadowicki reprint 
opatrzony został w dwa podpisy dwóch Marii: Zegadłowiczowej i Kasprowiczowej.  
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Z  edytorskiego punktu widzenia druk był 
niezwykle skromny. Mimo to wywołał duże 
zainteresowanie i należy dzisiaj do wielkich 
rzadkości antykwarycznych.

W tych kilku wspomnieniach rzuca 
się w  oczy częsta obecność cenzury oby‑
czajowej w życiu ucznia. Przestrzeganie jej 
zakazów odbywało się nieraz z  inicjatywy 
indywidualnej dorosłych, a  niekoniecznie 
z  urzędu. W  tym samym domu kultury, 
gdzie bileter nie chciał mnie wpuścić na 
„Madame Butterfly”, funkcjonowała wy‑
pożyczalnia Biblioteki Miejskiej. Pewnego 
dnia bibliotekarka wyjęła mi z ręki książkę, 
którą chciałem pożyczyć, ze słowami „to 
książka nie dla ciebie, moje dziecko”. Mia‑
łem wtedy 12 albo 13 lat. Do dzisiaj pamiętam to zdarzenie, bo nie wiedziałem, 
dlaczego zdaniem bibliotekarki nie powinienem był tej książki przeczytać. Była to 
książka z popularnej serii przygodowej „Naokoło Świata” pod tytułem „Leo Va‑
lentin – człowiek ptak”: opowieść biograficzna o francuskim miłośniku lotnictwa 
i spadochroniarstwa, który dokonywał lotów, używając specjalnie skonstruowa‑
nych skrzydeł. Valentin zginął na pokazie lotniczym w Anglii w 1956 r. Skrzydła 
zawiodły, a  spadochron się nie otworzył. Może pani bibliotekarka chciała mnie 
chronić przed niebezpiecznym hobby i  ryzykownym zawodem, który uprawiał 
Valentin? Czy my, ówcześni uczniowie, bardzo cierpieliśmy z powodu tej cenzury? 
Nie mam takiego wrażenia. Młodość szybko przechodziła do porządku dziennego 
nawet nad całkiem głupimi zakazami. Tyle było naokoło innych, równie cieka‑
wych rzeczy. A w miarę upływu lat bileterzy „Szarotki” wpuszczali nas na filmy 
dozwolone od 14, 16 i w końcu od 18 lat.
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Tadeusz Bujnicki

O eMilu zegadłOwiczu 
w spOsóB BardzO zróżnicOwany

W dniach 17‑18 kwietnia 2012 r. odbyła się w hotelu „Młyn Jacka” (Jaroszo‑
wice) konferencja naukowa poświęcona Zegadłowiczowi. Jej tytuł „Emil Zegadło‑
wicz. Pisarz i mecenas sztuki” otwierał przed referentami rozmaite możliwości. 
Mógł skierować uwagę na artystyczne cechy twórczości autora Zmór. Mógł skupiać 
się na zawikłanych kwestiach biografii. Mógł wreszcie rozpoznawać kontrowersyj‑
ne stosunki między pisarzem a wadowicką społecznością. Trudno odpowiedzieć 
na pytanie, czy wszystkie te kwestie rozwiązywano zadowalająco. Zegadłowicz – 
to twórca, który na pewno dostarczy czytelnikom i badaczom jeszcze wielu nie‑
spodzianek. Tym bardziej, że na wizerunku autora Powsinóg beskidzkich ciąży 
do tej pory wiele utrwalonych schematów, tak pozytywnych, czy – częściej – ne‑
gatywnych. Co więcej, trudność sprawia sam Zegadłowicz, w którego dorobku 
nieustannie znajdujemy rzeczy sprzeczne, za każdym razem doprowadzane do 
skrajności. A bardzo trudno jest się godzić z tezą, że najmniej wiarygodna jest 
uparta i bezrefleksyjna konsekwencja, natomiast niekonsekwencje mogą stanowić 
o realności postawy kogoś, kto mierzy się nieustannie ze zmieniającym się świa‑
tem zewnętrznym.

Konferencja, na której zaprezentowano ćwierć setki referatów, stworzyła dla 
interpretacji owej niespójnej, a przecież intrygującej sylwetki Zegadłowicza, do‑
godne podstawy. Tym bardziej, że trzon wystąpień stanowiły próby zmierzenia 
się z najbardziej kłopotliwymi (zwłaszcza w odbiorze lokalnym) powieściami 
pisarza: Zmorami i Motorami (referaty: Stanisława Stabry, Jacka Rozmusa, Ewy 
Bartos, Magdaleny Januszek i Marty Zborowskiej, Jana Bieńczyckiego, Marty Cu‑
ber); pośrednio dotyczyły ich także: kapitalny kolaż cytatów w referacie Krzyszto‑
fa Kłosińskiego, Brzydkie wyrazy. Polityka językowa Emila Zegadłowicza i referat 
Michała Siwca‑Cielebona o obecności pisarza w  Wadowicach lat trzydziestych 
XX  w. (Nieskutecznie wyklęty – skutecznie niewykorzystany. Emil Zegadłowicz 
a Wadowice 1935-1939).
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Z kolei problematyka Zegadłowiczowskiej poezji i jej kontekstów znalazła się 
w referatach: Stanisława Dziedzica, Mariana Kisiela, Anny Węgrzyniak, Krystyny 
Latawiec; kwestie dramatu – w referacie Katarzyny Małgowskiej. Do szczególnie in‑
teresujących należały wystąpienia obudowujące twórczość Zegadłowicza o elemen‑
ty biograficzne, recepcyjne i tło regionalne (Urszuli Kolberowej o czeskiej recepcji 
pisarza, Katarzyny Szewczyk‑Haake o „artystycznej przyjaźni” Emila Zegadłowicza 
z  Jerzym Hulewiczem, Jana Burnatowskiego o tematach rumuńskich, Katarzyny 
Wądolny‑Tatar o obecności pisarza w twórczości Janiny Barbary Górkiewiczowej 
oraz wzmiankowany referat Siwca‑Cielebona). Od nobliwej powagi ratowały kon‑
ferencję referaty na tematy „śmieszne”: Doroty Wojdy (Przyrządzanie wizerunku 
Murzyna w  antologii Niam-Niam Edwarda Kozikowskiego i Emila Zegadłowicza), 
Joanny Kulczyńskiej (Niam Niam – poetycki żart?) i Tadeusza Bujnickiego o paro‑
diowaniu balladowej twórczości Zegadłowicza. Ich dopełnieniem był monodram 
Janiny Błońskiej oparty o fikcyjną antologię poezji „murzyńskiej” Niam, Niam.

Ambicje generalizujące, syntetyczne miały końcowe wystąpienia: Weroniki 
Grudzień – Koprowskiej (Osobowość twórcza Emila Zegadłowicza w świetle badań 
z zakresu psychologii twórczości), Włodzimierza Próchnickiego (Emil Zegadłowicz 
– wielość perspektyw) i Henryka Czubały (Zegadłowicza doświadczanie świata).

Samo to wyliczenie – rzecz jasna – o charakterze konferencji mówi jedynie 
częściowo i zakreśla z grubsza jej ramę tematyczną. Autentyczną wartość miała 
dyskusja; rozwijająca niektóre pomysły, polemiczna i aprobatywna wobec sposo‑
bów ujmowania dorobku pisarza i jego relacji ze środowiskiem. Nie bez znacze‑
nia była szersza oprawa: wystąpienia przedstawicieli rodziny: państwa Wegenke, 
wymieniony wyżej spektakl Janiny Błońskiej, spotkania i dyskusje kuluarowe 
w „Młynie Jacka” oraz na „Wieczorze w dworze poety” w Gorzeniu Górnym.

W organizację konferencji zaangażowały się poważne ośrodki badań na lite‑
raturą międzywojnia: Wydział Polonistyki UJ, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej 
U. Śl., Instytut Filologii Polskiej UP im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 
Wspierała ją Fundacja „Czartak” Muzeum Emila Zegadłowicza. Dodać należy, iż 
konferencja miała także życzliwe wsparcie Urzędu Miasta Wadowice i osobiście – 
pani burmistrz Ewy Filipiak.

Wypowiadając osobiste zdanie o konferencji, powiem, iż były na niej referaty 
lepsze i gorsze; bardziej zajmujące i skupiające na sobie mniejszą uwagę, jednak 
biorąc rzecz jako całość, należy uznać, iż było to spotkanie ważne i momentami 
frapujące. Prezentowany Zegadłowicz nie był ani pisarzem z pomnika, ani god‑
nym zapomnienia „bluźniercą”. Konferencja skłaniała wyraźnie do wieloaspekto‑
wego oglądu tego, co twórca pozostawił po sobie, zwłaszcza w dziedzinie twórczej.
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A jednak zabrakło na konferencji (lub pojawiły się one tylko na drugim pla‑
nie) kilku – jak się wydaje – szczególnie znaczących wątków. Przede wszystkim 
szerszego opisu środowiska inteligencko‑twórczego Wadowic w latach między‑
wojennych, ważnego jako tła dla działalności twórczej i kulturowej Zegadłowicza; 
dokładniejszej interpretacji działań grupy „Czartak”, przedstawienia aktywności 
Zegadłowicza jako mecenasa sztuki ludowej (zwłaszcza jako „odkrywcy” Wowry); 
brakowało także problematyki związanej z wielkim epizodem „radiowym” (Po‑
znańskim i Katowickim) w jego biografii. Wymieniłem tylko niektóre tematy, któ‑
re na pewno warto „zagospodarować”. Jest to zarazem propozycja na przyszłość; 
prace nad dorobkiem Zegadłowicza nie powinny być zdarzeniem okazjonalnym, 
lecz zapoczątkować działania szersze, rozbudowujące – jako istotny element tych 
prac ‑ problematykę rozleglejszego kulturowego i literackiego wadowickiego tła. 
Niemniej, kierunek został wskazany, a jego wypełnienie jest możliwe. Tym bar‑
dziej, iż w przygotowaniu znajduje się już tom zbiorowy poświęcony twórczości 
i biografii pisarza, redagowany przez Henryka Czubałę. Podobnych inicjatyw mo‑
głoby być coraz więcej oraz powinny one nabrać cech konsekwentnych przedsię‑
wzięć badawczych.

Program konferencji naukowej:
„Emil Zegadłowicz . Pisarz i mecenas sztuki”. 
Gorzeń Górny 17-18 kwietnia 2012. Hotel „Młyn Jacka”.

17 kwietnia
Stanisław Stabro, „Motory” Emila Zegadłowicza – czytane po latach.
Stanisław Dziedzic, Emil Zegadłowicz i „Czartakowskie” fascynacje w juweniliach 
artystycznych Karola Wojtyły.
Urszula Kolberova, Beskidy w twórczości Emila Zegadłowicza i poetów po cze‑
skiej stronie granicy.
Krzysztof Kłosiński, Brzydkie wyrazy. Polityka językowa Emila Zegadłowicza.
Joanna Kulczyńska, Niam – Niam. Poetycki żart?
Dorota Wojda, Przyrządzanie wizerunku Murzyna w antologii „Niam Niam” 
Edwarda Kozikowskiego i Emila Zegadłowicza.
Marian Kisiel, O jednej balladzie Emila Zegadłowicza.
Tadeusz Bujnicki, Śmieszne „Powsinogi beskidzkie”. O parodii i regionalizmie.
Wojciech Ligęza, Szkoła jako system opresji. Zmory Zegadłowicza i Ferdydurke 
Gombrowicza.
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Anna Węgrzyniak, Wiersze miłosne Emila Zegadłowicza.
Katarzyna Szewczyk –Haake, O artystycznej przyjaźni Emila Zegadłowicza i Je‑
rzego Hulewicza ‑ raz jeszcze. 
Aleksander Pieniek, Artyści z kręgu Gorzenia Górnego.
Katarzyna Małgowska, W obliczu przemian. Historiozofia Zegadłowicza‑drama‑
turga na przykładzie sztuk „Łyżki i księżyc”, „Pokój dziecinny”, „Domek z kart”.

18 kwietnia
Krystyna Latawiec, Sentymentalizm Emila Zegadłowicza – strategie językowe.
Maciej Tramer [tytuł referatu został zmieniony]
Jacek Rozmus, Galicja i Wojna Światowa 1914‑1918 w „Motorach” Emila Zega‑
dłowicza.
Ewa Bartos, Próba interpretacji „Motorów” Emila Zegadłowicza.
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Izabela Karska

akadeMia pO gOdzinach  
w wadowicach – wadowice  
w akadeMii pO gOdzinach

Pomysł edukacji ustawicznej i pozazawodowego rozwoju dorosłych, jaki zro‑
dził się we Francji w latach 70. XX w., bardzo szybko zyskał sympatyków w wielu 
krajach i szybko też przyjął się w Polsce. Wyrazem działań poprawiających funk‑
cjonowanie seniorów w społeczeństwie oraz przeciwdziałających ich wykluczeniu 
stały się Uniwersytety Trzeciego Wieku i funkcjonujące w ich obrębie koła zainte‑
resowań czy akademie hobbystów. Wraz ze wzrostem liczby osób przechodzących 
na emeryturę, również w społeczności Wadowic, coraz bardziej uwidoczniła się 
potrzeba stworzenia też dla nich, specjalnej oferty związanej z kulturą, nauką i 
aktywnością społeczną. Pomimo, że wśród adresatów spektakli, koncertów, spo‑
tkań czy festiwali organizowanych przez Wadowickie Centrum Kultury zawsze 
seniorzy byli obecni, to jednak wydarzenia te nie do końca dawały im możliwość 
pełniejszej integracji we własnym gronie. Zainteresowanie tych osób aktywnym 
udziałem w kulturze, chęć dalszego uczenia się i rozwijania zainteresowań, skłoni‑
ła do opracowania nowej propozycji kulturalno‑edukacyjnej o nazwie Akademia 
Po Godzinach (APG).

Podstawom tworzenia Akademii przyświecała idea wykładów organizowa‑
nych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, głównym zaś celem było nie tylko in‑
tegrowanie środowiska, ale też jego zaktywizowanie do samodzielnego działania 
i korzystania z już istniejącej oferty Wadowickiego Centrum Kultury. Jesienią 
2009 r. rozpoczął się pierwszy cykl wykładów, których w sezonie akademickim 
2009/2010 odbyło się 9. Comiesięczne spotkania miały, i mają nadal, charakter 
popularnonaukowych prelekcji, którym niejednokrotnie towarzyszą ciekawe dys‑
kusje, pokazy filmów, zdjęć czy eksponatów. Tak było podczas jednego z wykładów 
młodych archeologów Marcina Paternogi i Anny Kraszewskiej, współpracują‑
cych z prof. Pawłem Valde‑Nowakiem przy badaniach wykopaliskowych w cza‑
szy zbiornika wodnego w Świnnej Porębie. Tematyka spotkań jest zróżnicowana,  
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a słuchacze mogą mieć wpływ na to kto będzie gościem i co będzie przedmiotem 
kolejnych wykładów.

Patronat nad tym projektem objęła Polska Akademia Umiejętności w Kra‑
kowie, której przedstawicielem i pomostem z krakowskim środowiskiem nauko‑
wym stał się prof. Stefan W. Alexandrowicz. To jego wykład pt. „Duże zwierzęta 
z niedawnej przeszłości. Nosorożce ze Staruni i ich wadowicki kuzyn” otworzył 
pierwszy rok działalności APG i zgromadził kilkudziesięciu słuchaczy.

Podczas kolejnych miesięcy wykłady wygłosiło wielu naukowców i ludzi 
kultury reprezentujących różne dziedziny: nauki społeczne (prof. Andrzej Zoll 
„Społeczeństwo obywatelskie”, dr Barbara Kocur‑Wolak „Mechanizmy perswazji 
w reklamie”, „Nowe media, a przemiany obyczajowe”), medycyna (prof. Zbigniew 
Chłap „Misje humanitarne Lekarzy Nadziei na Kresach Płd. Wschodnich i Afry‑
ce”, prof. Krzysztof Sładek „Rola edukacji w leczeniu astmy i chorób obturacyj‑
nych”), etnografia (prof. Jan Machnik „O kurhanach ukraińskich”, dr Stanisława 
Trebunia‑Staszel „Oblicza mody w stroju górali podhalańskich”, „O nowotarskich 
i zakopiańskich góralach – rzut oka na dawne czasy”, Janina Pietruszka „Kultura 
tradycyjna i folklor Małopolski”, sztuka (dr Izabela Trzcińska „Wyobrażenie świata 
w sztuce renesansowej”, O. Hieronim Kreis OSB, benedyktyn „Tyniecka ikebana 
– świecznik na stół Wigilii Bożego Narodzenia”), geologia (dr Witold Alexandro‑
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wicz „Ile trwają 2 minuty – Człowiek w historii Ziemi”), historia (prof. Stanisław 
Nicieja „Magia Kresów”, Maciej Miezian „Jak zbudowano miasto idealne, czyli 
architektura Nowej Huty”, „Dwory i pałace – nieznane oblicze Nowej Huty”, Zbi‑
gniew Święch „Między królewską klątwą, a wawelskim Czakramem – niezwy‑
kłe tajemnice historii”, „Niezwykłe losy Władysława III Warneńczyka”, Roksana 
Szczęch „Wokół zamachu na Jana Pawła II”).

Największym zainteresowaniem cieszyły się spotkania historyczne, spośród 
których szczególnie ciekawymi dla słuchaczy okazały się te poświęcone dziejom 
lokalnym. Na prośbę uczestników powstał w Akademii Po Godzinach odrębny 
cykl spotkań, odbywających się co 2‑3 miesiące, a poświęconych właśnie dawnym 
Wadowicom. Nieocenionym źródłem wiedzy o przeszłości regionu, miasta i oby‑
czajowości jego mieszkańców były wystąpienia rodzimych historyków: dra Toma‑
sza Graffa, dra Konrada Meusa, dra Tomasza Ratajczaka czy Marcina Witkowskie‑
go. W nurcie tych spotkań odbyło się kilka prelekcji: 
dra Tomasza Graffa „O wadowiczanach znanych i nieznanych w XIV – XVI w.”, 
dra Andrzeja Kobosa „Gawęda o dawnych Wadowicach”, dra Tomasza Ratajczaka 
„Wadowickie książki religijne i quasi – religijne w XIX w. i I poł. XX w.”, dra Kon‑
rad Meusa „Dziedzictwo galicyjskie Wadowic – wczoraj, dziś, jutro” oraz Marcina 
Witkowskiego „Wśród zbójników i rycerzy Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskie‑
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go”. Wszystkie te spotkania adresowane były nie tylko do emerytów, ale też do 
młodszych słuchaczy Akademii, poto by przybliżyć im, znaną dotąd wąskiemu 
gronu specjalistów, ciekawą i nierzadko burzliwą przeszłość miasta.

Pomysł wykładów w Akademii Po Godzinach znalazł już stałe grono swo‑
ich sympatyków, a  po dwóch latach działalności dał podstawy do rozszerzenia 
zakresu zajęć kulturalno‑edukacyjnych, tak by umożliwić jeszcze bardziej ak‑
tywny udział osób zainteresowanych. Jesienią 2011 r. powstał Klub Aktywnego 
Popołudnia (KAP), którego częścią spotkań teoretycznych pozostała Akademia 
Po Godzinach, a nowym elementem były i są zajęcia warsztatowe. Wśród nich 
seniorzy mogą korzystać z zajęć ruchowych przy muzyce „GIBON”, warsztatów 
komputerowych „ENTER SENIOR” oraz zajęć z języka angielskiego na dwóch po‑
ziomach zaawansowania. Osoby uprawiające Nordic Walking mogą się przyłączyć 
do „Klubu Włóczykija”, w którym organizowane są pokazy instruktażowe. Z kolei 
spotkania towarzyskie umożliwia Klub Seniora, działający w formule kawiarenki. 
Propozycją spędzenia czasu w gronie nowych znajomych są też warsztaty psy‑
chologiczne „Poznaj siebie” i  warsztaty kinezjologii edukacyjnej usprawniające 
pamięć pod nazwą „Gimnastyka mózgu”. W ramach działań Klubu Aktywnego 
Popołudnia odbywają się również, otwarte nie tylko dla seniorów, okolicznościo‑
we zabawy taneczne, kursy tańca i inne zajęcia warsztatowe, takie jak ceramika czy 
tkactwo artystyczne. 

Obserwując rosnącą z roku na rok liczbę osób korzystających z programów 
APG i KAP (w 2008/2009 r. – 78 osób, 2009/2010 r. – 260 osób, 2010/2011 r. – 188 
osób, 2011/2012 r. – 350 osób), organizatorzy dostrzegają, że oferta ta odpowiada 
ich potrzebom. Chcąc wykorzystać potencjał wiedzy i doświadczenia tych osób 
Wadowickie Centrum Kultury zachęca do dzielenia się nim przy animacji wszel‑
kich działań kulturalnych. W myśl zasady otwartości na nowe pomysły, zaprasza 
wszystkich zainteresowanych rozwijaniem idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Wadowicach do współtworzenia oferty kolejnych edycji zajęć. Będzie to dosko‑
nała okazja do ściślejszej integracji, dzielenia się swoimi umiejętnościami, a także 
forma upowszechniania mody na aktywność w jesieni życia.
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Joanna Pytlowska‑Bajak

wśród zBójników i rycerzy 
księstwa OświęciMskiegO 
i zatorSkiego

‑ gra historyczna

Muzeum Miejskie po raz drugi włączyło się w akcję Noc Muzeów. Z tej oka-
zji przygotowano bogaty program, którego główną atrakcją była historyczna gra 
planszowa. 

Gra osadzona została w realiach XV-wiecznych Księstw Oświęcimskiego 
i Zatorskiego. Gracze (2 – 4 osób, w wieku od 8 lat) wcielają się w postacie kra-
kowskich kupców, którzy wyruszają w podróż handlową, wiodącą od Oświęcimia  
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przez terytoria obu księstw (miasta - Kęty, Wadowice, Zator, wsie szlacheckie 
i klasztorne, komory celne i folwarki - w sumie 35 różnych miejscowości oraz ma-
jątków książęcych, rycerskich i klasztornych). Gracz przemieszcza się po planszy 
o tyle oczek, ile wyrzuci na dwunastościennej kostce. Gra zawiera elementy gry 
przygodowej - oprócz 35 miejscowości jest także 14 „pól przygód”, gdzie gracza 
spotykają różne sytuacje, w tym zbójeckie napady, uszkodzenia wozu, niedogod-
ności pogody, itp. Gra zawiera elementy gry ekonomicznej - gracze na początku 
gry otrzymują cztery towary - sól, sukno, skóry oraz ryby a w trakcie rozgrywki 
na miejskich jarmarkach i w folwarkach pojawiają się inne towary do handlu 
- konie, bydło, części wozu (koła). Gra powstawała we współpracy z Muzeum 
Zamek w Oświęcimiu, Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach i Mu-
zeum Historycznym Miasta Krakowa. Koncepcją i opracowaniem merytorycz-
nym zajął się Marcin Witkowski a projekt graficzny wykonała Agnieszka Matuła. 
Wydrukowana została w jednym egzemplarzu, na który składają się: plansza do 
gry o wymiarach 100 x 70 cm, karty podróżnika, karty do gry, karty towarów 
i postaci, żetony i kostki do gry. Wydano również książeczkę z instrukcją oraz 
opracowaniem historycznym. 

Premiera gry miała miejsce 19 maja 2012 r. podczas Nocy Muzeów zatytuło‑
wanej „Noc w  średniowiecznych Wadowicach”. Wydarzeniu towarzyszył piknik 
historyczny prowadzony przez Bractwo Rycerskie Milites Illuminati z Oświęcimia. 
Dla uczestników przygotowano m.in.: turniej łuczniczy, naukę tańców dworskich 
oraz gry i  zabawy plebejskie. Szczególnie interesujące były pokazy walk rycer‑
skich. W premierowej rozgrywce uczestniczyli harcerze i rodziny przybyłe na Noc 
Muzeów.

Gra znalazła się w  stałej ofercie edukacyjnej muzeum i  jest bezpłatnie wy‑
pożyczana zainteresowanym instytucjom. Do tej pory gra wykorzystywana była 
w  letniej akcji wakacyjnej pt.: „Wenecjada – turniej zabaw naszych rodziców” 
koordynowanej przez Wadowickie Centrum Kultury. Zaprezentowana została 
również podczas jednego z wykładów wygłoszonych w Akademii Po Godzinach. 
W październiku zagościła na Jarmarku Świętojańskim w Kętach. 
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Joanna Pytlowska‑Bajak

O sukcesie wystawy 
„wadOwice karOla wOjtyły”

Wystawa „Wadowice Karola 
Wojtyły” otwarta została w Muzeum 
Miejskim 2 kwietnia 2008 r. Jej po‑
wstaniu przyświecały różnorodne 
cele, wynikające zarówno z potrzeb 
mieszkańców, jak i licznie odwiedza‑
jących miasto turystów‑pielgrzymów. 
Muzeum funkcjonujące w sąsiedztwie 
Domu Rodzinnego Jana Pawła II po‑
stanowiło przybliżyć mieszkańcom 
i  pielgrzymom obraz miasta i  cza‑
sów, w  których wzrastał młody Ka‑
rol Wojtyła. On sam przecież pisał: 
Zawsze mocno związany z miastem 
mojego dzieciństwa i wczesnej młodo-
ści, z miastem, które mi dużo, bardzo 
dużo dało. Mam wrażenie, że wię-
cej, niżby mógł dać Kraków. Oddech 
miasta i oddech ziemi, prostolinijność 
w sposobie myślenia i niewątpliwy fun-

dament kultury. Wystawa jest projektem, na który składają się: interaktywna wy‑
stawa‑opowieść o międzywojennych Wadowicach, ścieżki edukacyjne dla różnych 
grup odbiorców, materiały do zbierania podczas zwiedzania, multimedia i bogata 
oferta warsztatowa. W prace nad projektem włączyli się krakowscy projektanci, 
graficy, filmowcy i architekci wnętrz, a scenariusz powstał przy współpracy z Ma‑
łopolskim Instytutem Kultury. Projekt wymagał profesjonalnego przygotowania 
systemu audio‑video, kwerendy i zakupu licencji na emisję fragmentów z kronik 
filmowych z WFDiF i audycji radiowych z Archiwum Polskiego Radia. Wystawa 
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objęta została patronatem honorowym Metropolity Krakowskiego – Kardynała 
Stanisława Dziwisza.

Wystawa-opowieść

Wystawa zaaranżowana została w przestrzeni ekspozycyjnej muzeum, na 
którą składają się dawne pomieszczenia w XIX‑wiecznej kamienicy mieszczącej 
się tuż obok Domu Papieża na ul. Kościelnej 4. Opowieść rozpoczyna się w dol‑
nym korytarzu budynku. Następnie zwiedzający wchodzą do zaciemnionej klatki 
schodowej i pozostają sam na sam z głosem błogosławionego Jana Pawła II i jego 
odwołaniem do przeszłości (Tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczę-
ło…). Słowa te są dla zwiedzających sygnałem, że wystawa jest o mieście. Kolejne 
fragmenty ekspozycji przybliżają okres duchowego formowania młodego człowie‑
ka, czasy szkolne, chwile poświęcone na zabawę, wycieczki i rozrywkę. Obrazują 
działalność stowarzyszeń kulturalnych i formacji religijnych – kościołów, synago‑
gi, zgromadzeń zakonnych. W jednej sali przy pomocy zdjęć wielkoformatowych 
i dźwięków zaaranżowano przestrzeń wadowickiego rynku: urocze dwukondy‑
gnacyjne kamieniczki i zarys najbardziej charakterystycznej dla miasta bryły ko‑
ścioła, a także witryny cukierni Hagenhubera, trafiki Waligórskiego czy drukarni 
Foltinów. Ostatnia sala to pokój mieszczański wyposażony w charakterystyczne 
dla epoki meble oraz sprzęty, przybliżające tło epoki. Tak skonstruowana opo‑
wieść to odwołanie do poszczególnych elementów życia każdego człowieka, które 
mają rolę kształtującą – szkoła i wychowanie, dom, duchowość, miasto. W ten 
sposób zwiedzający mają okazję zastanowić się również nad tym, co współcześnie 
kształtuje charakter i osobowość młodego człowieka. Osoba Karola Wojtyły na 
wystawie jest obecna w sposób ukryty. Informacje o nim pojawiają się dyskret‑
nie: na schowanych w wizjerach fotografiach, poprzez jego wpis w archiwalnym 
dokumencie, czy nazwisko wymienione na autentycznym afiszu teatralnym. Jest 
mieszkańcem międzywojennych Wadowic, a jednocześnie przykładem wpływu 
otoczenia i kontekstu na rozwój człowieka.

Multimedia

W każdej sali ekspozycyjnej odtwarzane są projekcje multimedialne, w róż‑
nych formatach. Są wywiady, opowieści na bazie ożywionych zdjęć przeplatanych 
fragmentami z ówczesnych kronik, pojawiają się także odgłosy epoki np.: turkot 
dorożki. Można także posłuchać fragmentów przedwojennych audycji radiowych 
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płynących ze starego odbiornika. Zasto‑
sowanie multimediów podniosło atrak‑
cyjność przekazu, który stał się bardziej 
zrozumiały dla teraźniejszego odbiorcy. 
Prezentowaną historią zainteresowano 
nie tylko tych, których bezpośrednio 
dotyczyła, ale również dzieci i młodzież.

Interaktywność

Wystawa skłania do aktywności 
i  działania. Wprowadzono kilka po‑
mysłów pobudzających zainteresowa‑
nie zwiedzających, np.: ze specjalnych 
szufladek każdy może zabrać pamiąt‑
kowe materiały z różnymi ciekawost‑
kami z przedwojennych Wadowic. Aby 
przejść do pomieszczenia mieszkalnego, 
trzeba wejść do szafy pełnej ubrań, a na 

tablicy szkolnej można poćwiczyć kaligrafię. W pokoju mieszczańskim na stole 
czeka na obejrzenie album z przedwojennymi zdjęciami wadowiczan. Szczególne 
zainteresowanie budzą ubrania i dodatki wzorowane na modzie przedwojennej, 
które można przymierzać oraz pozować w nich do pamiątkowych fotografii.

Edukacja

Na wystawie i wokół wystawy uruchomiono szereg działań edukacyjnych. Na 
wszystkich czekają materiały edukacyjne do zabrania z wystawy, każdy otrzymu‑
je teczkę i uzupełnia ją w sali szkolnej. Wydano specjalny numer „Kuriera Wa‑
dowickiego”, składający się z przedwojennych artykułów dotyczących Wadowic. 
Dla turystów obcojęzycznych przygotowano przewodniki po wystawie w języ‑
kach: angielskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim. Uzupełnieniem informacji 
o projekcie był folder zawierający płytę CD z prezentacją zapraszającą na wystawę.

Na ekspozycji przygotowana jest ścieżka dla najmłodszych. Przy wejściu chęt‑
ne maluchy otrzymują zestaw do zwiedzania w małych kolorowych plecakach, 
który zawiera poduszkę, przybory do malowania, puzzle, malowankę i zdjęcia 
obiektów do odszukania na wystawie.
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W przestrzeni ekspozycyjnej realizowane są zajęcia warsztatowe dla różnych 
grup wiekowych. Dla szkół podstawowych są to:

„Wspomnienia niebieskiego mundurka”, „Zostań kustoszem”, „Jak to w dawnych 
Wadowicach bywało”, „Magia starej fotografii” oraz „Życie w okupowanych Wadowi‑
cach”;

dla gimnazjów i szkół średnich: 

„Wadowice’39 – Exodus”, „Wadowicki wolny rynek”, „Wprawki filmowe, czyli 
o szukaniu ciekawego kadru dla historii”. 

Największym zainteresowaniem cieszą się „Wspomnienia niebieskiego mun‑
durka”. Zajęcia te odbywają się w przestrzeni wystawowej. Zarówno prowadzący 
jak i dzieci czują się swobodnie, mają bowiem wrażenie, że całe muzeum należy 
do nich.

Muzeum Miejskie z wystawą „Wadowice Karola Wojtyły” brało udział w licz‑
nych akcjach o zasięgu ponadregionalnym – „Muzeobraniu” (2008), „Nocy Mu‑
zeów” (2011, 2012), „Małopolskich Dniach Błogosławionego Jana Pawła II”(2011, 
2012). Przestrzeń ekspozycyjna stała się planem filmowym dla wywiadów, m.in. 
realizowanych przez TVP Historia, oraz filmów dokumentalnych i promocyjnych 
miasta.

Na wystawie przez dwa lata prowadzone były badania ankietowe, w których 
respondenci bardzo wysoko oceniali projekt. Wystawa stała się dużym wydarze‑
niem dla mieszkańców Wadowic, którzy odnajdują na niej ślady swojej własnej 
historii, a przyjeżdżający mogą oddychać atmosferą przedwojennych Wadowic.
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Tamara Wiecheć

wystawy karOla pustelnika 
i kaziMierza kOczura

W rocznice śmierci wadowickich twórców – drugą malarza Karola Pustelni-
ka i pierwszą fotografika Kazimierza Koczura, których sylwetki zostały przybli-
żone w poprzednim numerze „Wadovian”1, Wadowickie Centrum Kultury w holu 
teatralno – kinowym zaprezentowało dwie wystawy przedstawiające dorobek 
wspomnianych artystów.

We wrześniu WCK we współpracy z Galerią Sztuki RYNEK 7 w Andry-
chowie przygotowało wystawę prac Karola Pustelnika (1918-2010) – malarza, 
konserwatora zabytków oraz członka awangardowej Grupy Krakowskiej. Celem 
ekspozycji było przybliżenie i sylwetki tego wadowickiego artysty oraz próba 
zgłębienia całego życia twórcy poprzez pryzmat Jego największej miłości – ma-

1   M. Witkowski, Wspomnienie o Karolu Pustelniku, „Przegląd Historyczno-Kulturalny Wadoviana”, 2011, 
nr 14, s. 238-241; J. Gawron, „Widziałem nawet barwny świat”. Kazimierz Koczur – wspomnienie, „Przegląd 
Historyczno-Kulturalny Wadoviana”, 2011, nr 14, s.255-260.



197196

W y d a r z e n i a

larstwa. Wystawa zdominowana 
została przez kolekcję wielkofor-
matowych płócien tworzonych 
m.in.: techniką informelu i ta-
szyzmu choć nie zabrakło na niej 
również subtelnych i impresjoni-
stycznych w wyrazie akwarel. Pre-
zentowane prace pochodziły z róż-
nego okresu twórczości Pustelnika, 
a na czas wystawy udostępniła je 
rodzina artysty. Aranżacji wystawy 
dokonał Zbigniew Bury, a wydat-
nego wsparcia przy jej realizacji 
udzielili: Burmistrz Wadowic, Sta-
rostwo Powiatowe oraz Maspex 
Wadowice. Wystawę rozpoczął uroczysty wernisaż, który odbył się 20 września 
2012 r. i zgromadził ponad stuosobową widownię.

26 października 2012 r. nastąpiło otwarcie kolejnej wystawy. Tym razem 
w pierwszą rocznicę śmierci Kazimierza Koczura – pracownika Wadowickiego 
Centrum Kultury i najbardziej znanego wadowickiego fotografika, członka Kra-
kowskiego Towarzystwa Fotograficznego - WCK zaprezentowało retrospektyw-
ną wystawę fotografii pochodzących ze zbiorów rodziny autora oraz archiwum 
Wadowickiego Centrum Kultury. Kazimierz Koczur był wieloletnim instrukto-
rem oraz założycielem i opiekunem klubu fotograficznego „Mikro”, działającego 
w WCK. Przez wiele lat wychował rzeszę amatorów migawki, a swoją pasję za-
szczepił kilku pokoleniom wadowiczan. W latach siedemdziesiątych był w Wa-
dowicach prekursorem fotografii barwnej i laureatem światowych konkursów 
fotograficznych, na których zasłynął z kolorowych przetworzeń. Z upływem lat 
obszar Jego zainteresowań został poszerzony o astronomię i grafikę kompute-
rową. Prezentowane na wystawie prace były wycinkiem bogatej i różnorodnej 
twórczości autora oraz próbą przybliżenia sylwetki Kazimierza Koczura nie tylko 
poprzez Jego prace ale również poprzez kolekcję Jego aparatów fotograficznych 
i zdobyte nagrody w tym medale: złoty w Malezji oraz srebrny w Brazylii. Na 
wystawie obok znanych i nagradzanych fotografii barwnych pt. „Średniowiecze” 
oraz „Ab Ovo” znalazły się prezentowane po raz pierwszy barwne przetworzenia, 
zdjęcia przedstawiające rodzinę, a także te dokumentujące życie codzienne Wa-
dowic w latach siedemdziesiątych. Nie zabrakło również komputerowej grafiki 
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oraz zdjęć nieba eksponowanych w postaci własnoręcznie przygotowanej księgi 
– ostatniej odsłony fascynacji fotografią autora. Dużym uznaniem cieszyło się 
drzewo genealogiczne wykonane przez Koczura w technice komputerowej pre-
zentujące koligacje rodzinne sięgające kilku pokoleń wstecz.

Obydwóm wystawom towarzyszyły wydawnictwa przedstawiające w sposób 
symboliczny sylwetki oraz prace twórców, tym samym po części przyczyniając 
się do tego, aby pamięć po nich przetrwała wraz z dziełami ich talentów przez 
wiele pokoleń.
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puBlikacje za lata 2010 – 2012
(oprac. Marcin Witkowski)

1.  A. Bogunia – Paczyński, Karol Malczyk – malarz aniołów z Barwałdu, w: 
Małopolska. Regiony – regionalizmy – Małe Ojczyzny, red. E. Chudziński, 
t. XII, Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury, Wojewódz-
ka Biblioteka Publiczna, Kraków 2010, ss. 187-191.

 oprawa miękka, format – 24 x 17 cm
 Autor przypomina postać pochodzącego z Barwałdu Średniego rysownika 

i  malarza Karola Malczyka (1907‑1965), absolwenta wadowickiego gimna‑
zjum (1928 r.) i ilustratora gimnazjalnej „Lutni Szkolnej”, autora polichromii 
w kościołach w Polsce (Kalwaria Zebrzydowska, Łękawica), na Węgrzech (Bu‑
dapeszt, Kiskőrős, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Mád) oraz w USA (Detroit).

2.  Druga wojna światowa pod Babią Górą. Księga strat, red. P. Sadowski, 
K. Słabosz-Palacz, Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Biblioteka Babio-
górska t. 3, Kraków-Zawoja 2011, ss. 488.

 oprawa miękka, format – 24 x 17 cm
 Publikacja zawiera szczegółowy opis strat osobowych, cywilizacyjnych i ma‑

terialnych jakie w czasie hitlerowskiej okupacji (1939‑1945) poniosły gminy 
Podbabiogórza, w tym gminy powiatu wadowickiego – Mucharz i Stryszów. 
Opracowanie oparte jest na bogatej bazie źródłowej, obejmującej nie tylko 
archiwa polskie (państwowe, kościelne, szkolne) ale także amerykańskie (Na‑
tional Archives and Records Administration w Alexandrii (Virginia)) i rosyj‑
skie (Cientralnyj Archiw Ministierstwa Oborony Rossijskoj Fiedieracii w Po‑
dolsku) oraz zbiory prywatne.

3.  C. Gil OCD, Karmelici Bosi w Wadowicach, Wydawnictwo Karmelitów Bo-
sych, Kraków 2010, ss. 252. 

 oprawa miękka, format – 20,5 x 14,5 cm
 Drugie, uzupełnione wydanie publikacji poświęconej historii klasztoru OO. 

Karmelitów w Wadowicach. Książka powstała w oparciu o bogate źródła ar‑
chiwalne – m.in. kroniki klasztorne. Publikacja zawiera wykaz przełożonych 
wadowickiego klasztoru od 1892 r., indeks nazwisk oraz bibliografię prac wy‑
korzystanych przez autora.
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4.  C. Gil OCD, Ludzie z wadowickiej Górki, Wydawnictwo Karmelitów Bo-
sych, Kraków 2012, ss. 166.

 oprawa miękka, format – 19,5 x 12,5 cm
 Publikacja zawiera szesnaście życiorysów zakonników, związanych z klaszto‑

rem OO. Karmelitów w Wadowicach na przestrzeni ponad stu lat jego istnie‑
nia. Wśród nich znaleźli się m.in. św. Rafał Kalinowski (1835‑1907), przeor 
wadowickiego klasztoru oraz bł. Alfons Maria Mazurek (1891‑1944), męczen‑
nik II wojny światowej.

5.  C. Gil OCD, Ojciec Rudolf Warzecha (1919-1999), Oficyna Wydawnicza 
Grafikon, Wadowice 2010, ss. 56.

 oprawa miękka, format – 17 cm
 Biografia sługi Bożego O. Rudolfa Warzechy, karmelity bosego, który od 

1981 r. pracował w wadowickim klasztorze. Był długoletnim kapelanem szpi‑
tala w Wadowicach, ojcem duchownym w  Niższym Seminarium oraz spo‑
wiednikiem. Jego proces beatyfikacyjny został otwarty 11 stycznia 2011 r. 
w Krakowie.

6.  T. Graff, Kultura religijna i intelektualna prowincji małopolskiej w póź-
nym średniowieczu i w początkach doby nowożytnej na przykładzie Wado-
wic, w: Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku, red. 
W. Szymborski, J. Kozioł, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011, 
ss. 207-221.

 oprawa miękka, format – 24 x 16,5 cm
 Artykuł dr. Tomasza Graffa w publikacji wydanej przez Muzeum Okręgowe 

w Tarnowie to próba przedstawienia kultury religijnej i kulturalnej na przy‑
kładzie małej społeczności parafialnej jaką na przestrzeni XIV‑XVI w. były 
Wadowice. Autor scharakteryzował rozwój miasta i parafii wadowickiej, 
koncentrując się przede wszystkim na intelektualnym awansie mieszkańców, 
datującym się na schyłek XV w. Wadowiczanie już wówczas znajdowali się 
w gronie fundatorów kościelnych, altarystów, członków bractw religijnych 
i zakonów (prepozyt Jakub z Wadowic). Zasilali też intelektualne środowisko 
Krakowa, znajdując się w gronie studentów i akademików Uniwersytetu Ja‑
giellońskiego.
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7.  T. Graff, Wadowiczanie w Krakowie. Kariera akademicka i kościelna Mar-
cina Wadowity i jego poprzedników, „Analecta Cracoviensia”, XLIII, 2011,  
ss. 285-297.

 oprawa miękka, format – 23 x 16,5 cm
 Autor przedstawił między innymi nieznany portret Marcina Wadowity, znajdu‑

jący się w krużgankach klasztoru OO. Karmelitów w Krakowie, którego analiza 
rzuciła nowe światło na życiorys krakowskiego akademika rodem z Wadowic.

8.  Józef Herzog, Żołnierz Niepodległości. Wspomnienia i dokumenty, oprac. 
i red. P. Wywiał, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Dokumenta-
cji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2010, ss. 731.

 oprawa twarda, format – 24 x 17 cm
 Obszerna biografia majora Józefa Herzoga (1901‑1983), legionisty, żołnierza, ofi‑

cera wywiadu, więźnia hitlerowskich obozów oraz stalinowskiego więzienia, dzia‑
łacza niepodległościowego. Urodził się w Osieku koło Oświęcimia, ale w 1909 r. 
jego rodzice przenieśli się do Wadowic, gdzie ojciec – Franciszek prowadził re‑
staurację przy ul. Zatorskiej. Józef Herzog chodził w Wadowicach do szkoły po‑
wszechnej i gimnazjum, był także członkiem gimnazjalnej drużyny skautowej.

 Publikacja składa się z dwóch części: liczącej sześć rozdziałów biografii majora 
oraz obszernego zbioru wspomnień, dokumentów, urzędowej i rodzinnej ko‑
respondencji. Wśród przemówień znajduje się mowa, wygłoszona przez Józefa 
Herzoga w Wadowicach 15 listopada 1981 r. z okazji odsłonięcia pomnika Po‑
ległych Żołnierzy 12 Pułku Piechoty.

 Publikacja zawiera indeks osobowy i geograficzny oraz obszerną bibliografię.

9.  M. Musiał, Śladami kultury góralskiej w Beskidzie Małym, Drukpress, An-
drychów 2010, ss. 96.

 oprawa miękka, format – 21 x 15 cm
 Publikacja składa się z sześciu rozdziałów, w których, obok ogólnych informacji 

o Beskidzie Małym, historyk scharakteryzował osadnictwo wołoskie, pasterstwo 
oraz architekturę beskidzką („szałasy kamienne”). Podjął także próbę wyzna‑
czenia granic i podziałów etnograficznych Góralszczyzny w Beskidzie Małym. 
Książka zawiera obszerną bibliografię wykorzystanych przez autora prac.

 Zamierzeniem autora było wytyczenie w miarę dokładnych granic etnograficz-
nych na obszarze Beskidu Małego w ich rozwoju historycznym, gdyż [- -] obszar 
ten nie doczekał się konkretnej publikacji na ten temat, w odróżnieniu od sąsied-
nich, większych „braci” beskidzkich. (ze „Słowa od autora”)



203202

B I B l I o g r a f I a

10. Z. Jurczak, Wadowiczanie, SCALbis, Wadowice 2012, ss. 178.
 oprawa miękka, format – 24 x 17 cm
 Chcąc zachować pamięć o ludziach, którzy działali na rzecz miasta, sławili go 

własną osobowością, przedstawiam ich na tle ulic i kamienic, domów i miejsc ich 
pracy. (ze wstępu autora).

11. K. Koźbiał, A. Nowakowski, Dzieje szkoły w Choczni Dolnej. W stulecie zbu-
dowania szkoły (1911-2011), RS DRUK, Rzeszów 2011, ss. 176.

 oprawa miękka, format – 23 x 16,5 cm
 Historia placówki oświatowej w Choczni z uwzględnieniem historii wsi od 

XIV w. po czasy współczesne. Jeden z rozdziałów poświęcony został roli wy‑
chowania fizycznego, sportu i turystyki w choczeńskiej szkole.

12. K. Koźbiał, A. Nowakowski, Szkoła w Ponikwi z perspektywy istnienia pla-
cówki oświatowej (1885-2010), Grafikon, Wadowice 2010, ss. 192.

 oprawa miękka, 20,5 x 14,5 cm
 Historia szkoły w Ponikwi z uwzględnieniem dziejów wsi od XVI w. po czasy 

współczesne. W publikacji autorzy uwzględnili rozwój kultury fizycznej i tu‑
rystyki w szkole w latach 1945‑2009.

 Książka jest [- -] okolicznościową publikacją, będącą w pewnym stopniu kontynu-
acją popularnej monografii autorstwa mieszkańca Ponikwi, Stanisława Książka, 
zatytułowanej Ponikiew. Śladami naszych przodków 1395-2005. Monograficz-
ny zarys dziejów wsi i jej kolonii, wyd. Ponikiew 2008. (ze „Słowa Wstępnego”)

13. A. Nowakowski, Zarys dziejów szkolnictwa w Ryczowie. W 175-lecie po-
wstania szkoły w Ryczowie (1837-2012), Scal-bis, Rzeszów 2012, ss. 152.

 oprawa miękka, format – 21 cm
 Historię oświaty w Ryczowie, z uwzględnieniem dziejów wsi i parafii, autor 

oparł o źródła archiwalne – kroniki, sprawozdania, zasoby Archiwum Pań‑
stwowego w Katowicach (Oddział w Oświęcimiu) oraz kościelne (w tym zasób 
archiwum parafialnego w Ryczowie). Źródła wzbogacone zostały o relacje ry‑
czowskich  nauczycieli.

 W pracy został wysunięty główny problem badawczy. Brzmi on następująco: Jak 
w warunkach Ryczowa, niewielkiej wsi położonej w zachodniej Małopolsce, nie-
opodal granic Górnego Śląska, przebiegał rozwój powszechnej oświaty oraz jakie 
czynniki na przestrzeni ostatnich stuleci stymulowały (ewentualnie hamowały) 
jej rozwój? (ze Wstępu autora)
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14. T. Ratajczak, Książki religijne i quasi – religijne z wadowickich oficyn dru-
karskich (1825-1940), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010, ss. 244 .

 oprawa twarda, format – 24,5 x 17,5 cm
 Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza to charakterystyka Wadowic 

jako ośrodka drukarskiego na przełomie XIX i XX w. i przedstawienie proble‑
matyki druków religijnych i quasi – religijnych wydawanych w Wadowicach. 
Druga część zawiera chronologiczno‑alfabetyczny wykaz druków z lat 1825‑
1940.

 Publikacja dr. Ratajczaka została dofinansowana ze środków Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wadowickiego Centrum Kultury.

15. M. Siwiec – Cielebon, Vinctis non victis: pokonanym nie zwyciężonym: wa-
dowicka lista katyńska: synowie ziemi wadowickiej i żołnierze garnizonu 
Wadowice polegli i pomordowani w wyniku agresji sowieckiej 1939-1940 r., 
Wadowickie Centrum Kultury, Wadowice 2010, ss. 297. 

 oprawa twarda, format – 24 x 17,5 cm
 Publikacja zawiera 250 biogramów żołnierzy i mieszkańców ziemi wadowic‑

kiej a także z regionem związanych, którzy zostali zamordowani przez NKWD. 
Autor poprzedził biogramy przedstawieniem okoliczności i wydarzeń, jakie 
miały miejsce przed zbrodnią katyńską oraz omówił problemy związane z sa‑
mym badaniem zbrodni.

16. Spacerkiem po Wadowicach. Twórczość Adama Deca, oprac. M.Wojtanek, 
Oficyna Wydawnicza Grafikon, Wadowice 2011, ss. 224.

 oprawa twarda, format – 16 x 23,5 cm
 Antologia twórczości Adama Mariana Deca (1934‑2010), muzyka poety, au‑

tora tekstów, nauczyciela i instruktora muzycznego, założyciela wadowickiej 
kapeli podwórkowej „Wadowickie chłopaki”.

17. F. Suknarowski, Kamie, nakładem rodziny Suknarowskich, Wadowice 
2012, ss. 50.

 oprawa miękka, format – 21x 15 cm
 „Z okazji 100-lecia urodzin artysty chcieliśmy przedstawić jego inną twórczość 

– literacką, którą rozpoczął już w latach młodzieńczych. Tematyka wierszy jest 
różnorodna – od opisów przyrody, wizji obrazów, rzeźb po osobiste uczucia do 
matki, ukochanej kobiety – żony, siostry... Oprócz wierszy, tomik ten zawiera 
reprodukcje jego rzeźb, obrazów i drzeworytów.” (ze Wstępu)
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18. Janina Barbara Górkiewiczowa. Pisarka z Mucharza, red. K. Wądolny – Ta-
tar, SCALbis, Kraków – Mucharz 2012, ss. 224. 

 oprawa miękka, format – 24 x 17 cm
 Publikacja poświęcona osobie Janiny Barbary Górkiewiczowej (1921‑1986), 

pisarki i nauczycielki oraz jej twórczości, koncentrującej się wokół Mucharza.
 Za sprawą pisarstwa Górkiewiczowej i jej szczególnej topofilii – manifestowanej 

w życiu i dziełach literackich – Mucharz i jego okolice stają się terenem, na któ-
rym rozgrywają się powieściowe wydarzenia, skąd pochodzą prototypy postaci 
literackich, miejscem, które ma swoją historię i kulturę. (ze Wstępu redaktora)

19. Franciszek Suknarowski. Rzeźba, malarstwo, grafika, rysunek, medalier-
stwo, Wadowickie Centrum Kultury, Wadowice 2012, ss. 111. 

 oprawa twarda, 30 x 24 cm
 Album prezentujący dorobek artystyczny Franciszka Suknarowskiego (1912‑1998).
 Album ma przybliżyć sylwetkę artysty przede wszystkim tym, którzy jej nie znają 

i przypomnieć pozostałym Jego bogatą twórczość. Jest przez to pewną mozaiką 
ukazującą wszystkie aspekty działań artystycznych, zarówno te najbardziej zna-
ne rzeźby i obrazy jak również wiersze. (z Noty od wydawcy)

20. M. Witkowski, Kalendarium życia i pontyfikatu błogosławionego Jana Paw-
ła II, Wadowice 2011, ss. 36. 

 oprawa miękka, format – 21 x 14,5 cm
 Kompendium wiedzy o życiu i działalności bł. Jana Pawła II, ze szczególnym 

uwzględnieniem Jego młodości w Wadowicach i Jego papieskich wizyt w ro‑
dzinnym mieście. Publikacja stanowiła uzupełnienie wystawy „Jan Paweł II 
– w drodze do świętości”, prezentowanej w 2011 r.

21. D. Wolanin, Anioły mojego dzieciństwa, Nova Sandec, Nowy Sącz 2012, ss. 92.
 oprawa miękka, format – 24 x 17 cm
 Autobiograficzna książka Doroty Wolanin jest powrotem do miasta jej dzie‑

ciństwa.
 Wychowałam się na osiedlu Marcina Wadowity. Wspólnie z towarzyszami mo-

jego dzieciństwa brodziliśmy po wodach Choczenki i Małej Rzeczki, wydepty-
waliśmy drogi i dróżki, których dzisiaj już nie ma [- -]. Biegaliśmy na Karmel 
modlić się przy ołtarzu św. Tereski i do kościoła parafialnego [- -]. odwiedzaliśmy 
park, Czumę, Dzwonek, Księży Las i inne odległe miejsca – wszystkie zamienia-
jąc w akcję naszej wielkiej dziecięcej przygody. (z Komentarza autorki)
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22. Wypisy z kościelnych akt wizytacyjnych z lat 1595-1877 i inne dokumen-
ty dotyczące parafii i wsi Wysoka, oprac. ks. T. Madoń SAC, Apostolicum, 
Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, Ząbki 2012, 
ss. 200.

 oprawa twarda, format – 16,5 x 23,5 cm
 Publikacja pallotyna ks. Tadeusza Madonia, w latach 1989‑1993 rektora Col‑

legium Marianum w  Wadowicach, przedstawia dzieje parafii i wsi Wysoka 
w  parciu o bogate źródła pisane (tekst jest częściowo łaciński) oraz zdjęcia 
i ilustracje. Książka stanowi swego rodzaju dopełnienie pracy ks. Madonia 
z 2006 r. –  Z dziejów parafii i wsi Wysoka.

 Publikacja zawiera obszerną bibliografię.

23. J. Zieliński OCD, Serce szeroko otwarte. Życie sługi Bożego ojca Rudolfa 
Warzechy OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011

 oprawa miękka, format – 19,5 x 12,5 cm
 Biografia sługi Bożego O. Rudolfa Warzechy (1919-1999). 
 Trudno jest w kilku słowach podsumować osiemdziesięcioletnie życie wyjątko-

wego człowieka. Ponieważ Bóg patrzy w serce, uznałem, że właśnie na tajem-
nicy wnętrza trzeba skoncentrować uwagę. Serce streszcza całego człowieka. 
(Z wstępu autora)
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Nota o autorach

Tadeusz Bujnicki – prof. dr hab., emerytowany profesor Wydziału Poloni‑
styki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kieruje projektami z dziedziny 
literatury i kultury pogranicza. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz wy‑
kładowca Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku‑Białej.

Tomasz Graff – dr, adiunkt w Katedrze Dziejów Kultury i Wychowania na 
Wydziale Historii i  Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie, zajmuje się historią Kościoła w Polsce w dobie późno‑
średniowiecznych soborów, kulturą staropolską i dziejami Wadowic. Autor ksią‑
żek: Episkopat monarchii jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku, 
Kraków 2008; Kościół w Polsce wobec konfliktu z zakonem krzyżackim w XV wie-
ku. Studium z dziejów kultury politycznej polskiego episkopatu, Kraków 2010. Jest 
współautorem komentarza do ostatniej księgi Annales Jana Długosza.

S. Danuta Kozieł CSFN – historyk, archiwistka w Archiwum Prowincji Kra‑
kowskiej Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Tomasz Maczuga – urodzony w Wadowicach (1946 r.) absolwent wadowic‑
kiego LO (1963 r. – klasa prof. Zbigniewa Putyry), Politechniki Krakowskiej i Uni‑
versity College Dublin. Bibliofil i antykwariusz.

Konrad Meus – dr, asystent w Katedrze Historii XIX Wieku Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Obronił rozprawę doktorską zatytułowaną: 
Wadowice 1772-1918. Studium społeczno-gospodarcze. Obecnie przygotowuje do 
druku dwie publikacje książkowe poświęcone historii Wadowic w XIX i w XX w. 
Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej, członek Towarzystwa 
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Izabela Karska – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły 
Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, doradca personalny, dydaktyk, 
pracownik Wadowickiego Centrum Kultury, koordynator Klubu Aktywnego Po‑
południa.
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Janusz Kotlarczyk – prof. dr hab., emerytowany profesor geologii Akademii 
Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, członek rzeczywisty 
PAN i członek czynny PAU.

Joanna Pytlowska-Bajak – absolwentka etnologii Uniwersytetu Jagielloń‑
skiego w Krakowie, kierownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach, współorgani‑
zator wystawy „Wadowice Karola Wojtyły”.

Michał Siwiec-Cielebon – dziennikarz, historyk‑regionalista, badacz dzie‑
jów wadowickiego 12 pułku piechoty, właściciel Muzeum Tradycji Niepodległo‑
ściowej Ziemi Wadowickiej.

Tamara Wiecheć – absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie i Otwartego Studium Fotografii Politechniki Krakowskiej, animator 
kultury, pracownik Wadowickiego Centrum Kultury, koordynator projektów kul‑
turalnych, organizator wystaw i koncertów.

Marcin Witkowski – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w  Krakowie, pracownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach, badacz historii 
Wadowic ze szczególnym uwzględnieniem historii społeczno‑politycznej miasta 
w okresie PRL oraz dziejów wadowickiego zakładu karnego.
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