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W S T Ę P

WSTĘP

Do Czytelników kierujemy już 14 numer czasopisma „Wadoviana”, wydawa-

nego od 1998 r. najpierw przez Zbiory Historyczne Ziemi Wadowickiej a od 2000 r. 

przez Wadowickie Centrum Kultury. Periodyk ma poszerzać wiedzę historyczną 

o Ziemi Wadowickiej oraz umożliwiać publikację obszernych artykułów o tema-

tyce historycznej, zarówno tych o charakterze naukowym jak i bardziej populary-

zatorskich. Wymagania Czytelników modyfi kowały z każdym numerem kształt 

„Wadovian”, które z czasem przeniosły punkt ciężkości coraz bardziej w kierunku 

pisma publikującego teksty naukowe. Zamierzamy utrzymać taki profi l. Zachęca-

my nadal wszystkich zajmujących się dziejami Wadowic i najbliższej okolicy do 

studiowania historii Małej Ojczyzny i odkrywania kolejnych jej kart na naszych 

łamach.  Mamy nadzieję, że publikowane w „Wadovianach” artykuły przyczynią 

się także do powstania w przyszłości  obszernej monografi i miasta.

Obecny numer przynosi kilka nowych, nieznanych dotąd informacji z historii 

miasta. 

Konrad Meus zajmujący się tematyką gospodarczą XIX wiecznych Wadowic 

opisuje ważne wydarzenie, jakim dla ówczesnych Wadowic była Wystawa Prze-

mysłowa w 1907 r. Autor dotarł w archiwach austriackich i lwowskich  do kilku 

źródeł, dzięki którym możemy poznać szczegóły wystawy. Dzięki zbiegowi okolicz-

ności, tuż przed oddaniem numeru do druku, nasze muzeum dotarło do medalu, 

który został  przyznany na wystawie. Został on zakupiony do naszych zbiorów. 

Jego fotografi ę znajdą Państwo jako ilustrację w artykule K. Meusa. 

Także i inne teksty wnoszą wiele nowego światła na historię miasta. O nowych 

faktach dotyczących dziejów powojennych pomnika 12 pp pisze Marcin Witkow-

ski, który w archiwach IPN znalazł ciekawe informacje o inwigilacji środowiska 

opozycyjnego przez Służbę Bezpieczeństwa. Pisze on o sprawie noszącej kryptonim 

„Trzech”, która służyła udaremnieniu działań na rzecz upamiętniania historii puł-

ku na początku lat 80. 
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Na uwagę zasługuje też artykuł Michała Siwca-Cielebona, który podjął próbę 

uporządkowania  wiedzy na temat powojennego środowiska antykomunistyczne-

go na ziemi wadowickiej. 

Dużą część tego numeru poświęciliśmy wspomnieniom o ludziach, którzy ode-

szli w 2011 r. Wspominamy osoby, które zapisały się w historii miasta i wiele wniosły 

do wadowickiej kultury. Dlatego też znajdą Państwo krótkie artykuły przybliżające 

postaci zmarłych w 2010 i 2011 r. – Krystyny Sowińskiej, Karola Pustelnika, Adama 

Deca i Kazimierza Koczura. W tym numerze zabrakło wspomnienia  o zmarłym 

w ubiegłym roku Józefi e Zemanie. Taki tekst jest obecnie przygotowywany i ukaże 

się w następnym numerze. 

Zachęcam do lektury a autorom gorąco dziękuję za przekazane artykuły, bę-

dące niejednokrotnie  efektem wielomiesięcznych badań i poszukiwań. 

Piotr Wyrobiec
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Konrad Meus

Z DZIEJÓW WADOWIC AUSTRIACKICH.
Wystawa rolniczo  -przemysłowa 
w 1907 roku

Upadek konfederacji barskiej w 1772 r. ośmielił rządy: Austrii, Rosji i Prus, 

do dokonania pierwszego rozbioru ziem polskich. Stosowna konwencja rozbio-

rowa stała się faktem w lutym 1772 r. Realizując jej postanowienia, w pierw-

szym tygodniu czerwca tego samego roku do Wadowic wkroczył – od strony 

Cieszyna – w triumfalnym marszu generał Robert d’Alton, Irlandczyk pozo-

stający w służbie cesarzowej austriackiej Marii Teresy. Wojska austriackie nie 

napotkały ze strony mieszczan żadnego oporu1. Tym sposobem miasto dostało 

się pod panowanie Habsburgów2. Pod ich rządami pozostawało przez następne 

146 lat, aż do upadku Austro  -Węgier i odzyskania przez Polskę niepodległo-

ści w 1918 r. Od tego momentu, pomimo zniewolenia narodowego, dla miasta 

i jego mieszkańców rozpoczął się okres… szczególnego rozwoju. Dość wskazać, 

że w pierwszych latach panowania austriackiego Wadowice odbiegały dalece 

od współczesnego wyobrażenia miasta. Swoim wyglądem i strukturą społeczną 

przypominały bardziej wieś, aniżeli miasto w europejskim znaczeniu tego sło-

wa. Drewniane miasteczko nad rzeką Skawą było zaledwie jednym z trzystu mu 

podobnych, jakie znajdowały się w sieci miejskiej Galicji w końcu XVIII stule-

1 Mieszkańcy Wadowic przyjęli fakt wkroczenia Austriaków obojętnie, co nie powinno dziwić, jeśli uwzględni-
my fakt, że w latach 1768  -1771 wadowiczanie ponosili drakońskie kontrybucje na rzecz wojsk konfederackich. 
Ponadto władze miasta zobligowano do świadczenia innych uciążliwych świadczeń na rzecz Konfederacji. Dla 
przykładu w październiku 1769 r. Józefowi Gustkiewiczowi – ówczesnemu burmistrzowi miasta nakazano ku-
pić 150 beczek soli pochodzących z wielkich salin za kwotę 2 tysięcy złotych. Tragicznej sytuacji dopełniły 
stacjonujące w regionie wojska rosyjskie generała Aleksandra Suworowa, które przebywały tutaj po stocze-
niu z konfederatami zwycięskiej bitwy pod Lanckoroną w maju 1771 r. (T. Klima, Akta do Konfederacyi z r. 
1768 województwa krakowskiego a zwłaszcza Księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego, Wadowice 1903, s. 3, 5, 7; 
A. Wasiak, Konfederacja barska w księstwach oświęcimskim i zatorskim z uwzględnieniem Wadowic [w:] Wado-
wice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 95  -104).

2 Trójstronny traktat rozbiorowy podpisano w Petersburgu w dniu 5 sierpnia 1772 r., a już 11 września Austriacy 
wydali „manifest okupacyjny” dla Galicji. Rok później Sejm rozbiorowy w Warszawie zaaprobował decyzje 
rozbiorowe (T. Klima, Akta do Konfederacyi z r. 1768 województwa krakowskiego a zwłaszcza Księstw Oświę-
cimskiego i Zatorskiego, Wadowice 1903, s. 7; J. Łojek, Kalendarz historyczny. Polemiczna historia Polski, War-
szawa 1994, s. 182).



8

H I S T O R I A

cia3. W wieku XIX sytuacja Wadowic uległa diametralnej poprawie, a w miejscu 

dotychczas niewiele znaczącej osady, „wyrósł” prężny ponadregionalny ośrodek 

o charakterze polifunkcyjnym. Dość wskazać, że Wadowice w II połowie XIX w. 

skupiały funkcje: administracyjne, sądownicze, militarne, religijne, kulturotwór-

cze oraz handlowo  -usługowe. Przy czym wyłącznie w tym ostatnim przypadku, 

wskazana funkcja miała proweniencje przedrozbiorową, aczkolwiek jej ranga jesz-

cze w XVIII w. była o wiele skromniejsza, aniżeli to obserwujemy w okresie auto-

nomii galicyjskiej. Przeobrażenia te były na tyle silne, że już w 1889 r. Wadowice 

zostały zaliczone w poczet trzydziestu najważniejszych miast galicyjskich!4 

Z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że Wadowice w okresie rzą-

dów austriackich ulegały stopniowemu procesowi europeizacji. Okazuje się także, 

że często przekształceniom tym towarzyszyły wydarzenia, które tworzyły pod-

waliny pod budowę nowoczesnego miasta i miały w pełni pozytywny wydźwięk. 

Niestety zdarzały się też przypadki, kiedy wadowiczanie pomimo postępującej 

modernizacji miasta, nie sprostali jej w kontekście mentalnym. Wówczas mieli-

śmy do czynienia z wydarzeniami, które bez wątpienia należy uznać za wstydliwe 

i stanowiące trudny rozdział w dziejach miasta. Niemniej wszystkie te historyczne 

wydarzenia wpłynęły – w mniejszym lub większym stopniu – nie tylko na kształt 

ówczesnych, ale również i współczesnych Wadowic. Warto je szerzej przybliżyć 

dzisiejszemu Czytelnikowi. Wobec powyższego na łamach niniejszego wydawnic-

twa postanowiliśmy zapoczątkować cyklu artykułów zatytułowanych: „Z dziejów 

Wadowic austriackich”. Tym razem przybliżymy historię mało znanej wystawy, 

która stanowi jedną z piękniejszych kart z historii Wadowic okresu galicyjskiego.

Geneza i organizacja 
Wystawy rolniczo  -przemysłowej w Wadowicach

Idea wystaw przemysłowych i rolniczych zrodziła się już w połowie XVIII w. 

Ich głównymi organizatorami były zazwyczaj Wielka Brytania oraz Francja. Do 

historii przeszła Wielka Wystawa Światowa (Great Exhibition) zorganizowa-

na w Londynie w 1850 r. Wystawa ta uznana została za pierwsze światowe targi 

3 W. Tokarz, Galicya w początkach ery józefi ńskiej w świetle ankiety urzędowej z roku 1783, Kraków 1909, s. 333, 
335.

4  W gronie tzw. „trzydziestu większych miast” galicyjskich obok Wadowic znajdowały się: Biała, Bochnia, Brody, 
Brzeżany, Buczacz, Drohobycz, Gorlice, Gródek, Jarosław, Jasło, Jaworów, Kołomyja, Krosno, Nowy Sącz, Pod-
górze, Przemyśl, Rzeszów, Sambor, Sanok, Śniatyń, Sokal, Stanisławów, Stryj, Tarnopol, Tarnów, Trembowla, 
Wieliczka, Złoczów, Żółkiew (Ustawa gminna z dnia 13 marca 1889, Dziennik ustaw państwa Nr 24).
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wystawiennicze. Od tego momentu, aż po czasy współczesne, wystawy stały się 

znakomitym sposobem na promocję osiągnięć z dziedziny: gospodarki, oświa-

ty, kultury i sztuki. Z perspektywy Galicji niezwykle ważnym wydarzeniem była 

organizacja Wielkiej Wystawy Światowej w Wiedniu5 (Weltausstelung) w 1873 r.6 

Bliskość Wiednia oraz przynależność Galicji do monarchii habsburskiej spowo-

dowały, że w trakcie wystawy wiedeńskiej swoje produkty i skromne osiągnięcia 

prezentowali również, przedsiębiorcy z Galicji. Wśród nich byli m.in. właścicie-

le wadowickiej fabryki papieru ze słomy Lask i Mehrländer, którzy eksponowali 

swoje wyroby w dziale papierniczym!7 Fakt ten potwierdza zresztą, że to właśnie 

papiernictwo (a pośrednio drukarstwo) były w tym czasie najsilniej rozwiniętą ga-

łęzią przemysłową w Wadowicach8. 

Wzorem wystawy wiedeńskiej – działające od 1848 r. – Towarzystwo Gospo-

darskie Galicyjskie z Włodzimierzem hrabią Dzieduszyckim na czele rozpoczęło 

intensywne starania o zorganizowanie wystawy krajowej (galicyjskiej) we Lwo-

wie9. Pomysł ten udało się zrealizować dopiero w 1877 r. Celem tej wystawy, jak 

podaje Kazimierz Karolczak, było „dokonanie przeglądu i oceny stanu produkcji 

rolniczej i przemysłowej oraz ustalenie dalszych kierunków rozwoju gospodarki 

galicyjskiej”10. Pomimo, że w wystawie udział wzięło około 1300 wystawców kra-

jowych i zagranicznych11, to faktycznie unaoczniła ona tragizm gospodarki gali-

cyjskiej. Uczestnicy i organizatorzy wystawy uświadomili sobie jak bardzo Galicja 

pozostawała opóźniona ekonomicznie w stosunku do pozostałych krajów koron-

nych monarchii austro  -węgierskiej12. Z nauki tej wyciągnięto stosowne wnioski 

i niemal natychmiast po zakończeniu lwowskiej wystawy rozpoczęto szereg prac 

5  O rozmiarach wspomnianej wystawy pisali autorzy niewielkiej publikacji zatytułowanej Galicja i Wystawa po-
wszechna w Wiedniu w 1873 roku, którzy zauważyli, że: „rozmiary miejsca wiedeńskiej wystawy przewyższają 
wszystkie dotychczasowe wystawy, a i tego miejsca niestawać zaczyna” (Galicja i Wystawa powszechna w Wied-
niu 1873, Lwów 1872, s. 5). 

6 H. Wereszycki, Historia Austrii, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1972, s. 265. 

7  H. Ed. Gintl, Wykaz udziału Galicyi i wielkiego księstwa Krakowskiego na powszechnej wystawie 1873 w Wied-
niu, Wiedeń 1873, s. 60;

8  W latach 1871  -1872 Wadowice plasowały się na czwartym miejscu wśród miast galicyjskich, jeśli chodzi o licz-
bę ukazujących się wydawnictw. Pozycja ta była przede wszystkim zasługą drukarni i wydawnictwa Foltynów. 
Uściślając zaznaczmy, że większy ruch wydawniczy odnotowujemy w tym czasie, tylko w Krakowie, we Lwowie 
i w Bochni (Ibidem, s. 22).

9  K. Karolczak, Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycko  -zarzecka, Kraków 2001, s. 107  -109.

10  Ibidem, s. 109.

11  Ibidem.

12  L. Zachuta, A. Zdebski, Izba Przemysłowo  -Handlowa w Krakowie 1850  -2000, Kraków 2000, s. 36; A. Kiełbicka, 
Izba Przemysłowo  -Handlowa w Krakowie 1850  -1950, Kraków 2003, s. 32.
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mających na celu poprawienie stanu galicyjskiego przemysłu i gospodarki13. Efek-

ty widoczne były już dziesięć lat później. Przygotowana wówczas Krajowa Wy-

stawa Rolnicza i Przemysłowa oraz Sztuki Polskiej w Krakowie (zorganizowana 

na terenie dzisiejszego Parku im. Henryka Jordana), pomimo pojawiającej się 

krytyki, pozostawiła o wiele korzystniejsze wrażanie, aniżeli wspomniana wysta-

wa lwowska14. W Krakowie szczególnym powodzeniem wśród przybyłych gości 

cieszył się dział przemysłu domowego, gdzie obowiązki gospodarza pełnił, wspo-

mniany już, Włodzimierz Dzieduszycki15. Dla podjętych tutaj rozważań, przeło-

mową datą był jednak rok 1894, kiedy zorganizowano we Lwowie Powszechną 

Wystawę Krajową16. W odróżnieniu od wystaw wcześniejszych, ta miała charakter 

iście rewolucyjny. Perfekcyjna organizacja wystawy oraz umiejętne zaprezento-

wanie największych atutów galicyjskiej gospodarki, przyniosły oczekiwane efekty 

(zob. fot. nr 1)17. Od tego momentu procesy industrializacyjne Galicji przybrały 

na sile. Dość wskazać, że od 1898 r. w Krakowie działał Krajowy Związek Przemy-

słowy18. Z kolei pięć lat później, bo w 1903 r., utworzony został Centralny Związek 

Galicyjskiego Przemysłu Fabrycznego stojący na straży „przestrzegania wspól-

nych interesów przemysłu krajowego”19. Tym sposobem Galicja weszła na nową 

drogę rozwoju gospodarczego. 

Niewątpliwy sukces wystawy powszechnej z 1894 r., zachęcił władze krajowe 

we Lwowie oraz galicyjskie środowisko przemysłowców do wspierania lokalnych 

(czasowych) wystaw przemysłowych i rolniczych, podczas których można było-

by przybliżyć regionalne osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej20. Tym sposobem 

starano się także przyciągnąć nowych inwestorów oraz zaktywizować miejscową 

ludność do działania na rzecz poprawy lokalnego przemysłu. W początku XX w. 

13  Od końca lat siedemdziesiątych we Lwowie działał „Tymczasowy komitet doradczy dla spraw krajowego rę-
kodzielnictwa, przemysłu domowego i opieki nad szkołami rękodzielniczymi”, który w 1879 r. przekształcono 
w „Kuratorię dla spraw przemysłu domowego i drobnego”. Konsekwencją tych działań było utworzenie w Ga-
licji wielu szkół o profi lu zawodowym. Ponadto organizowano liczne kursy przygotowujące młodzież do prak-
tycznej nauki zawodu itd. (K. Karolczak, op. cit., s. 108). 

14  Ibidem, s. 110; L. Zachuta, A. Zdebski, op. cit., s. 37.

15  Ibidem. 

16  Przechadzka po Wystawie krajowej r. 1894, Lwów 1894, s. 4  -32.

17  Powszechną Wystawę Krajową we Lwowie zwiedził we wrześniu 1894 r. cesarz Franciszek Józef I. Wrażenie na 
cesarzu zrobiła ekspozycja Panoramy Racławickiej, która również była częścią wystawy (Powszechna Wystawa 
krajowa r. 1894 we Lwowie, opr. T. Meruntowicz, M. Kowalczuk). 

18  L. Zachuta, A. Zdebski, op. cit., s. 38.

19  Skorowidz przemysłowo  -handlowy Królestwa Galicyi, II wydanie, Lwów 1912, s. 158.

20  Warto zauważyć, że już wcześniej organizowano wystawy o charakterze etnografi cznym. Przykładowo w Koło-
myi w 1880 r. zaprezentowano wystawę prezentującą osiągnięcia kultury ludowej Pokucia i Podola (K. Karol-
czak, op. cit., s. 111). 
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lokalne wystawy zorganizowano m.in. w Tarnowie w 1904 r. oraz w Przemyślu, 

dwa lata później21. 

Jedną ze znamienitszych wystaw regionalnych okazała się być, zorganizowana 

na przełomie sierpnia i września 1907 r., Wystawa rolniczo  -przemysłowa w Wa-

dowicach, którą – według ówczesnej krakowskiej prasy – „Wadowice zdobyły […] 

piękną kartę w dziejach kultury narodowej”22. 

Pomysł przygotowania Wystawy rolniczo  -przemysłowej w Wadowicach zro-

dził się już w 1905 r.23 Wśród jej pomysłodawców należy przede wszystkim: wy-

mienić władze miejskie, miejscowe warstwy inteligenckie oraz lokalnych przed-

siębiorców. Przygotowaniem wystawy zajął się, specjalnie powołany ku temu, 

komitet organizacyjny. W jego szeregach, znalazło się grono znamienitych miesz-

kańców powiatu wadowickiego (zob. tabela). 

21  M. J. Ziomek, Życie gospodarcze okręgu krakowskiej Izby Przemysłowo  -Handlowej 1850  -1930, Kraków 1930, s. 77.

22  „Nowa Reforma”, nr 403, 3 września 1907.

23  „Nowa Reforma”, nr 397, 30 sierpnia 1907.

Fot. 1. Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 r. (fotografi a ze zbiorów własnych autora).
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Skład komitetu organizacyjnego Wystawy rolniczo  -przemysłowej 

w Wadowicach w 1907 roku24.

Lp.
Członek komitetu 

organizacyjnego
Uwagi

1. Kazimierz Kłębkowski
Przedstawiciel Ligi Pomocy Przemysłowej, dyrektor 

wystawy.

2. Stefan hrabia Bobrowski

Zamieszkały w Andrychowie, właściciel dóbr ziem-

skich i gorzelni, prezes prezydium komitetu organiza-

cyjnego.

3. Ludwik Chrząszcz

Członek Rady powiatowej w Wadowicach (repre-

zentant posiadaczy ziemskich), zastępca prezesa Wy-

działu powiatowego, wiceprezes prezydium komitetu 

organizacyjnego wystawy, właściciel dóbr ziemskich.

4. […] Pruszyński
Inżynier, wiceprezes prezydium komitetu organiza-

cyjnego wystawy.

5. Adam Kozłowski

Wicedyrektor wystawy, znany wadowicki architekt 

(opracował m.in. projekt budowy klasztoru OO. Kar-

melitów Bosych), radny, właściciel realności.

6. Aleksander Motyka Kierownik biura organizacyjnego. 

7. Alfred Beer

Profesor wadowickiego gimnazjum (1903  -1919), 

opiekun I Wadowickiej Drużyny Skautowej im. Stani-

sława Żółkiewskiego.

8. Aleksander Borucki Nauczyciel szkół ludowych.

9. Jan Bylica Fabrykant, właściciel realności.

10. Izydor Daniel
Adwokat, prezes kahału żydowskiego w Wadowicach, 

radny miejski, właściciel realności.

11. Jan Dworak

Właściciel cegielni w Wadowicach, radny miejski 

(członek komisji drogowo  -budowlanej), zastępca 

burmistrza Jana Iwańskiego, a następnie Franciszka 

Opydo, właściciel realności.

12. Jakub Engelberg
Inżynier w Starostwie powiatowym w Wadowicach 

(1898  -1901).

24  Zestawienie obejmuje wyłącznie mieszkańców powiatu wadowickiego. 
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13. Michał Gołąmb

Dyrektor Powiatowej Kasy Oszczędności w Wado-

wicach, radny miejski (członek komitetu szpitalnego 

i komisji kontrolującej).

14.
Aleksander 

Grudniewicz
Malarz, właściciel realności.

15. Jan Hawiger

Architekt, członek wadowickiego „Sokoła”, radny 

miejski (członek komisji sanitarnej i drogowo-bu-

dowlanej). 

16. Edward Heidrich
Asesor Magistratu w Wadowicach, radny miejski, 

właściciel realności.

17. Kazimierz Hommé
Farmaceuta, właściciel apteki i drogerii w Wadowicach, 

kamienicznik, prezes „Sokoła”, właściciel realności.

18. Władysław Hommé Farmaceuta w Wadowicach.

19. Izrael Huppert
Radny miejski, właściciel ziemski, propinator, prezes 

kahału żydowskiego, właściciel realności.

20. Stefania Jabłońska Nauczycielka szkoły żeńskiej w Wadowicach. 

21. Teofi l Kluk
Kupiec, restaurator, przedwojenny burmistrz Wado-

wic, właściciel realności.

22. Karol Koman Nauczyciel szkół ludowych.

23. Józef Kuzia
Poborca podatkowy, w 1907 r. na emeryturze, właści-

ciel realności. 

24. Karol Moraw[ski] Brak danych.

25. Franciszek Opydo

Doktor wszech nauk lekarskich, burmistrz Wadowic 

w latach 1908  -1918, honorowy obywatel miasta, wła-

ściciel realności.

26. Zygmunt Padlewski Doktor praw, komisarz w Starostwie powiatowym.

27. Józef Pukło

Komendant sekcji Związku Walki Czynnej w Wadowi-

cach, od 1912 r. naczelnik „Sokoła” w Choczni, właści-

ciel realności.

28. Herman Reich

Kamienicznik, kupiec (handel drzewem), pierwszy 

prezes kahału żydowskiego w Wadowicach (1882-

 -1907), radny miejski (członek komisji prawniczej), 

właściciel realności. 

29. Feliks Romaszkan

Właściciel fabryki papieru w Wadowicach, członek 

miejscowej sekcji Centralnego Związku Galicyjskiego 

Przemysłu Fabrycznego, właściciel realności.
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30. Adela Schmidl Dyrektorka szkoły żeńskiej w Wadowicach.

31. Teofi l Solski Radny miejski (członek komisji kontrolującej w 1905 r.).

32. Rozalia Szewczyk

Nauczycielka w szkole żeńskiej (1900  -1924) i w Żeń-

skiej Szkole Wydziałowej (1907  -1921). Dyrektorka tej 

ostatniej (1907  -1922).

33. Włodzimierz Szuster Inżynier.

34. Władysław Turkowski
Adiunkt Głównego urzędu podatkowego w Wadowi-

cach. 

35. Kazimierz Tylko Prawnik.

36. […] Tylkowa
Prawdopodobnie Stefania, nauczycielka, żona Kazi-

mierza Tylko.

37. Tomasz Wądolny
Członek wadowickiego „Sokoła”, radny miejski (rewi-

zor kasy miejskiej w 1905 r.), właściciel realności.

38. Jakób Zachemski
Profesor fi lologii klasycznej w wadowickim gimna-

zjum (1902  -1909), członek miejscowego „Sokoła”.

39. Jerzy Zeidler Pełnomocnik zarządu elektrowni w Wadowicach.

ŹRÓDŁO: AP w Katowicach/ o. Oświęcim, Protokoły posiedzeń rady gminnej miasta Wadowic, 1905, 
1909  -1910, sygn. MW 8, s. 3, 147  -148, 169, 195  -196, 259, 294, 319, 352, 433; AP w Krakowie/ o. Grodzka, Ka-
taster Zakładów Przemysłowych z 1920 r., sygn. 29/207/81, bez paginacji; Skorowidz przemysłowo  -handlowy…, 
s. 408, 661, 668; „Nowa Reforma” nr 397, 30 sierpnia 1907; Księga pamiątkowa b. gmin żydowskich Wadowic, 
Andrychowa, Kalwarii i Myślenic, red. D. Jakubowicz, Tel Awiw 1968, s. 14; G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty 
i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996, s. 90, 94  -95; G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, s. 13, 38, 
49, 85, 89, 92, 111, 125, 205, 245, 262, 278. 

Jak wynika z powyższego zestawienia tabelarycznego, dyrektorem wystawy 

i jej głównym organizatorem był Kazimierz Kłębkowski, reprezentujący Ligę 

Pomocy Przemysłowej26. Ponadto na czele samego komitetu stało prezydium, 

któremu prezesował Stefan hrabia Bobrowski27 – pełniący jednocześnie funk-

cję przewodniczącego wadowickiej sekcji Centralnego Związku Galicyjskiego 

25  Najprawdopodobniej chodzi o Kazimierza Tylko – absolwenta wadowickiego gimnazjum z 1902 r. i później-
szego sędziego w Makowie (G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 256).

26  „Nowa Reforma”, nr 397, 30 sierpnia 1907; Warto zaznaczyć, że lokalne struktury Pomocy Przemysłowej z sie-
dzibą w Wadowicach zostały założone już w 1899 r. Faktycznie jednak Namiestnictwo lwowskie zatwierdziło 
tę organizację dopiero w kwietniu 1903 r. (CPAHU we Lwowie, Wykaz A i B starostwa wadowickiego w sprawie 
stowarzyszeń niepolitycznych istniejących w roku 1910, fond 146, opis 25, sprawa 5884, k. 7). 

27  „Nowa Reforma”, nr 397, 30 sierpnia 1907; „Nasz Kraj”, R. II, Z. 11, T. IV, 13 września 1907, s. 343.
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Przemysłu Fabrycznego28. Do komitetu organizacyjnego zaproszeni zostali także 

m.in.: doktor Mikołaj Klakurka – burmistrz Myślenic, doktor Kornicki – bur-

mistrz Żywca, dyrektor Władysław Niemczynowski z Kalwarii, Karol Śmieszek 

– burmistrz Oświęcimia i notariusz Antoni Bahr z Zatora29.

W tym miejscu warto zastanowić się, jakie były przyczyny organizacji wa-

dowickiej Wystawy rolniczo  -przemysłowej? Czy miała ona li tylko na celu pro-

mocję lokalnych osiągnięć w dziedzinie szeroko pojętej gospodarki? Okazuje się, 

że nie. Pobudki, którymi kierowali się jej organizatorzy były znacznie ważniej-

sze, a ewentualny sukces wystawy mógł mieć szczególne znaczenie dla rozwoju 

industrialnego Wadowic. Otóż na przełomie XIX i XX w. wadowicki przemysł 

przedstawiał się nader licho. Spośród działających, wówczas, w Wadowicach za-

kładów fabrycznych możemy wymienić: fabrykę papieru Laska i Mehrländera30, 

zakład produkujący preparaty mąki kościanej i superfosforaty, którego właści-

cielem był Maciej (Mathias) Jakubowicz31, i wreszcie – działającą od czerwca 

1907 r. – fabrykę papieru należąca do Feliksa Romaszkana32, która z czasem stała 

się jednym z głównych pracodawców w Wadowicach. Ponadto kondycję ekono-

miczną miasta pogarszał fakt częściowej redukcji garnizonu wojskowego. Szcze-

gólnie przybrała ona na sile w początkach XX w. Dla porównania podajmy, że 

o ile jeszcze w 1900 r. w mieście stacjonowało 532 żołnierzy, to w 1910 było ich 

już zaledwie 39033. Szczególnie trudny pod tym względem okazał się rok 1903, 

kiedy po wycofaniu części konnicy, dotychczasowe obiekty wojskowe – zlokali-

zowane pomiędzy ulicami Lwowską i Młyńską (obecnie Legionów) – opustosza-

28  Siedziba wadowickiej (powiatowej) sekcji Centralnego Związku Galicyjskiego Przemysłu Fabrycznego znajdo-
wała się w Andrychowie. Jej członkami – poza Stefanem hrabią Bobrowskim – byli: Feliks Romaszkan, Emil 
Czeczowiczka – współwłaściciel tkalni mechanicznej w Andrychowie, Teodor Feliks – właściciel drukarni 
płóciennej w Andrychowie i Franciszek Zając – współwłaściciel fabryki wyrobów wełnianych w Kętach (zob. 
Skorowidz przemysłowo  -handlowy…, s.161). 

29  „Nowa Reforma”, nr 397, 30 sierpnia 1907.

30  Fabryka ta została częściowo zniszczona podczas pożaru w marcu 1906 r. Spaleniu uległa przede wszystkim 
część magazynowa oraz maszyny należące do fabryki. Roger Battaglia błędnie podaje jakoby pożar fabryk 
Laska i Mehrländera miał miejsce w 1908 r. (AKKB, Kronika Klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach, t. 
I: 1892  -1916, rkps., k. 93; Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach 1892  -1921, opr. H. Cz. Gil, 
Kraków 2009, s. 94; R. Battaglia, Stan obecny przemysłu wielkiego i średniego w Galicyi [Referat na V Zjazd 
prawników i ekonomistów polskich], 1913, s. 15).

31  Zakład ten istniał od 1899 r. Zlokalizowany był na granicy Gorzenia i Wadowic (AP w Krakowie/ o. Grodzka, 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Sekcja odbudowy przemysłu 1919  -1920, sygn. 29/207/80, bez paginacji).

32  Pozwolenie na uruchomienie fabryki Romaszkan uzyskał jeszcze w 1906 r. (AP w Krakowie/ o. Grodzka, Ka-
taster Zakładów Przemysłowych z 1920 r., sygn. 29/207/81, bez paginacji; AKKB, Kronika Klasztoru…, t. I: 
1892  -1916, rkps., k. 104; Kronika klasztoru…, opr. H. Cz. Gil, Kraków 2009, s. 103).

33  M. Baczkowski, Austriacki garnizon w Wadowicach [w:] Wadowice. Siedem wieków historii, red. T. Graff , Kra-
ków 2009, s. 143.
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ły34. W związku z powyższym władze miasta straciły rocznie, z tytułu najmu, 6 

tysięcy koron, które dotychczas zasilały – i tak już nadwerężony – budżet miej-

ski35. Miasto, będące zarazem właścicielem budynków, musiało ponadto pono-

sić koszty utrzymywania pustostanów. Powyższa sytuacja spowodowała wzrost 

dodatków gminnych do podatków bezpośrednich36. Część swoich kontraktów 

utracili także miejscowi przedsiębiorcy. Dotyczyło to w szczególności kupców 

i propinatorów. 

W celu rekompensaty utraconych dochodów podejmowano próby zakty-

wizowania lokalnej gospodarki. Władze miasta za wszelką cenę chciały znaleźć 

najemcę lub nabywcę obiektów pokoszarowych, który byłby skłonny zainwesto-

wać własny kapitał w uruchomienie nowej fabryki, co w jakimś stopniu poweto-

wałoby poniesione straty. W roku 1905 prowadzono nieudane negocjacje z Le-

onem Stabrowskim, który nosił się z zamiarem otwarcia w Wadowicach fabryki 

szwedzkich zapałek37. Tego samego roku rozpoczęto negocjacje z przedstawicie-

lami poznańskiego Towarzystwa akcyjnego Hipolita Cegielskiego. Przedłużające 

się rozmowy kontraktowe nie zwiastowały jednak pomyślnego ich zakończenia38. 

Zapewne właśnie wówczas władze miejskie wespół z lokalnymi przedstawiciela-

mi Ligi Pomocy Przemysłowej, Centralnego Związku Galicyjskiego Przemysłu 

Fabrycznego oraz krakowskiej Izby Przemysłowo  -Handlowej, rozpoczęły czynić 

starania, aby zachęcić potencjalnych posiadaczy kapitału do inwestowania w Wa-

dowicach39. Jak się okazało najlepszą formą promocji mogła być organizacja du-

żej i okazałej wystawy przemysłowej. Pomysł wydawał się tym bardziej trafny, 

że podobne wystawy w innych częściach Galicji przynosiły oczekiwane skutki. 

Ponadto przy realizacji tego przedsięwzięcia można też było liczyć na pomoc 

miejscowego sektora przemysłowego40, ewentualnych inwestorów oraz obecnych 

34  AP w Katowicach/ o. Oświęcim, Protokoły posiedzeń rady gminnej miasta Wadowic, 1905, 1909  -1910, sygn. 
MW 8, s. 240.

35  Ibidem. 

36  Ibidem.

37  Ibidem, s. 193  -195, 205  -206.

38  Ibidem, s. 292, 295  -296, 310, 312  -313.

39  Z inicjatywy tych instytucji rozpoczęto negocjacje w sprawie założenia w Wadowicach fabryki zapałek oraz 
uruchomienia fabryki przez Towarzystwo H. Cegielskiego (Ibidem, s. 194, AP w Katowicach/ o. Oświęcim, 
Pomocnicze spisy spraw do dzienników podawczych magistratu m. Wadowic (1872  -1910), sygn. MW 10, s. 448-
 -449).

40  W początkach XX w. pod pojęciem przemysłu należy rozumieć nie tylko tzw. przemysł ciężki lub fabryczny, 
ale także małe – wielokrotnie rodzinne – zakłady produkcyjne i usługowe. Przykładowo do przemysłu w tym 
czasie zaliczano m.in. wadowicką drukarnię Foltynów. Stanowiła ona cześć tzw. przemysłu grafi cznego lub 
drukarskiego (por. Skorowidz przemysłowo  -handlowy…, s. 801).
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na terenie powiatu wadowickiego organizacji gospodarczych i fi nansowych, jak 

np. Towarzystwo Rolniczo  -Przemysłowe lub Powiatowa Kasa Oszczędności. 

Z czasem do realizacji projektu zachęcono miejscowe warstwy inteligenckie41. 

Tym sposobem projekt, który miał pomóc doraźnie w industrializacji w ożywie-

niu wadowickiej gospodarki, stał się sztandarowym przedsięwzięciem nie tylko 

dla całego powiatu, ale i dla regionu. Świadectwem tego może być liczny udział 

w wystawie fi rm, mających swoją siedzibę m.in. na terenie powiatów: bialskiego, 

myślenickiego, oświęcimskiego, żywieckiego, a nawet Krakowa. 

Po zapadnięciu decyzji o przygotowaniu wadowickiej wystawy, przed jej 

organizatorami pojawił się problem zabezpieczenia funduszy dla całości przed-

sięwzięcia. W 1906 i w pierwszych miesiącach 1907 r. czyniono usilne starania 

o zapewnienie fi nansowania wystawy. Obecnie nie dysponujemy konkretnym 

preliminarzem budżetowym wadowickiej wystawy. Niemniej z bardzo dużą dozą 

prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że sporą część wydatków pokryła sub-

wencja państwowa, na co pozwalało rozporządzenie austro  -węgierskiego Mini-

sterstwa Handlu z dnia 10 czerwca 1895 r. (Dz. u. p. Nr 80)42. W kosztach organi-

zacyjnych partycypowały także: krakowska Izba Przemysłowo  -Handlowa43 – na 

czele której stał, pochodzący z Andrychowa, Maurycy Dattner44 – oraz przy-

puszczalnie Centralny Związek Galicyjskiego Przemysłu Fabrycznego. Ponadto 

komitet organizacyjny wystawy mógł liczyć na zyski ze sprzedaży biletów wstę-

pu na teren wystawienniczy45. Wreszcie reskryptem Ministerstwa Skarbu z dnia 

17 sierpnia 1907 r. zezwolono członkom komitetu wykonawczego na prze-

prowadzenie publicznej loterii fantowej, z której dochód miał zasilić fundusz 

organizatorów. Pierwotnie sprzedaż losów loteryjnych miała być zorganizo-

41 „Nowa Reforma”, nr 397, 30 sierpnia 1907.

42 Skorowidz przemysłowo  -handlowy…, s. 263.

43 M. J. Ziomek, op. cit., s. 77.

44  Maurycy Dattner (1850  -1912) – urodził się w Andrychowie, właściciel kilku krakowskich tartaków oraz współ-
właściciel fi rmy „Falter i Dattner tartaki parowe w Krakowie”. Aktywny działacz w wielu instytucjach gospo-
darczych. Pozostawał m.in. członkiem: Rady Banku Galicyjskiego dla Handlu i Przemysłu, Państwowej Rady 
Kolejowej i Państwowej Rady Przemysłowej oraz kuratorii Akademii Handlowej. Wybrany wiceprezydentem 
kolei lokalnej Kraków – Kocmyrzów. Był biegłym sądowym w sprawach handlu drzewem. Od 1885 r. zwią-
zany z krakowską Izbą Przemysłowo  -Handlową, będąc jej członkiem dążył do upaństwowienia linii kolejo-
wej Kalwaria – Bielsko, chcą zapewnić jej lepsze funkcjonowanie. Prezydentem Izby został wybrany w dniu 
23 kwietnia 1907 r. Funkcje tę piastował do śmierci, która nastąpiła w październiku 1912 r. Jako prezydent 
Izby zasłynął utworzeniem w Krakowie Instytutu Popierania Rękodzieł i Przemysłu oraz Izby Rękodzielniczej. 
Zabiegał o budowę kanału Dunaj – Wisła, którego budowę rozpoczęto przed wybuchem I wojny światowej 
(L. Zachuta, A. Zdebski, op. cit., s. 46  -48; A. Kiełbicka, op. cit., s. 158; T. Kargol, Izba Przemysłowo  -Handlowa 
w Krakowie w latach 1850  -1939, Kraków 2003, s. 182  -183, 194  -195, 211  -214).

45  Jednego tylko dnia, 1 września sprzedano 2 tysiące wejściówek uprawniających do obejrzenia wystawy. („Nowa 
Reforma”, nr 407, 5 września 1907). 
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wana w dniu 7 września 1907 r., czyli – jak wówczas sądzono – jeszcze w trak-

cie trwania wystawy. Faktycznie loteria ta odbyła się dopiero 7 października 

1907 r.46

Mniej problemów organizatorzy mieli z wyborem miejsca na umieszczenie 

ekspozycji wystawienniczej. Okazało się, bowiem, że idealną lokalizację stanowi 

gmach Żeńskiej Szkoły Wydziałowej, wybudowany w latach 1899  -1901 przy uli-

cy Długiej (obecnie Sienkiewicza)47. Tam też postanowiono umieścić „clou” wa-

dowickiej wystawy (zob. fot. nr 2 i 3). Pomysł ten spotkał się z akceptacją władz 

miasta i dyrekcji szkoły. Wśród argumentów koronnych przemawiających za wy-

borem tego budynku na „pawilon wystawienniczy” były także: bliskość dworca 

kolejowego oraz sąsiedztwo plant i błoń miejskich (tereny znajdujące się vis a vis 

budynku szkoły), które jak się okazało również zaadaptowano dla potrzeb wy-

stawy. Wybór ten spotkał się z pozytywnym odbiorem ze strony uczestniczących 

w wystawie gości. Świadectwem tego były pozytywne komentarze, jakie ukazały 

się na łamach ówczesnej, prasy. I tak korespondent krakowskiej „Nowej Reformy” 

donosił: 

46 „Czas”, nr 206, 9 września 1907.

47 G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996, s. 92.

Fot. 2. Gmach Żeńskiej Szkoły Wydziałowej przy ulicy Długiej w Wadowicach.
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Urządzono ją w wielkim gma-

chu szkoły, położonej przy ogro-

dzie miejskim, także odpowiednio 

zaadoptowanym do celów wystawy. 

Okazy rozmieszczono w obszernych 

i licznych salach, parteru, I i II piętra 

i w długich korytarzach tego gmachu. 

Liczne okazy rozmieszczono także 

w dziedzińcu, w jednej wielkiej hali 

i kilku mniejszych pawilonach. Są-

siedztwo ogrodu miejskiego okazało 

się tu także niezmiernie korzystnem, 

bo można było umieścić tam restau-

racyę i cukiernię, a także pawilon dla 

orkiestry48

Podobne wrażenia towarzyszyły 

dziennikarzowi z krakowskiego „Cza-

su”, który w korespondencji do macie-

rzystej redakcji pisał: 

Otwarta w dniu 24 bm. wystawa przemysłowo  -rolnicza w Wadowicach mieści 

się głównie w dwupiętrowym budynku szkoły wydziałowej, który otacza rozległy po-

dwórzec, oraz ogród miejski, przydzielony płotem siatkowym do obszaru wystawo-

wego. Położenie ogólne wystawy niezwykle urocze i w bliskości dworca kolejowego, 

do którego prowadzi prosta droga, wysadzona drzewami, a wieczorem elektrycznie 

oświetlona. W pobliżu zaś placu wystawowego na błoniach roztoczyły swe namio-

ty niedostępne zawsze karuzele, panorama i inne przedsiębiorstwa dla szerokiego 

ogółu […]49.

Poza szkołą im. Franciszka Józefa I, i jej najbliższym otoczeniem, dla potrzeb 

imprez towarzyszących wystawie przeznaczono gmach należący do Polskiego 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wadowicach. W wadowickiej „sokol-

ni” odbył się m.in. zjazd okręgowy stowarzyszeń przemysłowych w Wadowicach, 

48 „Nowa Reforma”, nr 393, 28 sierpnia 1907.

49 „Czas”, nr 197, 29 sierpnia 1907. 

Fot. 3. Widok gmachu Żeńskiej Szkoły 

Wydziałowej w Wadowicach 

w czasie trwania Wystawy rolniczo  -przemysłowej 

(fotografi a ze zbiorów własnych autora)
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który przyciągnął do Wadowic rzeszę okolicznych rękodzielników i przemysłow-

ców50. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że problemy związane z organizacją wystawy 

musiały być nader poważne, skoro jeszcze późną wiosną 1907 r. nie było pewności 

czy wystawa dojdzie do skutku. W czerwcu była ona jeszcze w fazie projektowania51. 

Ostatecznie jednak wszelkie przeciwności natury organizacyjnej i fi nansowej znala-

zły pozytywne rozstrzygnięcie. W czerwcu i lipcu 1907 r. przystąpiono do intensyw-

nych przygotowań wystawy, która w sierpniu stała się faktem. 

Otwarcie i przebieg wadowickiej wystawy 
(24 sierpnia – 5 września 1907 roku)

Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło w sobotę 24 sierpnia 1907 r. Dokonał 

go Stefan hrabia Bobrowski, po czym swoje przemówienia wygłosili książe An-

drzej Lubomirski – reprezentujący lwowskie Towarzystwo Gospodarcze i Central-

ny Związek Galicyjskiego Przemysłu Fabrycznego, Maurycy Dattner – występują-

cy w imieniu krakowskiej Izby Przemysłowo  -Handlowej, Jan Dworak – zastępca 

burmistrza Wadowic52 oraz marszałek powiatu Łuszczkiewicz (zob. fot. nr 4). Po 

części ofi cjalnej nastąpił koncert muzyków z Bobrka pod Oświęcimiem, po czym 

rozpoczęto zwiedzanie wystawy53. 

Organizatorzy podzielili ekspozycję wystawienniczą na kilka działów, w za-

leżności od kategorii prezentowanych wyrobów. Największym zainteresowaniem 

zwiedzających: cieszył się dział przemysłowy, który obejmował m.in. stanowiska 

z artykułami maszynowymi, metalowymi i stolarskimi54. Nie mniejsze zaintereso-

wanie wzbudzał dział rolniczy i towarzysząca mu ekspozycja spożywcza. Ponadto 

przybyłym na wystawę gościom udostępniono działy: rękodzielniczy, tkaninowy, 

robót kobiecych oraz artystycznej reprodukcji i sztuki stosowanej55.

Wśród eksponentów znalazły się nie tylko przedsiębiorstwa, towarzystwa 

i szkoły z terenu powiatu wadowickiego. Swoje produkty reklamowało wiele fi rm 

krakowskich, ale nie brakowało też reprezentacji przybyłych do Wadowic – spe-

50 „Nowa Reforma, nr 397, 30 sierpnia 1907.

51 „Nowa Reforma”, nr 403, 3 września 1907. 

52 Po śmierci Jana Iwańskiego, funkcję burmistrza miasta (do lutego 1908 r.) pełnił jego zastępca Jan Dworak. 

53 „Nowa Reforma”, nr 389, 26 sierpnia 1907.

54 Ibidem.

55 „Nowa Reforma”, nr 393, 28 sierpnia 1907; „Nowa Reforma”, nr 395, 29 sierpnia 1907.
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cjalnie na okoliczność wystawy – spoza Galicji. Przykładowo fi rma Hipolita Cegiel-

skiego z Poznania do Wadowic przywiozła… 149 maszyn, które prezentowała we 

własnym pawilonie, zbudowanym najprawdopodobniej na plantach pomiędzy ulicą 

Ogrodową (obecnie Emilii i Karola Wojtyłów) oraz ulicą Długą (obecnie Sienkiewi-

cza)!56 Z kolei z Wiednia ze swoimi eksponatami dotarli przedstawiciele austriackie-

go Towarzystwa Górniczo  -Hutniczego57. 

Przemysł maszynowy i metalowy (część obszernego działu przemysłowego) – 

poza wspomnianą powyżej fi rmą Towarzystwa H. Cegielskiego i austriackim Towa-

rzystwem Górniczo  -Hutniczym – był reprezentowany m.in. przez: fabrykę Józefa 

Goreckiego z Krakowa (wyroby z drutu i żelaza), tarnowską fabrykę maszyn rolni-

czych Bartika, przedsiębiorstwo „Karol Rudolphi i Ska” z Trzebini (sikawki, pompy 

i hydranty)58, Towarzystwo akcyjne dla fabrykacji śrubek i muterek z Oświęcimia, 

56 „Nowa Reforma”, nr 393, 29 sierpnia 1907.

57 Ibidem.

58  Warto nadmienić, że w 1909 r. fi rma Karola Rudolphi’ego była wykonawcą robót modernizacyjnych przy stud-
ni w Klasztorze OO. Karmelitów Bosych (AKKB, Kroniczka prywatna, czyli opis najważniejszych rzeczy i zmian 
jakie zachodziły od początku naszej Fundacyi w Wadowicach od dnia 1 sierpnia 1892 roku, rkps., k. 23). 

Fot. 4. Otwarcie Wystawy rolniczo  -przemysłowej w Wadowicach w dniu 24 sierpnia 1907 r. 

Z trybuny przemawia książę Andrzej Lubomirski. Za nim stoi Stefan hrabia Bobrowski 

(fotografi a ze zbiorów własnych autora).
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Syndykat towarzystw rolniczych w Krakowie (narzędzia rolnicze), a także fi rmy: 

Zygmunta Rübnera z Żywca (maszyny rolnicze), Dominika Jury z Kęt (maszyny rol-

nicze), M. Walltucha z Oświęcimia (wyroby blacharskie), E. Goldmana z Wadowic 

(młynek do mielenia zboża) i pracownię artystyczną krakowianina Henryka Sztor-

ca59. Swoje osiągnięcia zaprezentował także miejscowy czeladnik Józef Grzybek, któ-

ry pokazywał gościom wykonane przez siebie młynek do mielenia kawy oraz wagę. 

Wyroby Grzybka w krakowskiej prasie okrzyknięto „prawdziwymi cackami”60. Naj-

prawdopodobniej właśnie w tej części wystawy swoje osiągnięcia prezentowali także 

uczniowie szkoły przemysłowej z Sułkowic (kowalstwo) i szkoły ślusarskiej z pod-

krakowskich Świątnik61. 

Ekspozycja poświecona produkcji rolniczo  -spożywczej została przygotowana 

w ścisłej współpracy z Kółkami rolniczymi z Krakowa i z lwowską Ligą Pomocy 

Przemysłowej. Ta ostatnia przygotowała nawet ruchomą wystawę przemysłu krajo-

wego, którą rozlokowano wzdłuż korytarzy pierwszego piętra budynku szkolnego62. 

W dziale tym swoje produkty prezentowali m.in.: arcyksiążęca fabryka z Izdebnika 

(likiery i wyroby z suszonych warzyw), przedsiębiorca Sławiński z Kleczy Górnej 

(wina owocowe), cukiernik Józef Lisko z Wadowic, krakowska fi rma „Perlberger 

i Schenker” (wina lecznicze), Dionizy Chrabąszcz z Krynicy (pasztety i buliony), 

Franciszek Fryś z Andrychowa (wyroby piekarskie), Alfred Stepka z Andrychowa 

(przedmioty aptekarskie). Wyjątkowo licznie reprezentowane było pszczelarstwo. 

Swój dorobek w tej kategorii pokazywali: Jan Brania z Półwsia, Stanisław Szczepan-

ka z Tarnawy Dolnej, Wojciech Osiadacz z Wadowic, M. Motylewicz z Tarnowa 

i J. Zygmuntowicz z Krosna63.

W dziale rękodzielniczym szczególną uwagę zaproszonych gości zwracały 

wyroby: Jana Kłosińskiego z Kęt (serdaki), Wojciecha Kołodzieja z Białej (kolek-

cja odzieży dziecięcej), Wojciecha Sznajdrowicza z Krakowa (kuśnierstwo), Lu-

dwika Hubera z Wadowic (krawiectwo), Jakuba Bali z Naprawy (bryczka na reso-

rach), Mikołaja Żelczyńskiego z Oświęcimia (bednarstwo) i O. Gertla z Wadowic 

(szczotki)64. 

59 „Nowa Reforma”, nr 393, 28 sierpnia 1907; „Nowa Reforma”, nr 405, 4 września 1907.

60 „Nowa Reforma”, nr 393, 28 sierpnia 1907.

61 „Czas”, nr 197, 29 sierpnia 1907.

62  Ibidem; Wystawa ruchoma Ligi Pomocy Przemysłowej była prezentowana w różnych miastach Galicji od 1903 r.
Do końca lutego 1912 r. Wystawa była eksponowana 477 razy. W tym czasie obejrzało ją ponad milion ludzi 
(Skorowidz przemysłowo  -handlowy…, s. 150).

63 „Nowa Reforma”, nr 393, 28 sierpnia 1907.

64 Ibidem.
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Ze względu na bliskość znaczących ośrodków przemysłu tkackiego (Andry-

chów, Biała), sporo miejsca na wadowickiej wystawie zajmował dział z tkaninami. 

Swego zachwytu nim nie krył korespondent „Nowej Reformy”: 

Dział tkaninowy przedstawia się na wystawie wadowickiej wprost imponująco. Nic 

dziwnego. Ten dział przemysłu uprawiali Polacy od dawna, a u nas w kraju w ostatnich 

dziesiątkach lat rozrósł się wspaniale i zadowolić może najwybredniejsze wymagania. 

To też z niezmierną ciekawością oglądamy płótna szare i białe, ręczniki i chusty z fabry-

ki w Wilamowicach, płócienka i drelichy, wykonane pod okiem chrześć. Towarzystwa 

tkaczów w Andrychowie, wspaniałą i tak znacznem uznaniem się cieszącą, bieliznę 

stołową, dreliszki, dymy i ścierki z fabryki p. Michała Mięsowicza w Kończynie, dalej 

koce z fabryki H. Baubela w Kętach, sukna i klimy łańcuckie, sukna i dywaniki Zajączka 

i Lankosza w Kętach itd. Także słynne wyroby powroźnicze z Radymna znalazły miejsce 

na wystawie65. 

Obok rękodzielników i tkaczy, jedną z sal pierwszego piętra „pawilonu wysta-

wowego” zajmowały stoiska działu „robót kobiecych”. Prym wiodły tutaj przedstawi-

cielki z Makowa, reprezentowane przez znaną krajową szkołę hafciarską i tamtejszy 

Związek handlowo  -przemysłowy zjednoczonych hafciarek66. Całość damskiej eks-

pozycji uzupełniały wyroby: fabryki Ewy Hallerówny z Jurczyc koło Skawiny (guziki 

niciane), krakowskiej fi rmy „Warszawianka” (haft y), Towarzystwa Pomocy Przemy-

słowej Kobiet we Lwowie (guziki), Towarzystwa Pomocy Przemysłowej z Kęt, Julii 

Th iehberger z Wadowic (kapelusze), Heleny Th etschlowej z Jaszczurowej (dywany 

ręcznej roboty) oraz Anny Urbanowej z Mucharza (dywany)67. Szczególnym powo-

dzeniem cieszyła się ekspozycja „Koła artystek polskich”, które zaprezentowały suk-

nię „typu słowiańskiego”, sprzeciwiając się tym sposobem zachodnioeuropejskim 

trendom obecnym w ówczesnej modzie kobiecej 68.

Drugie piętro gmachu szkoły im. Cesarza Franciszka Józefa zdominowały wyro-

by stolarskie (część działu przemysłowego), gdzie swój dorobek z satysfakcją przed-

stawiali uczniowie i mistrzowie rzemiosła ze szkoły stolarskiej z Kalwarii Zebrzy-

dowskiej i członkowie tamtejszego Towarzystwa Stolarzy. Uwagę widzów skupiały 

przede wszystkim „biurka, szafy, fotele, łóżka, krzesła, całe wreszcie urządzenia po-

65 „Nowa Reforma”, nr 395, 29 sierpnia 1907. 

66 Ibidem; „Czas”, nr 197, 29 sierpnia 1907.

67 „Nowa Reforma”, nr 395, 29 sierpnia 1907. 

68 Ibidem.
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koju sypialnego”69. Na wyróżnienie zasługiwały meble wykonane przez kalwaryjskich 

nauczycieli: Władysława Jarosińskiego i Stanisława Halczaka. Pomiędzy kalwaryj-

skimi wyrobami swoje stanowiska posiadali ponad to: Franciszek Polaniak z Wado-

wic (lakierowane kredensy), Franciszek Kotlarski z Żywca (meble hotelowe), stolarze 

T. Bernadzikiewicz i Pasionek (ławy szkolne), Józef Stypuła z Tarnawy Dolnej (leża-

ki i składane fotele), Jan Janosz z Targanic (wyroby różne) i krakowski mistrz Jakób 

Hanuszkiewicz (mebelki dziecięce)70.

Ostatnim znaczącym punktem wystawy był dział artystyczny i sztuki sto-

sowanej. Zapewne, również on został zlokalizowany na drugim piętrze „gmachu 

wystawienniczego”. Wśród licznie reprezentowanych tutaj przedsiębiorstw i osób 

prywatnych (w szczególności przedstawicieli świata sztuki) możemy wskazać m.in.: 

krakowski zakład witraży Stanisława G. Żeleńskiego (mozaiki i witraże w ramach), 

zakład „Zorza” Zygmunta Gottlieba (reprodukcje), krakowskich introligatorów 

Roberta Jahodę i Karola Wójcika (oprawy książek), T. Jabłońskiego z Krakowa (re-

produkcje fototechniczne), Franciszka Terakowskiego (oprawy obrazów), zakład 

Antoniego Trybalskiego z Krakowa (reprodukcje), M. Huttera i Jana Bednarskiego 

z Tarnowa (fotografi e), Jakóba Łomzika z Wadowic (przedmioty srebrne), fi rmę 

M. Jarrego z Krakowa (wyroby ze srebra), krośnieńskie „Towarzystwo wyrobu szat 

liturgicznych” (ornaty, haft y, kapy), Andrzeja Szajnę z Jasła (ornamenty kościelne), 

rzeźbiarza Antoniego Hybela ze Starego Sącza, brązownika Franciszka Marcynioka 

ze Śląska (kandelabry i świeczniki)71. 

W salach wystawienniczych przeznaczonych dla tego działu znajdowały się 

również projekty: plakatów, winiet, etykiet itp. Wśród ich autorów była projektantka 

Anna Gramatyka  -Ostrowska, która zaprojektowała afi sz reklamowy dla wadowic-

kiej wystawy, który w sierpniu 1907 r. zawisł na słupach ogłoszeniowych w Krako-

wie72. Dopełnieniem tej części wystawy była prezentacja dorobku znanej wadowic-

kiej fi rmy, należącej do rodziny Foltynów73.

Spośród innych wystawców, o których wiemy, że prezentowali swoje produkty 

i usługi w Wadowicach, należy wymienić: wadowicką fabrykę papieru Feliksa Ro-

maszkana oraz działające w tej samej branży przedsiębiorstwo Laska i Mehrlände-

ra, fabrykę kołków i wkładów do butów z Jaroszowic (koło Wadowic), fi rmę Józefa 

69 „Nowa Reforma”, nr 397, 30 sierpnia 1907.

70 Ibidem. 

71 Ibidem. 

72 Ibidem.

73  „Nowa Reforma”, nr 397, 30 sierpnia 1907; T. Ratajczak, Kilka słów o sztuce zdobienia książki. Wspomnienie 
wadowickiej wystawy zorganizowanej w 1907 roku, „Wadoviana”, nr 7, Wadowice 2002, s s. 14  -15.
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Niedźwieckiego z Krakowa (wyroby kafl owe), zakład Stanisława Wołoszyńskiego 

z Krakowa (tutki), fabrykę księżnej Ogińskiej z Bobrku (cegły i dreny), fi rmę Feliksa 

Łubieńskiego ze Stryszowa (deszczułki do prania) 74, a także przedsiębiorstwo Emila 

Kuźnickiego z Oświęcimia (tektury, papy ogniotrwałe)75.

Szczególnie intensywnym dniem wystawienniczym był piątek 30 sierpnia. 

Wówczas miała miejsce jednodniowa wystawa (tzw. „jednodniówka”) żywego in-

wentarza (koni, bydła, trzody chlewnej, drobiu). Z tego też powodu „wszystkie przy-

jeżdżające do Wadowic pociągi były przepełnione”, a na „ulicach miasta panował 

ruch nieustanny przejeżdżających wózków, bryczek, powozików i bardzo eleganc-

kich powozów”76. Tego samego dnia rozstrzygnięto „konkurs na projekt wzorowego 

zabudowania gospodarczego dla włościanina polskiego”77. Spośród pięciu nadesła-

nych projektów, za najlepszy uznano pracę o wymownym tytule „Idźmy razem”. Jej 

autorem był – pochodzący z Królestwa Polskiego – młody architekt Jan Handzele-

wicz78. 

Za kulminacyjny moment, trwającej kilka dni, wystawy należy uznać niedzielę 

1 września 1907 r.79 Z relacji zamieszczonych na łamach ówczesnej prasy dowiadu-

jemy się:

Ktokolwiek wybrał się wczoraj do Wadowic, celem dokładnego zwiedzenia wy-

stawy, z pewnością szczerze żałował, że pojechał tam w ten dzień, a nie inny; bo w tę 

ostatnią niedzielę Wadowice nie były Wadowicami, ale raczej ze względu na ruch, jaki 

tam panował kawałeczkiem Wiednia, Paryża albo Londynu. Do południa było na placu 

wystawienniczym jeszcze jako tako, ale wkrótce po nadejściu pierwszego popołudnio-

wego pociągu tj. z Krakowa wszystkie korytarze i sale w gmachu wystawowym od razu 

zapełniły się tłumem zwiedzających i naraz w tym obszernym budynku zrobiło się tak 

ciasno, jak gdyby to było w kościele w czasie sumy. Można sobie wyobrazić, co się póź-

niej działo po nadejściu pociągów od strony Bielska i Suchy80. 

74 „Nowa Reforma”, nr 393, 28 sierpnia 1907.

75  „Czas”, nr 197, 29 sierpnia 1907; Przypomnijmy, że przedsiębiorstwo Emila Kuźnickiego w 1905 r. złożyło wa-
dowickiemu Magistratowi ofertę zaprowadzenia oświetlenia gazowego w mieście, co miało stanowić alternaty-
wę dla oświetlenia elektrycznego. Propozycja ta nie spotkała się z aprobatą ze strony władz miasta (AP w Kato-
wicach/ O. Oświęcim, Protokoły posiedzeń…, sygn. MW 8, s. 236; zob. także K. Meus, Elektryfi kacja Wadowic 
w początkach wieku XX. Studium nad rozwojem cywilizacyjnym miasta w okresie autonomii galicyjskiej cz. 1, 
„Wadoviana” nr 11, Wadowice 2008, s. 49).

76 „Nowa Reforma”, nr 399, 31 sierpnia 1907. 

77 „Czas”, nr 200, 2 września 1907.

78 Ibidem.

79 „Nowa Reforma”, nr 407, 5 września 1907.

80 „Nowa Reforma”, nr 402, 3 września 1907.
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Tego dnia w gmachu wadowickiego „Sokoła” odbył się zjazd okolicznych ręko-

dzielników i przemysłowców. Inicjatorem spotkania był komitet wystawy, złożony 

w dużej mierze „z reprezentantów stowarzyszeń przemysłowych w Wadowicach”81. 

Na jego zaproszenie do Wadowic przyjechali także przedstawiciele podobnych sto-

warzyszeń z: Andrychowa, Białej, Kalwarii, Kęt, Lanckorony, Zatora oraz Krako-

wa. W trakcie zaplanowanego spotkania wygłoszone zostały dwa referaty. Pierwszy 

zatytułowany „O nowej ustawie przemysłowej i znaczeniu tejże dla naszego stanu 

przemysłowego” był autorstwa Witolda Ostrowskiego – instruktora przemysłowego 

z Krakowa. Autorem drugiego był dyrektor szkoły stolarskiej w Kalwarii, Władysław 

Niemczynowski i nosił tytuł „O potrzebie zakładania spółek rękodzielniczych”82. Po 

burzliwej debacie nad treścią obu referatów – poprzez aklamację uchwalono dwie 

rezolucje następującej treści:

I. Zjazd okręgowy stowarzyszeń przemysłowych w Wadowicach d. 1 września 1907 r. 

zebrany uchwala jednomyślnie przedstawić rządowi, aby ze względu na potrze-

by przemysłu rękodzielniczego ustanowił przy starostach jako urzędach przemy-

słowych I instancyi osobne oddziały przemysłowe, względnie wyznaczył jednego 

z urzędników do prowadzenia wyłącznie tylko spraw przemysłowych.

II. Zjazd okręgowy stowarzyszeń uchwala powołać do życia celem ochrony interesów 

rękodzielnictwa „Związek stowarzyszeń przemysłowych powiatu wadowickiego”83.

Po zakończonych obradach, co nastąpiło około godziny 3 popołudniu, uczest-

nicy wiecu udali się na obiad, a „później na wspólne zwiedzanie wystawy”84. W tym 

dniu sędziowie wystawy ocenili zaprezentowane ekspozycje wystawiennicze, po 

czym wręczone zostały nagrody i wyróżnienia. Złote medale otrzymały: zakład re-

produkcji artystycznej Tadeusza Jabłońskiego z Krakowa „za reprodukcje fototypicz-

ne w druku trójbarwnym” i krakowski zakład witrażów Stanisława Żeleńskiego85. 

Srebrny medal rządowy wręczono krakowskiemu zakładowi reprodukcji artystycz-

nej „Zorza”, reprezentowanemu w Wadowicach przez właściciela Zygmunta Gottlie-

ba. Trzecie miejsce przypadło w udziale zakładowi światłodruku Antoniego Trybal-

skiego, również z Krakowa. Specjalnie przygotowany dyplom honorowy wystawy 

81 „Czas”, nr 201, 3 września 1907.

82 Ibidem.

83 Ibidem.

84 „Czas”, nr 201, 3 września 1907.

85 „Nowa Reforma”, nr 402, 3 września 1907.
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otrzymała artystka Anna Gramatyka-

 -Ostrowska86. 

Wśród nagrodzonych przedsię-

biorstw z działu metalowego były m.in.: 

Austriackie Towarzystwo Górniczo-

 -Hutnicze za wyroby z Węgierskiej Gór-

ki, Huta z Trzyńca oraz fabryka Karola 

Rudolphi’ego z Trzebini za armaturę 

i sikawki. Firmy te wyróżniono złotym 

medalem. Medale srebrne wręczono: Ed-

mundowi Szmaji z Białej za młynek exscelsior, Józefowi Goreckiemu z Krakowa za 

wyroby z drutu, Janowi Sądelowi z Grzegórzek za metalowe pilniki, Michałowi Mię-

sowiczowi z Krosna za zegar wieżowy i E. Goldmannowi z Wadowic za młynek zbo-

żowy. Medalem brązowym odznaczono: braci Bartik z Tarnowa za narzędzia rolnicze, 

Zygmunta Rübnera z Żywca (Zabłocia) również za narzędzia rolnicze, krakowianina 

Karola Markusa za wyposażenie toalet i ubikacji. Dyplomem honorowym wyróżnio-

no szkołę zawodową z Sułkowic koło Myślenic87.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że do jury wystawy zaproszono wielu mniej 

lub bardziej znanych przedstawicieli świata gospodarki, polityki, nauki i sztuki. 

Przykładowo wśród sędziów dla działu maszynowego byli: Edmund Zieleniewski 

– dyrektor sławnych zakładów narzędzi rolniczych z Krakowa, Tadeusz Gołogór-

ski – asystent z Uniwersytetu Jagiellońskiego, inżynier Zygmunt Kremer, a także 

poseł Tadeusz Sikorski. Dla działu tkaninowego do jury wybrano m.in. profesora 

Stanisława Anczyca z Krakowa oraz profesora Politechniki Lwowskiej, Bykow-

skiego. W kategorii „introligatorstwo i papiernictwo” oceniali: Karol Osiowski 

i Feliks Romaszkan, obaj z Wadowic, a także Piotr Repetowski z Krakowa. Na-

grodę za „ozdobne drukarstwo i rzeczy pokrewne” przyznawali: Wacław Anczyc 

– właściciel znanej krakowskiej drukarni, Ludwik Górski – kierownik Drukarni 

Literackiej w Krakowie, wspomniany już Piotr Repetowski – członek Zarządu 

Stowarzyszenia Rękodzielników „Zgoda”, Stanisław Starostka – kierownik w wa-

dowickiej drukarni Foltynów i Władysław Prokesch – redaktor „Nowej Reformy”. 

W składzie jury dla działu artystycznego i sztuki stosowanej znaleźli się m.in. 

Józef Geppert, Bronisława Rychter  -Janowska, Jan Bukowski, Jerzy Warchałowski, 

Stanisław Fabijański i Stanisław Żeleński. Dla ogólnego działu rzemieślniczego 

86 Ibidem.

87 „Nowa Reforma”, nr 411, 7 września 1907. 

Fot. 5. Medal Okręgowej Wystawy 

Przemysłowo-Rolniczej w Wadowicach, 1907 r. 

(zbiory Muzeum Miejskiego w Wadowicach) 
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do grona sędziowskiego zaproszono: dra Witolda Ostrowskiego i Karola Mar-

kusa z Krakowa. Ekspozycję „robót kobiecych” oceniały Adela Schmidl i Stefa-

nia Jabłońska, pierwsza była dyrektorką szkoły żeńskiej w Wadowicach, a druga 

nauczycielką tamże. W kategorii „gospodarstwo kobiece” za werdykt odpowie-

dzialna była M. Ripper. Wyroby stolarskie oceniali m.in. wspomniany dyrektor 

szkoły stolarskiej z Kalwarii – Niemczynowski oraz Roman Muryani z Krakowa. 

Ocenę ekspozycji ślusarskiej pozostawiono krakowianinowi Karolowi Uznań-

skiemu88.

Po zakończeniu części ofi cjalnej na terenie wystawowym odbył się festyn, 

w którym – według dostępnych relacji – mogło uczestniczyć przynajmniej kilka-

set osób. Liczba ta nie wydaje się być przesadzoną, jeśli uwzględnimy, że samych 

biletów wstępu na wystawę, tylko tego dnia sprzedano 2 tysiące. Niestety gwałtow-

na burza zniweczyła zabawę ludową89. 

Od początku trwania wystawy do dnia 1 września, w budynku Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół” występowali aktorzy z lwowskiego teatru ludowego, kie-

rowanego przez Pilarskiego. W repertuarze grupy teatralnej znajdowała się, bardzo 

popularna wówczas, sztuka komediowa autorstwa Gabrieli Zapolskiej „Moralność 

pani Dulskiej”90. Z Wadowic trupa teatralna Pilarskiego udała się bezpośrednio do 

Jaworowa, gdzie również odbywała się okazała Wystawa rolniczo  -przemysłowa91. 

Z innych wydarzeń artystycznych i rozrywkowych możemy wymienić codzienne 

koncerty orkiestry złożonej z wychowanków zakładu wychowawczego im. księż-

nej Ogińskiej z Bobrku koło Oświęcimia. Występy muzyczne dawano dwa razy 

dziennie na placu wystawienniczym utworzonym w sąsiedztwie Żeńskiej Szko-

ły Wydziałowej. Tam też znajdował się wybudowany na tę okazję, „zaopatrzony 

w przyzwoitą kuchnię”, pawilon restauracyjny92. Na czas trwania wystawy w obrę-

bie placu zainstalowano oświetlenie elektryczne. Osobliwe i niecodzienne atrakcje 

przygotowano także dla dzieci. Wśród nich były przede wszystkim karuzele93. 

Wystawę, mimo jej wielkiego powodzenia, zamknięto 5 września. Pierwot-

nie planowano, aby jej ekspozycje były dostępne dla publiczności do niedzieli 

9 września. Jednak względy pragmatyczne (potrzeba zwolnienia gmachu 

88 „Nowa Reforma”, nr 397, 30 sierpnia 1907; T. Ratajczak, op. cit., s. 16.

89 „Nowa Reforma”, nr 411, 7 września 1907; „Czas”, nr 201, 3 września 1907. 

90 „Nowa Reforma”, nr 397, 30 sierpnia 1907; „Nowa Reforma”, nr 402, 3 września 1907.

91 „Nowa Reforma”, nr 401, 2 września 1907; „Nowa Reforma, nr 402, 3 września 1907. 

92 „Czas”, nr 197, 29 sierpnia 1907; „Nowa Reforma”, nr 407, 5 września 1907. 

93 „Czas”, nr 197, 29 sierpnia 1907.
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szkoły dla potrzeb lekcyjnych) wymusiły na organizatorach tę niepopularną 

decyzję94. Zamknięcia wystawy dokonali Stefan hrabia Bobrowski i Kazimierz 

Kłębkowski. Przemówienie końcowe wygłosił Władysław Niemczynowski95. Ak-

centem powystawowym była prezentacja – od 6 września – prac rękodzielniczych 

wykonanych przez uczniów z powiatu wadowickiego96. 

Znaczenie wystawy dla rozwoju miasta

Wadowicką wystawę, w trakcie zaledwie dziesięciu dni, zwiedziło około 8 ty-

sięcy osób97. Znaczna część zwiedzających przybyła do Wadowic z innych regio-

nów Galicji Zachodniej i monarchii habsburskiej . Prym wiedli przybysze z Kra-

kowa oraz z Białej i ze Śląska austriackiego98. W sobotę i niedzielę (31 sierpnia 

i 1 września), w celu zabezpieczenia komunikacji pomiędzy Wadowicami, a in-

nymi miastami regionu, kursowały tzw. pociągi wycieczkowe, które przewoziły 

pasażerów do późnych godzin wieczornych99. Tym samym możemy pokusić się 

o stwierdzenie, że wystawa spełniła oczekiwania jej organizatorów. Dość wskazać, 

że miasto nigdy dotąd nie wzbudziło tak sporego, a zarazem pozytywnego, zain-

teresowania ze strony prasy, zarówno krakowskiej jak i ogólno galicyjskiej. W za-

chwytach nad wadowicką wystawą prym wiodła krakowska „Nowa Reforma”, 

której czytelnicy byli bardzo szczegółowo informowani o losach wystawy. Jeszcze 

w dniu 3 września w korespondencji prasowej z Wadowic redaktor, najpewniej 

Władysław Prokesch, trafnie donosił:

Wadowice zdobyły sobie tą wystawą piękną kartę w dziejach kultury narodowej. 

To też w tym wypadku poniesionego trudu pracy i kosztu z pewnością nie będą nigdy 

żałowali ani organizatorowie wystawy, ani też miejscowa Rada Miejska. Poparcie Rady 

dla wystawy okazało się również korzystnem dla interesów mieszkańców, bo sądząc 

z tak licznego już od tygodnia trwającego zjazdu w Wadowicach, tutejsi przemysłow-

cy z pewnością cieszą się, że ów jeszcze w miesiącu czerwcu projekt wystawy, stał się 

w ostatnich dniach faktem dokonanym100.

94 „Nowa Reforma”, nr 407, 5 września 1907. 

95 „Nowa Reforma”, nr 411, 7 września 1907. 

96 „Czas”, nr 197, 29 sierpnia 1907; „Nowa Reforma”, nr 397, 30 sierpnia 1907.

97 „Nowa Reforma”, nr 411, 7 września 1907.

98 „Nowa Reforma”, nr 403, 3 września 1907; „Nowa Reforma”, nr 407, 5 września 1907.

99 „Czas”, nr 197, 29 sierpnia 1907; „Nowa Reforma”, nr 397, 30 sierpnia 1907.

100 „Nowa Reforma”, nr 403, 3 września 1907.



30

H I S T O R I A

Właściwie w oparciu o powyższą opinię, która stanowi niejako kwintesencję 

i podsumowanie wadowickiej Wystawy rolniczo  -przemysłowej z 1907 r., moglibyśmy 

zakończyć przedstawione tutaj rozważania. Aczkolwiek warto w tym miejscu pokusić 

się o bardziej szczegółowe zaprezentowanie korzyści, jakie miasto i jego mieszkańcy 

zyskali poprzez zorganizowanie tej zaledwie kilkunastodniowej imprezy. 

Wśród bezpośrednich korzyści wynikających z organizacji wystawy należy wy-

mienić wzrost obrotów handlowych odnotowany na przełomie sierpnia i września 

1907 r., przez wadowicki sektor usługowo  -handlowy. Przede wszystkim na pokaźne 

zyski mogli liczyć miejscowi hotelarze, restauratorzy, właściciele szynków i okolicz-

nych zajazdów, z których usług korzystały osoby goszczące podczas wystawy w Wado-

wicach. Ponadto wielkim sukcesem wystawy była ponadregionalna promocja miasta 

i regionu. Na reklamę mogły liczyć nie tylko tutejsze fi rmy i zakłady przemysłowe, 

ale również wybrane szkoły oraz indywidualni rzemieślnicy. Między innymi z badań 

przeprowadzonych przez Tomasza Ratajczaka dowiadujemy się, że poprzez udział 

w wystawie duży rozgłos zyskała fi rma drukarska Foltynów101. Sukces wystawy przy-

czynił się także do promocji – wchodzącej na rynek – wadowickiej fabryki papieru 

Feliksa Romaszkana102. Dość wskazać, że w okresie poprzedzającym wybuch I wojny 

światowej wspomniana fabryka zatrudniała już 70 pracowników fi zycznych i 5 urzęd-

ników103, co plasowało wówczas „papiernię” Romaszkana wśród ośmiu największych 

galicyjskich fabryk papieru104. 

Organizacja Wystawy rolniczo  -przemysłowej w Wadowicach stanowi rów-

nież przełomową cezurę w rozwoju industrialnym miasta. Po roku 1907 w mieście 

uruchomiono kolejne zakłady fabryczne. Już w 1908 r. Samuel Ebel otwarł w Wa-

dowicach niewielką fabrykę torebek papierowych105, która w 1914 r. zatrudniała 

18 osób106. W roku kolejnym zgodę na uruchomienie fabryki opłatków uzyskał Jan 

Niewidowski – organista w miejscowym kościele parafi alnym. Wypiek opłatków 

sposobem rzemieślniczym, w dawnych budynkach pokoszarowych mieszczących się 

101 T. Ratajczak, op. cit., s. 14.

102  AKKB, Kronika Klasztoru..., t. I: 1892  -1916, rkps., k. 104; Kronika klasztoru…, opr. H. Cz. Gil, Kraków 2009, 
s. 103; Faktycznie pozwolenie na otwarcie fabryki Feliks Romaszkan uzyskał już w 1906 r. (AP w Krakowie/ o. 
Grodzka, Kataster Zakładów Przemysłowych z 1920 r., sygn. 29/207/81, bez paginacji).

103  AP w Krakowie/ o. Grodzka, Kataster Zakładów Przemysłowych z 1920 r., sygn. 29/207/81, bez paginacji; Sko-
rowidz przemysłowo  -handlowy Królestwa Galicyi podaje, że fabryka Romaszkana – według stanu z lat 1910-
 -1911 – zatrudniała nawet 90 osób (Skorowidz przemysłowo  -handlowy…, s. 668).

104  Podręcznik Statystyk Galicyi, t. IX, cz. 2, red. T. Pilat, Lwów 1913, s. 215; Wszystkich fabryk zajmujących się 
produkcją papieru w Galicji było – w 1910 r. – czternaście.

105  AP w Krakowie/ o. Grodzka, Kataster Zakładów Przemysłowych z 1920 r., sygn. 29/207/81, bez paginacji; Sko-
rowidz przemysłowo  -handlowy…, s. 668; Księga pamiątkowa…, s. 11; G. Studnicki, Kto był kim…, s. 48.

106 AP w Krakowie/ o. Grodzka, Kataster Zakładów Przemysłowych z 1920 r., sygn. 29/207/81, bez paginacji.
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przy ulicy Młyńskiej (obecnie Legionów)107, rozpoczęto najprawdopodobniej w sierp-

niu 1909 r.108 W roku 1910 „opłatkarnia” Niewidowskiego mogła już poszczycić się 

złotym medalem i dyplomem honorowym zdobytym podczas wystawy przemysłowej 

w Żółkwi za „sumienną pracę i piękne wyroby opłatków kościelnych”109. Zyski uzyski-

wane ze sprzedaży opłatków przekroczyły najśmielsze oczekiwania właściciela, który 

od 1912 r. rozpoczął budowę nowego budynku fabrycznego w sąsiedztwie dworca ko-

lejowego110. Ponadto od 1911 r. w Wadowicach działała Galicyjska Fabryka Koronek 

specjalizująca się w wyrobie nie tylko koronek, ale również sznurowadeł do butów111. 

Jej właścicielami przed I wojną światową i w jej trakcie pozostawali Leopold Landau 

i Eliasz Fischgrund. W 1913 r. fabryka zatrudniała osiem osób112. Ostatnim ważnym 

przedsięwzięciem industrialnym w Wadowicach okresu galicyjskiego była instalacja 

fabryki drutu żelaznego w zabudowaniach przy ulicy Młyńskiej (obecnie Legionów), 

której właścicielem w tym czasie było Towarzystwo akcyjne Hipolit Cegielski z siedzi-

bą w Poznaniu! 

Oczywiście trudno obecnie jednoznacznie wskazać, że to właśnie organizacja wa-

dowickiej wystawy stanowiła inspirację do „wejścia” Wadowic na drogę industrializacji, 

jednak nie sposób tego wykluczyć. Trudno również nie zauważyć występujących tutaj 

pewnych związków i zależności. Pozostają one szczególnie widoczne na przykładzie 

wadowickiej fi lii fabryki H. Cegielskiego. Otóż trójstronne rozmowy pomiędzy wła-

dzami Wadowic, przedstawicielami poznańskiej fi rmy, a Centralnym Związkiem Ga-

licyjskiego Przemysłu Fabrycznego – mające na celu uruchomienie fabryki w Wado-

wicach – trwały już od 1905 r.113 Pomimo zainteresowania wszystkich stron realizacją 

przedsięwzięcia, kilkuletnie negocjacje nie przynosiły oczekiwanych efektów. Widocz-

ny przełom w rozmowach nastąpił dopiero w latach 1909  -1910114. W końcu 1910 r. ne-

gocjacje były już posunięte do tego stopnia, że jeszcze w grudniu władze miejskie były 

przekonane, że najpóźniej w styczniu 1912 r. fabryka zostanie „puszczona w ruch”115. 

Obecnie wiemy, że uruchomienie fabryki nastąpiło najwcześniej w latach 1913  -1914116. 

107  AP w Katowicach/ o. Oświęcim, Protokoły posiedzeń…, sygn. MW 8, k. 371  -372, 714  -715.

108 R. Tatka, Wadowicki przemysł cukierniczy, „Nadskawie almanach kulturalny”, z. 5  -6, Wadowice 1986, s. 14.

109 Arch. Par. w Wadowicach, Volumen Documentorum za lata 1914  -1918, sygn. I. 12, bez paginacji. 

110 R. Tatka, op. cit., s. 14.

111 Ibidem.

112 Ibidem. 

113 AP w Katowicach/ o. Oświęcim, Protokoły posiedzeń…, sygn. MW 8, s. 292 i 310. 

114  Ibidem, k. 495, 712, 782; AP w Katowicach/ o. Oświęcim, Pomocnicze spisy spraw…, sygn. MW 10, k. 566. 

115 AP w Katowicach/ o. Oświęcim, Protokoły posiedzeń…, sygn. MW 8, s. 782.

116 H. Cz. Gil OCD, Życie gospodarcze w Wadowicach 1918  -1939, „Wadoviana” nr 8, Wadowice 2004, s. 21.
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Niemniej rozmowy dotyczące tej niezwykle ważnej – przede wszystkim z perspekty-

wy ówczesnych władz miejskich – dla Wadowic inwestycji, doprowadzono do fi nału 

kilkanaście miesięcy po zakończeniu wadowickiej Wystawy rolniczo  -przemysłowej. 

Dla przedstawionych tutaj rozważań ważne jest przypomnienie, że jedną z jej głów-

nych ekspozycji wystawienniczych przygotowało właśnie Towarzystwo akcyjne Hipo-

lit Cegielski z Poznania, prezentujące w Wadowicach własny pawilon wystawowy117. 

Tym sposobem umożliwiono poznańskiej fi rmie promocję jej wyrobów (głównie 

urządzeń i narzędzi rolniczych) wśród licznie przybyłych gości. Takim oto sposobem 

organizatorzy wystawy i władze miasta próbowały, zresztą skutecznie, wypromować 

Wadowice przed potencjalnym inwestorem. Dzisiaj, patrząc z perspektywy mijającego 

wieku, możemy z całą stanowczością podkreślić, że Wystawa rolniczo  -przemysłowa 

stanowiła jeden z kluczowych, a na pewno przełomowych, momentów w historii 

industrializacji Wadowic, która została tutaj zapoczątkowana właśnie w latach 1906-

 -1907 i trwała nieprzerwanie do wybuchu I wojny światowej w 1914 r. 

Wykaz skrótów:

AKKB – Archiwum Klasztoru OO. Karmelitów Bosych w Wadowicach.

AP – Archiwum Państwowe 

Arch. Par. – Archiwum Parafi alne 

CPAHU – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie.

o. – oddział 

rkps. - rękopis

Konrad Meus – asystent w Katedrze Historii XIX Wieku w Instytucie Historii 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Współpracownik Komisji ds. dzie-

ci i młodzieży działającej przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krako-

wa. Członek Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Galicja 1772  -1918” (sekcja 

społeczno  -gospodarcza). Obecnie przygotowuje publikację książkową pt. „Wadowice 

1772  -1918. Studium społeczno  -gospodarcze”. 

117 „Nowa Reforma”, nr 393, 28 sierpnia 1907; „Nasz Kraj”, R. II, Z. 11, T.IV, 13 września 1907, s. 343.
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Michał Siwiec-Cielebon

PRZYGOTOWANI NA NAJGORSZE 
– DO KOŃCA WIERNI POLSCE.
Opór wobec systemu komunistycznego 
na ziemi wadowickiej w l. 1945  -55 
– rekonesans i próba wstępnej systematyki 
niektórych aspektów 
 

W przyszłym roku minie 60 lat od zamordowania w katowickim więzieniu 

Jana Franciszka Kęska, wychowanka wadowickiego Gimnazjum im. M. Wadowity 

(matura w 1931 r.), absolwenta Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ma-

jora Armii Krajowej, działacza i polityka Polskiego Państwa Podziemnego. Ujęty 

przez UB i NKWD w 1945 r. za działalność niepodległościową, zwolniony wsku-

tek amnestii w 1947 r., ponownie aresztowany w 1950 r. i skazany na karę śmierci, 

zgładzony został w Katowicach 1 kwiet-

nia 1952 r. W tragicznym okresie końca 

lat. 40. i pierwszej połowy lat 50. w wy-

niku różnych działań funkcjonariuszy 

resortu bezpieczeństwa zamordowano 

również kilku innych żołnierzy kon-

spiracji niepodległościowej w naszym 

regionie, pełniących rolę przywódczą, 

jak kpt. Feliks Kwarciak „Staszek”, czy 

walczących niezłomnie do końca, jak 

sierż. Mieczysław Spuła „Feluś” i Jan Sa-

łapatek „Orzeł”. Kilkudziesięciu innych 

długie lata spędziło w peerelowskich 

więzieniach, a później wraz z tymi, któ-

rym udało się uniknąć losu więźniów 

UB poddawani byli trwającym do 1989 r. Major Jan Kęsek, fot. z 1931 r. 

(zbiory Muzeum Miejskiego w Wadowicach)
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inwigilacji i szykanom aparatu UB/SB i PZPR. W ten sposób płacili za wierność 

idei Polski Niepodległej i Narodowej.

„Musimy sobie zdawać sprawę, że ustąpienie Niemców i zajęcie kraju przez bol-

szewików, względnie przez służący za narzędzie – rząd polski sowietu – nie jest równo-

znaczne z odzyskaniem niepodległego bytu przez Państwo polskiego narodu. Nie wiemy 

jaki charakter będzie miała okupacja bolszewicka, znamy natomiast dobrze przewrot-

ność i bezwzględność żydo  -komuny w zwalczaniu swych wrogów, musimy być przygoto-

wani na najgorsze.”

(fragment Rozkazu nr 3 z 30 lipca 1944 r. 

Komendy „Barbara” Okręgu Cieszyńsko  -Podhalańskiego NOW)1

O deformacjach obrazu

Prezentowany artykuł jest wstępną próbą przynajmniej częściowego upo-

rządkowania wiedzy o problematyce zbrojnego oporu przeciwko okupacji ko-

munistycznej oraz niektórych reperkusjach na ziemi wadowickiej wynikających 

z działalności PPP i AK w okresie okupacji hitlerowskiej. Bez wątpienia nie moż-

na bowiem oddzielić tych dwóch tematów czy okresów – pięciolecia II wojny 

światowej oraz powojennego dziesięciolecia – bez szkody dla zrozumienia całej 

tragicznej sekwencji wydarzeń i ludzkich losów w okresie 1945  -55. W procesie 

badawczym i poznawczym oporu antykomunistycznego w wadowickiem przede 

wszystkim należy zwrócić uwagę, iż przeciwko strukturom konspiracyjnym 

związanym z ziemią wadowicką lub z niej się wywodzącym, rozbudowane dzia-

łania prowadzili nie tylko funkcjonariusze UB woj. krakowskiego, ale także kato-

wickiego i wrocławskiego, a w przypadkach osób, które przesiedliły się do innych 

województw również UB/SB z tamtych terenów. W 1951 r. na wagę dokładne-

go rozpracowania struktur wojennych i powojennych konspiracji tego regionu 

zwróciło uwagę kierownictwo III Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa 

Publicznego, koordynującego rozpracowanie podziemia niepodległościowego 

w skali ogólnopolskiej. Zgodnie z dyrektywami tego Departamentu zaczęto kłaść 

zdecydowanie większy nacisk na inwigilowanie struktur przedwojennego Okrę-

gu Cieszyńsko  -Podhalańskiego Stronnictwa Narodowego. Zwraca na to uwagę 

1 Rozkaz nie sygnowany, kserokopia w zbiorach MTNZW im. 12 pp. Za udostępnienie wielu materiałów i in-
formacji autor składa niniejszym podziękowanie pułkownikowi dr. Mieczysławowi Starczewskiemu i dr. Woj-
ciechowi J. Muszyńskiemu. Równocześnie autor dziękuje pracownikom BEP IPN za wsparcie w prowadzonej 
kwerendzie oraz zachęty do dalszych badań struktur podziemia niepodległościowego na ziemi wadowickiej.
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w swej pracy Dariusz Węgrzyn, bada-

jący materiały WUBP Katowice. Ślady 

takiej aktywności widoczne są także 

w aktach wytworzonych przez WUBP 

Kraków2. Jest więcej niż prawdopo-

dobne, że dyrektywa III Departamen-

tu MBP była pokłosiem aresztowania 

J. Kęska i prowadzonego przeciwko 

niemu śledztwa. Dopiero świadomość 

tych faktów wskazuje zarówno na roz-

mach i znaczenie antykomunistyczne-

go oporu organizowanego nad Skawą, 

ale także na ponadregionalny charak-

ter konspiracji kierowanej z Wadowic 

i okolicy.

Pominięcie zatem roli, jaką w kon-

spiracji niepodległościowej odegrały 

istniejące w okresie okupacji struktury 

Cieszyńsko  -Podhalańskiego Okręgu SN 

i Narodowej Organizacji Wojskowej 

a później powstałego na ich bazie okrę-

gu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, wiedzę o antykomunistycznym opo-

rze w wadowickiem całkowicie wypacza. Najlepszym dowodem tych deforma-

cji jest obraz polskiego podziemia funkcjonujący w części analiz urzędowych 

(tzw. „charakterystyk”), sporządzanych i weryfi kowanych co kilka  -kilkanaście 

lat przez funkcjonariuszy resortu bezpieczeństwa publicznego a później spraw 

wewnętrznych dla potrzeb inwigilacyjno  -operacyjnych. Uważna analiza doku-

mentów wytworzonych i pozyskanych przez bezpiekę w toku czynności ope-

racyjnych i procesowych jest także dowodem wielkiej manipulacji, jaka legła 

u podstaw tzw. „mitu założycielskiego” PRL. Komunistyczny aparat represji 

nierzadko dysponował dobrym materiałem faktografi cznym, którym jednak 

bardzo perfi dnie manipulowano, budując fałszywy obraz przedwojennej, oku-

2 Dariusz Węgrzyn, Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk narodowych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrow-
skim 1945  -56, IPN Katowice, s. 359. Na Śląsku działania te realizowano m.in. w agenturalnym opracowaniu 
sprawy krypt. „Szczury” a w Krakowie w agenturalnym rozpracowaniu krypt. „Józef ”. Odpryski tych i ślady 
wielu innych wątków znaleźć można także w materiałach dokumentujących wiele innych działań bezpieki wo-
bec środowisk narodowych w obydwu województwach.

Świadectwo dojrzałości Jana Kęska 

(zbiory Muzeum Miejskiego w Wadowicach)
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pacyjnej i powojennej rzeczywistości dla potrzeb politycznych. Będący efektem 

niewiedzy bezpieki (a w każdym razie wiedzy bardzo niepełnej i wybiórczej), 

zakłamania systemu i wspomnianych manipulacji, względnie uproszczeń wyni-

kających z chełpliwego triumfalizmu i życzeniowego myślenia tworzących owe 

analizy funkcjonariuszy, ów zafałszowany obraz przeniesiony został również do 

tzw. literatury faktu. Mowa tu m.in. o opartych na tak wytworzonych „źródłach”, 

pseudoliterackich wynurzeniach niektórych utrwalaczy władzy ludowej, że 

wspomnę tylko o osławionym szefi e wydziału III WUBP w Krakowie, a później 

całej krakowskiej SB, płku Stanisławie Wałachu „Zdzichu”3.

Z drugiej jednak strony owe kalumnie rzucane w opisach na żołnierzy dru-

giej konspiracji, w połączeniu z podkreślaniem trudności w spacyfi kowaniu tej-

że, stanowią najlepsze świadectwo dla skuteczności powojennego oporu. Jeżeli 

opisy te wyprać z inwektyw i pejoratywnego słownictwa, okaże się, że pogrom-

cy wystawili żołnierzom Polski Niepodległej bardzo dobre świadectwo. Nawet 

wtedy, gdy jest ono wypadkową czy wręcz zamierzonym usprawiedliwieniem 

ubeckiej nieskuteczności i nieudolności. Konieczne jest tutaj jednak zwróce-

nie uwagi na problem generalny. Prowadzenie badań nad oporem społecznym 

w Polsce jest domeną ostatniego dwudziestolecia. Wcześniej nie było możliwe ze 

względów ideologiczno  -cenzuralnych, które skutkowały także brakiem dostępu 

niezależnych od władz komunistycznych badaczy do wielu dokumentów. Opóź-

nienie badawcze spowodowało trudność wtórną, jaką jest wymarcie świadków 

wydarzeń. Przede wszystkim dotyczy to żołnierzy podziemia niepodległościo-

wego, którym nie dane było złożyć relacji w warunkach wolnego i uczciwego 

weryfi kowania i dochodzenia do prawdy historycznej. Równocześnie, dopiero 

dzięki uwolnieniu badań od wspomnianych ograniczeń cenzuralnych, możliwe 

jest podjęcie próby rzetelnego oceniania wydarzeń zachodzących ówcześnie na 

3 W kontekście niniejszego artykułu powyższa uwaga dotyczy głównie książki pułkownika UB/SB Stanisława 
Wałacha, Świadectwo tamtym dniom…, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974, omawiającej w zbeletryzo-
wanej formie proces niszczenia podziemia niepodległościowego na ziemi wadowickiej w części zatytułowanej 
„Krakowskie” i rozdziałach: „Gdy nad Skawą grasował „Mściciel”, „W potrzasku”, „Ostatnia noc Spuły”, „Roz-
grywka z Sałapatkiem „Orłem””. Wspomniany autor zagadnieniu konspiracji narodowej nie poświęca w ogó-
le uwagi, mimo wykazanych w niniejszym artykule oczywistych związków z tematem jego „wspomnień”. Być 
może czyni tak ze względu na skomplikowaną specyfi kę i strukturę podziemia narodowego, częściowo rozpra-
cowanego dopiero w początku lat. 50. Bez wątpienia nie jest to jednak dowód niewiedzy S. Wałacha, ale jego 
świadomych przemilczeń, bowiem na zachowanych w zasobach IPN dokumentach dotyczących operacyjnego 
rozpracowania byłych działaczy i środowisk narodowych, w tym NOW i NZW, często widnieje podpis: „Na-
czelnik Wydziału III WUBP w Krakowie Stanisław Zdzich  -Wałach mjr”, m.in. w dokumentach rozpracowania 
krypt. „Józef ”. Zatem bardziej prawdopodobny jest fakt, że pokazywanie podziemia lokalnego jako struktury 
samowolnej i pozbawionej wyższych dowództw było jedną z zamierzonych form pomniejszania znaczenia po-
wojennej konspiracji antykomunistycznej, zohydzania jej oraz wykazywania samozwańczego i zbrodniczego 
charakteru.



37

H I S T O R I A

ziemiach polskich i skutkujących stopniowym pogłębieniem zniewolenia Pola-

ków. Każdy badacz powinien unikać podstawowej pokusy uproszczonego od-

wrócenia porządku, polegającego wyłącznie na pejoratywnym określaniu komu-

nistycznych oprawców i pięknosłownej gloryfi kacji konspiratorów. Żołnierzom 

polskiego podziemia niepodległościowego – Żołnierzom Wyklętym – jak często 

się ich określa, nie jest potrzebne takie gołosłowne przestawienie akcentów po-

lemicznych. Ich pamięci najlepiej posłuży po prostu prawda o służbie ojczyźnie 

i walce wbrew nadziei, o wierności do końca idei Niepodległej Polski. Należy 

przy tym pamiętać jedynie o prawdzie podstawowej, leżącej poza dyskursem na-

ukowym – a zdecydowanie w sferze dotychczasowego (do 1989 r.) zakłamania 

ideologicznego. Prawdziwa reprezentacja Polski Niepodległej była w Londynie. 

I to mimo cofnięcia międzynarodowego uznania dla Rządu RP na uchodźstwie 

i wbrew formalnemu uznaniu tzw. Polski Ludowej przez społeczność międzyna-

rodową. Wszyscy bowiem polityczni uczestnicy tej gry wiedzieli – bez względu 

na zajmowane postawy – iż owa legalizacja władzy komunistycznej w Polsce to 

obraz sfałszowany i zakłamany, rozwiązanie przyjęte li tylko w myśl formalnego 

zakończenia rozdziału II wojny światowej. Trzeba pamiętać, iż dla sprawy pol-

skiej zakończenia pozornego.

Odrębnym zagadnieniem jest sprawa systematyki form oporu antykomuni-

stycznego. Znany badacz tematu, prof. Zdzisław Zblewski wyróżnił trzy modele 

oporu: jawny opór polityczny, podziemny opór polityczny i podziemny opór 

zbrojny. Jednak bezspornym jest, iż modele te, a szczególnie dwa ostatnie często 

i ściśle się przenikały, zatem zastosowanie takiego klucza wskazane jest przede 

wszystkim w opisie poszczególnych nurtów czy form konspiracji w szerszym 

spektrum, niekoniecznie zaś najwygodniejsze przy innych, na przykład lokal-

nych czy regionalnych próbach ujęcia tematu. 

Innym problemem, który dotyczy szczególnie ziemi wadowickiej, jest spra-

wa „urzędowego” przyporządkowania struktur oporu w korelacji do ofi cjalne-

go podziału administracyjnego państwa. Niestety, tak jak na jednolitości opisu 

konspiracji wojennej ciąży często okupacyjny podział ziem powiatu wadowic-

kiego pomiędzy III Rzeszę (Okręg (Prowincję) Śląską – Gau (Provinz) Schlesien 

– z wyodrębnionym później Okręgiem Górnośląskim – Gau Oberschlesien, ich 

Rejencją Katowicką – Regierungsbezirk Kattowitz i powiatem bielskim – Kreis 

Bielitz) oraz Generalne Gubernatorstwo (Dystrykt Krakowski – Distrikt Krakau, 

powiaty krakowski i nowotarski – Kreis Krakau  -Land i Kreis Neumarkt). Po-

dobnie na „wyprodukowanych” przez organa ścigania PRL materiałach UB/SB

 – m.in. na opracowaniach wspomnianych „charakterystyk” organizacji prze-
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kraczających ramy lokalne, ale także na gromadzeniu i systematyzowaniu prze-

jętych dokumentów podziemia – znacząco zaciążyły przekształcenia struktur 

bezpieki, z jednej strony zmieniające zainteresowania obszarowe (zgodnie z tzw. 

właściwością, zwaną niekiedy własnością terytorialną), z drugiej realizowane 

i analizowane w różnych zakresach przez poszczególne piony tych służb. Nie-

rzadko z racji obowiązujących form przestrzegania tajemnicy nie tylko wybiór-

czo ujmowano zagadnienia, ale z braku osadzenia w szerszym kontekście wy-

ciągano błędne czy przynajmniej uproszczone wnioski. Faktem przy tym jest, 

iż niewątpliwie owe wewnątrzresortowe ograniczenia działały nie tylko na nie-

korzyść obecnie prowadzonych badań historycznych, ale także bezpośrednio 

wtedy, na szkodę pracy operacyjnej aparatu represji, bowiem całość tak usys-

tematyzowanej wiedzy dostępna była tylko na najwyższym szczeblu, w MBP 

a później MSW w Warszawie.

Za względu na coraz liczniejszą (acz o różnej wartości poznawczej) literatu-

rę przedmiotu autor nie przedstawia i nie systematyzuje w niniejszym materia-

le wszystkich tytułów. Informacje o większości źródeł i publikacji istotnych dla 

tematu znajdzie czytelnik w tekście poszczególnych akapitów oraz w przypisach. 

Szczegółowy wywód źródłoznawczy zająłby wiele miejsca na łamach „Wadovian”.

Wszystkie wymienione powyżej uwagi wstępne uzasadniają użyte w pod-

tytule artykułu określenie „wstępnej systematyki”, bowiem próba całościo-

wego przedstawienia tematu we wszystkich jego aspektach, wątkach, nurtach 

czy odgałęzieniach, wymaga dalszych czasochłonnych i szeroko zakrojonych 

kwerend archiwalnych. Jest oczywistym, iż opracowanie takie, gdy powstanie, 

niewątpliwie zdecydowanie przekroczy objętość nie tylko obecnego artykułu, 

ale całego numeru „Wadovian”. Mimo zatem, iż do monografi i oporu na ziemi 

wadowickiej jeszcze droga daleka, autor artykułu pragnie zwrócić uwagę czytel-

ników na ciekawsze aspekty, nie prezentowane lub pobieżnie tylko sygnalizowa-

ne w dotychczasowych badaniach nad tematem. Warte zauważenia są bowiem 

elementy świadczące o dobrym opanowaniu terenu przez przeciwników okupa-

cji komunistycznej, o ponadregionalnym charakterze działalności ogniskującej 

się w Wadowicach lub stąd wywodzącej swoje korzenie, wreszcie o skutecznej 

próbie podporządkowania całości oporu w regionie, świadczącej o dojrzałości 

politycznej przywódców. Równie ciekawą i ważną sprawą jest zwrócenie uwagi 

na wytrwałość i niezłomność organizatorów konspiracji, którzy starali się do-

stosowywać formy działalności do zmieniających się realiów tzw. Polski Ludo-

wej i powojennego świata, konsekwentnie jednak stojąc na stanowisku walki 

o niepodległość Rzeczypospolitej.
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Od NOW do NZW…

Aby móc zrozumieć wydarzenia, jakie nastąpiły na ziemi wadowickiej w pierw-

szym dziesięcioleciu po zakończeniu okupacji hitlerowskiej, trzeba mieć świado-

mość, że ich korzenie sięgały nie tylko ostatniego roku wojny, ale także wynikały 

z układu sił politycznych w powiecie w okresie międzywojennym. Jednym z pod-

stawowych postulatów badawczych jest zatem przynajmniej wstępne poznanie ko-

rzeni powojennej konspiracji, jej ideowego i organizacyjnego rodowodu. W tym 

zakresie zbadane muszą zostać dwa podstawowe elementy, podziemne organizacje 

wojskowe na ziemi wadowickiej, czyli Armia Krajowa (jako wojsko Polskiego Pań-

stwa Podziemnego) oraz struktury społeczno  -polityczne i administracji (organiza-

cje polityczne, wszelkie formy administracji zastępczej PPP oraz Delegatura Rządu). 

Przede wszystkim podkreślić trzeba, iż w okresie międzywojennym ruch narodowy, 

w obydwu głównych nurtach – starym, czyli endeckim, narodowo demokratycz-

nym (SN – Stronnictwo Narodowe) jak też nowym, radykalnie nacjonalistycznym 

(ONR – Obóz Narodowo  -Radykalny) miał wielu zwolenników na ziemiach pogra-

nicza Małopolski i Śląska. Liczebnie konkurować z nim mógł jedynie ruch ludowy, 

czyli PSL/SL (Polskie Stronnictwo Ludowe – Stronnictwo Ludowe). Z kolei badacze 

podziemia powojennego na opisywanym terenie zauważają, iż zręby konspiracji 

narodowej powstawały w oparciu o kadry i struktury organizacji okupacyjnej tego 

nurtu. Za specyfi kę wadowickiego – a jak wykaże dalszy wywód, także znacznie 

większego obszaru – trzeba jednak uznać fakt, że w oparciu o te czynniki powstały 

nie tylko struktury oporu ruchu narodowego, ale generalnie całość konspiracji na 

tym terenie. Także te grupy, które miały odmienne korzenie, bardzo często trafi ały 

w orbitę działań narodowców, zwłaszcza gdy nurty je tworzące traciły impet oporu 

lub obierały drogę złudnej legalizacji. Oczywiście nie umniejsza to roli i znaczenia 

innych ugrupowań, zwłaszcza ludowców, w tworzeniu lub tylko przekierowywaniu 

struktur na opór przeciwko okupacji sowieckiej. Jednak ze względu na ich niejed-

noznaczną postawę wobec nowego porządku, to narodowcy okazali się najbardziej 

przewidującymi i konsekwentnymi budowniczymi antykomunistycznego oporu.

W latach okupacji niemieckiej Wadowice były siedzibą władz bardzo silnego 

organizacyjnie Okręgu Cieszyńsko  -Podhalańskiego konspiracyjnego SN („Kwadra-

tu”) oraz tożsamego z nim terytorialnie Okręgu NOW (kolejno krypt. „Barbara”, 

„Chrobry”, „Roman”, „Bolesław”). Struktury te, będące w znacznej mierze konty-

nuatorami przedwojennego Okręgu SN, obejmowały powiaty: bialski, bielski, cie-

szyński, wadowicki i żywiecki oraz zaolziański powiat frysztacki. W czerwcu 1943 r. 

siły konspiracji tego okręgu szacowano łącznie na 4800 osób. W październiku 1943 
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wydzielono struktury polityczne SN, zaś 

NOW jako część wojskowa weszła do 

AK jako scalanej armii Polskiego Pań-

stwa Podziemnego, zachowując jednak 

ideową autonomię. Prezesem Okręgu 

SN był wtedy Jan Kęsek „Piotr”, „Zyg-

munt”, „Tadeusz”, „Antoni”, który prze-

jął kierownictwo polityczne i wojskowe 

po śmierci swego najmłodszego brata, 

por. Wiktora Kęska „Piotra”, „Wita Go-

siewskiego” aresztowanego w Wadowi-

cach 12 lutego 1943 r. i zamordowane-

go w Mauthausen 18 lipca tegoż roku. 

Objęcie kierownictwa przez J. Kęska 

zatwierdzone zostało przez działające 

w Warszawie naczelne władze SN. Wo-

bec rozdzielenia struktur wojskowych 

od znacznie mniej licznego nurtu poli-

tycznego dowództwo wojskowe Okręgu 

NOW przejął z rąk J. Kęska i jego brata 

Władysława kpt. Józef Pikuła „Jacek”, 

„Ernest”, „Okulicz”, który sprawował je 

w trakcie scalania z AK aż do areszto-

wania przez Niemców 8 maja 1944 r. 

Po nim funkcje dowódcze NOW objął 

por. Władysław Kęsek ps. „Mieczysław”, 

„Igniewicz”, „Mieczysław Igniewicz”, 

„Iniewicz”, „Piotr”, „Kania”, „Stoigniew”, 

„Lekarz”. Siły okręgu NOW podzielo-

nego na trzy podokręgi: Bielsko krypt. „Oręż I”, Żywiec krypt. „Oręż II” i Cieszyn 

krypt. „Oręż III”, znacząco wzmocniły struktury Inspektoratu Bielskiego, zwanego 

także Południowo  -Śląskim, AK. Tylko we włączonej do III Rzeszy części pow. wa-

dowickiego siły AK wzmocnione zostały o 900 ludzi.4 W efekcie, zgodnie z umową 

scaleniową pomiędzy AK a NOW (która mówiła, iż dowodzenie obejmują komen-

4 Mieczysław Starczewski, Konspiracja polityczna i wojskowa na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939-
 -1945, s. 145 [w:] Z dziejów polskiej konspiracji wojskowej na tzw. ziemiach wcielonych do Rzeszy 1939  -1945, red. 
naukowa Bogusław Polak, Koszalin 1988.

Por. Wiktor Kęsek, fot. z 1938 r. 

(zbiory Muzeum Miejskiego w Wadowicach)
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danci tej struktury, która jest liczebnie silniejsza, a NOW była silniejsza kilkakrotnie 

niż struktury AK), szereg kierowniczych i dowódczych stanowisk na terenie Inspek-

toratu Bielskiego objęli żołnierze NOW. M.in. komendantem Obwodu Wadowice 

AK został por. Antoni Nowak ps. „As” a ofi cerem do zleceń i szefem dywersji Ob-

wodu ppor. Stefan Woszczyk” ps. „War”. W komendzie Inspektoratu funkcje objęli 

m.in. kpt. J. Pikuła i kpt. Michał Sadnicki. 

Stosunek do wkraczających na ziemie polskie oddziałów sowieckich oraz 

wybuch i pierwsze konsekwencje Powstania Warszawskiego stały się okazją do 

ponownego rozejścia się politycznych nurtów konspiracji. Narodowcy, uznający 

konsekwentnie komunistów za drugich okupantów – i w tym momencie znacznie 

bardziej groźnych – krytycznie podchodzili do gestów demonstracji polskiej su-

werenności, uznając (jak pokazały dalsze wypadki nader słusznie), iż sowieci i ich 

polskojęzyczni pomocnicy nastawieni są na bezwzględne podporządkowanie „no-

wej Polski” Moskwie i zniszczenie jakichkolwiek przejawów oporu wszelkimi meto-

dami. Zgodnie z tym stanowiskiem „Igniewicz” zapowiedział we wrześniu 1944 r. 

wystąpienie NOW z AK, co wywołało polityczną burzę w PPP i AK w Okręgu 

Śląskim. Ponieważ ciągle jeszcze prowadzono rozmowy mające załagodzić kon-

fl ikt, w listopadzie 1944 r. W. Kęsek ustąpił formalnie z funkcji komendanta okrę-

gu NOW i według dostępnych danych zastąpił go por. Rudolf Radoń ps. „Poloń-

ski”, „Nissa” z Bielska. Ofi cjalnie w strukturach AK pozostali także ich podwładni, 

A. Nowak „As” w Wadowicach i por. Adam Gaździcki „Wilk” na terenie Suchej 

i Żywca. Jednak w rzeczywistości „Igniewicz” był nadal koordynatorem i kierow-

nikiem całej działalności narodowo  -niepodległościowej na opisywanym obszarze. 

Przygotowując siły konspiracji narodowej do nowej okupacji przystąpił do odtwa-

rzania śląsko  -cieszyńskiego Okręgu NOW – który po połączeniu ze scalonymi 

w 1944 r. z AK siłami NSZ (tzw. NSZ  -AK), a w miarę możliwości także ze struktura-

mi NSZ nie scalonymi z AK, miał stać się okręgiem NZW (Narodowego Zjednocze-

nia Wojskowego – zwanego niekiedy Narodowym Zjednoczeniem Walki, a później 

także Narodowym Zjednoczeniem Zbrojnym lub Narodowym Związkiem Zbroj-

nym – NZZ). Równie skomplikowana była rola i sytuacja J. Kęska, który z ramienia 

SN wyznaczony został na konspiracyjnego wicewojewodę śląskiego (zastępca Dele-

gata Rządu), a równocześnie w strukturach PPP pełnił w stopniu kpt., później mjra 

funkcje Prokuratora Wojskowego Sądu Specjalnego Okręgu Śląskiego AK.

Część badaczy zauważa, iż na opisany konfl ikt ideowy w Inspektoracie 

Południowo  -Śląskim (Bielskim) AK nałożyła się także skomplikowana sytuacja per-

sonalna, spowodowana zachowaniem inspektora „Rocha”, Antoniego Morawskiego 

(później Cichego) i jego zastępców „Lacha”, Stanisława Chybińskiego oraz „Wichra”, 
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Andrzeja Harata – konfl ikt pomiędzy nimi i skonfl iktowanie ich z większością ka-

dry dowódczej obwodów. Te wydarzenia spowodowały, iż po wyjeździe „Rocha” do 

GG i jego niepowrocie z urlopu pod koniec 1944 r. komendant Okręgu Śląskiego 

AK ppłk dypl. Zygmunt Janke „Walter” wyznaczył na p.o. komendanta Inspekto-

ratu dotychczasowego komendanta Obwodu AK w Żywcu kpt. Antoniego Płanika 

„Lecha”, a od 1 stycznia 1945 r. mianował go rzeczywistym komendantem Inspek-

toratu. Istotny jest także fakt, że organizacyjne kontakty braci Kęsków tylko formal-

nie wiązały ich ze Śląskiem, a zdecydowanie bardziej z Małopolską. Stąd zapewne 

wynikał ich brak uległości wobec śląskich dowódców AK, pragnących narzucić 

tutejszej konspiracji własne koncepcje rozwoju i działania. W ostatecznym efekcie 

fakt wycofania się narodowców z dotychczasowej umowy scaleniowej i powoła-

nie NZW, a więc również odtworzenie w ramach nowej organizacji m.in. struktur 

Okręgu Cieszyńsko  -Podhalańskiego jako niezależnych od AK, zaakceptował tak-

że Komendant Sił Zbrojnych w Kraju – Dowódca AK, gen. bryg. Leopold Okulicki 

„Niedźwiadek”. Na szczeblu centralnym podjęto rozmowy na temat zawarcia umo-

wy scaleniowej w nowych warunkach politycznych, ale ze względu na szybki bieg 

wydarzeń i formalne rozwiązanie AK nie zostało to sfi nalizowane. Pokłosiem decy-

zji „Niedźwiadka” było m.in. zatwierdzenie w styczniu 1945 r. awansów na stopień 

majora dla obydwu braci Kęsków, Jana i Władysława5. 

Według dokumentów WUBP w Krakowie wiosną 1945 r., już po zajęciu tere-

nu przez Armię Czerwoną, podjęto próbę zreorganizowania struktur NZW w Pol-

sce południowej. Podczas zebrania władz NZW zorganizowanego 3 maja 1945 r. 

w klasztorze OO. Karmelitów Bosych przy ul. Rakowieckiej w Krakowie zadecydo-

wano o utworzeniu Obszaru z siedzibą w Krakowie, podzielonego na trzy Dzielnice 

(Okręgi) – Kraków, COP (od Centralnego Okręgu Przemysłowego) i Śląsk. W skład 

5 Adam Dziuba, Podziemie poakowskie w województwie śląsko  -dąbrowskim w latach 1945  -1947, IPN – Societas 
Vistulana, Kraków 2005, s. 31  -32; Jan Kęsek, Własnoręczne zeznanie…, s. 7 (kserokopia w zbiorach autora). 
Bardziej szczegółowo o wojennej konspiracji w wadowickiem piszą m.in. Mieczyław Starczewski, Ruch oporu 
na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939  -1945, Katowice 1988, tenże, Konspiracja polityczna i wojsko-
wa na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939  -1945 [w:] Z dziejów polskiej konspiracji wojskowej na tzw. 
ziemiach wcielonych do Rzeszy 1939  -1945, red. nauk. Bogusław Polak, Koszalin 1988, tenże, Inspektorat bielski 
ZWZ  -AK, [w:] Bielsko  -Bialskie Studia Muzealne, t. I, Bielsko  -Biała 1993; ponadto Juliusz Niekrasz, Z dziejów 
AK na Śląsku, Katowice 1993 (wydanie II poprawione i poszerzone); Zygmunt Walter  -Janke, W Armii Krajowej 
na Śląsku, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1986, tenże, Śląsk jako teren partyzancki Armii Krajowej, IWZZ 
Warszawa 1986; Leszek Bukojemski, Relacja z Inspektoratu Południowego Śląskiego Okręgu AK, [w:] Karta Gro-
ni. Wydawnictwo społeczno  -kulturalne poświęcone sprawom Żywiecczyzny i Beskidów, nr XVII, TMZŻ, Żywiec 
1993; Alojzy Piekarz „Lep”, 12 Pułk Piechoty Armii Krajowej Ziemi Wadowickiej (Grupa Operacyjna „Śląsk Cie-
szyński”), Kraków 1994. O konspiracji obozu narodowego piszą m.in. Władysław Owoc, Krakowska Narodo-
wa Organizacja Wojskowa. Wojna i konspiracja. (Wspomnienia), Paryż 1977; Jerzy Janusz Terej, Rzeczywistość 
i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji, wyd. 2, Warszawa 1979, Krzysztof 
Komorowski, Polityka i walka. Konspiracja zbrojna Ruchu Narodowego 1939  -1945, Ofi cyna Wydawnicza Rytm, 
Warszawa [2000].
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COP weszły wschodnie rubieże woj. krakowskiego i część woj. lwowskiego, która 

znalazła się w nowych granicach Polski, w skład dzielnicy krakowskiej większość 

ziem woj. krakowskiego, natomiast zachodnie powiaty krakowskiego (bialski, wa-

dowicki i żywiecki) weszły do dzielnicy śląskiej, zgodnie z przedwojenną przyna-

leżnością do Okręgu Cieszyńsko  -Podhalańskiego połączonego teraz ze Śląskiem. 

J. Kęsek mianowany został kierownikiem politycznym (konspiracyjnym wojewo-

dą) dla dzielnicy śląskiej. Równocześnie ofi cjalnie pracował jako prokurator Spe-

cjalnego Sądu Karnego w Krakowie (powołanego do ścigania zbrodni okupantów 

przeciwko narodowi polskiemu) i uczestniczył w próbach zalegalizowania działal-

ności SN podjętych w Krakowie. Dzisiaj wiadomo, że przynajmniej wśród dzia-

łaczy krakowskich SN próby te dostosowane były do realiów 1945 r., a co za tym 

idzie, nie zamierzano dekonspirować wojennych struktur SN oraz NOW  -NZW 

do czasu odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości6. Z kolei według ustaleń 

Krzysztofa Komorowskiego ostateczny podział terenowy NZW określał rozkaz 

specjalny nr 1 KG NZW z 26 czerwca 1945 r., który w materiałach krakowskiej 

bezpieki określany jest jako instrukcja Komendanta Głównego NZW, płka Tadeusz 

Danilewicza „Kuby”7. Według tego rozkazu Obszar (dzielnica) III Krakowski funk-

cjonował bez zorganizowanej komendy i obejmował następujące Okręgi: Kielecko-

 -Radomski, Krakowski i Śląsko  -Dąbrowski. Według materiałów zgromadzonych 

w Archiwum byłego Zakładu Historii Partii przy KC PZPR, a przekazanych w 1990 r. 

do AAN, komendantem tej dzielnicy miał być „Zygmunt”. K. Komorowski określa go 

jako NN, ale pseudonimu „Zygmunt” używał w tym okresie na tak wysokim szczeblu 

kierowniczym NZW Jan Kęsek. Może to zatem sugerować, że nie tylko był kierowni-

kiem politycznym Śląska, ale równocześnie objął komendę wojskową nad całym Ob-

szarem. Potwierdzałoby ten fakt znane z relacji jego zwierzchnictwo wojskowe nad 

bratem Władysławem, który był przecież komendantem Okręgu Cieszyńsko  -Podha-

lańskiego a później Śląskiego NZW.8

Analizując okupacyjne korzenie powojennej konspiracji trzeba także przy-

pomnieć o specyfi ce pracy Powiatowego Delegata Rządu w Wadowicach. Na po-

dzielonej okupacyjną granicą ziemi wadowickiej nie tylko stykały się elementy czy 

wpływy dwóch struktur PPP, krakowskiej i śląskiej (pomimo odtwarzania admi-

nistracji Delegatury według przedwojennego podziału administracyjnego RP), 

ale równocześnie ścierały się wpływy dwóch największych konspiracyjnych stron-

6 AIPN Kr, IPN Kr 074/51/1 Charakterystyka Organizacji: Narodowa Organizacja Wojskowa, k. 13.

7 Warto dodać, że Tadeusz Danilewicz był w l. 1920  -21 ofi cerem 12 pp Ziemi Wadowickiej w stopniu porucznika.

8 Krzysztof Komorowski, op. cit., s. 509, zob. także AIPN Kr, IPN Kr 074/263, Narodowy Związek Wojskowy 
Okręgu Krakowskiego – Charakterystyka. Działał 01.1945 r.   -1947 r., teren: Kraków, k. 56.
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nictw politycznych, SL „Trójkąt” i SN „Kwadrat”. Nieliczne ogniska PPS używającej 

nazwy dwuczłonowej PPS  -WRN (Polska Partia Socjalistyczna Wolność  - Równość-

 -Niepodległość) „Koło” istniały głównie na wschodnim pograniczu powiatu, nato-

miast Stronnictwo Pracy „Romb” nie miało w wadowickiem zinstytucjonalizowa-

nych wpływów i większej grupy zwolenników.

W wyniku dominacji ludowców w krakowskiej ODR większość ofi cjalnych 

funkcji w PDR Wadowice objęli ludzie związani z ruchem ludowym, albo przez 

ten nurt desygnowani. Na wniosek OKRL Powiatowym Delegatem (konspiracyj-

nym starostą) na pow. wadowicki mianowany został inż. Józef Machalica, przed-

wojenny zastępca burmistrza Wadowic, pracujący w latach okupacji w Spółdzielni 

Rolniczo  -Handlowej (tzw. Spółce Rolnej) w Kalwarii. Mimo wrogiego stanowiska 

niektórych radykalnych działaczy ludowych wobec narodowców, miał on pełną 

świadomość, iż nie powinien dopuścić do konfl iktów politycznych i personalnych 

na swoim terenie. Dlatego też od początku zabiegał o wsparcie SN w działaniach 

Delegatury. Jego osobistym łącznikiem ze strukturami NOW był syn, plut. pchor. 

Zbigniew Machalica, łącznik PDR a równocześnie żołnierz plutonu dywersyjne-

go NOW  -AK i oddziału dyspozycyjnego inspektoratu bielskiego AK. M.in. dzięki 

aktywności i postawie J. Machalicy udało się mimo różnic ideowych doprowadzić 

do dobrej współpracy wszystkich struktur PPP w obydwu różniących się znacznie 

specyfi ką okupacyjną częściach powiatu, włączonej do Rzeszy i pozostającej w GG. 

Stanowisko Machalicy było nacechowane realizmem politycznym i administracyj-

nym. Zdawał sobie sprawę, iż ludowcy dysponowali co prawda liczną organizacją 

terenową w postaci struktur „Chłostry” (później „ROCH  -a” wreszcie BCh i LSB) 

ale nie mieli kadr fachowych oraz przygotowania merytorycznego do odbudowy-

wania aparatu administracji i bezpieczeństwa. Zdecydowanie najliczniejsze gru-

py ludzi spełniających kryteria fachowe znajdowały się w szeregach NOW oraz 

AK. Bliskim współpracownikiem Delegata został utożsamiany ze środowiskami 

kombatancko  -sanacyjnymi ppor. inż. Józef Pukło, przed wojną zastępca kierownika 

PZD, zamieszkujący nadal w Wadowicach, a dojeżdżający do pracy w Kalwarii i Iz-

debniku. Był on zarówno łącznikiem Delegatury ze strukturami AK oraz PKOiK, 

jak i koordynatorem różnych działań z zakresu oporu społecznego po obydwu 

stronach granicznej Skawy.9 Niektórzy relanci przypisywali mu funkcję utożsamia-

9 Waldemar Grabowski, Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj, Warszawa 1995, s. 162; Ruch oporu 
na wsi małopolskiej w dokumentach konspiracyjnych ruchu ludowego (1940  -1944), zebrali i opracowali: Józef 
Buszko, Alina Fitowa, Jan Nowak, Ossolineum  -PAN 1973, s. 41  -42; oraz informacje i relacje: Antoniego Bohda-
nowicza, Ireny Kowalczykowej  -Kamieńskiej, Zbigniewa Machalicy, Marcina Nowaka, Barbary Nowak  -Maak, 
Włodzimierza Piotrowskiego, Zdzisława Piotrowskiego, Stanisławy Pozneckiej, Danuty Pukło  -Gruszczyńskiej, 
Adama Pukły, Zygmunta Pukły, Piotra Siuty i Mieczysława Wołczyńskiego.
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ną z tzw. Kierownikiem Oporu Społecznego, jednak brak dowodów na potwierdze-

nie tych twierdzeń.

W efekcie opisanych – oraz wielu innych, mniej istotnych z punktu widzenia ni-

niejszego artykułu – czynników, odrębność struktury oraz znacząca liczebność kadr 

powodowały, że narodowcy nie tylko mieli podstawy do próby przejęcia rządu dusz 

w podziemiu okupacyjnym, ale także (szczególnie eksponując różnice w ocenie sytu-

acji powojennej) predestynowali – dodajmy, iż skutecznie – do koordynowania na po-

łudniowym pograniczu Małopolski i Śląska oporu wobec systemu komunistycznego.

Naiwność perspektyw legalizacji

Oprócz utraty znamion i imponderabiliów niepodległości Polski, dwa głów-

ne czynniki decydowały o stosunku żołnierzy AK i działaczy PPP do nowej wła-

dzy oraz o tworzeniu struktur ponownej konspiracji. Pierwszym było ograniczenie 

możliwości legalnej działalności tradycyjnych (historycznych) stronnictw politycz-

nych w państwie totalitarnym, zarządzanym mimo pozorów systemu wielopartyj-

nego przez jedną ideologię, w dodatku całkowicie podporządkowanym obcemu 

mocarstwu. Drugim czynnikiem były trudności w przejściu żołnierzy podziemia 

okupacyjnego do normalnego życia i pracy, będące efektem prześladowania ich 

przez władze komunistyczne. W pierwszych miesiącach po zajęciu ziem polskich 

przez armię sowiecką niektóre ugrupowania polityczne związane z PPP podejmo-

wały jednak próby jawnej działalności.

Podpisanie moskiewskich uzgodnień pomiędzy władzami Polskiego Komitetu 

Wyzwolenia Narodowego a Stanisławem Mikołajczykiem spowodowało, że najbar-

dziej zaawansowane i na prawie dwa lata pozornie skuteczne próby jawnej działal-

ności podjęło SL, przekształcone dla odróżnienia od stworzonej przez komunistów 

organizacji uzurpującej tę nazwę, w PSL. Drugą organizacją polskiego podziemia, 

której udało się podjąć legalną działalność, acz na znacznie mniejszą skalę, było SP. 

Natomiast dysponującemu realną siłą społeczną w postaci licznych zwolenników 

SN odmówiono prawa do legalnej aktywności. Prawdopodobnie komuniści uważa-

li, że zalegalizowanie SN byłoby zbyt widocznym dowodem na wpływy różnorakich, 

czyli mających różne korzenie ideowe, czynników jawnej negacji nowego systemu.

Ze względu na fakt specyfi cznej rozgrywki z ruchem ludowym, który potrzeb-

ny był komunistom jako swoisty parawan quasidemokracji, najwięcej wiemy o pró-

bach powrotu do legalnej działalności struktur SL i PSL. Jak wiadomo, znaczna 

część konspiracyjnych działaczy ludowych, w tym zaangażowanych w strukturach 

PPP, ujawniła się w l. 1944  -45. Część z nich włączyła się w SL afi liowane przy PPR, 
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zaś część usiłowała zachować lojalność wobec władz w Londynie, a równocześnie 

przeforsować możliwość legalnej działalności Stronnictwa w Polsce. Na tę sytuację 

nałożyły się rozmowy niedawnego emigracyjnego premiera, Stanisława Mikołajczy-

ka z PKWN w sprawie utworzenia TRJN i późniejsze jego wejście do tego tworu. Jak 

wiadomo, eksperyment próby oswojenia komunizmu w Polsce i ograniczenia jego 

zbrodniczego charakteru nie powiódł się a sam Mikołajczyk po dwóch latach mu-

siał z kraju uciekać. Prof. Andrzej Paczkowski określił tę politykę Mikołajczyka, jako 

„klęskę realisty”, ale w ocenie środowisk nastawionych na walkę o pełną niepodle-

głość Polski próba Mikołajczyka uznawana była częściej za naiwność a nierzadko 

wręcz za zdradę. Ocena na ile ówczesna postawa ludowców była realistyczna, nie 

wchodzi jednak w zakres niniejszego artykułu. Sytuacji SL i później PSL w woj. 

krakowskim poświęca wiele miejsca w swej pracy Maciej Korkuć, ale przytaczanie 

wszystkich jego ustaleń nie jest w tym miejscu konieczne. Niektóre ustalenia doty-

czące ziemi wadowickiej, a wchodzące w zakres tematyczny prezentowany w arty-

kule, będą w koniecznym zakresie przywoływane w niniejszym opracowaniu. 

Najważniejszym zatem faktem w skali ogólnopolskiej było czasowe przyzwole-

nie komunistów na legalną działalność ruchu ludowego. Ze względu na uzurpowa-

nie sobie nazwy SL przez utworzoną przy PPR przybudówkę chłopską, większość 

Stronnictwa ujawniająca się po zawarciu umowy PKWN z Mikołajczykiem musiała 

dla odróżnienia przyjąć dawniejszą nazwę PSL. Historycy ruchu ludowego wskazu-

ją na znaczące przepływy kadr pomiędzy strukturami obydwu partii chłopskich aż 

do czasu absolutnego zdominowania sceny politycznej przez SL, zmarginalizowania 

PSL i stworzenia fi kcji zjednoczenia pod nazwą ZSL. Jednakże przez prawie dwa lata 

bardzo liczny PSL był jednym z synonimów – i to najważniejszym i najpoważniej-

szym – legalnego oporu i sprzeciwu wobec władzy komunistycznej. Także na ziemi 

wadowickiej. Dla celów ideologiczno  -propagandowych władze polityczne oraz UB 

często utożsamiały z tą organizacją wszelkie przejawy oporu społecznego a nawet 

zbrojnego. Jest przy tym faktem bezspornym, że wielu żołnierzy podziemia niepod-

ległościowego (np. por. Mieczysław Wądolny „Granit” „Mściciel” a poza naszym 

terenem mjr Józef Kuraś „Ogień”) rzeczywiście należało do PSL. Czy były to tylko 

decyzje ideowe wynikające z włościańskiego pochodzenia, czy bardziej akty utoż-

samiania się także z legalnymi formami antykomunistycznego oporu dzisiaj już nie 

da się jednoznacznie wyjaśnić. Równocześnie ze środowisk ruchu ludowego i jego 

wojennej konspiracji wywodziło się wielu żołnierzy podziemia powojennego, jak 

np. Jan Sałapatek „Orzeł”.

Z. Zblewski, który zanalizował i usystematyzował kryteria oraz modele oporu 

społecznego w całym regionie, zwrócił także uwagę na wiele zagadnień szczegó-
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łowych, zauważając, iż np. na ziemi wadowickiej niektóre z przekształceń zdecy-

dowanie komplikowały sytuację. Dla tematu niniejszego opracowania istotny jest 

głównie jeden taki aspekt. W woj. krakowskim po zalegalizowaniu PSL większość 

działaczy i szeregowych członków ruchu ludowego znalazła się w tej właśnie par-

tii. Komunizujące SL było w zdecydowanej mniejszości. Nieco inaczej niż w całym 

województwie, było jednak w ruchu ludowym na terenie powiatów wadowickie-

go i myślenickiego, gdzie wskutek dywersyjnej akcji SL, reprezentujące tradycyjny 

i niepodległościowy nurt PSL miało utrudnione warunki działalności. Wiązało 

się to z faktem, że przywódcami SL w tych powiatach byli Józef Putek i Jan Garn-

carczyk, którzy wtedy, realizując swoje cele polityczne i osobiste, byli apologetami 

nowej władzy. Z czasem możliwości działalności PSL były przez komunistów co-

raz bardziej ograniczane. Po „wygranym” przez komunistów referendum ludowym 

(faktycznie jak wiadomo przegranym przez nich) zaczęto niszczyć pracę PSL także 

metodami administracyjnymi. Oprócz organów administracji do akcji tej włączono 

także jednostki UB, które uprawniono do zawieszania działalności struktur Stron-

nictwa. W woj. krakowskim jako pierwsze zawieszono już w nocy z 29 na 30 lipca 

1946 r. Zarządy Powiatowe PSL w Olkuszu i Wadowicach, przy czym zatrzymano 

wielu działaczy. W wadowickiem aresztowano ponad 20 osób z wiceprezesem ZP 

PSL Piotrem Zemłą z Kleczy (prezesa nie zastano w domu).10 Wreszcie w wybo-

rach 1947 r. w znacznej części woj. krakowskiego – w 10. spośród 15. powiatów 

– uniemożliwiono głosowanie na partię S. Mikołajczyka, unieważniając listy PSL 

pod pretekstem uchybień proceduralnych w dwóch okręgach wyborczych, nr 47 

(chrzanowskim), obejmującym powiaty: chrzanowski, olkuski, bialski, wadowicki 

i miechowski, oraz nr 48 (myślenickim) z powiatami: myślenickim, nowosądeckim, 

żywieckim, limanowskim i nowotarskim.11 

O działalności SP w wadowickiem wiadomo niezbyt wiele, tym bardziej, że 

Stronnictwo to nie osiągnęło w powiecie znaczącej liczebności, a temat ten nie był 

dotychczas przedmiotem szerszych badań. Wiadomo natomiast, że koła SP istniały 

co najmniej w Wadowicach i Andrychowie, zaś wewnętrzne konfl ikty w SP w skali 

ogólnokrajowej i wojewódzkiej, wynikające z dywersyjnej działalności prokomuni-

10 Alina Fitowa, Wybory z 1947 roku do Sejmu Ustawodawczego w świetle dokumentów PPR i interpelacji PSL do 
Generalnego Komisarza Wyborczego, s. 133 i 144 [w:] Koniec jałtańskich złudzeń. Sfałszowane wybory – 19 I 
1947. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Oddział IPN w Krakowie, Wydział Historyczny UJ, Muzeum 
Okręgowe w Tarnowie Oddział w Wierzchosławicach oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa, 
która odbyła się w Krakowie w sześćdziesiątą rocznicę wyborów (19 I 2007 r.), pod red. Michała Wenklara, Kra-
ków 2007.

11 Zdzisław Zblewski, Między wolną Polską a „siedemnastą republiką”. Z dziejów oporu społecznego na terenie wo-
jewództwa krakowskiego w latach 1945  -1947, Kraków 1998, s. 20, 58, 66; Zenobiusz Kozik, Partie i stronnictwa 
polityczne w Krakowskiem 1945  -47, Kraków 1975, s. 342.
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stycznej grupy „Zrywu” znalazły oddźwięk wśród działaczy w terenie i powodowały 

ich zniechęcenie. Z. Zblewski m.in. przywołuje jako przykład tej sytuacji informacje 

zawarte w meldunku funkcjonariusza MO dotyczącym zebrania działaczy SP w An-

drychowie 16 maja 1946 r.12

W lecie 1945 r. próby legalizacji działalności Stronnictwa Narodowego podjęli 

działacze warszawscy, z którymi wkrótce współdziałać zaczęli niektórzy politycy SN 

z krakowskiego. Uzyskali oni dla swych działań aprobatę prymasa Polski ks. kard. 

Augusta Hlonda oraz metropolity krakowskiego ks. abpa Adama Stefana Sapiehy. 

Mimo starań wielu znaczących polityków, nie tylko związanych z endecją, ostatecz-

nie jednak 16 października 1945 r. Prezydium KRN podjęło decyzję o nieudzielaniu 

zezwoleń na działalność nowych ugrupowań politycznych. W ten sposób nie tylko 

ograniczono możliwość jawnej aktywności politycznej części społeczeństwa, ale 

zwolenników orientacji narodowej skazano wręcz na podejmowanie nielegalnych 

prób działalności.13

Problem ujawniania podziemia wojskowego

Jednym z czynników sprawczych powojennej konspiracji była niemożność 

legalnej aktywności społecznej żołnierzy podziemia okupacyjnego w warunkach 

nowej okupacji. Zagrożenie represjami nałożyło się na świadomość trudnego po-

łożenia Polski, która będąc formalnie w bloku państw zwycięskich pozostawała 

nadal pod obcą dominacją. W pierwszych miesiącach sowieckiej władzy na zie-

miach Polski panowała dwuznaczna sytuacja, z jednej strony pozornego uznania 

quasilegalności władzy PKWN  -TRJN, wskutek wejścia do rządu S. Mikołajczyka 

i kilku innych polityków emigracyjnych, z drugiej strony powszechnej świadomo-

ści, że „wyzwolona” Polska nie jest państwem suwerennym a realną władzą pań-

stwową dysponują struktury sowieckie i ich najbliżsi współpracownicy i agenci. 

Coraz skuteczniejsze sowieckie panowanie nad terenem było z kolei przyczyną, że 

pragnące uniknąć strat osobowych wśród konspiratorów władze podziemia dążyły 

do rozwiązania oddziałów zbrojnych, ograniczenia konspiracji a z czasem do tzw. 

ujawnienia, przynajmniej w koniecznym zakresie. Z kolei działania aparatu repre-

sji powodowały, że nawet ci żołnierze konspiracji, którzy powrócili do życia cywil-

nego nie byli pewni, czy dożyją kolejnego dnia, zatem przy najmniejszym sygnale 

zagrożenia na powrót wchodzili do konspiracji czy partyzantki. Także pozostający 

12 Zdzisław Zblewski, Między wolną Polską…, s. 70.

13 Tamże, s. 72  -73, 93  -95.
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jeszcze w konspiracji dowódcy AK, przekształconej w międzyczasie na DSZ, nie 

zajmowali jednomyślnego stanowiska wobec zachodzących wydarzeń.

Na ziemi wadowickiej na problemy ogólnopolskie nakładał się fakt, że od 1944 r. 

podziemie w znacznej części powiatu kontrolowane było przez NOW  -NZW, które 

optowało za dalszym trwaniem w konspiracji, w oczekiwaniu na wyjaśnienie kwe-

stii polskiej w toku przetargów politycznych na arenie międzynarodowej. W myśl 

tych koncepcji podziemne SN oddziaływało nie tylko na konspiratorów ale znacz-

ną część społeczeństwa. Co prawda J. Kęsek w swoim zeznaniu po pierwszym 

aresztowaniu powoływał się na fakt „rozładowywania konspiracji” na podległym 

mu terenie, ale informacje te zdecydowanie trzeba traktować jako linię obrony wo-

bec zagrożenia represjami i tak zresztą ocenia je większość badaczy14.

Wspomniany pat legalizacyjny w skali ogólnokrajowej przerwało, przynaj-

mniej formalnie i tymczasowo, ogłoszenie przez władze komunistyczne dekretu 

o amnestii z 21 sierpnia 1945 r. Doszło do tego w sytuacji, gdy wskutek częściowe-

go infi ltrowania struktur podziemia przez NKWD i UB już wcześniej aresztowano 

wielu dowódców AK (w tym okresie formalnie byli to już żołnierze DSZ). Niektó-

rzy z nich podjęli próby rozmów z władzami bezpieczeństwa, aby umożliwić roz-

ładowanie napiętej sytuacji w kraju i „wyprostowanie” niejasnej sytuacji żołnierzy 

PPP. Teraz, często zza więziennych krat, zostali oni użyci przez UB do podpisania 

stosownych odezw wzywających ich podwładnych do ujawniania się. W obszarze 

centralnym kraju liderem tej akcji był znany dowódca zgrupowania z okresu Po-

wstania Warszawskiego, wcześniej szef Kedywu AK, płk Jan Mazurkiewicz „Rado-

sław”, stąd często określana ona jest mianem „akcji „Radosława””. Na terenie polski 

południowej (woj. krakowskiego i katowickiego) podobną akcję przeprowadzili 

sztabowcy i niektórzy dowódcy z Okręgów Krakowskiego i Śląskiego oraz z GO 

„Śląsk Cieszyński” AK.

Mimo, iż „Radosławowi” nie udało się z więzienia nawiązać kontaktu z Dele-

gatem Sił Zbrojnych, płkiem Janem Rzepeckim „Prezesem”, aby przekonać go do 

koncepcji ujawnienia AK, akcja odbiła się w całym kraju szerokim echem i pocią-

gnęła za sobą szereg podobnych inicjatyw lokalnych. Delegat skierował do byłych 

podkomendnych „Radosława” pismo informujące o odcięciu się DSZ od rozmów 

z komunistami i kwestionujące prawo uwięzionych do zawierania jakichkolwiek 

porozumień z władzami, a zwłaszcza prawo wydawania z więzienia rozkazów po-

zostającym w konspiracji żołnierzom. „Prezes” uważał, że ujawnienie nie powinno 

dotyczyć żołnierzy walczących z Niemcami, a jedynie tych, którzy walczyli z nową 

14 Jan Kęsek, Własnoręczne zeznanie…, s. 9; Zob. także m.in. Krzysztof Komorowski, op. cit., s. 195.
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władzą po zajęciu Polski przez sowietów. Zwracał przy tym uwagę, iż obietnice 

i gwarancje urzędników resortu bezpieczeństwa i przedstawicieli władz komuni-

stycznych mają bardzo wątpliwą wartość. Równocześnie podjął 6 sierpnia 1945 r. 

decyzję o likwidacji DSZ, jako ofi cjalnej kontynuacji AK, podając w rozkazie z 14 

września 1945 r. że po jej rozwiązaniu każdy żołnierz ma prawo indywidualnego 

stanowienia o swoich losach. Problem jednak był nabrzmiały a ofi cjalne ujawnie-

nie miało wielu zwolenników, w tym i takich, którzy uważali, że formalne zała-

twienie sprawy wytrąci komunistom z rąk argumenty na rzecz represjonowania 

konspiratorów. W ślad za decyzją o rozwiązaniu AK  -DSZ rozpoczęto tworzenie 

nowej organizacji konspiracyjnej, nastawionej na kształtowanie oporu społeczne-

go i informowanie wolnego świata o sytuacji w Polsce. Mowa tu o Ruchu oporu 

bez wojen i dywersji „Wolność i Niezawisłość”. Tymczasem w terenie rozpoczęła 

się akcja ujawnieniowa.

Na terenie Okręgu Krakowskiego sprawę ujawnienia podjął m.in. z  -ca d  -cy GO 

AK „Śląsk Cieszyński” płk dypl. Franciszek Faix „Turnia” „Bystrzański” „Limanow-

ski”. Wcześniej kierował on wraz z grupą ofi cerów GO „Śląsk Cieszyński” próbą bu-

dowania nowej organizacji konspiracyjnej na terenie Górnego Śląska. Organizacji tej 

nie udało się nawiązać kontaktów z DSZ, tym bardziej, że zgodnie z nową koncepcją 

działania, „Prezes” ostrzegał struktury DSZ przed związkami z grupą „Turni”, jako 

podejmującą działania zbrojne. 

Uznając niemożność prowadzenia konspiracji w dotychczasowym kształcie, 

pozbawiony kontaktów z ośrodkami kierowniczymi, „Turnia” zdecydował się prze-

prowadzić szerokie konsultacje ze środowiskami opiniotwórczymi w Krakowie, 

m.in. z metropolitą krakowskim ks. abpem Adamem Sapiehą. W efekcie tych roz-

mów nawiązał kontakt z przedstawicielami władz administracyjnych i politycznych 

reprezentujących tzw. rząd lubelski, a później z komunistycznymi władzami bezpie-

czeństwa i wojskowymi. Po uzgodnieniu warunków wydał odezwę, którą podpisał 

jako p.o. Komendant Okręgu – jak zwracają uwagę badacze tematu, tytułu tego użył 

samozwańczo – wzywającą żołnierzy AK do ujawnienia. Sygnatariuszami odezwy 

byli także d  -ca 6 DP AK, płk dypl. Wojciech Wayda „Odwet”, szef sztabu GO „Śląsk 

Cieszyński” ppłk Władysław Andrzej Aleksander Mojkowski vel Moykowski „Lesz-

czyński” (obydwaj podpisali ją z więzienia), d  -ca Zgrupowania „Żelbet” mjr Dominik 

Ździebło  -Danowski „Kordian”, d  -ca 3 psp AK mjr Józef Badach  -Rogowski „Czachar-

ski” „Skiba”, d  -ca oddziału partyzanckiego „Żelbetu” kpt. Stanisław Gaczoł „Nawara” 

oraz Kierownik Oporu Społecznego ODR w Krakowie, prof. dr Tadeusz Seweryn 

„Socha”. Komisja Likwidacyjna b. AK Obszaru Południowego   - Okręgu Kraków, któ-

ra rozpoczęła działalność 26 września 1945 r., urzędowała w budynku województwa 



51

H I S T O R I A

przy ul. Basztowej. Jej obwodowe odpowiedniki powołano w miastach powiatowych, 

w tym także w Wadowicach. Ostateczny termin ujawnienia dekret o amnestii ustalał 

pierwotnie na dzień 21 września, ale ze względu na znikomy efekt akcji został on 

nowelizacją z 22 września przedłużony do 15 października. Jak podaje M. Korkuć, 

według zachowanych dokumentów w całym woj. krakowskim ujawniło się 8856 (lub 

nawet 9429) żołnierzy AK.15

Nieco inaczej niż w Krakowskiem wyglądała sprawa ujawnienia na terenie Okrę-

gu Śląskiego AK  -DSZ. Część śląskich struktur AK zostało rozbitych przez NKWD 

i UB, a wiosną i latem 1945 r. bezpieka zinfi ltrowała dwa inspektoraty okręgu. Uję-

ty mjr Antoni Siemiginowski „Wiktor”, szef Oddziału II (wywiadu i kontrwywiadu) 

Komendy Okręgu został wypuszczony w celu nawiązania kontaktu z komendantem, 

ppłkiem dypl. Zygmuntem Jankem „Walterem” „Zygmuntem” i nakłonienia go do 

ujawnienia Okręgu. Także część ofi cerów sztabowych i inspektorów uważała, że na-

leży ujawnić Okręg Śląski DSZ. W efekcie ppłk Z. Janke, wbrew opinii DSZ, podjął 

rozmowy z szefem WUBP w Katowicach mjrem Józefem Jurkowskim. Po uzgodnie-

niu warunków ujawnienia utworzono Komisję Likwidacyjną b. AK Okręgu Śląskie-

go w Katowicach, oraz dwie komisje terenowe dla bardziej odległych inspektoratów, 

w Tarnowskich Górach i Bielsku. Płk Antoni Sanojca „Cis” „Kortum” oceniał, że 

„Zygmunt” ujawnił 7000 ludzi na Śląsku, nieco mniejszą liczbę podaje dr J. Niekrasz 

(ponad 6000 akowców) a inni badacze w oparciu o dokumenty UB wykazują, że licz-

ba ta była jeszcze niższa i wynosiła ogółem 5657 osób. Z tego, według dostępnych 

informacji, tylko przed Komisją Likwidacyjną d.s. b. AK w Bielsku ujawniło się 1170 

osób. Być może liczba podawana przez A. Sanojcę odnosiła się do wszystkich żoł-

nierzy b. Okręgu Śląskiego AK  -DSZ, a więc także tych, którzy ujawnili się w komi-

sjach likwidacyjnych na terenie woj. krakowskiego (m.in. w Wadowicach) i dlatego 

jest wyższa od odnotowanej w archiwaliach b. katowickiego WUBP.16 Równocześnie 

należy zwrócić uwagę, iż odezwy ujawnieniowe, mimo, iż np. w Okręgu Śląskim pod-

pisał ją Komendant Okręgu i została ogłoszona przez prasę jako „rozkaz”, nie zostały 

w pełni wykonane. Był to zapewne efekt działalności z jednej strony podziemia na-

rodowego, a drugiej DSZ i rodzącego się WiN. Niewątpliwie na ograniczony zakres 

ujawnienia miała wpływ zdecydowana nieufność społeczeństwa wobec komunistów 

i ich obietnic.

15 Maciej Korkuć, op. cit., s. 300  -303, 310; Adam Dziuba, op. cit., s. 136  -138.

16 Adam Dziuba op. cit., s. 138  -140; Juliusz Niekrasz, op. cit., s. 278; Józef Nowak (Warszawa), (Referat) Dzia-
łalność red. Edwarda Zajączka i przyczynki do działalności konspiracyjnej w czasie okupacji hitlerowskiej na 
Żywiecczyźnie i okolicy – w oparciu o własne uczestnictwo i relacje, s. 79. (kserokopia rękopisu w zbiorach 
MTNZW).



52

H I S T O R I A

Za przykładem wyższych dowództw i dowódców, także w Wadowicach, gdzie 

struktury konspiracji zostały częściowo rozpoznane przez NKWD i UB jeszcze 

w miesiącach wiosennych i letnich, konspiratorzy podjęli decyzję o ujawnieniu. 

Zgodnie jednak z wcześniejszymi ustaleniami, zadecydowano, iż do ujawnienia zgło-

szą się tylko niektórzy dowódcy (z reguły ci, których konspiracyjną rolę UB już roz-

poznało, lub pragnący powrócić do służby państwowej czy wojskowej) a oprócz nich 

tylko ci szeregowi, którzy sami zdecydują się ujawnić. Efekty tej decyzji widoczne 

są przy analizie struktury ujawnionych członków AK w Komisji Likwidacyjnej dla 

spraw byłej AK w Wadowicach. Ponad połowa ujawnionych pełniła funkcje dowód-

cze, dalsze kilkanaście procent to personel średniego szczebla dowodzenia czy łącz-

ności. Szeregowi żołnierze to zaledwie kilkanaście osób, z większości z tzw. bojówek 

dywersyjnych i działającego za Skawą (w GG) 12 pp AK. Starosta wadowicki w spra-

wozdaniu za wrzesień 1945 r. informuje, że już w pierwszych dniach ujawniania 

zgłosiło się „około 60 osób wraz z pokaźną ilością broni, akcja jest w toku”. Z innych 

informacji wynika jednak, że akcja w odniesieniu do żołnierzy AK dała we wrześniu 

niewielki efekt, natomiast nasiliła się w październiku. Potwierdzają to także dostęp-

ne autorowi niniejszego artykułu zaświadczenia ujawnieniowe z Wadowic, z których 

zdecydowana większość datowana jest w drugim tygodniu października. Np. nr 8 

i 31 – 12 października, 65 i 69 – 15 października, 131 – 16 października, 155 i 156 – 

17 października 1945 r. Liczba ujawnionych w Wadowicach wynosi zatem ponad sto 

pięćdziesiąt osób (zbiorczych zestawień na razie nie udało się odnaleźć a najwyższy 

znany numer zaświadczenia ujawnieniowego to 156) ale należy pamiętać, że konspi-

ratorzy z Wadowic ujawniali się także w Bielsku, Katowicach a sporadycznie również 

w Krakowie. Równocześnie zwraca uwagę fakt, że wśród ujawniających się w Wa-

dowicach byli zarówno żołnierze NOW  -AK i AK  -DSZ z Inspektoratu Bielskiego 

Okręgu Śląskiego jak też żołnierze Samodzielnego Podobwodu AK Kalwaria „Dęby” 

i 12 pp AK działającego na terenie Okręgu Krakowskiego (jak wiadomo pułk wcho-

dził w skład GO AK „Śląski Cieszyński”). Z tych powodów konieczne wydaje się także 

zweryfi kowanie niektórych danych statystycznych odnośnie obwodu AK Wadowice, 

opracowanych na podstawie arkuszy ewidencyjnych z ujawnienia i prezentowanych 

przez płka dra M. Starczewskiego w monografi i konspiracji śląsko  -zagłębiowskiej.17

Komisja Likwidacyjna b. AK w Wadowicach urzędowała w budynku Rady Po-

wiatowej (dzisiaj bank Pekao S.A.) na pierwszym piętrze. Kierownicy konspiracji 

(ukrywający się do czasu ofi cjalnego ujawnienia S. Konopka oraz prawdopodobnie 

J. Kita – jak wiadomo, J. i W. Kęskowie aresztowani byli pod koniec lipca przez funk-

17 Mieczysław Starczewski, Ruch oporu…, s. 116  -122.
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cjonariuszy WUBP w Krakowie zaś A. Faron zastrzelony został w Wadowicach) 

podjęli decyzję, że jej przewodniczącym będzie występujący jako komendant ob-

wodu ppor. T. Kowalczyk „Błyskawica” a zastępcą występujący w roli d  -cy batalionu 

„Chrobry” – „Oręż” kpt. Bronisław Malinowski „Bohun”. Obserwatorem ujawniania 

ze strony UB był rozpracowujący wadowicką AK referent Marian Góralczyk. Wy-

znaczenie T. Kowalczyka oraz B. Malinowskiego miało na celu zakamufl owanie rze-

czywistego kierownictwa konspiracji i upozorowanie, że do ujawnienia przystąpiła 

całość struktur dowódczych Obwodu Wadowice.

Nieco inaczej przebiegał proces ujawniania się żołnierzy BCh. Część z nich – 

ale przecież nieformalnie – ujawniła się już w momencie instalowania organów tzw. 

władzy ludowej, m.in. wstępując w szeregi MO. Tak było i w wadowickiem, gdzie 

zgodnie z rozkazem konspiracyjnych przełożonych żołnierze BCh  -LSB z oddziałów 

Władysława Smagły „Oskarda” i Zygmunta Pieczary „Drania” przystąpili do organi-

zowania posterunków MO. Ze względu na niezbyt liczne kadry tzw. grup operacyj-

nych, przybyłych do Wadowic z Jarosławia i Rzeszowa, komuniści przyjęli tę pomoc 

bez protestu, aczkolwiek, jak wykazały późniejsze wydarzenia, szybko wyeliminowali 

niepewnych politycznie a uczciwych bechowców ze służby. Szerzej opisuje tę sytuację 

m.in. M. Korkuć18, zatem powtarzanie znanych danych nie wydaje się tu konieczne. 

Ważne jest zwrócenie uwagi na fakt, że właśnie z tej grupy (Oddział BCh  -LSB „Groń”) 

pochodził m.in. Mieczysław Wądolny, zatrudniony na Posterunku MO w Wadowi-

cach a później w KPMO oraz jego późniejszy podwładny Ignacy Sikora „Prawy”. 

Prawdopodobnie z tej grupy wywodził się także Bronisław Fryc „Twardy” służący na 

Posterunku MO w Zembrzycach. Obydwaj dowódcy oddziałów LSB objęli funkcje 

dowódcze w MO, W. Smagło został „podkomendantem” KPMO, czyli – aczkolwiek 

niezbyt formalnie – zastępcą komendanta powiatowego, natomiast Z. Pieczara ko-

mendantem Posterunku MO w Budzowie. Pełnili oni swoje funkcje do lata 1945 r. 

kiedy jako żołnierze BCh i jako „wrogi element” różnymi metodami zmuszani byli 

do rezygnacji ze służby w MO, mimo rozpoczętej akcji ujawniania ludowców. Par-

tyzanci i członkowie BCh i LSB stanowili w tym pierwszym okresie większość kadry 

we wszystkich prawie jednostkach MO w powiecie wadowickim, poza posterunkami 

w Andrychowie i Wieprzu, gdzie władzę objęli ludzie ujawnieni jako członkowie AL 

z rejonu Andrychowa i Targanic. Także komendant powiatowy MO, ppor. Konstanty 

Gieruszczak wywodził się z tej grupy.

Rozmowy w sprawie ofi cjalnego ujawnienia żołnierzy BCh sfi nalizowano w ska-

li krajowej we wrześniu 1945 r. Ofi cerów rejestrowały Komisje Rejestracyjne przy 

18 Maciej Korkuć, op. cit., s. 125  -128.
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Dowództwach Okręgów Wojskowych (w przypadku pow. wadowickiego w DOW 

nr V w Krakowie) a szeregowych rejestrowano po prostu we właściwej miejscowo 

RKU, zatem w opisywanym przypadku w Wadowicach. Oprócz przedstawicieli BCh 

oraz ludowego WP w komisjach Likwidacyjnych b. BCh także zasiadali obserwato-

rzy z ramienia UB.19

Niektóre społeczne reperkusje pookupacyjne

Jednym z ważniejszych problemów, których załatwienie stanowiło pierwszo-

planowe kwestie dla konspiracji NZW w wadowickiem była sprawa sprawiedliwego 

rozliczenia czy ocenienia osób, które w latach okupacji sprzeniewierzyły się w róż-

noraki sposób polskości. Ze względu na specyfi kę ziem włączonych do Rzeszy, pro-

blemem zachodniej części powiatu była nie tylko sprawa tzw. volkslisty, ale przede 

wszystkim osób, które współpracowały z hitlerowskimi władzami ofi cjalnie, czy tym 

bardziej zakulisowo, szkodząc polskiemu stanowi posiadania. Problem volkslisty, ze 

względu na ograniczony zasięg na terenie powiatu wadowickiego, nie stanowił za-

grożenia w czasie okupacji. Posiadacze niemieckiej listy narodowościowej względnie 

uprzywilejowani przynależnością do innych list narodowych (białoruskiej, ukraiń-

skiej, czy tzw. białorosyjskiej) stanowili stosunkowo nieliczną grupę, a w dodatku 

byli bardzo dokładnie rozpoznani przez struktury PPP i znani wśród swoich współ-

mieszkańców. Ze względu na nieszkodliwość dla miejscowego (pozostałego w Wa-

dowicach czy okolicy) elementu polskiego, większość nie była napiętnowana, tym 

bardziej, że o przyjęciu list niepolskich decydowały bardzo różne pobudki, w tym 

w niektórych wypadkach aprobata struktur konspiracji wynikająca z potrzeb PPP. 

Niewątpliwie najczęstszą przyczyną decyzji o przyjęciu obcej listy narodowościowej 

był zwykły konformizm, w Wadowicach odnotowano także co najmniej kilka przy-

padków usiłowania obrony w ten sposób rodzin przed represjami czy prób ratowania 

członków rodziny, którzy znaleźli się w niemieckich więzieniach i obozach. Według 

danych kontrwywiadu NOW  -AK problem volkslisty w Wadowicach był znacznie 

mniej dolegliwy, niż np. w Andrychowie, ponieważ procentowo dotknął mniejszego 

odsetka miejscowej ludności. Wynikało to prawdopodobnie z poddania miejscowej 

inteligencji represjom już od początku okupacji oraz faktowi licznych przesiedleń za 

Skawę (do GG) a w 1942 r. masowej akcji wysiedleń do tzw. Polenlagrów w rejonie 

Bogumina (obecnie Czechy). Trzeba także pamiętać, iż część volksdeutschów na tym 

terenie nie była przedwojennymi mieszkańcami ziemi wadowickiej, ale przybyszami, 

19 Maciej Korkuć, op. cit., s. 302  -304.
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głównie ze Śląska lub Zaolzia. W efekcie w Wadowicach i okolicy kontrwywiad pod-

ziemia zidentyfi kował ok. 400 osób posiadających niemiecką lub inne niepolskie listy 

narodowościowe. Co najmniej kilkanaście z tych osób (względnie rodzin) zamiesz-

kiwało poza samymi Wadowicami: w Choczni, Gorzeniu Górnym, Jaszczurowej, Po-

nikwi, Radoczy, Świnnej Porębie, Tarnawie Dolnej. 

Problem volkslisty na wschodnich ziemiach powiatu przedstawiał się nieco ina-

czej, dlatego, że w GG przyjęcie volkslisty było poza bardzo wyjątkowymi wypadka-

mi deklaracją zdrady narodowej, czego o volksliście na ziemiach włączonych do III 

Rzeszy nie można w tak oczywisty sposób powiedzieć. Różnica wynikała z charakte-

ru polityki osiedleńczej okupanta wobec mieszkańców obydwu terenów.20

Asumpt do nieprawidłowego potraktowania sprawy volksdeutschów dał stosu-

nek do nich wkraczających wojsk sowieckich. Zwłaszcza w pierwszych dniach za-

chowywały się one bardzo brutalnie praktycznie wobec wszystkich mieszkańców 

Wadowic, ale „Niemców” traktowano z reguły bezwzględnie. Wynikało to zapewne 

z przeświadczenia, że po przekroczeniu granicznej dotychczas rzeki Skawy, ze wszyst-

kimi atrybutami kordonu – szlabanami, zasiekami, budkami strażniczymi itp. – wie-

lu Sowietów uważało, iż znajdują się już „w Giermanii”. Zarówno w Wadowicach, 

jak i sąsiednich miejscowościach, kradzieże i pobicia były praktycznie na porządku 

dziennym, odnotowano także kilkadziesiąt gwałtów (mowa o zgłoszonych czy zna-

nych ofi cjalnie, zapewne rzeczywista ich skala czyli tzw. „ciemna liczba” jest znacznie 

większa). W pierwszym tygodniu okupacji sowieckiej aresztowano co najmniej kil-

kanaście osób, nie tylko volksdeutschów czy reichsdeutschów, ale przede wszystkim 

obywateli polskich, oskarżanych np. jako właścicieli nieruchomości, przedwojennych 

funkcjonariuszy państwowych czy fakt bycia emigrantami rosyjskimi lub ukraiński-

mi. Osoby te wywieziono przez obóz zbiorczy w Krakowie do łagrów w Zagłębiu Do-

nieckim (Donbas), na Uralu i Kaukazie. Co najmniej kilka z tych osób nie powróciło 

do Wadowic z zesłania. Te fakty wymagają dalszych pogłębionych badań. Na szczę-

ście aresztowania te nie dosięgły struktur PPP, które były dobrze zakonspirowane.

Równocześnie już w pierwszym dniu po zajęciu Wadowic sowieci rozpoczęli 

regularne wyłapywanie „Niemców”, czyli volks  - i reichsdeutschów, których jako ko-

lumny więźniów pognano w stronę Andrychowa i dalej na zachód, jako osłonę nacie-

rających wojsk Armii Czerwonej. Według znanych relacji, grupy ujętych w Wadowi-

cach dotarły aż do rejonu Bulowic, Kęt i Kobiernic, skąd po kilku dniach skierowano 

ich z powrotem ze względu na zatrzymanie się frontu. Część więźniów z tych kolumn 

20 Relacje i informacje Antoniego Bohdanowicza i Ireny Kowalczykowej  -Kamieńskiej. Szerzej o tej problematyce 
piszą m.in.: Czesław Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. I, Warszawa 1970 oraz Leszek Olej-
nik, Zdrajcy narodu? Losy volksdeutschów w Polsce po II wojnie światowej, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006.
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zginęła po drodze nie tylko wskutek niemieckiego ostrzału. Dla złapanych, zarówno 

tych, którzy powrócili z owego „marszu śmierci”, jak też ujętych w kolejnych dniach, 

utworzono w Wadowicach specjalny obóz, podlegający władzom NKWD. Więk-

szość pojmanych umieszczono w barakach dawnego obozu RAD (Reichs Arbeits 

Dienst – niemiecka Służba Pracy Rzeszy) przy al. Wolności, a mniej liczną gru-

pę w gmachu więzienia. Ze względu na fakt, iż część oddziałów liniowych NKWD 

przesunęło się w ślad za frontem na zachód, komendantura sowiecka zażądała od 

PUBP ustanowienia straży przy tym obozie. Pozwoliło to na wprowadzenie w szeregi 

strażników kilku żołnierzy NZW. Mieli oni nie tylko strzec więźniów, ale także 

pilnować, aby nikt, w miarę możliwości nawet sowieccy zwierzchnicy z NKWD, 

nie dopuszczał się przestępstw wobec osadzonych, do czasu praworządnego ich 

osądzenia. Tylko w okresie 30 marca – 25 lipca 1945 r. z różnych przyczyn zmarło 

w wadowickim obozie 50 osób. Wiosną 1945 r. (na przełomie kwietnia i maja) 

w związku z fatalnym stanem więźniów oraz zagrożeniem epidemicznym dla Wa-

dowic, funkcję lekarza obozu objął ochotniczo (po uzgodnieniu z kierownictwem 

NZW) lekarz miejski Witold Banaś. Z nieco późniejszego sprawozdania kierowni-

ka Nadzoru Prokuratorskiego Ministerstwa Sprawiedliwości Adolfa Dąba skiero-

wanego do ministra sprawiedliwości wynika, że w obozach pracy podległych SSK 

w Krakowie (były to poza uwzględnionym osobno w sprawozdaniu Obozem Pra-

cy w Jaworznie, obozy w Mikuszowicach, Oświęcimiu i Wadowicach) jeszcze we 

wrześniu 1945 r. osadzonych było 1845 osób, spośród których właśnie zwolniono 

285. W sprawozdaniu tym przedstawiono jedynie stan obozu w Mikuszowicach 

(56 więźniów) przy czym nie wspomina się o połączonym z nim wcześniej obo-

zie w Żywcu, zlikwidowanym najprawdopodobniej już w lipcu  -sierpniu 1945 r., 

zatem pozostałe osoby (około 1800) musiały być osadzone w Oświęcimiu i Wa-

dowicach. W innych dokumentach oceniano pojemność obozu oświęcimskiego 

na 1500 ludzi, ale według danych z 11 września 1945 r. w obozie tym przebywało 

1094 więźniów. Jest więc bardzo prawdopodobne, iż w Wadowicach przetrzymy-

wano wiosną i latem 1945 r. nawet ok. 700 osób. Należy dodać, że obozy miku-

szowicki i żywiecki uznawane były przez Departament Więziennictwa i Obozów 

MBP za tzw. dzikie, natomiast obozy oświęcimski i wadowicki funkcjonowały ofi -

cjalnie w strukturach DWiO MBP.21

21 Relacje i informacje Antoniego Bohdanowicza, Nadziei Drożdżówny  -Stanclikowej  -Roszczynowej, Ireny Kowal-
czykowej  -Kamieńskiej, Zbigniewa Putyry. Materiały i informacje MTNZW. Maciej Korkuć, op. cit., s. 162; Mariusz 
Kulczykowski, Dwa wieki miasta Andrychowa 1765  -1965, Kraków 1964, s. 102  -103; Bogusław Kopka, Obozy pracy 
w Polsce 1944  -1950. Przewodnik encyklopedyczny, s. 142, 147  -148, 163  -164, 176, Aneks, s. 329  -336; Tadeusz Wolsza, 
Obozy na ziemiach polskich w latach 1945  -1956 (ze szczególnym uwzględnieniem obozów pracy przymusowej), [w:] 
Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. Tomasz Szarota, Warszawa 2001, s. 80  -98.
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Obóz wadowicki istniał do października 1945 r. po czym w związku z tzw. po-

stępowaniami rehabilitacyjnymi oraz weryfi kacyjnymi więźniowie byli zwalniani do 

swoich poprzednich miejsc zamieszkania (tym, których poprzednie mieszkanie było 

zajęte przydzielano inne). Według danych z 1945 r. tylko na terenie działania Poste-

runku MO w Wadowicach zamieszkiwały 154 osoby oskarżone o przynależność lub 

staranie się o volkslistę. Oprócz Wadowic byli to mieszkańcy: Barwałdu Średniego, 

Choczni, Kleczy Dolnej i Górnej, Radoczy i Woźnik. Z kolei w Andrychowie odno-

towano co prawda tylko nieco ponad 70 volksdeutschów ale łącznie z przyległymi 

miejscowościami około 200. Wspomniane postępowania rehabilitacyjne, oraz nie-

liczne konieczne procesy karne, ostatecznie rozstrzygnęły sprawę volksdeutschów22.

Znacznie poważniejszą i palącą sprawą, niż ocena postaw volksdeustchów, była 

konieczność rozliczenia tych mieszkańców Wadowic i powiatu, którzy w czasie 

okupacji zajmowali się donosicielstwem na rzecz niemieckiej policji i żandarmerii, 

a także tzw. szmalcownictwem. Te niechlubne zjawiska odnotowano w Wadowi-

cach, Andrychowie, Kalwarii i niektórych wsiach powiatu. Nie wszystkich zdążyły 

ukarać sądy PPP. W przypadku Wadowic grupa taka (m.in. kilku niższych pracow-

ników miejskich kierowanych przez przedwojennego pracownika magistratu Kobzę 

vel Kobzowskiego) działała najpierw pod nieformalną ochroną a później wręcz na 

zlecenie niemieckiego sekretarza magistratu i policji inspektora Seli (znanego tak-

że z alkoholizmu i skłonności łapówkarskich) i pod nadzorem Schupo.23 Trudnili 

się oni donoszeniem na współmieszkańców oraz wymuszaniem łapówek dla siebie 

22 Bogusław Kopka, op. cit., s. 31  -47. Szerzej o tej problematyce także: Czesław Madajczyk, Polityka III Rzeszy 
w Okupowanej Polsce, oraz: Niemcy w Polsce 1945  -1950. Wybór dokumentów, pod red. Włodzimierza Borodzie-
ja i Hansa Lemberga, t. II: Polska Centralna. Województwo śląskie, wybór i oprac. Ingo Eser i Jerzy Kochanow-
ski, Warszawa 2000.

23 Schutzpolizei – Policja Ochronna – policja porządkowa w miastach. W niemieckiej strukturze burmistrz był 
zwierzchnikiem (kierownikiem) policji ochronnej. W jego imieniu bezpośredni administracyjny nadzór nad policją 
sprawował sekretarz jednostki administracyjnej, którym w Wadowicach był do chwili swej samobójczej śmierci in-
spektor miejski (stadtinspektor) Sela. Urząd burmistrza Wadowic w okresie okupacji nosił ofi cjalne nazwy:

 – Der Kommissarische Bürgermeister Verwaltung Wadowitz Land (od stycznia 1940 r.), a później
 – Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Wadowitz (od jesieni 1940 r. z dodatkiem O/S.).
 Używano wtedy równolegle nazwy: – Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde.
 Od maja 1941 r. wprowadzono nazwę:
 – Der Amtskommissar des Amtsbezirkes Wadowitz O/S. (lub Oberschlesien względnie Oberschles.)
 Równolegle używano: – Der Amtskommissar als Ortspolizeiverwalter.
 Przez co najmniej pół roku w 1941 r. używano nazw Bürgermeister i Amtskommissar w różnych kombinacjach rów-

nolegle z powodu zużywania przez Niemców starych blankietów i pieczęci. 
 Od zakończenia zarządu wojskowego (październik 1939 r.) co najmniej do października 1942 r. komisarycznym 

burmistrzem Wadowic a później komisarzem rządowym obwodu był Kuhnert, co najmniej od maja 1943 r. funkcję 
komisarza rządowego objął Weiss  -Marbach.

 Placówka policji ochronnej używała nazw: Schutzpolizei  -dienstabteilung Wadowice, Schutzpolizei  -dienstabteilung 
in Wadowice a później Schutzpolizeidienstabteilung Wadowitz. Komendantem jej był przez cały okres okupacji Po-
lizei Meister a później Oberleutnant d. Schupo Borsutzky, zaś siedziba mieściła się w budynku magistratu z wejściem 
od strony plebanii, oraz w kamienicy Klugerów przy Rynku (ówcześnie Adolf Hitler Platz) nr 8.
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i swojego szefa, a co najmniej kilku z nich uczestniczyło w Wadowicach i okolicy 

w pościgach za Żydami ukrywającymi się i usiłującymi przedostać przez granicę do 

Generalnego Gubernatorstwa. Po utworzeniu getta w Wadowicach jako jedyni nie 

Niemcy i nie mieszkańcy getta, mieli oni także wstęp na teren wydzielony, z czego 

korzystali obiecując udzielenie pomocy zwożonym z innych miejscowości Żydom, 

wyłudzali od nich pieniądze, kosztowności i inne dobra, po czym ograbiwszy ich 

żadnej pomocy nie udzielali. Po ostatecznej likwidacji getta, za namową wspomnia-

nego urzędnika policji i pod jego nadzorem burzyli budynki i przekopywali teren by-

łego getta w poszukiwaniu skrytek z ukrytym mieniem pożydowskim. Najcenniejsze 

znalezione przedmioty, kosztowności i pieniądze przekazywali „prywatnie” Seli. Po-

pełniali tym zatem także przestępstwo wobec władz niemieckich, bowiem wszystkie 

przedmioty należące do wywiezionych do komór gazowych Żydów należały według 

prawa okupacyjnego do Rzeszy. Tymczasem nie zgłaszali owych znalezisk ofi cjalnie 

ale przekazywali swemu szefowi, który, jak się okazało, przywłaszczał je i prowadził 

różne transakcje czarnorynkowe. Proceder ten prowadzony był na tak masową ska-

lę, że zwrócił uwagę zarówno kontrwywiadu NOW i AK oraz przedstawicieli PDR, 

jak też policyjnych władz niemieckich. Ponieważ w środowisku konspiracji sprawę 

uznawano za wstydliwą dla reputacji Polaków, a głównym sprawcą i organizato-

rem przestępstw oraz ich benefi cjentem był i tak funkcjonariusz niemiecki, naj-

bardziej wysługujący mu się Polacy otrzymali ostrzeżenia, a dowody na Niemca 

podsunięto jego kolegom z wadowickiego posterunku Schupo. Kiedy sprawa zo-

stała ujawniona, Sela zagrożony zesłaniem do obozu lub w najlepszym wypadku 

do karnej jednostki na froncie wschodnim, popełnił samobójstwo w zamieszki-

wanym przez siebie domu przy al. Wolności.

W 1945 r. część spośród polskich szmalcowników stanęła przed prokura-

torem SSK w Krakowie, ale wtedy okazało się, że albo oni albo niektórzy z ich 

najbliższych zostali pracownikami PUBP oraz członkami PPR i znaleźli się pod 

swoistym parasolem ochronnym nowej władzy. Być może dla UB wygodny był 

fakt, że niektórzy funkcjonariusze mogli być trzymani na „smyczy” kompromitu-

jących ich materiałów. Niemniej jednak Prokuratorowi SSK w Krakowie udało się 

oskarżyć kilka osób ze wspomnianej grupy. Jako świadkowie w procesie zeznawać 

mieli m.in. A. Faron i jego matka. W efekcie grupa byłych szmalcowników pracu-

jących w PUBP postanowiła zlikwidować por. Farona, mimo prowadzonego prze-

ciwko niemu śledztwa o powiązania z podziemiem i polecenia ujęcia go żywcem, 

dla uzyskania informacji o konspiracji. Ofi cjalnie bowiem poszukiwano Farona 

w związku z jego zniknięciem ze służby w RKU. Byli szmalcownicy nie usiłowali 

nawet zachować pozorów próby ujęcia por. Farona, ale oddali serie w jego plecy 
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bez ostrzeżenia w momencie gdy matka otwierała mu drzwi mieszkania. Śmier-

telnie postrzelony na progu rodzinnego domu 18 lipca przy ul. Karmelickiej (tzw. 

boczna) zmarł 5 sierpnia 1945 r. w wadowickim Szpitalu Powszechnym, pilno-

wany przez funkcjonariuszy PUBP, którzy starali się utrudniać dostęp do niego 

nawet personelowi lekarskiemu.24

Łącznie kilkadziesiąt osób spośród wysługujących się Niemcom, a pozosta-

łych na terenie ziemi wadowickiej po jej zajęciu przez sowietów, stanęło przed 

SSK w Krakowie i zasądzonych zostało na różne kary, w tym nawet na karę śmier-

ci, którą w kilku przypadkach wykonano. Odnotować jednak należy, że w co naj-

mniej kilku przypadkach zapadły wyroki uniewinniające i to nawet w stosunku 

do funkcjonariuszy niemieckiej policji (Schupo, a także Kripo – Kriminalpolizei 

– Policja Kryminalna) oraz żandarmerii (Gendarmerie – policja porządkowa na 

terenach wiejskich).

Kontrolować komunistów

Ważnym aspektem w badaniu konspiracji pod drugą okupacją jest sprawa 

przenikania konspiratorów do organów ofi cjalnych władz. Tworzone w oparciu 

o sowieckie NKWD i bagnety Armii Czerwonej struktury państwa komunistycz-

nego, kadrowo zasilane były głównie przez byłych działaczy komunistycznych 

oraz żołnierzy AL. Nie było ich jednak tak wielu, ilu było koniecznych dla pełnego 

opanowania terenu. Tymczasem inicjatywy aktywnego wchodzenia w ofi cjalne 

instytucje władzy ludowej rozważano w różnych strukturach PPP coraz poważ-

niej w miarę wkraczania na ziemie polskie Armii Czerwonej i wrogiego stosun-

ku nowych władz do administracji przygotowanej przez podziemie. W efekcie 

koncepcje owego wchodzenia w struktury komunistyczne nieobce były zarówno 

przywódcom AK, jak i BCh, NOW a nawet NSZ. Różniły się jedynie przyjmowa-

nymi rozwiązaniami praktycznymi, a te podyktowane były głównie możliwościa-

mi jawnej lub niejawnej działalności.

Ze względu na uzasadnioną niewiarę w dobre intencje komunistów, podzie-

mie narodowe już od połowy 1944 r. przygotowywało się do nowej sytuacji po-

litycznej na ziemiach polskich. W odróżnieniu od znacznie uwojskowionej AK, 

a także BCh nie posiadających zbyt dużego zaplecza inteligenckiego czy facho-

wych kadr urzędniczych, SN dysponowało znaczącym zasobem fachowców cy-

24 Relacje i informacje Stanisława Barysa, Antoniego Bohdanowicza, Irmgardy Faron, Michała Farona, Ireny 
Kowalczykowej  -Kamieńskiej, Włodzimierza Piotrowskiego, Teresy Siwiec  -Cielebon.
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wilnych z różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Proweniencja 

ideowa narodowców utrudniała im jednak nawet legalne wstępowanie do służ-

by administracyjnej a zdecydowanie uniemożliwiała pełnienie jej w organach 

bezpieczeństwa publicznego państwa komunistycznego. Mając takie możliwości 

i uwarunkowania planowano m.in. jak największe nasycenie instytucji nowej wła-

dzy przez nieujawnionych członków podziemia narodowego. Plan ten miał dwa 

podstawowe cele – rozpoznawanie i przeciwdziałanie antypolskim i nieprawo-

rządnym działaniom administracji komunistycznej i łagodzenie ich skutków, oraz 

prowadzenie wewnętrznej infi ltracji struktur nowej władzy w celu jej skutecznego 

sparaliżowania.

Późnym latem 1944 r. W. Kęsek polecił opracowanie planu działania dla ludzi 

mających znaleźć się w organach bezpieczeństwa i administracji. Zadanie przy-

gotowania kadr – wyłonienia ludzi i odpowiedniego ich doszkolenia – otrzymali 

w zakresie poszczególnych działów: ppor. Franciszek Kowalczyk „Leszek” (we-

dług dostępnych danych związany także z siatką wywiadowczą NSZ) – wyłonienia 

kadr do administracji publicznej (państwowej) i samorządowej, ppor. Leszek Bu-

kojemski „Lucjan” – kandydatów do aparatu bezpieczeństwa oraz ppor. Piotr Siu-

ta „Lop” (rzeczywisty komendant PKB PDR Wadowice, czyli podziemnej Policji 

Państwowej przy Delegacie Rządu) – kandydatów do policji. W wyniku tych prac 

ustalono, że do MO oraz UB wprowadzeni zostaną najbardziej zaufani i spraw-

dzeni bojowo żołnierze dotychczasowego oddziału „Las”  -„Błyskawica”  -„Dąb”-

 -„Orzeł” oraz bojówek dywersyjnych obwodu Wadowice.

W wyniku tego planu na przełomie stycznia i lutego 1945 r. do PUBP25 przy-

jęci zostali m.in.: Bronisław Byrski „Dziki”, Józef Czech „Sęp”, Jan Kapała „So-

sna”, Piotr Karpiński „Szyjka”, Józef Kita „Kos” „Strzała”, Franciszek Styła „Bocian” 

„Bosy” „Dagobert”, Rudolf Wcisło „Silny”, Józef Woźniak „Biały” i Jan Ziomkow-

ski „Śmiały” (nie są to wszyscy żołnierze NOW, którzy weszli w struktury wa-

dowickiego PUBP, ale tylko ci, których udało się później rozpracować bezpiece). 

Co najmniej kilku innych uniknęło rozpracowania, ponieważ wyjechali na tzw. 

Ziemie Zachodnie i pełnili służbę w UB na terenie Dolnego Śląska. Ci którzy pod-

jęli służbę w PUBP w Wadowicach ze względu na posiadane wykształcenie objęli 

stanowiska kierownicze, głównie w referacie śledczym i referacie do „walki z ban-

dytyzmem”, jak komuniści określali pion walki z podziemiem (z walką z rzeczy-

25 Po kilkudniowej „gościnie” tworzącego PUBP Władysława Kubki w budynku Starostwa Powiatowego (pl. Ko-
ściuszki 4) oraz siedzibie NKWD (kamienica Hommé’ych przy Rynku 6) na stałą siedzibę PUBP wybrano 
wzniesioną w l. 1937  -38 kamienicę dentysty Maksymiliana Goldbergera mieszczącą się na rogu ulic 3 Maja 
i Sienkiewicza.
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wistym bandytyzmem, plagą tamtych lat, nie miał on nic wspólnego). Zaledwie 

niewielki ślad opisanych wydarzeń znaleźć można w książce „Oddali życie w walce 

o nową Polskę” wydanej w 1987 r., gdzie odnotowano:

„Do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wadowicach została 

przyjęta grupa członków NOW, zdemaskowana w czerwcu 1945 r.”26

Na tę informację powołuje się także m.in. M. Korkuć27, który jednakże równocze-

śnie oddziela ten fakt od wstąpienia do służby w PUBP „AK  -owca J. Ziomkowskie-

go”. Jak powyżej wykazano, J. Ziomkowski był członkiem wspomnianej grupy NOW. 

Całkowicie nieprawdziwa jest informacja o zdemaskowaniu całej tej grupy w czerwcu 

1945 r. Faktycznie po aresztowaniu Ziomkowskiego, pod koniec maja 1945 r. z PUBP 

zwolniono tylko J. Czecha. Prawie dwa miesiące później, pod koniec lipca zdemasko-

wano tylko szefa grupy NOW, S. Konopkę, pracującego zresztą w KPMO. Te wsypy 

nie pociągnęły za sobą kolejnych sukcesów bezpieki. Pozostali żołnierze NOW praco-

wali w Wadowicach, lub w jednostkach do których byli przeniesieni znacznie dłużej. 

I tak, w kolejności chronologicznej: J. Kapała zwolniony został z PUBP w Wadowicach 

dopiero 6 grudnia 1945 r. a J. Kita 13 stycznia 1946, B. Byrski zdezerterował dopiero 

w styczniu 1946 r., po przeniesieniu do PUBP w Limanowej, J. Woźniak zwolniony 

został z PUBP w Wadowicach 1 kwietnia 1946 r. za zatajenie służby w AK a R. Wci-

słę zwolniono 1 czerwca 1946 r. po przeniesieniu do MUBP w Zakopanem, za zata-

jenie faktu przynależności do NOW  -AK, F. Styła po krótkim okresie pracy w PUBP 

przeszedł do KPMO, gdzie pracował w referacie śledczym do października 1946 r. 

kiedy zdezerterował do oddziału „Mściciela”, P. Karpiński zwolniony został z PUBP 

w Olkuszu, dokąd go przeniesiono, dopiero 1 lipca 1947 r., wskutek podejrzenia, że 

sympatyzuje z PSL i pomógł zbiec osobie aresztowanej28. Warto zauważyć, że mimo 

różnych ofi cjalnie podawanych pretekstów ich odejścia ze służby w UB, z reguły po-

zbyto się ich po tym, jak ujawnili swoją przynależność do AK (J. Kapała, J. Kita) lub 

z powodu jej nieujawnienia. Zatem owo chełpliwe twierdzenie autorów propagando-

wego wydawnictwa o „zdemaskowaniu w czerwcu 1945 r.” ma się nijak do faktów hi-

storycznych. W rzeczywistości rozpracowanie tej grupy i połączenie materiałów śled-

czych wobec nich nastąpiło dopiero w l. 1951  -52 po aresztowaniu J. Kęska i odkryciu 

26 Oddali życie w walce o nową Polskę, PWN Warszawa  -Kraków 1987, s. 55.

27 Maciej Korkuć, op. cit., s. 133.

28 AIPN Kr, IPN Kr 074/51/1 Charakterystyka Organizacji: Narodowa Organizacja Wojskowa, k. 6  -7, 32  -36; AIPN 
Kr, IPN kr 074/52/2, Charakterystyka Organizacji: Narodowa Organizacja Wojskowa, k. 17, 21, 37, 41, 44, 46, 
82, 87 i 91.
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archiwum NOW, a w czasie będących realizacją wspomnianej wcześniej dyrektywy 

MBP wzmożonych dochodzeń WUBP Katowice i MBP przeciwko członkom NOW 

Okręgu Cieszyńsko  -Podhalańskiego oraz rozpracowaniu osób związanych z siatkami 

informacyjnymi emigracyjnego Rządu RP.

Podobna jak w PUBP sytuacja wytworzyła się w KPMO29, gdzie znaleźli się: 

Franciszek Jeż „Apollo” „Jurek”, Szczepan Konopka „Diabeł” „Dobosz”, Franciszek 

Kowalczyk „Leszek”, Edward Legut „Wicher”, Piotr Siuta „Lop” i Stefan Woszczyk 

„War”. W KPMO zatrudnił się także, ale dopiero od czerwca 1945 r., Antoni Zarem-

ba, w czasie okupacji żołnierz AK (równocześnie członek siatki Kowalczyka z NSZ) 

którego jednak skierowano do Posterunku MO w Zawoji. Grupa NOW w większości 

objęła funkcje w referacie śledczym, którego szefem został S. Konopka. Zdziwienie 

mógłby budzić fakt, że najbardziej przygotowany do pracy policyjnej P. Siuta, przed-

wojenny funkcjonariusz KPPP i Posterunku PP Wadowice, zajął skromne stanowisko 

referenta śledczego a tylko nieformalnie zastępcy S. Konopki. Wiadomo jednak, że ze 

względu na swoje kwalifi kacje policyjne oraz kontrwywiadowcze (był przez 14 lat po-

licjantem PP – jako posterunkowy i starszy posterunkowy – na pograniczu RP, w woj. 

wołyńskim) zajął się on m.in. rozpracowywaniem mianowanego przez komunistów 

komendanta powiatowego, K. Gieruszczaka. Jedynie F. Jeż wraz z niezwiązanym or-

ganizacyjnie, ale przekazującym mu wszystkie informacje Adamem Skoniecznym 

znaleźli się w strukturze kancelarii ogólnej, A. Skonieczny jako księgowy i kierownik 

administracyjno  -gospodarczy KPMO a F. Jeż jako ofi cer broni i kierownik magazynu 

dowodów rzeczowych. Opanowano także służbę więzienną, gdzie znaleźli się: ppor. 

Edward Bąk „Strzemię” „Zając” „Walenty Zając”, ppor. Józef Dębski, ogniom. Stani-

sław Miarka „Sawa”, Józef Padło, Stanisław Padło „Staszek” i sierż. Jan Ochman „Jano”. 

Z tej grupy J. Dębski został kierownikiem administracyjno  -gospodarczym więzienia, 

a E. Bąk komendantem ochrony „obozu dla volksdeutschy”.

Zgodnie z planem żołnierze NZW zgłosili się także do służby wojskowej, jak 

np. por. A. Faron „Błyskawica” „Topór”, który przyjęty został do RKU Wadowice 

jako kierownik jednego z referatów, a także ppor. Mieczysław Wołczyński „Kali-

na” „Malina” „Belina”. Ze względu na obecność w mieście silnej załogi sowieckiej 

podległej komendantowi wojennemu majorowi Fiodorowi Bałbinskiemu30, z kilku-

29 KPMO mieściła się w budynku Zapałowiczów przy pl. Kościuszki 14, a część jej agend (w tym m.in. areszty) 
w budynku Starostwa Powiatowego (kamienica Dworaków i Golańskich przy pl. Kościuszki 4).

30 Wojenna komendantura miasta mieściła się w kamienicy Krzysztoforskich przy ul. 3 Maja (wcześniej i obecnie 
Lwowskiej, w okresie PRL – 1 Maja) obecny nr 8. Na parterze mieściły się m.in. magazyny zdobyczy wojennej, w tym 
broni, dlatego też tam (w pomieszczeniach obecnej pizzerii „Lotos”) znalazł się magazyn broni organizujących się 
KPMO i PUBP.
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osobową ekipą NKWD pod kierownictwem lejtnanta Iwana Kałamackiego31, prace 

infi ltracyjno  -wywiadowcze w wojsku i organach bezpieczeństwa wymagały wielkiej 

ostrożności. To prawdopodobnie ekipa sowiecka, a nie polski komendant RKU, 

załatwiła rozkaz wysłania por. A. Farona do jednostki frontowej, mimo, iż wojna 

dobiegała końca. W efekcie Faron – o czym już wspomniano – zmuszony został do 

„dezercji” z RKU. Ukrywając się w rejonie Gorzenia i Kaczyny ponownie objął do-

wództwo pozostających nadal w konspiracji żołnierzy bojówki dywersyjnej i spra-

wował je aż do 18 lipca 1945 r., kiedy wytropili go funkcjonariusze UB i śmiertelnie 

postrzelili na progu rodzinnego domu.

Do RKU zgłosili się także żołnierze związani z innymi strukturami kon-

spiracji względnie nie uczestniczący w działalności podziemnej. Najbliższym 

współpracownikiem por. A. Farona został ppor. (później kpt.) Feliks Kwarciak 

„Staszek” „Rola” „Skawa” „Siwy”. Według niektórych źródeł miał on kontakty 

z konspiracją krakowską, stąd w wielu relacjach późniejszych uznawany był 

za pełnomocnika DSZ lub organizacji „Nie” na powiat Wadowice. Nie ma na 

to dowodów, ale jest to wersja prawdopodobna, tym bardziej wobec faktycz-

nego przejęcia od jesieni 1945 r. przez Kwarciaka dowództwa nad większo-

ścią sił podziemia na terenie ziemi wadowickiej, a od jesieni 1946 r. nad ich 

całością. Przy tym to właśnie Kwarciak nawiązał w połowie 1946 r. kontakt 

z kierownictwem Armii Polskiej w Kraju utrzymując w ten sposób wadowic-

kie podziemie w ramach większych struktur regionalnych. W służbie w RKU 

znaleźli się także m.in.: por. Józef Dworzański „Józek” „Józwa” (w czasie woj-

ny w AK), kpt. piech. Roman Zaczyński „Boruta” „Kmita” (w czasie wojny 

w AK), ppor. Leon Klaja, ppor. Edward Mirowski, chor. Ludwik Sadzikowski 

(w czasie wojny w BCh/AK), plut. Józef Skrzyński czy chor. Zygmunt Strychar-

ski. Przejściowo – po krótkim epizodzie służby w MO – w RKU pracował tak-

że por. Bronisław Kanik (w czasie wojny w BCh), który później przeszedł do 

służby w organizacji pracy Służba Polsce. Według dostępnych informacji by-

łym żołnierzem AK ze wschodnich terenów Polski był także komendant RKU, 

kpt. Domaradzki, a do akowskich powiązań w przeszłości przyznawało się tak-

że kilku przybyłych ze wschodu podofi cerów tej instytucji (m.in. plut. Reszko 

z Lublina i sierż. Stupnicki z Dubna). Wśród takiego zespołu ludzkiego infi ltracja 

31 Komendantura NKWD i pierwsze biuro PUBP znajdowały się w kamienicy Hommé’ych przy pl. Marszałka 
Piłsudskiego (niedługo pl. J. Stalina nr 6, później Armii Czerwonej, obecnie pl. Jana Pawła II), następnie PUBP 
przeniesiono do kamienicy Goldbergerów przy ul. 3 Maja 13 (obecna siedziba KPP) natomiast NKWD re-
zydowało w budynku przy pl. J. Stalina do końca lata 1945 r., aż do wycofania frontowych oddziałów Armii 
Czerwonej z Niemiec.
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pracy wojskowego organu administracyjno  -poborowego mogła być niewątpliwie 

ułatwiona.

Liczna grupa żołnierzy podziemia podjęła pracę w administracji publicznej, 

zarówno w magistracie czyli Zarządzie Miejskim (m.in. lekarz Witold Banaś podjął 

pracę jako lekarz miejski, chociaż według niektórych relacji przewidziany był przez 

NZW do objęcia stanowiska lekarza powiatowego), jak też w Starostwie Powiato-

wym. Po kilka osób zatrudnionych było także w organach samorządowych w An-

drychowie, Kalwarii i Zatorze. W tej ostatniej miejscowości pracownikiem Zarządu 

Miejskiego, jako referent wojskowy, był przedwojenny plutonowy i były żołnierz AK 

Józef Gisterek, który w meldunku Zwiadu KBW określony został równocześnie jako 

„referent wojskowy bandy „Burza””. Współpracowała z nim m.in. urzędniczka Ma-

ria Starzykówna „Roza”. Po ich aresztowaniu w lipcu 1946 r. w budynku zatorskiego 

magistratu wykryto także konspiracyjny magazyn broni oddziału „Burza”.32

Według ustaleń M. Korkucia (za pracą J. Depo) w końcu 1945 r. w komuni-

stycznym aparacie represji w powiecie wadowickim zatrudnione były 174 osoby, 

w tym w PUBP 50 funkcjonariuszy a w strukturach MO 124. Wraz z aktywem po-

litycznym PPR komuniści mogli zatem liczyć na maksimum 500 osób w powiecie. 

Siły te można uznać, za równoważne z liczebnością aktywnych struktur podzie-

mia, ale należy pamiętać o dwóch sprawach. Pierwszą jest stosunek społeczeństwa 

do tzw. władzy ludowej, a ten mimo, a zapewne zarazem wskutek brutalnych re-

presji był najczęściej wrogi, a przynajmniej niechętny. Drugim ważnym aspektem 

jest fakt, że przynajmniej do połowy 1945 r. podziemie dysponowało znaczącą 

siecią informacyjną, przyczyniającą się do paraliżowania działań aparatu komu-

nistycznego, a przynajmniej do osłabiania ich skutków. Według późniejszych 

(z 1951 r.) zeznań F. Kowalczyka „Leszka” w wewnętrznym biuletynie informacyj-

nym dla komendantów wadowickiej NZW wydanym w połowie 1945 r. podano 

informacje, że związki z podziemiem NOW  -NZW ma 16 proc. stanu funkcjona-

riuszy PUBP, 30 proc. stanu funkcjonariuszy KPMO oraz 50 proc. pracowników 

administracji. Z niektórych relacji znane są odsetki jeszcze wyższe. W świetle 

przytoczonych w niniejszym akapicie informacji są to dane jeżeli nie w pełni do-

kładne, to bardzo prawdopodobne.33

32 AIPN Kr, IPN Kr 074/51/1 Charakterystyka Organizacji: Narodowa Organizacja Wojskowa, k. 7. Apolonia Ptak, 
Maciej Korkuć, Żołnierze porucznika Wądolnego. Z dziejów niepodległościowego podziemia na ziemi wadowickiej 
1945-1947, Kraków 2001, Aneks,  s. 77  -78. Informacje i relacje: Józefa Dębskiego, Zofi i Dzierżyńskiej, Józefa Gi-
sterka, Jana Ochmana, Piotra Siuty, Adama Skoniecznego, Mieczysława Wołczyńskiego i Stefana Woszczyka.

33 AIPN Kr, IPN Kr 074/52/2, Charakterystyka Organizacji: Narodowa Organizacja Wojskowa, k. 14; Informacje 
i relacje: Ireny Kowalczykowej  -Kamieńskiej, dr hab. Andrzeja (Kowalczyka) Kamieńskiego, Ignacego Magiery, 
Piotra Siuty, Kazimierza Strzeszyńskiego, Stefana Woszczyka.
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Ucieczki

Od początku jednym z zadań grupy żołnierzy konspiracji uplasowanych 

w strukturach aparatu MO i UB była pomoc aresztowanym, zwłaszcza żołnierzom 

czy funkcjonariuszom PPP. Niestety w dostępnych publikacjach wiele informacji 

o ucieczkach jest podawanych niezbyt precyzyjnie, bądź źle osadzonych w czasie, 

dlatego należy próbować informacje te weryfi kować i sprostować. 

Przybyli ze wschodu, z Rzeszowa i Jarosławia funkcjonariusze nie znali ani 

realiów terenu ani powiązań międzyludzkich i zapewne dlatego rok 1945 zapisał 

się w historii kilkoma ucieczkami, które z racji znaczenia uwolnionych osób moż-

na uznać za spektakularne. Już w maju 1945 r. z wadowickiego więzienia uciekła 

grupa aresztowanych za działalność podziemną żołnierzy AK, w tym ppor. Alojzy 

Piekarz „Lep”, były z  -ca d  -cy 12 pp AK. Według jego relacji w grupie tej było aż 

17 osób. M. Korkuć przypuszcza, iż była to ta sama ucieczka, w której z więzienia 

zbiegł J. Ziomkowski „Śmiały”. Jest to mało prawdopodobne, bowiem ucieczka ta 

nastąpiła w nocy z 15/16 maja i miała zgodnie z planem organizatorów charak-

ter samouwolnienia, tzn. inicjatywy samych więźniów, aczkolwiek współdziałali 

w niej czterej strażnicy, mający z polecenia wadowickiej konspiracji pokierować 

więźniów do niechronionej wartą części obiektu. Jednym z organizatorów tej akcji 

był od wewnątrz A. Piekarz, natomiast z zewnątrz działanie przygotował i pole-

cenia wydawał strażnikom F. Kwarciak – prowadzący to działanie i równocze-

śnie zabezpieczający je z bronią w ręku, według dostępnych informacji na rozkaz 

W. Kęska i A. Farona. Warto wspomnieć, że w czasie okupacji hitlerowskiej 

F. Kwarciak był żołnierzem oddziału dywersyjnego utworzonego i dowodzonego 

przez J. Piekarza. Śledztwo w sprawie tej ucieczki prowadził starszy ofi cer śledczy 

PUBP Bronisław Byrski, nic zatem dziwnego, że komunistom nie udało się wyja-

śnić jej szczegółów.34

Faktem jest, iż J. Ziomkowski zbiegł również w maju, w kilka dni po areszto-

waniu. Nie ulega także wątpliwości, że organizatorem jego ucieczki i autorem jej 

planu był również F. Kwarciak (i także na polecenie W. Kęska, przy współpracy 

S. Konopki i J. Kity), o czym wiadomo z informacji współwykonawców i samego 

J. Ziomkowskiego. Według zapisu w „Kwestionariuszu osobowym” Ziomkowskie-

go, „zdezerterował” on z wadowickiego PUBP 23 maja 1945 r.35 i to jest prawdo-

podobnie faktyczna data jego ucieczki. Była to zatem druga skuteczna ucieczka 

34 Maciej Korkuć, op. cit., s. 248; Alojzy Piekarz, op. cit., s. 13, 17 i 19.

35 AIPN Kr, IPN Kr 074/199, Charakterystyka nr 200. Nazwa Organizacji: Wolność i Niezawisłość, t. 8, k. 208.
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ważnego żołnierza podziemia z rąk wadowickiego UB. Ziomkowski, pełniący 

w stopniu sierżanta funkcję referenta UB na gminę Spytkowice, podjął próbę 

ucieczki już w chwili aresztowania. Niestety, akcji dokonywali funkcjonariusze 

nie związani z konspiracją i jeden z nich bez namysłu oddał serię strzałów i ra-

nił Ziomkowskiego w nogę. Według wersji ustalonej przez UB, po osadzeniu 

Ziomkowskiego w więzieniu J. Kita przekazał matce więźnia sugestię zakupienia 

kilku butelek spirytusu, które przekazano strażnikom jako łapówkę, a ci uwolni-

li Ziomkowskiego, który zbiegł i ponownie znalazł się w szeregach oddziału A. 

Farona. Tylko pobieżnie informacje UB wspominają, że wraz z Ziomkowskim 

i jego ojcem zbiegło także dwóch strażników, tymczasem prawdopodobnie jed-

nym z nich był E. Bąk, wcześniej komendant straży obozu dla volksdeutschów. 

Wyjaśnienia wymagają związki E. Bąka z J. Ziomkowskim z czasów okupa-

cji hitlerowskiej, oraz związki ich obydwu z konspiracją w rejonie Spytkowic. 

Obydwaj bowiem zadenuncjowani do UB zostali przez członków PPR z tej wsi, 

którzy w czasie wojny współpracowali z Niemcami. Adiutantem por. A. Farona 

i łącznikiem z komendantem W. Kęskiem oraz z d  -cą bojówki specjalnej J. Kitą 

był w tej i innych akcjach wachm. Andrzej Przybylski „Żbik”. Oddział por. Faro-

na podzielono po śmierci dowódcy na mniejsze grupy. W ten sposób jego żołnie-

rze znaleźli się m.in. w szeregach oddziału Mieczysława Kozłowskiego „Błyska” 

„Bunta” „Żbika” i w bojówce do zadań specjalnych NZW Wadowice dowodzonej 

przez J. Kitę, a później w oddziale „Huragan” J. Ziomkowskiego. Ujmując chro-

nologicznie były to pierwsze oddziały zbrojne podziemia niepodległościowego 

w powiecie wadowickim. Grupa „Huragan”, która przetrwała aż do amnestii wio-

sną 1947 r. bardzo często przypisywana była w materiałach UB i w ślad za tym 

jest przypisywana w późniejszych publikacjach do różnych organizacji. W rze-

czywistości do lata 1946 r. była oddziałem Batalionu „Włócznia” Okręgu NZW, 

a następnie jednym z Oddziałów Bojowych APwK, której podporządkowała się 

całość dawnej wadowickiej konspiracji SN.

Trzecią spektakularną ucieczką z wadowickiego więzienia było uwolnienie 

Mieczysława Wądolnego „Granita” „Mściciela”. Akcję tę zorganizowali na począt-

ku września na polecenie F. Kwarciaka (było to już po aresztowaniu braci Kęsków 

i śmierci por. A. Farona) pełniący obowiązki lekarza obozowego i więziennego 

Witold Banaś oraz Franciszek Jeż i Józef Dębski, a osobistą ochronę uwolnione-

go powierzono Franciszkowi Style. Wądolny został wypuszczony z pomieszczeń 

więziennych przez Dębskiego i jednego z zaufanych strażników, po czym przez 

ochraniającego go F. Styłę odprowadzony do domu rodzinnego w Łękawicy, skąd 

wyruszył do lasu na Górze Jaroszowickiej równocześnie rozsyłając łączników 
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z wezwaniem dla ukrywających się żołnierzy podziemia. Tak doszło do powstania 

największego oddziału podziemia niepodległościowego na ziemi wadowickiej. 

Prawie rok później, 20 sierpnia 1946 r. z podwórka PUBP uciekł także F. Kwar-

ciak, który zatrzymany został jako podejrzany o kontakty z podziemiem (oddzia-

łami „Błysk  -Bunt”, „Burza” i „Huragan”) i osadzony nie w więzieniu ale w areszcie 

w piwnicy budynku PUBP. Zatrzymano go w wyniku zeznań uzyskanych od żoł-

nierzy rozbitej grupy M. Kozłowskiego. Podczas wynoszenia paraszy, czyli wiaderka 

z nieczystościami, w pewnym momencie wcisnął jednemu ze strażników ów kibel 

na głowę a drugiego pilnującego kopnął w krocze, po czym wyrwawszy mu pisto-

let przeskoczył mur otaczający podwórze i zbiegł. Po ucieczce przebywał czasowo 

w Krakowie a okresowo przy oddziałach „Burza” i „Huragan”. Po rozbiciu „Burzy” 

zebrał część rozproszonych żołnierzy, których poprzydzielał m.in. do „Huraganu” 

oraz grupy I. Sikory „Prawego”, po czym wczesną wiosną 1947 r. wyjechał na Zie-

mie Odzyskane i przez miesiąc ukrywał się we Wrocławiu i Gryfowie Śląskim (gdzie 

według dostępnych danych przygotowywał swoją ucieczkę przez „zieloną grani-

cę” na Zachód) aż do ujawnienia przed WUBP we Wrocławiu 25 kwietnia 1947 r. 

Po dalszym kilkutygodniowym pobycie we Wrocławiu i Gryfowie, z zaświadcze-

niem o ujawnieniu powrócił do Wadowic i idąc ze stacji PKP postanowił wstąpić do 

swojego znajomego z Zaskawia, byłego legionisty Franciszka Waligóry, prowadzące-

go restaurację na rogu ul. 1 Maja i Sienkiewicza, naprzeciw budynku PUBP. Trzech 

obecnych tam funkcjonariuszy UB wylegitymowało go, a po stwierdzeniu, że po-

siada zaświadczenie ujawnienia, jeden z nich pobiegł do Urzędu spytać, co mają 

w takiej sytuacji zrobić. Dwóch pozostałych obserwowało Kwarciaka, a gdy ten 

stwierdził, że idzie na Zaskawie przywitać się z matką, jeden poszedł za nim a drugi 

pobiegł po kolegę do Urzędu. Przed mostem na Skawie dwaj funkcjonariusze jadąc 

na rowerach dogonili kolegę idącego za Kwarciakiem i wszyscy trzej dobiegłszy do 

śledzonego oddali w jego plecy po kilka strzałów z pistoletów. Kpt. Feliks Kwarciak 

zginął na początku mostu drogowego na Skawie późnym popołudniem 18 czerwca 

1947 r.36. Zmarły przed kilku laty w Wadowicach, jeden z wykonawców tej zbrodni-

czej egzekucji twierdził, że taki dostali rozkaz od „szefa Urzędu”37.

36 Relacje Genowefy Waligórówny  -Brzóskowej, Ireny Brańkówny  -Trzopowej, 

37 Nowo mianowanym szefem PUBP był wtedy chor. / ppor. Stefan Śmiechowski (od 1.06.1947), nieco wcześniej 
funkcję te pełnił jako p.o. chor. / ppor. Czesław Piechnik (11.05.1946 – 1.06.1947 acz według niektórych danych 
był wtedy tylko p.o. zastępcy szefa) – późniejszy płk SB i szef SB w Gdańsku, zastępcą szefa był wtedy ppor. / 
por. Tadeusz Mrowiec (8.04.1947  -1.02.1948 jako p.o., później już bez p.o. do 1.10.1948), późniejszy ppłk SB 
i naczelnik Wydziału „B” SB KM MO w Krakowie. Dane za: Joanna Dutka, Maciej Zakrzewski, Wystawa IPN: 
Twarze wadowickiej bezpieki. (wersja elektroniczna), plansze 3 i 5, Kraków 2009 oraz Wojciech Frazik, Filip Mu-
siał, Mateusz Szpytma, Twarze krakowskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa 
i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie, Kraków 2006.
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Odbudowa i budowa „pomostów na Zachód”

Koncepcja ewakuacji kadr (dowództw i oddziałów zbrojnych konspiracji) na 

Zachód w przewidywaniu przyszłego konfl iktu anglosasko  -sowieckiego rozpatry-

wana była wielokrotnie nie tylko w strukturach NSZ (które później jej częściowo 

dokonały) ale także w NOW i AK. Dotyczy to także terenów pow. wadowickie-

go, czy szerzej ujmując woj. krakowskiego. Rozważano je m.in. podczas dwóch 

wspólnych konferencji dowództwa Brygady Świętokrzyskiej NSZ z przedstawi-

cielami Komend Okręgów Krakowskiego i Kielecko  -Radomskiego AK. W plany 

te wprowadzony był także najwyższy ówcześnie stopniem dowódca operacyjny 

AK na tym terenie, dowódca Grupy Operacyjnej „Śląsk Cieszyński”, gen. bryg. 

Bruno Olbrycht „Olza” „Komisarz”. Adam Dziuba przypuszcza, iż o koncepcji 

tej poinformowany był również sztab Okręgu „Chodnik” (Śląskiego) AK, prze-

bywający od połowy stycznia 1945 r. przy Komendzie Okręgu Krakowskiego.38 

Stanowisko polskich władz emigracyjnych w sprawie odmarszu na Zachód było 

jednoznacznie negatywne. W Londynie uważano, iż wobec działań sowieckich 

zmierzających do utworzenia w Polsce 17. republiki ZSRS zbrojna demonstracja 

polskiej suwerenności przed wkraczającymi oddziałami Armii Czerwonej jest ko-

nieczna, a odmarsz sił AK (a zwłaszcza ewakuacja kadry ofi cerskiej) na Zachód 

sprawi wrażenie dezercji. W efekcie, aby zminimalizować straty polskie zadane 

z rąk sowieckich, zgodzono się na ograniczenie działań Akcji „Burza” na ziemiach 

centralnych i zachodnich Polski i na ujawnienie oddziałów partyzanckich tylko 

tam, gdzie współdziałanie z armią sowiecką było potrzebne czy konieczne. Żoł-

nierze AK mieli się ponownie zakonspirować w celu przeczekania komunistycznej 

okupacji. W miejsce prawie masowej konspiracji PPP i AK miała powstać kadro-

wa, nieliczna i ściśle zakonspirowana organizacja „NIE” („Niepodległość”).

Nic zatem dziwnego, że koncepcje przedarcia się na Zachód odżywały później 

także wielokrotnie w powojennym podziemiu antykomunistycznym. Próby takie 

podejmowano już nie centralnie albo w okręgach, ale na szczeblu podstawowych 

struktur organizacyjnych czy oddziałów. W przypadku ziemi wadowickiej zaliczyć 

do nich trzeba projekt wykorzystania pogranicznego Cieszyna w ramach Okręgu 

Cieszyńsko  -Podhalańskiego NZW dla próby przebicia się przez Czechosłowa-

cję niektórych oddziałów okręgu do amerykańskiej strefy okupacyjnej Niemiec, 

a także przerzut części kadr konspiracji na zachodnie ziemie Polski, tzw. Ziemie 

Odzyskane, w celu utworzenia tam przyszłych baz przerzutowych w kierunku za-

38 Adam Dziuba, op. cit., s. 45; Maciej Korkuć, op. cit., s. 102,



69

H I S T O R I A

chodnim. Tę ostatnią sytuację wymuszały narastające represje wobec żołnierzy 

PPP, a ułatwiały zachęty władz komunistycznych do zasiedlania poniemieckich 

terenów przez mieszkańców południowej i centralnej Polski. M.in. powiaty wa-

dowicki i bocheński otrzymały do zasiedlenia w ramach akcji osiedleńczej po-

wiat świdnicki na Dolnym Śląsku39, ale wiadomo, że wadowiccy konspiratorzy 

zamieszkali także w Lwówku Śląskim, Bolesławcu a przed wszystkim w Gryfowie 

Śląskim, zwanym wtedy Gryfogórą (dawny niemiecki Greifenberg).

Koncepcja bezpośredniego zbrojnego przekroczenia kordonu granicznego 

towarzyszyła niewątpliwie projektowi odtworzenia i koordynowania struktur 

konspiracji narodowej na Śląsku Cieszyńskim. Pod koniec czerwca 1945 na ko-

mendanta powiatowego NZW w Cieszynie (kryptonim „Czesław  -20”) wyznaczo-

ny został przez mjra W. Kęska ppor. Edward Bąk, „Strzemię” „Zając” „Walenty 

Zając”. Ten przedwojenny podofi cer plutonu artylerii piechoty 12 pp Ziemi Wa-

dowickiej, w kampanii jesiennej 1939 r. podofi cer zwiadowczy tego pododdziału, 

w okresie okupacji działał w jednym z patroli dywersyjnych AK  -NOW, a przez 

kilka miesięcy po wojnie pełnił funkcję komendanta straży „Obozu dla volks-

deutschy” w Wadowicach, nadal będąc związany z konspiracją. Po „spaleniu” na 

terenie ziemi wadowickiej, postanowiono przerzucić go na inny teren. Otrzymał 

on rozkaz, aby tworząc struktury nowej konspiracji odwoływał się do tradycji AK, 

bez eksponowania nowej nazwy NZW (w praktyce, podobnie zresztą jak w całym 

kraju, najczęściej używano dawnej nazwy NOW). Najprawdopodobniej miało to 

na celu uniknięcie zamieszania pojęciowego, ale wiadomo także, że w działaniach 

aparatu komunistycznego podziemie używające w nazewnictwie określenia naro-

dowego było znacznie bezwzględniej represjonowane, a równocześnie zohydzane 

propagandowo. Niestety pod koniec lipca 1945 r. bracia Kęskowie zostali areszto-

wani przez WUBP w Krakowie i E. Bąk musiał działać bez kontaktów z władzami 

Okręgu oraz krakowskimi władzami Obszaru. Zainicjował odbudowę (z wyko-

rzystaniem wielu dotychczasowych kontaktów i oddziałów) struktur cieszyńskich 

i współdziałał w częściowej odbudowie struktur bielskich. Podjął także rozmowy 

z władzami VII Okręgu NSZ (Śląskiego) w Bielsku, mające na celu połączenie 

wysiłków organizacyjnych. Dzięki agentom bezpieki działającym w strukturach 

śląskich NSZ doszło do wsypy, w wyniku której sztab cieszyńskiej NZW został 

rozbity a większość jego członków aresztowana. Akcję tę przeprowadziły WUBP 

39 Warto dodać, że owej akcji osiedleńczej towarzyszył także masowy szaber (wyjazdy w celu przywłaszczenia 
sobie poniemieckiego mienia) i inne niezbyt chlubne zachowania części społeczeństwa, które tzw. mądrość lu-
dowa utrwaliła w znanym po wojnie powiedzeniu: „Bochnia i Wadowice wyszabrowały Świdnicę”. Jest to jednak 
odrębne zagadnienie, nie wchodzące w zakres niniejszego artykułu.
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w Katowicach, MUBP w Bielsku i PUBP w Cieszynie w dniach 6  -7 października 

1945 r. w przeddzień zaplanowanego rozbicia przez oddziały partyzanckie obiek-

tów PUBP i KPMO w Cieszynie oraz punktów granicznych. Kiedy E. Bąk zorien-

tował się, że nastąpiła wsypa, odwołał akcję w Cieszynie nakazując ewakuację lu-

dzi i broni. Większość konspiratorów nie zdążyła się jednak ukryć, za wyjątkiem 

żołnierzy oddziału dywersyjnego „Wędrowiec” i grupy „Kreta”. W tej akcji UB 

rozbiło także część bielskich struktur NSZ a tylko cudem uniknął aresztowania 

bardzo cenny wywiadowca NSZ, zastępca komendanta powiatowego MO w Biel-

sku, Bronisław Jurczyk, któremu później udało się zbiec za granicę.40 Kolejne pró-

by odbudowy podziemia niepodległościowego na ziemi cieszyńskiej podejmowa-

ły już NSZ i nie miały one powiązań z konspiracją wadowicką.

Drugą koncepcją, znacznie bardziej długofalową było przerzucenie części 

dotychczasowych konspiratorów na Ziemie Odzyskane. Ofi cjalnie z reguły twier-

dzono, że wyszli oni z podziemia i przenieśli się do nowych miejsc zamieszka-

nia w celu ułożenia powojennego życia. Często był to jednak kamufl aż, mający 

z jednej strony usunąć niektóre osoby (zwłaszcza znane z konspiracji okresu oku-

pacji hitlerowskiej) sprzed oczu lokalnej bezpieki, a z drugiej stworzyć w nowym 

miejscu ich osiedlenia instytucjonalne możliwości prowadzenia dalszej działalno-

ści i punkty oparcia dla przerzutów żołnierzy podziemia na Zachód. W związku 

z zagrożeniem aresztowaniami żołnierzy konspiracji wadowickiej, do Gryfogóry 

(Gryfowa Śląskiego) w pow. lwóweckim (Lwówek Śl.) w woj. dolnośląskim wy-

jechała kilkunastoosobowa grupa rekonesansowa pod kierownictwem okupacyj-

nego komendanta obwodu AK  -NOW, por. A. Nowaka „Asa”. Miasto to wybrano 

dlatego, że nie znajdowało się na ofi cjalnej liście miast przeznaczonych do zasie-

dlenia przez mieszkańców pow. wadowickiego, zatem możliwe było przynajmniej 

częściowo zatarcie śladów ucieczki. W składzie grupy byli m.in.: Franciszek Ko-

walczyk „Leszek”, Lech Kwiatkowski „Medyk”, Stefan Woszczyk „War”, Tadeusz 

Książek. Co najmniej dwóch z nich, A. Nowak i F. Kowalczyk uciekało z Wadowic 

w ostatniej chwili, bowiem funkcjonariusze PUBP częściowo rozszyfrowali już ich 

okupacyjną działalność. Po zainstalowaniu się wadowickiej ekipy w Gryfogórze 

F. Kowalczyk objął stanowisko burmistrza miasta, a później kierownika gazowni, 

A. Nowak pracował jako urzędnik magistratu, S. Woszczyk był m.in. komendan-

tem MO a później także urzędnikiem. Szefem PPS w miasteczku został T. Książek, 

40 Dariusz Węgrzyn, op. cit., s. 110  -114, 117  -118, 120  -123, 131  -132, 239, 247. Adam Dziuba, op. cit., s. 109  -110, 
142, 223, 503. Tomasz Kurpierz, Przemysław Piątek, „Dobić wroga.” Aparat represji wobec podziemia zbrojnego 
na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie (1945  -1947), IPN Katowice – Societas Vistulana Kraków 2007, s. 87  -88, 
150, 299, 396, 427.
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a jego zastępcą F. Kowalczyk, dzięki czemu mogli przez dłuższy czas prowadzić 

politykę niezależności od miejscowej PPR. Po ogłoszeniu amnestii z sierpnia 

1945 r. większość z nich ujawniła swoją wojenną służbę (zrobili to najpierw przed 

Komisją Likwidacyjną dla spraw b. AK Okręgu Śląskiego w Katowicach a dopiero 

później przed Komisją Likwidacyjną dla spraw b. AK Obwodu Wadowice), usiłu-

jąc w ten sposób uniknąć dalszych represji. Niestety wybieg ten okazał się niesku-

teczny, bowiem wszyscy dostali się w tryby machiny UB na początku lat 50.

W miarę narastania terroru sowiecko  -pepeerowskiego i likwidacji legalnej opo-

zycji próby zbrojnego przebijania się za granicę, lub przedostawania w małych grup-

kach, podejmowali w latach powojennych także indywidualni żołnierze oddziałów 

niepodległościowych, zarówno z terenu wadowickiego jak i sąsiednich powiatów. 

Np. 5  -6 maja 1947 r. do Austrii przez zieloną granicę usiłowali zbiec trzej żołnierze 3 

komp. zgrupowania „Ognia” – Antoni Wąsowicz „Roch”, Adam Domalik i Edward 

Supergan.41 Podobną próbę podjęli także żołnierze NOW  -AK z Wadowic, kpr. 

pchor. Marian Zeman „Wilk”, kpr. Mieczysław Dudziński „Sokół” i kpr. Wiesław 

Kos „Mały”, spośród których ucieczka powiodła się tylko M. Zemanowi.

Mit życia w warunkach wolności na Zachodzie, a później oczywiście powro-

tu do kraju w szeregach regularnego Wojska Polskiego, był wśród żołnierzy kon-

spiracji tak silny, że wielokrotnie wykorzystywały go później organa UB różnych 

szczebli dla realizacji prowokacyjnych akcji, mających na celu ujęcie poszczegól-

nych konspiratorów, a nawet całych oddziałów. W Krakowskiem ujęto w ten spo-

sób oddział „Żandarmerii” czy „Wiarusów”, a na Śląsku Cieszyńskim Zgrupowa-

nie Partyzanckie „Bartka” VII Okręgu NSZ. W tym ostatnim przypadku ponad 

dwustu żołnierzy wywiezionych ze Śląska pod pretekstem przerzutu na Zachód 

zostało wymordowanych w rejonie Nysy względnie Łambinowic przez NKWD 

i UB. Działanie to znane jest jako Operacja „Lawina”.

Koordynować opór
 
We wspomnianych już „charakterystykach” funkcjonariusze bezpieki wielo-

krotnie zwracają uwagę na fakty przenikania się struktur różnych organizacji kon-

spiracyjnych, czy też przynależności niektórych ludzi do kilku z nich, niekoniecznie 

w jakimś porządku chronologicznym. Pomimo, że sytuacja ta dotyczyła również 

ziemi wadowickiej, bezpiece nie udało się wyjaśnić wielu szczegółów oraz między-

organizacyjnych powiązań, mimo kontynuowania takich usiłowań aż do 1990 r. 

41 Maciej Korkuć, op. cit., s. 543,
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W ślad za próbami kontrolowania od wewnątrz aparatu administracyjnego 

i bezpieczeństwa okupanta komunistycznego we władzach podziemia wadowic-

kiego pojawiły się także koncepcje kontroli i koordynacji różnorakich przejawów 

społecznego oporu. Koncepcje te ewoluowały w zależności od sytuacji i potrzeb. 

Podziemie wadowickie stawiało na monitorowanie obcych inicjatyw, ale przede 

wszystkim starało się podporządkowywać jak największą ich liczbę i ująć we w mia-

rę jednolitą strukturę. Także te działania przewidziane zostały jeszcze przed wkro-

czeniem Armii Czerwonej. 

Jednym z aspektów wymagających dalszych pogłębionych badań jest sprawa 

rodowodu poszczególnych oddziałów podziemia powojennego na ziemi wadowic-

kiej. Bardzo często wskazówką mogą być osoby dowódców. Warto w tym kontek-

ście zauważyć, że np. z 12 pp AK wywodzili się pierwszy dowódca „Błyskawicy” 

Michał Dudoń, „Klon” „Wicher” oraz F. Kwarciak „Staszek”, z oddziałów Legionu 

Śląskiego AK drugi dowódca grupy określanej jako „Huragan I”, czyli Stanisław Ma-

rek „Orlicz” „Podbipięta”, zaś z OS BCh  -LSB „Groń” Mieczysław Wądolny „Granit” 

„Mściciel” i Jan Sałapatek „Orzeł”. Wskutek powojennych migracji oraz przekształ-

ceń konspiracji doszło jednak do tak dużych zmian nie tylko w strukturach konspi-

racji ale także w strukturze społecznej, że nie można z tych faktów wyciągać zbyt 

prostych wniosków. Podobnie wygląda sytuacja z próbami koordynowania i wza-

jemnego podporządkowywania poszczególnych organizacji czy oddziałów. Sprawa 

powiązań struktur różnych organizacji i relacji pomiędzy nimi na terenie pow. wa-

dowickiego to jednak nie tylko wypadkowa zmiennych zaangażowań personalnych, 

ale w większości wypadków efekt świadomego działania władz miejscowego pod-

ziemia na poszczególnych etapach jego przekształceń.

Według niektórych relacji pierwotnie zakładano (co później tylko częściowo 

zrealizowano) podporządkowanie całości oporu zbrojnego kierownictwu z Wado-

wic, stąd przyjęty jednolity system kryptonimów dla poszczególnych oddziałów 

– „Błyskawica” (Dudonia), „Błysk” (Kozłowskiego), „Burza” (Wądolnego) i „Hu-

ragan” (Ziomkowskiego). Jednak jak wiadomo, także inne oddziały i organizacje 

nadawały podobne kryptonimy, zatem równolegle pojawiła się „Błyskawica” jako 

kryptonim Zgrupowania mjra J. Kurasia, czy „Huragan” jako nazwa grupy por. 

M. Sobolewskiego „Pruta”. Rozpoznanie UB i KBW bardzo często myliło nie tylko 

kryptonimy wspomnianych grup, ale także źle przypisywało ich proweniencję i do-

wództwo. Być może czasem był to nie efekt złego rozpoznania, ale właśnie podwój-

nie w niezależnych od siebie strukturach występujących kryptonimów. 

Niewątpliwie oddział M. Wądolnego powstał z inicjatywy F. Kwarciaka, który 

do końca pozostawał jego zwierzchnikiem, a po śmierci dowódcy usiłował zebrać 
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resztki żołnierzy pod swoją komendą, co jak wiadomo, powidoło się tylko częściowo. 

Równocześnie warto zwrócić uwagę na fakt, że F. Kwarciak był bliskim kolegą z kon-

spiracji okupacyjnej M. Dudonia (wtedy „Klona” później „Wichra”), dowódcy jed-

nego z większych oddziałów zbrojnych na terenie powiatu wadowickiego. Obydwaj 

należeli do pierwszych sekcji oddziału dywersyjnego Podobwodu Kalwaria AK i OP 

„Setka  -Part.” 12 pp AK, m.in. wspólnie brali udział w akcji na posterunek niemiec-

kiej Straży Granicznej i Urząd Celny na moście na Skawie w Wadowicach.42 Oddział 

„Błyskawica” (Dudonia – Łuczaka – Wróbla) jest jednym z mniej zbadanych, ale bar-

dzo prawdopodobna jest teza, iż w założeniu organizatorów był on bliźniaczym od-

działem „Burzy”. Tezę tę zdaje się potwierdzać wspólny udział partyzantów Wądol-

nego i Dudonia w wielu akcjach, przez co czasem relacje o nich wydają się pozornie 

sprzeczne, bowiem w zależności od orientacji czy przynależności relanta autorstwo 

akcji przypisuje się jednemu lub drugiemu oddziałowi. Z drugiej strony bezdysku-

syjne w świetle znanych relacji i informacji jest powiązanie pomiędzy oddziałami 

„Huragan” (Ziomkowskiego) i „Błyskawica” (Wądolnego) i to nie tylko z racji orga-

nizacji ucieczek obydwu tych dowódców z wadowickiego więzienia przez tę samą 

grupę konspiratorów NZW. Z istniejącego w okresie okupacji hitlerowskiej Oddziału 

Dywersyjnego NOW „Dąb”  -„Las”  -„Orzeł”  -„Błyskawica” wywodziły się dwie grupy 

powojenne, „Błysk  -Bunt” M. Kozłowskiego „Żbika” i „Huragan” J. Ziomkowskiego 

„Śmiałego”. Po wojnie konspiracyjnym zwierzchnikiem oddziału „Żbika” był kpt. 

Stefan Sordyl „Odrowąż” „Niebora” „Mirski”, były d  -ca konspiracji NOW w rejonie 

Andrychowa i Kęt, podwładny Wiktora a później Władysława Kęsków. Organizacyj-

nie oddział Kozłowskiego podobnie jak oddział Ziomkowskiego wchodził w skład 

Batalionu NZW „Włócznia” zorganizowanego przez obwód Wadowice, a formalnie 

dowodzonego prze kpt. B. Malinowskiego „Bohuna”. Z kolei jednym z dowodów na 

związki organizacyjne pomiędzy oddziałami Wądolnego i Kozłowskiego jest fakt, że 

żołnierzom obydwu oddziałów pomoc lekarską niósł lek. Witold Banaś. Tę okolicz-

ność i rolę W. Banasia zdekonspirowały zeznania ujętych chorych i rannych żołnie-

rzy wspomnianych oddziałów, Tadeusza Borgosza z „Błysku” i Adama Zygmunta 

z „Burzy”. Dzięki nim UB dowiedziało się, że ówczesny wadowicki lekarz miejski 

a równocześnie kontraktowy lekarz PUBP pracuje dla podziemia. Dodatkowo 

A. Zygmunt zeznał, że W. Banaś był osobistym lekarzem M. Wądolnego. W procesie 

przed krakowskim WSR doktora Banasia uratowały nie tyle zeznania, iż niósł tylko 

pomoc medyczną, do czego, jak twierdził, zobowiązywał go zawód lekarza, ale fakt, 

że sprawę rozpatrywano już z uwzględnieniem ustawy amnestyjnej z 1947 r.

42 Alojzy Piekarz, op. cit., s. 17 i 19.
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Klasycznym przykładem przejęcia kontroli nad inną strukturą konspiracji, 

jest sprawa działalności Rady WiN Wadowice, noszącej w ramach Zrzeszenia 

„Wolność i Niezawisłość” kryptonimy „Spółdzielnia nr 7” i „Rozdzielnia nr 7”. 

Zrzeszenie WiN powołano w jesieni 1945 r. po zlikwidowaniu agend DSZ, jako 

konspiracyjną organizację informacyjno  -wywiadowczą, monitorującą życie oku-

powanej przez komunistów Polski i przekazującą informacje o realiach rządów 

komunistycznych prawowitemu Rządowi RP na wychodźstwie oraz krajom tzw. 

wolnego świata. Nie miało ono zatem mieć charakteru konspiracji zbrojnej, cho-

ciaż tworzyli je głównie ludzie dotychczas zaangażowani w strukturach militar-

nych. Zrzeszenie działało do początku lat 50. ale apogeum jego aktywności przy-

padło na lata 1946  -47, czyli czas działania I i II Zarządu organizacji. Działalność 

kontynuowano później pod przywództwem III i wreszcie IV Zarządu, ale na po-

czątku lat 50. władze WiN zostały zinfi ltrowane przez agenturę bezpieki, która po 

aresztowaniu członków IV Zarządu utworzyła prowokacyjny V Zarząd, usiłując 

przechwycić wszelkie kontakty opozycji i podziemia w kraju z emigracją i kraja-

mi Zachodu. Prowokacja ta, która ostatecznie zakończyła działalność WiN  -u zna-

na jest jako Operacja „Cezary”.43 Działalność WiN w Krakowskiem zbadał prof. 

Z. Zblewski, który szeroko wykorzystał w swojej monografi i zachowane doku-

menty konspiracji oraz materiały archiwalne bezpieki i komunistycznego „wy-

miaru sprawiedliwości” (dokumenty ewidencyjne, operacyjne, śledcze i proceso-

we)44. Według ustaleń tego badacza opartych na materiałach UB zgromadzonych 

w archiwum IPN:

„O działalności wadowickiej organizacji WiN wiadomo stosunkowo niewiele. 

Według ustaleń funkcjonariuszy UB miała liczyć zaledwie kilku członków. Pierwszym 

kierownikiem Rady WiN Wadowice został były żołnierz AK chor. Franciszek Jeż ps. 

„Apollo” w latach 1945  -1946 służący jako ofi cer broni w Komendzie Powiatowej MO 

w Wadowicach.”45

43 Więcej na temat Zrzeszenia WiN piszą m.in.: Zygmunt Woźniczka, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” 1945-
 -1952, Warszawa 1992, którego praca wywołała wiele kontrowersji (Recenzja Janusza Kurtyki, W stylu minionej 
epok. Kilka uwag o Zrzeszeniu WiN – Na marginesie książki dr. Zygmunta Woźniczki pt. Zrzeszenie „Wolność 
i Niezawisłość”, Warszawa 1992, „Zeszyty Historyczne WiN  -u”, nr 3, 1993, s. 186  -197 i dalsza polemika na 
łamach wymienionego periodyku oraz w innych czasopismach) a także Tomasz Balbus, O Polskę Wolną i Nie-
zawisłą (1945  -1948). WiN w południowo  -zachodniej Polsce (geneza – struktury – działalność – likwidacja – re-
presje), Kraków – Wrocław 2004.

44 Zdzisław Zblewski, Okręg Krakowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 1945  -1948. Geneza, struktury, 
działalność, Kraków 2005.

45 Zdzisław Zblewski, Okręg Krakowski..., s. 370.
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Już ta wstępna informacja w podrozdziale poświęconym działalności Rady 

WiN Wadowice, wchodzącej w skład Rejonu Południowego WiN w woj. krakow-

skiem, jest kluczem do zrozumienia, dlaczego o działalności wadowickiej organi-

zacji brak jest szerszych informacji. Należy pamiętać, że F. Jeż już wcześniej był 

członkiem NOW  -AK (nie ujawnił się podczas akcji ujawnieniowej z września-

 -października 1945 r.) i współpracownikiem W. Kęska i A. Farona a później 

B. Malinowskiego i F. Kwarciaka. F. Kwarciak nakazał mu nie zgłaszanie się do 

ujawnienia, a po nawiązaniu z nim kontaktu przez emisariusza WiN z Krakowa, 

Zbigniewa Zawiłę „Rawę”, zgodzenie się na tę współpracę. Kontakt Z. Zawiły 

z F. Jeżem (który w Zrzeszeniu przyjął pseudonim „Jurek”) zaaranżował były żoł-

nierz AK, a wiosną 1945 r. funkcjonariusz KPMO w Wadowicach, Szymon Micor 

„Wrzos”. W ten sposób wadowicka NZW miała pełny wgląd w akcję prowadzoną 

przez środowisko AK  -DSZ na terenie powiatu. Oprócz Rady „Spółdzielni nr 7” 

na terenie powiatu działała także kilkuosobowa siatka Brygad Wywiadowczych, 

kierowana przez dwóch podporuczników 12 pp AK Rudolfa Zabagłę „Paw” „Stu-

dent” i Jana Jarosza „Modrzew” „London”. Pracowali w niej także Kazimierz Kam-

ski „Bohun” oraz Franciszek Kołodziejczyk.

Według ustaleń Z. Zblewskiego, podobnych zresztą jak w materiałach UB, 

Rada WiN Wadowice należała do mniej aktywnych struktur w Rejonie Połu-

dniowym Zrzeszenia. W zachowanych w materiałach śledczych i procesowych 

zeznaniach kilku zwierzchników „Spółdzielni nr 7” są wzmianki nie tylko o ma-

łej aktywności tej struktury, ale wręcz o próbach reorganizacji tej Rady. Istnieje 

prawdopodobieństwo, że również ta inicjatywa kierownictwa WiN była w pełni 

kontrolowana przez wadowicką NZW, jednak aspekt ten wymaga dalszych badań.

Konspiratorzy NZW mieli świadomość, że aktywność ludzi podziemia na róż-

nych płaszczyznach i w wielu strukturach zwiększa ryzyko dekonspiracji. Dlate-

go też, w związku z kolejnymi akcjami wymierzonymi przez UB przeciwko WiN, 

z polecenia B. Malinowskiego i F. Kwarciaka wyznaczono na następcę F. Jeża cięż-

ko chorego na gruźlicę i praktycznie stale przebywającego na leczeniu w Szpitalu 

Powszechnym Tadeusza Kowalczyka „Błyskawicę”. Już raz odegrał on rolę tarczy 

ochronnej wadowickiego podziemia „fi rmując” akcję ujawnienia w jesieni 1945 r., 

obecnie miał zostać „ujawniony” w przypadku wsypy WiN. T. Kowalczyk przy-

jął tę propozycję, mając świadomość, że jest to ostatnia jego przysługa dla kon-

spiracji. F. Jeż aresztowany został przez funkcjonariuszy PUBP w Żywcu w dniu 

9 września 1946 r. jako zwierzchnik oddziału „Huragan” J. Ziomkowskiego, w wy-

niku akcji wymierzonej przeciwko temu oddziałowi. W trakcie śledztwa udowod-

niono mu jedynie przynależność do PAP, a dopiero później ujawniono jego rolę 
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w WiN, dlatego też proces F. Jeża i siedemnastu innych osób traktowany był jako 

proces WiN  -owski, a oddział „Huragan” określany z jednej strony jako oddział 

NSZ uznany został przez UB równocześnie za bojówkę zbrojną WiN. W procesie, 

w którym główny oskarżony F. Jeż skazany został na karę 15 lat więzienia, jeden 

ze współoskarżonych, żołnierz „Huraganu” Józef Sowa „Ryś”, zasądzony został na 

karę śmierci, na szczęście złagodzoną później do 15 i wreszcie 10 lat więzienia. 

Co ciekawe, według materiałów UB tylko dowódca oddziału „Huragan” J. Ziom-

kowski „Śmiały” objęty został rozpracowaniem jako członek WiN, natomiast 

pozostałych żołnierzy jego oddziału rozpracowywano tylko w ramach „sprawy 

obiektowej Bandy „Huragana”” (sic!), mimo wspomnianego częstego kwalifi ko-

wania grupy jako bojówki WiN. W miesiąc po aresztowaniu F. Jeża, 8 październi-

ka 1946 r. ujęci zostali przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie członkowie siat-

ki BW, którzy później otrzymali wyroki po 8 lat wiezienia (J. Jarosz i R. Zabagło) 

i 5 lat więzienia (K. Kamski), zaś odnośnie F. Kołodziejczyka brak jest informacji. 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami konspiratorów T. Kowalczyk przyznał się 

na łożu śmierci do pełnienia funkcji następcy F. Jeża w WiN i prawie nieprzytom-

ny, podpisał odezwę wzywającą „żołnierzy” WiN powiatu Wadowice do ujawnie-

nia. Odezwa ta nie przyniosła pożądanego przez UB skutku, bowiem okoliczności 

jej wystosowania były powszechnie znane. Dwóch ostatnich działaczy WiN po-

wiatu wadowickiego ujawniło się dopiero w wyniku amnestii z 1947 r.

Z. Zblewski badający akta rozpracowania Krakowskiego WiN opisując w ślad 

za „Charakterystyką nr 200” wyznaczenie T. Kowalczyka na kierownika Rady 

WiN Wadowice użył określenia „wyznaczono jakoby”. Być może koncepcja mia-

nowania kierownikiem organizacji podziemnej człowieka ciężko chorego wyda-

ła mu się mało realna. W świetle zebranych informacji jest to jednak informacja 

w pełni wiarygodna, a w każdym razie taka miała być dla funkcjonariuszy UB. 

W ten sposób wadowiccy niepodległościowcy urwali trop bezpieki prowadzący 

do rzeczywistych struktur konspiracji. Ppor. T. Kowalczyk „Błyskawica” zmarł na 

gruźlicę w Wadowicach w listopadzie 1946 r. i pochowany został na Cmentarzu 

Parafi alnym.46

Niewiele wiadomo o działającej na ziemi wadowickiej organizacji PAP (Polska 

Armia Powstańcza). Najbardziej prawdopodobne jest, że kryptonimu tego używa-

46 AIPN Kr, IPN Kr 074/199, Charakterystyka nr 200. Nazwa Organizacji: Wolność i Niezawisłość, t. 1, k. 62-
 -65 i 112, toż t. 5 k. 198 i 205  -206, toż t. 6 k. 23 i 64, toż t. 8 k. 169 i 208  -209. Filip Musiał, Skazani na karę 
śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 1946  -1955, Kraków 2005, s. 239; Zdzisław Zblewski, Okręg 
Krakowski…, s. 370  -373. Informacje i relacje: Marii Jeżowej, Haliny Jeżówny  -Grygierczykowej, Krystyny 
Jeżówny  -Domaradzkiej, Ireny Kowalczykowej  -Kamieńskiej, pułkownika dr hab. Andrzeja (Kowalczyka) 
Kamieńskiego. 
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no zastępczo dla partyzantki NZW, względnie po utracie kontaktów z wyższymi 

strukturami NZW, a przede wszystkim dla zmylenia funkcjonariuszy bezpieki. 

Jest bowiem faktem, że wszystkie osoby, które według ustaleń UB były związane 

z PAP (F. Jeż, F. Kwarciak, S. Sordyl, J. Ziomkowski), należały wcześniej do wado-

wickiej NZW a później do APwK. Ponieważ nazwa PAP pojawiła się przy okazji 

procesu około WiN  -owskiego, w którym oskarżeni byli także członkowie Rady tej 

organizacji z Wadowic, tym bardziej uprawdopodobnia to tezę o jej kamufl ażowej 

roli. Dowodem pewnej dezorientacji UB/SB w tej materii jest adnotacja w teczce 

nr 1 Charakterystyki WiN. 

„Natomiast na czele organizacji PAP miał stać kpt. Stefan SORDYL – „Niebora”, 

b. członek SN  -NOW na gm. Andrychów pow. Wadowice, który po wyzwoleniu był 

organizatorem i dyspozytorem bandy „Bunt” pod d  -ctwem Mieczysława KOZŁOW-

SKIEGO – „ŻBIKA”. 

– Patrz charakterystyka nr 5.

UWAGA: Wymieniony S. Sordyl był w posiadaniu pieczęci pod nazwą: „Oddział 

bojowy AP w Kraju   - /Armia Polska w Kraju – patrz charakterystyka nr 168/. (…) 

Był także inicjatorem powstania bandy Jana ZIOMKOWSKIEGO – „HURAGANA”, 

z którą następnie dysponował F. JEŻ, a w jesienie 1946 r. podporządkowała się pod 

okręg Krakowski WiN.

Przytoczone dane wskazują na różnorakie powiązania reakcyjnego podziemia 

w Polsce.”47

Zatem według ustaleń UB szefem PAP miał być S. Sordyl. W rzeczywistości 

będący w czasie okupacji podwładnym W. Kęska i R. Radonia kpt. S. Sordyl „Od-

rowąż”, „Niebora”, „Mirski” był komendantem rejonu VI – Kęty Obwodu Bielskie-

go NOW  -AK, a później zwierzchnikiem oddziałów partyzanckich „Błysk  -Bunt” 

i „Huragan” w ramach Batalionu „Chrobry”  -„Włócznia” Inspektoratu Bielskiego 

i Okręgu Śląskiego NZW. Jak już wykazano, F. Jeż był członkiem siatki kontrwy-

wiadowczej NZW, natomiast w świetle znanych relacji wydaje się pewne, że nie 

był zwierzchnikiem wspomnianych oddziałów. Równocześnie, mimo kontaktów J. 

Ziomkowskiego z członkami Zrzeszenia WiN, jego oddział nie był bojówką WiN, 

jak sugerują niektóre ubeckie opracowania. Pośrednim dowodem wątpliwości 

w tej mierze samych ubeków, może być także fakt, że rozpracowaniem w ramach 

Zrzeszenia WiN objęto tylko samego Ziomkowskiego, a jego podwładnych już 

47 AIPN Kr, IPN Kr 074/199, Charakterystyka nr 200…, t. 1 k. 63  -64, toż t. 5 k. 205  -206, toż t. 8 k. 208  -209.
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nie. Nie był nim objęty także S. Sordyl, rzeczywisty dysponent oddziału „Hura-

gan”, którego rozpracowanie podjęto dopiero w 1951 r. jako działacza SN i żołnie-

rza NOW. Owe „różnorakie powiązania reakcyjnego podziemia” nie zostały zatem 

zbyt precyzyjnie rozeznane przez UB. Są natomiast często przyczyną zawartych 

w relacjach i publikacjach dezinformacji. W niektórych materiałach komuni-

stycznych, zwłaszcza z pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej, spotkać 

można informację, że w 1946 r. rozbito w okolicy Andrychowa „bandę „Niebora””. 

Informacja ta – co wiadomo m.in. po zweryfi kowaniu podawanych dat wydarze-

nia – dotyczy rozbicia oddziału „Błysk  -Bunt” M. Kozłowskiego, którego zwierzch-

nikiem był wspomniany S. Sordyl. Jednak bardzo często informacja ta występuje 

obok wiadomości o zlikwidowaniu „bandy Kozłowskiego” itp. Takie mnożenie 

bytów, czyli „band” miało zapewne z jednej strony pokazać wielość działań nie-

przyjaciół tzw. władzy ludowej, zaś z drugiej, poprzez kolejny fakt likwidacji „ban-

dy” pokazać liczne zwycięstwa aparatu komunistycznego. Można uznać, że PAP 

była „wadowicką specyfi ką” czyli lokalną organizacją oporu antykomunistycznego 

działającą tylko na ziemi wadowickiej, a z racji czasu działania powiązaną zarów-

no z NOW, WiN i APwK. Organizacja ta nie została wymieniona w opracowa-

nym przez Biuro „C” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL w 1964 r. tajnym 

„Informatorze o nielegalnych antypaństwowych organizacjach i bandach zbrojnych 

działających w Polsce ludowej w latach 1944  -1956”, co może sugerować, że anali-

tycy z aparatu bezpieczeństwa także uznali kamufl ażowy charakter tej nazwy. Tym 

bardziej, że wymienili oni dwie inne, znacznie mniej liczebne i całkowicie lokalne 

inicjatywy podziemne o tej nazwie z regionu łódzkiego i częstochowskiego.

Ostatnią ponadregionalną organizacją w ramach której działali wadowiccy 

konspiratorzy była wspomniana wyżej APwK (Armia Polska w Kraju). Jest na-

der prawdopodobne, że to właśnie tę organizację (jeżeli nie NZW) dla zmylenia 

ubowców określano w razie wpadki jako PAP, być może, aby uniknąć przesłuchań 

w celu podania kontaktów z innymi członkami i strukturami tej znanej i dającej 

się we znaki UB organizacji. Hipoteza ta wymaga jednak dalszych badań. Szero-

ko zakrojonych badań wymaga także całe zagadnienie działalności APwK. I to 

nie tylko z racji jej ponadregionalnego charakteru, o czym już nieco wiadomo, 

ale przede wszystkim powiązań z innymi strukturami konspiracji antykomuni-

stycznej. Z zeznań ujawnionej w kwietniu 1947 r. ppor. Jadwigi Madejskiej „Jadzi” 

wynika bowiem, że jako łączniczka zapewniała dowódcy tej organizacji, płkowi 

Aleksandrowi Dellmanowi „Dziadek” „Stasiak” „Urban” kontakty z generałem 

„Warskim”. Tenże „Warski” jeszcze późną jesienią 1946 r. dokonywał awansów 

żołnierzy organizacji, m.in. z oddziałów „Burza” i „Huragan”. Nie wiadomo, kto 
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mógł się ukrywać pod tym pseudonimem. Poprzez podobne brzmienie pseudo-

nim ten kojarzyć się może z „Warszycem”, czyli Stanisławem Sojczyńskim, ko-

mendantem również ponadregionalnej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie 

„Lasy”. Nie ma jednak żadnych danych, aby S. Sojczyński używał w tym okresie 

stopnia generalskiego, poza tym brak jakichkolwiek danych, aby KWP rozciąga-

ło swoją działalność na woj. krakowskie, choć w sąsiednim śląsko  -dąbrowskim 

miało struktury i kilka oddziałów. Na korzyść takiej hipotezy świadczyć mógłby 

także fakt, że S. Sojczyński po rozwiązaniu AK nie podporządkował się WiN, ale 

rozpoczął tworzenie odrębnej organizacji. Podobne działania podjął A. Dellman, 

tworząc APwK. Co prawda niektórzy badacze sugerują, że był on współtwórcą 

WiN w Krakowie, ale nie jest to zbyt prawdopodobne, jako że w chwili powsta-

nia Zrzeszenia przebywał w więzieniu. Ten aspekt omawia w swym opracowaniu 

m.in. M. Korkuć, który także badał podjęte przez APwK próby uporządkowania 

i podporządkowania całej konspiracji antykomunistycznej w regionie. Jak wiado-

mo, udało się to m.in. w odniesieniu do Zgrupowania Partyzanckiego majora Jó-

zefa Kurasia „Ognia” a także oddziałów partyzanckich w wadowickiem.

APwK powstała z inicjatywy ówczesnego ppłka Aleksandra Karola Marcina 

Dellmana, przed wojną ofi cera zawodowego, ostatnio w stopniu kpt. ofi cera mobi-

lizacyjnego 13 pp w Pułtusku, w czasie okupacji w stopniu majora szefa wywiadu 

Inspektoratu Tarnowskiego AK a pod koniec wojny kwatermistrza Inspektoratu 

Krakowskiego. M.in. z jego polecenia w 1945 r. rozwiązano niektóre znane so-

wietom oddziały AK w rejonie Myślenic i Wieliczki, a równocześnie utworzono 

oddział dla „spalonych” żołnierzy AK, aby uchronić ich przed represjami NKWD 

i UB. Aresztowany przez UB 11 sierpnia 1945 r. i skazany przez WSR w Krakowie 

28 marca 1946 r. na 5 lat więzienia, zwolniony został na mocy dekretu o amne-

stii. Po ponownym nawiązaniu kontaktów z pozostającymi w konspiracji rozpo-

czął tworzenie APwK. Data powstania tej organizacji określana jest najczęściej na 

czerwiec 1946 r. W niektórych informacjach i materiałach A. Dellman występuje 

w stopniu pułkownika, nie jest zatem wykluczone, że po nawiązaniu kontaktu ze 

wspomnianym gen. „Warskim” otrzymał awans.

Z punktu widzenia tematu niniejszego artykułu ważnych jest kilka zagadnień 

związanych z funkcjonowaniem APwK w wadowickiem. Przede wszystkim nale-

ży podjąć próbę wyjaśnienia, kim był kpt. „Zyndram”, który w imieniu dowódz-

twa APwK dokonywał inspekcji w oddziałach partyzanckich oraz wyznaczał ich 

dowódców. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że mógł nim 

być… Feliks Kwarciak. Jak już wspomniano, F. Kwarciak miał kontakty ze struk-

turami podziemnymi w Krakowie dzięki czemu w Wadowicach bardzo szybko 
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stał się jednym z dowódców konspiracji. Jego kierownicza rola, a także fakt pod-

porządkowania się mu bez jakichkolwiek zastrzeżeń dowódców różnych struktur 

konspiracji w terenie, niewątpliwie nie mogły być dziełem przypadku. Pierwszą 

poszlaką potwierdzającą te sugestie jest fakt, że w akcie oskarżenia z 22 lutego 

1947 r. przeciwko żołnierzom oddziału „Burza” oraz członkom sztabu APwK 

stwierdzono, iż:

„We wrześniu 1946 r. osk.[arżony – MSC] Loch Mieczysław nawiązał kontakt 

z bandą „Mściciela” przez nieujętego o nieustalonym nazwisku ps. „Zyndran” [błędnie, 

powinno być: „Zyndram” – MSC] i podporządkował tę bandę pod rozkazy sztabu.”48

 Z dostępnych dokumentów i relacji wiadomo natomiast, iż 1) F. Kwar-

ciak był współorganizatorem ucieczki M. Wądolnego z więzienia 2) dysponen-

tem oddziału „Burza” 3) i wiele relacji przypisuje mu sprawczą rolę w nawiązaniu 

kontaktów z Krakowem. Oczywiście są i informacje mogące przeczyć tej tezie. 

W meldunku zwiadu KBW zawarta jest np. następująca informacja:

 

 „Zyndraj” [błąd, powinno być: „Zyndram” – MSC] po popełnieniu szeregu nad-

użyć zbiegł. Obecnie jego funkcje pełni por. „Kwarciak” dezerter RRU [powinno być 

– RKU – MSC] Wadowice.”49

Pozornie zatem odróżniono tu osobę Kwarciaka od „Zyndrama”. Zwraca jed-

nak uwagę fakt, że nazwisko podano w cudzysłowie, a zatem informator KBW 

(czy też UB), a na pewno ofi cer spisujący meldunek, nie znał realiów personal-

nych. Podany stopień porucznika jest określeniem stopnia F. Kwarciaka ze służ-

by w RKU (zweryfi kowany w LWP jako ppor. w 1945 r., zresztą na tenże stopień 

awansował już wcześniej w AK). Rodzi się zatem pytanie o stopień kapitana. Z ta-

kim występuje „Zyndram”, ale także z tym stopniem znany był Kwarciak. Praw-

dopodobnie zachodzi tutaj sytuacja analogiczna, jak w przypadku stopnia ma-

jora J. Kurasia „Ognia”. Podobnie jak „Ogień” zaczął używać stopnia majora po 

podporządkowaniu się APwK, także w wadowickiem dwóch ofi cerów w połowie 

1946 r. zaczęło występować w stopniu kapitana. Byli to dysponenci oddziałów 

partyzanckich, F. Kwarciak i S. Sordyl. Według dostępnych danych wtedy także 

48 Apolonia Ptak, Maciej Korkuć, op. cit., Aneks, s. 113. 

49 Apolonia Ptak, Maciej Korkuć, op. cit., s. 111 – telefonogram z 3.01. 1947 r. do Oddziału Wywiadu WBW 
Województwa Krakowskiego.
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M. Wądolny zaczął używać ofi cjalnie stopnia porucznika. Można zatem przyjąć, 

że po podporządkowaniu się dowództwu APwK niektórych dowódców konspi-

racji awansowano (J. Kurasia, M. Wądolnego, F. Kwarciaka, S. Sordyla). Z kolei 

w jednym z wcześniejszych – niż cytowane powyżej dokumenty – meldunków 

Sztabu Dowództwa WBW woj. krakowskiego (z 22 listopada 1946 r.) potwierdzo-

ne zostało utrzymywanie łączności pomiędzy Komendą Główną APwK i oddzia-

łem „Mściciela”, a ponadto znalazła się uwaga, że:

 

„Kpt. Zyndram z ramienia Gł.[równej] Kom.[endy] mianuje i likwiduje d[owód]

ców poszczególnych grup.”50

Od swojej ucieczki z PUBP w Wadowicach kpt. F. Kwarciak stale przebywał 

przy oddziale „Burza” (sporadycznie inspekcjonował także oddział „Huragan”) 

i faktycznie wyznaczał wraz z Wądolnym poszczególnych dowódców grup ope-

rujących w terenie. Żaden inny ofi cer w stopniu kapitana nie pełnił służby w „Bu-

rzy”, a sam Wądolny miał stopień porucznika. Zważywszy, że zmiany dowódców 

poszczególnych grup były dosyć częste, podyktowane koniecznością i warunkami 

działania, zatem „Zyndram” musiałby bywać w „Burzy” dosyć regularnie, o czym 

nie ma żadnych wzmianek ani w relacjach, ani w późniejszych materiałach śled-

czych UB. Równocześnie „Zyndram” podpisywał legitymacje – jako komendant 

Oddziałów Bojowych APwK. Takie legitymacje z podpisem „Zyndrama” otrzy-

mali z rąk zastępcy Wądolnego, ppor. Hieronima Wolniaka „Samotnego” m.in. 

ofi cerowie siatki APwK na Śląsku. Nie wiadomo, czy Wolniak jeździł po nie do 

Krakowa, lub ktoś przywoził je do „Burzy”, ale na Śląsk „Samotny” przybył pro-

sto z oddziału w wadowickiem. Wreszcie zwrócić trzeba uwagę na fakt tytulatu-

ry. „Zyndram” określany był jako „Dowódca Oddziałów Bojowych APwK” zaś 

F. Kwarciak określany był pod koniec walk często jako „dowódca batalionu APwK”, 

w skład którego wchodziły oddziały „Burza” i „Huragan”. Tę funkcję dowódczą 

potwierdza także fakt wydania przez kpt. Kwarciaka rozkazu wykonania wyro-

ku na W. Pasternaku, sekretarzu powiatowym PPR w Wadowicach. Owego faktu 

realizowania przez Kwarciaka atrybutów zwierzchnika oddziału nie kwestionują 

żadne relacje żołnierzy podziemia, ani też dokumenty i opracowania sporządzone 

przez funkcjonariuszy UB/SB. Równocześnie warto zwrócić uwagę na przytoczo-

ny przez M. Korkucia, a znajdujący się w zbiorach CAW odpis „Rozkazu nr. 1.”, 

dotyczący działalności wywiadowczej, a kończący się zwrotem:

50 Apolonia Ptak, Maciej Korkuć, op. cit., s. 103.
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„Proszę o ile możliwe / Raporty wysyłać przez łączników każdego miesiąca [do – 

prawdopodobnie przy sporządzaniu odpisu „zgubiono” wyraz – MSC] Komendy Gł. 

przy Oddziale por. Granita 

Oddział Mściciela.”51

Wskazuje to, że oddział „Burza” stanowił centralę dowodzenia APwK na znacz-

nie większy obszar, lub przynajmniej zaplecze dla KG tej organizacji, tym bardziej, 

że w tekście tego rozkazu mowa jest m.in. o rozpoznawaniu transportów kolejo-

wych ze Śląska oraz działaczach komunistycznych z miechowskiego. Może to po-

twierdzać z jednej strony istnienie mitycznego kpt. „Zyndrama”, ale także fakt, że 

„Zyndramem” był F. Kwarciak, przebywający najczęściej przy tym oddziale.

Drugim istotnym problemem jest sprawa podporządkowania „Mściciela” 

i oddziału „Burza” J. Kurasiowi „Ogniowi. Sprawę tę szeroko omawia opracowanie 

M. Korkucia, ale autor ten nie rozważał w ramach opisanej przez siebie struktu-

ry wzajemnych powiązań obu oddziałów, ani roli wspomnianego kpt. „Zyndra-

ma”. Sprawa ta wymaga pogłębionych badań tym bardziej, że „Ogień” posiadał 

stopień majora, zatem wyższy niż formalny „komendant Oddziałów Bojowych 

APwK” którym miał być przecież „Zyndram”. Nic nie wiadomo także o ewen-

tualnych inspekcjach „Zyndrama” w Zgrupowaniu Partyzanckim „Błyskawica” 

J. Kurasia. Może to zatem sugerować, inaczej niż przyjął w ślad za ustaleniami UB 

M. Korkuć, że mjr „Ogień” mianowany został komendantem Oddziałów Bojo-

wych APwK na Podhalu, a kpt. „Zyndram” w pozostałej części woj. krakowskie-

go.52

Wadowickie   - ziemia niepodległa

Przez wiele lat lansowano jako obowiązujący pogląd, iż przeciętni obywatele 

Polski zmęczeni wojną pragnęli spokoju i chcieli budować państwo pod wodzą 

PPR odnosząc się pozytywnie do zachodzących przemian. Dokumenty archi-

walne tezy te obalają bezdyskusyjnie, także w odniesieniu do naszego regionu. 

Społeczeństwo powiatu wadowickiego zdecydowanie odrzucało możliwość wła-

dzy komunistów i ich ofertę programową. Dobitnie świadczą o tym wyniki tzw. 

referendum ludowego z 30 czerwca 1946 r. Szczegółowo kwestię tą przedstawił 

m.in. Z. Zblewski równocześnie wykazując, iż wielostopniowe, skoordynowa-

51 Tamże, s. 114.

52 Maciej Korkuć, op. cit., s. 514  -515.
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nie fałszowania wyników głosowania ludowego przygotowywał ofi cjalny aparat 

administracyjno  -polityczny przy policyjno  -operacyjnym wsparciu struktur UB. 

Równocześnie Z. Zblewski stwierdził, że wskutek niecałkowitej sprawności 

wymienionego aparatu, opozycji udało się ofi cjalnie odnieść sukcesy m.in. w Kra-

kowie (procent odpowiedzi negatywnych w kolejności pytań: 84,0, 71,6 i 29,5) 

Wadowicach (odpowiednio: 91,0, 81,0 i 51) oraz Nowym Sączu (89,0, 82,0, i 60,0). 

Tyle podano ofi cjalnie i takie liczby można znaleźć zarówno w ówczesnej prasie 

jak też późniejszych publikacjach. W rzeczywistości, jak podaje Z. Zblewski, mo-

nitorowanie wyborów prowadziły przez cały czas równolegle najważniejsze siły 

polskiej sceny politycznej, legalne i nielegalne. Władzom PPR, które zakładając 

konieczność fałszerstwa, chciały jednak wyciągnąć wnioski z rzeczywistych wyni-

ków, zależało na poznaniu swych faktycznych wpływów w społeczeństwie. Opo-

zycyjny PSL podobnie jak konspiracyjny WiN obawiając się sfałszowania wyni-

ków, chciały z kolei znać stan nastrojów i poglądów ludności, czyli świadomości 

i determinacji społecznego oporu. Według przytoczonych ustaleń PPR w wado-

wickiem procent odpowiedzi negatywnych na poszczególne pytania wyniósł: 95,0, 

84,0 i 53,0. Natomiast według zbieranych niezależnie od siebie danych PSL i WiN 

(które się całkowicie pokrywały) było to: 91,7, 82,2 i 47,1. Wyniki te nie odbiegały 

znacząco od wyników w wielu innych powiatach woj. krakowskiego. O wyborze 

pow. wadowickiego, jako ujawnionej publicznie egzemplifi kacji opozycji zadecy-

dowały zapewne jakieś względy polityczne lub policyjne, których śladów nie od-

naleziono dotychczas w zachowanej dokumentacji PPR i UB. Jest nader prawdo-

podobnym, iż przesłanką do wskazania na wadowickie jako matecznik i rozsadnik 

„wroga” była faktyczna wtedy dominacja i wręcz pełna kontrola opozycji legalnej 

i nielegalnej nad obszarem powiatu. 

Analizując wszystkie przytoczone wyniki (procenty) dotyczące wadowickie-

go, można zauważyć, że odnośnie dwóch pierwszych pytań dane ogłoszone pu-

blicznie zostały jedynie zaniżone o kilka punktów, być może aby klęska komuni-

stów nie była tak dobitna. Nieco zaskakujący jest fakt, że w przypadku trzeciego 

pytania sondażowo  -szacunkowe wyliczenia opozycji okazały się ostrożniejsze, niż 

wynik rzeczywisty.

Oceniając skalę negacji poszczególnych pytań przez głosujących, można czę-

ściowo rozpoznać preferencje polityczne społeczeństwa. Taka diagnoza nie może 

być jednak traktowana jako bezdyskusyjna. Jak wiadomo, formułę głosowania 

„3 x nie” preferowały środowiska nastawione na całkowitą negację obozu rządzą-

cego. Osoby te uczestnicząc w referendum albo głosowały całkowicie negatywnie, 

albo oddawały głosy nieważne, lub po prostu zbojkotowały referendum. Z. Zblew-
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ski wyliczył, iż w skali woj. krakowskiego grupa ta wynosiła ok. 40 proc. zatem 

pow. wadowicki mieści się w niej z nawiązką (zwłaszcza przy uznaniu wyniku 

przyjętego przez PPR jako faktycznego). Co ciekawe, według ustaleń tego badacza 

najwięcej głosów „3 x nie” padło w powiatach żywieckim, bialskim i myślenickim, 

a więc wokół pow. wadowickiego, co jak sugeruje ów autor miało związek z dzia-

łająca na tych terenach partyzantką NSZ. 

Z kolei do głosowania „2 x nie, 1 x tak” wzywali przeciwnicy obozu rządzą-

cego, którzy pod wpływem organizacji opozycji ofi cjalnej (PSL) oraz opozycji 

nielegalnej (głównie WiN) odrzucali totalną negację pytań. W swoich ustaleniach 

Z. Zblewski zaliczył pow. wadowicki do tej właśnie grupy, która według nie-

go liczyła w skali województwa 45 procent głosujących. Przyjmując jednak, iż 

negatywną odpowiedź na trzecie pytanie dało więcej niż 45 proc. głosujących 

w wadowickiem, można przyjąć, że wpływy konspiracji narodowej pozostawały 

w powiecie duże. 

Trzecią grupę, zwolenników nowej władzy, szacuje Z. Zblewski na ok. 15 

procent. Byli to ci, którzy odpowiedzieli pozytywnie na wszystkie pytania czy-

li „3 x tak”. 53 Analizując wyniki odpowiedzi na dwa pierwsze pytania w wado-

wickim, można zauważyć zdecydowaną negację nowego narzuconego porządku 

przez zdecydowaną większość społeczeństwa. Komuniści nie mieli tu nawet 10 

procentowego poparcia, pomimo przemysłowego charakteru Andrychowa oraz 

powiatowego, czyli zdominowanego przez czynniki administracyjne, Wadowic, 

a nawet wbrew silnym w ruchu ludowym powiatu wpływom skomunizowanego, 

należącego do tzw. Bloku Demokratycznego, SL.

W samo południe czy w spokojną noc… 
od Krakowa po Śląsk

Pierwszy okres okupacji komunistycznej w wielu regionach kraju cechowała 

znacząca dominacja podziemia, zwłaszcza na obszarach poza wielkimi miastami. 

Aktywność podziemia istotnie wpływała na warunki pracy nowych władz i dzia-

łalności komunistów. Podobnie wyglądała sytuacja w wadowickiem. W większo-

ści publikacji poświęconych tzw. walkom o utrwalenie władzy ludowej w regionie 

krakowskim, a także w coraz częściej pojawiających się opracowaniach na temat 

oporu przeciwko komunistycznej okupacji w regionie, autorzy, bez względu na 

proweniencję ideologiczną oraz przygotowanie merytoryczne podkreślają pano-

53 Zdzisław Zblewski, Między wolną Polską…, s. 182  -185.
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wanie podziemia na prawie całym obszarze powiatu wadowickiego. Pod koniec 

lipca 1946 r. sekretarz KP PPR Władysław Pasternak pisał do KW PPR:

 „Niniejszym donoszę Wam, że na terenie Wadowic (mowa o terenie całego po-

wiatu wadowickiego – przyp. MSC), zajmujemy się tylko pogrzebami. Po ostatniej 

odprawie wojewódzkiej chować będziemy 6  -tą ofi arę. Oprócz tego pobicia i rabun-

ków mieliśmy bez liku, nawet już nikt nie zgłasza, że u niego byli. Naród, a zwłaszcza 

partyjniacy po wsiach nie chcą się udzielać.”54

Trudno o większy dowód bezsilności władz komunistycznych i to po po-

nad półtorarocznej inwigilacji, infi ltracji terenu i represjach UB. Pismo po-

chodzi co prawda z okresu apogeum skuteczności podziemia, ale taki stan 

utrzymywał się na ziemi wadowickiej praktycznie przez cały rok 1945 i 1946. 

Także w późniejszych latach, mimo stopniowej pacyfi kacji konspiracji przez 

UB były gminy, do których funkcjonariusze nowej władzy zapuszczali się tylko 

w większych oddziałach, a i to nader rzadko. Nieco wyjaśnienia wymagają po-

dane przez Pasternaka informacje o pobiciach i rabunkach. Zgodnie z przyjętą 

w okresie okupacji zasadą, oddziały partyzanckie oprócz zdobywania żywno-

ści i ubrań bezpośrednio w działaniach zbrojnych, miały zaopatrywać się także 

w akcjach przeciwko volksdeutschom i indywidualnym Niemcom. Od 1945 r. 

miejsce volksdeustchów i hitlerowców zajęli członkowie aparatu komunistycz-

nego i jego współpracownicy. Dlatego też osoby zidentyfi kowane jako agentura 

sowiecka (głównie członkowie PPR i funkcjonariusze UB) skazywani byli na 

karę chłosty (wysokość wyroku uzależniona była z reguły od aktywności danego 

działacza) lub karę śmierci. Równocześnie przeprowadzano jako formę zadość-

uczynienia społeczno  -gospodarczego na rzecz walczących o niepodległość Pol-

ski konfi skatę mienia. Nieco inaczej traktowano żołnierzy WP a nawet milicjan-

tów (zwłaszcza szeregowych funkcjonariuszy MO). Jeżeli nie było wobec nich 

udokumentowanego zarzutu zbrodni przeciw Polakom, pozbawiano ich tylko 

broni i mundurów. Jedynie w wypadkach stwierdzonej aktywnej współpracy 

z UB lub przynależności do PPR wykonywano karę chłosty, a bardzo wyjątkowo 

karę śmierci. Poza wypadkami nadzwyczajnymi wyroki śmierci poprzedzano 

chłostą, a dopiero w przypadku nie zaprzestania pracy dla UB rozstrzeliwano.

Wyjątkiem w opanowaniu terenu były miasta, acz i tu żołnierze konspiracji 

54 Maciej Korkuć, op. cit., s. 341. AP Kraków, KW PPR, sygn. 1/V/9 k. 100 – pismo sekretarza KP PPR w Wado-
wicach do KW PPR w Krakowie z 26 lipca 1946.
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przeprowadzili szereg akcji i zbrojnych demonstracji, dając świadectwo swojego 

opanowania terenu.

Do jednej z najbardziej spektakularnych akcji zbrojnego podziemia niepod-

ległościowego w Wadowicach doszło w biały dzień, tuż po południu 1 czerwca 

1945 r. w centrum Wadowic. Przeprowadzono ją bez rozlewu krwi, a przebieg ak-

cji mógłby posłużyć do napisania scenariusza sensacyjnego fi lmu.

Do budynku KKO znajdującego się zaledwie o 40 m od gmachu zajmowa-

nego przez PUBP zbliżało się czterech młodych mężczyzn. Wartownik czuwa-

jący przed budynkiem UB nie zwrócił na nich uwagi. Podobnie zdawali się ich 

nie dostrzegać patrolujący ulicę nieco dalej funkcjonariusz MO i dwóch kolej-

nych ubeków. Mężczyźni weszli do wnętrza budynku, po czym od wewnątrz 

zaryglowali wielkie drzwi. W sali kasowo  -obsługowej wydobyli broń i sterro-

ryzowali siedem znajdujących się tam osób, pracowników banku i klientów, 

po czym związali ich i zakneblowali po uprzednim ustaleniu, gdzie przecho-

wywana jest gotówka i depozyty. A właśnie w tym dniu, jak zwykle pierwszego 

w każdym miesiącu, zgromadzone były w sejfach KKO środki na wypłaty dla 

kilku wadowickich instytucji. Po kilkunastu minutach, przez nikogo nie zatrzy-

mywani opuścili budynek unosząc z sobą teczki i worki ze zdobyczą i zapewne 

wszystko zakończyłoby się bez wystrzału, gdyby nie fakt, iż jednemu z mężczyzn 

przy szybkim marszu ulicą 3 Maja wypadł z kieszeni pistolet, który uderzając 

w uliczny bruk wystrzelił. Był to jedyny strzał, jaki padł w czasie tej akcji. Na 

szczęście nikt nie został ranny, a jedynie czterej mężczyźni z workami wyłado-

wanymi zdobyczą poczęli biec, poczym wsiedli na stojące opodal rowery i moc-

no nacisnęli na pedały chcąc jak najszybciej oddalić się od miejsca zdarzenia. 

Prawie natychmiast jeden z patrolujących ulicę funkcjonariuszy UB podszedł 

do leżącego na ziemi pistoletu, podniósł go i schował do kieszeni. Gdy z budyn-

ku PUBP wybiegło kilku zaalarmowanych wystrzałem ubeków, funkcjonariusz 

z patrolu poinformował ich, że strzelał mężczyzna, który wraz z towarzyszem 

oddalił się w kierunku ul. Młyńskiej. Z kolei inny funkcjonariusz twierdził, że 

widział podejrzanych mężczyzn biegnących w stronę ul. Tatrzańskiej. W rze-

czywistości zaś sprawcy napadu na KKO zbiegli w kierunku ul. Poprzecznej. 

W miarę szybko ubecy ustalili, że nieznani mężczyźni wybiegli wcześniej w bu-

dynku KKO, zatem po powrocie z nieudanego pościgu skierowali się do banku. 

Tam dowiedzieli się, iż w wyniku akcji ekspropriacyjnej oddziału NZW na cele 

działalności podziemnej zarekwirowane zostało łącznie 900 tys. złotych zarów-

no w środkach płatniczych, jak też z depozytów rzeczowych złożonych w skarb-

cu KKO. 
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Zdobyte wtedy aktywa przekazane zostały do sztabu okręgu NZW a w kil-

ka dni później przeznaczone m.in. na zakup radiostacji od mieszkańca Zaskawia, 

Markielowskiego. Część pieniędzy przeznaczono także na pomoc rodzinom żoł-

nierzy podziemia, którzy musieli się ukrywać i nie mogli zapewnić utrzymania 

swoim najbliższym.55

W rok później także w biały dzień w Wadowicach podjęto próbę likwidacji 

znanego z bezwzględności i sadyzmu sekretarza Komitetu Powiatowego PPR, 

Władysława Pasternaka. Ten pochodzący z Targanic przedwojenny agent Ko-

minternu już w 1920 r. był agitatorem bolszewickim (nie zgłosił się do WP) a po 

klęsce Armii Czerwonej pod Warszawą zbiegł z Polski do Francji, skąd wydalo-

ny został jako agent sowiecki w 1932 r. W latach 30. prowadził sklep w Targa-

nicach, który był punktem kontaktowym KPP na terenie pow. wadowickiego, 

równocześnie organizował działalność komunistyczną w Podokręgu KPP (do 

1936 tzw. dzielnica KPP) obejmującym Andrychów, Kęty i Wadowice. Oskar-

żany był przez radykalnych ludowców oraz PPS o próby rozbijania struktur ich 

organizacji na rzecz Międzynarodówki Komunistycznej. Był radnym miejskim 

w Andrychowie a także w ostatniej kadencji Rady Powiatowej w Wadowicach. 

Po II wojnie światowej jako sekretarz KP PPR w Wadowicach, a zatem faktyczny 

włodarz terenu, był zwolennikiem brutalizacji metod represyjnych UB wobec 

podziemia i stworzenia w Polsce 17. republiki sowieckiej. Podziemie dyspono-

wało dowodami, iż W. Pasternak wieczorami przychodził do budynku PUBP 

aby osobiście znęcać się nad ujętymi żołnierzami AK i członkami innych or-

ganizacji antykomunistycznych. Wobec tych informacji wydano na oprawcę-

 -ochotnika wyrok śmierci (zatwierdzony w Wadowicach przez dowództwo 

batalionu NZW „Włócznia” oraz w Krakowie przez dowództwo Armii Polskiej 

w Kraju). Organizatorem zamachu był dowódca batalionu i ofi cer sztabu APwK 

w Wadowicach, a wcześniej ofi cer do zleceń dowództwa batalionu „Włócznia” 

kpt. Feliks Kwarciak „Rola” „Skawa” „Staszek”. Do zamachu doszło 7 sierpnia 

1946 r. na alei prowadzącej do stacji PKP w Wadowicach56. Wykonawcami byli 

dwaj żołnierze oddziału „Burza” Mieczysława Wądolnego „Granita” „Mściciela” 

– Adam Zygmunt „Wicher” „Błyskawica” oraz nieustalony z nazwiska partyzant 

„Boruta”. Ponieważ Pasternak jeździł (kiedy nie zostawał na noc w Wadowicach) 

do Andrychowa, ustalono, iż zamach zostanie wykonany poza centrum mia-

55 AIPN, IPN Kr 074/52/2, Charakterystyka Organizacji: Narodowa Organizacja Wojskowa, k. 9, 112; AIPN Kr, 
IPN Kr 074/51/1, Charakterystyka Organizacji: Narodowa Organizacja Wojskowa, k. 21  -24.

56 W literaturze czasem spotyka się błędną informację, że zamach wykonano w Andrychowie – np. Apolonia 
Ptak, Maciej Korkuć, op. cit., s. 52.
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sta, w alei prowadzącej do stacji PKP. Problemem był jednak spory o tej porze 

ruch ludzi udających się na pociąg w stronę Bielska, a nie chciano dodatkowych 

i przypadkowych ofi ar. Ponieważ wykonawcy nie znali Pasternaka, kpt. Kwar-

ciak ustalił, że będzie szedł za nim w odległości kilku  -kilkunastu metrów, aby 

mogli go zidentyfi kować. Na ławce w połowie alei czekali „Błyskawica” i „Bo-

ruta”. Kiedy Kwarciak zawrócił w stronę ul. Sienkiewicza, wykonawcy podeszli 

naprzeciw Pasternaka i „Błyskawica” wyrecytowawszy szybko formułkę wyroku 

oddał trzy strzały do sekretarza. W powstałym zamieszaniu – ludzie rozbiegli 

się w stronę stacji a niektórzy będąc dalej cofnęli się w kierunku szkoły, zaś kilka 

osób ukryło się w zbożu rosnącym w miejscu dzisiejszego osiedla XX  -lecia – 

wycofali się także zamachowcy, nie sprawdzając skuteczności strzałów. Okazało 

się, iż Pasternak był ciężko ranny, ale przeżył. Został przewieziony do Szpitala 

Powszechnego, gdzie podziemie podjęło drugą próbę wykonania wyroku. Nie 

zdążono jednak dokonać dokładnego rozpoznania ochrony. Tymczasem UB 

podejrzewało prawdopodobnie taki zamiar i w szpitalu czuwali funkcjonariu-

sze UB i MO, którzy chcieli ująć zamachowców. W nocy 13/14 sierpnia 1946 r. 

dwaj żołnierze podziemia weszli do szpitala i po sterroryzowaniu portiera za-

częli iść w kierunku oddziału, na którym przebywał Pasternak. Milicjant Józef 

Adamczyk pilnujący wejścia na korytarz oddziału otworzył ogień, na który za-

machowcy odpowiedzieli strzałami, zabijając funkcjonariusza. Wobec powstałej 

w szpitalu paniki (według relacji świadków, po usłyszeniu strzałów któryś funk-

cjonariusz UB ukryty na oddziale krzyknął, aby pacjenci uciekali i na korytarz 

wybiegło kilkanaście mogących chodzić osób) zamachowcy nie chcąc postrzelić 

przypadkowych ludzi zrezygnowali z wykonania egzekucji i wycofali się. Efek-

tem zamachu był fakt, iż Pasternak po wyleczeniu przestał chodzić do PUBP by 

uczestniczyć w przesłuchaniach i torturowaniu żołnierzy podziemia.

Warto przypomnieć, iż już w lipcu 1945 r. wyroki śmierci wydane zostały 

także na dwóch słynących z sadyzmu funkcjonariuszy PUBP, Michała Czerkie-

dę (Czekierdę?) oraz Mariana Góralczyka. „Ostrzeżenie” otrzymał wtedy szef 

PUBP, ppor. Władysław Kubka (od 1960 r. Kubicki).57

W dotychczasowych publikacjach wiele jest opisów innych akcji realizowa-

nych przez podziemie w miastach powiatu wadowickiego, wystarczy wymienić 

tylko m.in. akcję w Andrychowie (zdobycie pieniędzy z kasy Fabryki Włókien-

57 Równocześnie wysłano ostrzeżenia także Rudolfowi Wciśle (w NOW „Silny”) i Józefowi Kicie (w NOW „Strza-
ła” i „Kos”), którzy byli informatorami podziemia w strukturach PUBP. Była to próba odwrócenia od nich 
uwagi, gdyż w UB zaczęto podejrzewać ich podwójną rolę – AIPN Kr, IPN Kr 074/52/2, Charakterystyka Orga-
nizacji Narodowa Organizacja Wojskowa k. 10, oraz materiały i informacje MTNZW im. 12 pp.
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niczej Braci Czeczowiczka 6 sierpnia 1946 r. przez oddział Mieczysława Kozłow-

skiego „Żbika” „Błyska”, „Bunta”), w Kalwarii Zebrzydowskiej (próba rozbicia 

posterunku MO 25 lipca 1946 r. przez jedną z grup oddziału „Burza” Mieczy-

sława Wądolnego „Granit” „Mściciel”, w czasie której zginął sowiecki doradca 

(instruktor) PUBP w Wadowicach – przez PPR  -owców uważany za faktycznego 

szefa PUBP – kpt. Mikołaj Zabłockij), czy w Makowie Podhalańskim (publiczne 

rozstrzelanie wójta Zawoi Albina Warty na rynku w Makowie 16 lipca 1946 r. 

przez oddział M. Kozłowskiego). Przytoczone przykłady potwierdzają, że pod-

ziemie panowało nie tylko nad obszarami pozamiejskimi, ale śmiało poruszało 

się także w miastach, w tym w dysponujących silną załogą UB a później także 

wojska Wadowicach.

Dopiero prowadzone na przełomie lat 40. i 50 dochodzenia i przesłucha-

nia żołnierzy konspiracji pozwoliły UB  -owcom na częściowe wyjaśnienie wielu 

niepowodzeń i dziwnego zachowania kilku funkcjonariuszy, m.in. tych patrolu-

jących ulicę 3 Maja w czasie napadu na wadowicką KKO. Nigdy jednak – a ko-

lejne próby podejmowali pracownicy UB i SB aż do 1990 r. – nie udało się im 

prawidłowo powiązać i zanalizować całości wydarzeń na ziemi wadowickiej. 

Dlatego do dnia dzisiejszego w większości publikacji i informacji mamy do czy-

nienia z obrazem kalekim i wypaczonym, a co za tym idzie nadal wypaczającym 

w społecznej świadomości rolę i zakres społecznego oporu i zorganizowanej 

konspiracji w regionie. Mimo upływu lat należy zatem podejmować próby od-

tworzenia prawdziwego obrazu tamtych wydarzeń.

Kolejnym aspektem wartym podkreślenia w badaniu dziejów konspiracji 

na ziemi wadowickiej jest fakt, że żołnierze największego oddziału zbrojnego 

„Burza” po jego podporządkowaniu APwK nie tylko działali na terenie powia-

tu wadowickiego, ale wykonywali akcje zbrojne daleko poza jego granicami. 

Przykładem jest akcja ekspropriacyjna z 31 października 1946 r. na transport 

pieniędzy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Krakowie. W centrum sto-

licy województwa, pomiędzy budynkiem DOKP przy pl. Matejki a Dworcem 

Głównym PKP, mimo konwojowania pieniędzy przez uzbrojonych strażników 

Służby Ochrony Kolei żołnierze „Mściciela” zdobyli 3400 tys. złotych. Jak wia-

domo, część z tych pieniędzy przeznaczono m.in. na pomoc ludności pow. wa-

dowickiego współpracującej z podziemiem i represjonowanej przez UB. Z kolei 

jeszcze w lipcu 1946 r. płk A. Dellman podczas inspekcji w oddziale „Burza” 

rozkazał por. M. Wądolnemu zorganizowanie sieci informacyjnej APwK w woj. 

śląsko  -dąbrowskim. „Mściciel” zadanie budowy siatki informacyjnej powierzył 

swojemu zastępcy, ppor. Hieronimowi Wolniakowi „Samotnemu”, zaś zadania 
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wywiadowcze dla niej opracował ppor. Mieczysław Loch „Jarema” „Lech”. W siat-

ce, której szefem został kpt. Eugeniusz Metta vel Zawistowski „Sprytny”, dzia-

łał również m.in. mjr Józef Bednarz „Wicher”. Jedna z grup wywiadowczych tej 

siatki działała aż w Kłodzku na Dolnym Śląsku. Od października 1946 r. siat-

ka śląska przygotowywała także akcję ekspropriacyjną w kopalni „Centrum” 

w Bytomiu. Miała się ona odbyć 1 grudnia, a wykonawcami mieli być żołnierze 

„Burzy” którzy specjalnie w tym celu udali się do Bytomia. Wskutek opóźnień 

w przepływie informacji akcja ta nie została zrealizowana. Udała się natomiast 

akcja rekwizycyjna towaru w jednym ze sklepów tytoniowych w Bytomiu. Uży-

wanie żołnierzy „Burzy” do akcji w nieznanym terenie i w dużych skupiskach 

miejskich świadczy o traktowaniu oddziału „Burza” jako kadrowego oddziału 

bojowo  -dywersyjnego APwK i o dobrym przygotowaniu wojskowym i konspi-

racyjnym żołnierzy.58

Z aktywnością bojową podziemia wiąże się sprawa dysponowania odpo-

wiednią bronią. Na nielicznych fotografi ach partyzantów ziemi wadowickiej, 

zwłaszcza grup I. Sikory czy M. Spuły, widać młodych ludzi uzbrojonych przy-

słowiowo „po zęby” w nowoczesną broń automatyczną. Zdobywano ją w ak-

cjach zbrojnych, ale także w wyniku różnych działań logistycznych podziemia. 

Marian Pióro „Sęp” wspominał np. o zdobyciu w 1946 r. informacji o ponie-

mieckiej broni maszynowej zmagazynowanej na strychu stacji PKP w Jawi-

szowicach. Broń tę bez żadnych problemów zapakowano w Jawiszowicach do 

skrzyń z napisami „ostrożnie szkło” i przewieziono pociągiem do stacji w Za-

górzu, gdzie odebrali ją partyzanci. Ale nie była to pierwsza broń oddziału. Jak 

wiadomo, przy aresztowaniu M. Wądolnego we wrześniu 1945 r. funkcjonariu-

sze PUBP zakwestionowali u niego niewielki arsenał. Nie była to broń przypad-

kowa czy znaleziona, ale… pochodząca z magazynu broni i składu „zdobyczy” 

PUBP i KPMO. Jak relacjonował J. Dębski, regularnie od wiosny 1945 r. F. Jeż 

i J. Dębski przekazywali ją na polecenie J. i W. Kęsków oraz A. Farona do oddzia-

łów i bojówek NZW, m.in. „Błysk  -Bunt”, „Huragan” oraz żołnierzom tworzącym 

później oddział „Burza”. Aby stan liczbowy broni zebranej z pobojowisk, gro-

bów ale także uzyskanych przez organa bezpieczeństwa podczas rewizji, ujaw-

niania grup podziemia itp. zgadzał się formalnie, stosowano metodę podmie-

niania broni, sztuka za sztukę. Do magazynu składano egzemplarze niezdatne 

do użytku, o nietypowych kalibrach czy do których trudno było o amunicję. Do 

58 Adam Dziuba, op. cit., s. 249  -254; Maciej Korkuć, op. cit., s. 513  -515; Apolonia Ptak, Maciej Korkuć, op. cit., 
s. 19  -22.
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lasu szła broń najbardziej nowoczesna i z dużym zapasem amunicji, względnie 

o amunicję do której nie było trudno. Praktyka owego podmieniania broni była 

o tyle ułatwiona, że także sami funkcjonariusze KPMO, PUBP oraz żołnierze 

z RKU starali się wymieniać swoje nietypowe nieraz uzbrojenie na lepsze czy 

nowocześniejsze. W efekcie oddziały podziemia niepodległościowego na ziemi 

wadowickiej nigdy nie cierpiały na defi cyt uzbrojenia. Potwierdzeniem owego 

przekazywania broni podziemiu może być fragment aktu oskarżenia F. Jeża, 

któremu zarzucono, że oddziałowi „Huragan” „dostarczył ok. 4 sztuk PPSza”. 

W rzeczywistości z zasobów UB i MO w Wadowicach do podziemia trafi ło we-

dług wspomnianej relacji J. Dębskiego co najmniej ok. 40 pistoletów maszyno-

wych i karabinów maszynowych oraz wiele sztuk broni krótkiej.59

Zniszczyć bandytów prowokacją, 
skrytobójstwem, szantażem i zdradą…

Metody zwalczania podziemia były różnorakie, ale praktycznie zawsze bez-

względne. Tzw. władza ludowa posługiwała się prowokacją, zbrodnią i wszelki-

mi metodami, aby tylko opanować teren i zdławić wolę oporu społeczeństwa. 

Morderstwa popełnione na kpt. F. Kwarciaku i por. A. Faronie zostały już opisa-

ne. Nie były wszak jedynymi.

Jedną z form zwalczania podziemia niepodległościowego było użycie tzw. 

oddziałów prowokacyjnych UB, podszywających się pod partyzantów. Nie była 

to tylko specyfi ka województwa krakowskiego. Zagadnienie to omawia m.in. 

M. Korkuć, podając, iż oddział taki stacjonował w Krakowie i używany był do 

akcji na terenie całego województwa. Autor ten zauważa, że problem tworzenia 

takich grup został ujęty w wydanych 17 lipca 1946 r. Wytycznych dla pracy Woje-

wódzkich Komitetów Bezpieczeństwa na okres przedwyborczy podpisanych przez 

ministra bezpieczeństwa publicznego gen. Stanisława Radkiewicza i Naczelnego 

Dowódcę WP gen. Mariana Spychalskiego, gdzie znalazł się passus, iż:

„jest celowym posługiwanie się grupami bojowymi w ubraniach cywilnych. Ak-

cje takie powinny być dość ściśle koordynowane z oddziałami umundurowanymi 

dla uniknięcia nieporozumień.”60

59 AIPN Kr, IPN Kr 074/199, Charakterystyka nr 200…, t. 1 k. 63; Apolonia Ptak, Maciej Korkuć, op. cit., s. 52; 
relacja Józefa Dębskiego.

60 Maciej Korkuć, op. cit., s. 481.
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Znany jest także – aczkolwiek uważany za dyskusyjny – tekst tajnego roz-

kazu min. Radkiewicza z 4 grudnia 1945 r., dotyczącego traktowania działaczy 

PSL i SP, jako popierających działalność „band reakcyjnych”. Minister polecił 

w tym rozkazie:

„kierownikom placówek UBP, aby w jak największej tajemnicy przygotowali 

akcję mającą na celu likwidowanie czołowych działaczy tych stronnictw, przy czym 

musi być upozorowana jakoby robiły to bandy reakcyjne. Do tej akcji wskazanym 

jest użyć specjalnych bojówek, stworzonych latem ub. roku. Akcji tej ma towarzyszyć 

kampania prasowa skierowana przeciw bandom terrorystycznym, na które spadnie 

odpowiedzialność za te czyny.”61

Sprawa funkcjonowania takich oddziałów antypartyzanckich w skali kra-

kowskiego jest dopiero badana, dlatego trudno wyciągać generalne wnioski. 

Wiadomo jednak, że oddziały takie używane były praktycznie na całym obsza-

rze województwa, na którym działało podziemie niepodległościowe. Według 

sprawozdania WiN z czerwca 1946 r. w rejonie Wadowic oddział NSZ (zapewne 

raczej powinno być NZW) rozbił 40  -osobową bojówkę prowokacyjną. Z kolei 

skutkiem działania jednego z takich oddziałów prowokacyjnych była śmierć 

dawnego żołnierza BCh  -LSB a później komendanta Posterunku MO w Budzo-

wie i wreszcie działacza PSL, Zygmunta Pieczary „Drania”. We wcześniejszym 

sprawozdaniu WiN (z maja 1946 r.) tak ją opisano:

„Dnia 12.4. w Wadowicach banda UB zamordowała Zygmunta Pieczarę, działa-

cza PSL. – Połamali mu ręce, całe ciało było sine od zbicia, otrzymał cztery pociski 

w głowę. U zabitego bandyci UB byli już 2  -krotnie, poprzednio odczytując żonie, 

zamordowanego wyrok śmierci na nieobecnego męża z zaznaczeniem, że może on 

być cofnięty tylko w tym wypadku gdy Pieczara wycofa się z PSL i z życia politycz-

nego.”62

Natomiast wydawnictwo hagiografi czne opisujące ofi ary „walk o utrwalenie 

władzy ludowej” wymienia Pieczarę jako zamordowanego „przez nieustaloną bo-

jówkę podziemia”. Równocześnie podaje, że wydarzenie to miało miejsce w Stro-

61 Antoni Kura, Skala represji w okresie wyborów, s. 96 [w:] Koniec jałtańskich złudzeń, op. cit., tamże także infor-
macje o dyskusji naukowej wokół tego rozkazu.

62 Maciej Korkuć, op. cit., s. 488  -489,
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niu 11 kwietnia 1946 r.63 W publikacji tej podobnie opisano także inne ofi ary 

ubeckich oddziałów prowokacyjnych. Dowodem na fakt, że w walce z podzie-

miem na ziemi wadowickiej próbowano tworzyć także improwizowane grupy 

prowokacyjne są wspomnienia S. Wałacha, opisującego pierwszą koncepcję roz-

bicia grupy M. Spuły. Inicjatywa ta nie została zrealizowana z powodu sprzeci-

wu zastępcy Szefa WUBP w Krakowie, ówczesnego mjra Józefa Światły, który 

referującemu sprawę ppor. Franciszkowi Krawczykowi miał powiedzieć, iż:

„towarzysze w Wadowicach zamiast likwidować bandy tworzą nowe zbrojne grupy.”64

Dotychczas niewyjaśnione pozostają okoliczności śmierci majora Wła-

dysława Wiśniowskiego „Kroka” „Zycha”, weterana I wojny światowej i wojen 

1918  -1920 oraz kampanii jesiennej 1939 r., współorganizatora i jednego z kie-

rowników tajnej oświaty na ziemi wadowickiej w okresie okupacji hitlerowskiej, 

żołnierza BCh i AK. Według cytowanej publikacji (gdzie odnotowany został 

błędnie jako Wiśniewski) zamordowany został 16 października 1946 r. przez 

żołnierzy „Mściciela”, natomiast S. Wałach twierdzi, że uprowadzono go i roz-

strzelano w kwietniu 1946 r.65 Ta rozbieżność datacji budzi dodatkowe wątpli-

wości. Wiśniowskiego uprowadzono z domu w Jaszczurowej, ale zwłoki zna-

leziono dopiero wiosną 1947 r. na terenie gminy Stryszów. Nic nie wiadomo 

jednak o powodach tego morderstwa ani o wydaniu wyroku na tego zasłużone-

go żołnierza i konspiratora. Wądolny jako były żołnierz BCh po ujawnieniu na 

pewno znał rolę Wiśniowskiego w konspiracji. Wątpliwe jest zatem, aby wydał 

na niego wyrok śmierci bez jakiejkolwiek przyczyny. Poza tym wyroki śmierci 

wymagały zatwierdzenia przez dowództwo NZW a później APwK i procedury 

tej przestrzegano rygorystycznie. Wiadomo natomiast, że Wiśniowski po wojnie 

podjął starania o zorganizowanie Liceum Ogólnokształcącego dla niezamożnej 

młodzieży wiejskiej i w tym celu zamieszkał w Jaszczurowej. Miejscowość ta le-

żała o obrębie działania Posterunku MO w Mucharzu, gdzie bardzo operatyw-

nym i znanym z nieformalnych działań kierownikiem placówki UB był ppor. 

Władysław Piskorz. 

63 Oddali życie…, s. 114.

64 Stanisław Wałach, op. cit., s. 137  -138. Warto dodać, że ppłk Józef Światło (prawdziwe nazwisko Izak Fleisch-
farb), jeden z najbardziej znanych ofi cerów MBP w l. 1938  -39 w stopniu szeregowego i starszego szeregowego 
odbywał służbę wojskową w 12 pp Ziemi Wadowickiej i brał udział w kampanii jesiennej 1939 r. Więcej o tym 
pisze: Andrzej Paczkowski, Trzy twarze Józefa Światły. Przyczynek do historii komunizmu w Polsce, Prószyński 
i S  -ka, Warszawa 2009, zwłaszcza s. 47  -54.

65 Oddali życie…, s. 119 oraz Stanisław Wałach, op. cit., s. 111.
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Podobnie nie można uznać za wyjaśnioną sprawy zastrzelenia chor. L. Sa-

dzikowskiego z wadowickiego RKU. Być może było to zabójstwo przypadkowe, 

ale sami ubowcy w swoich publikacjach przypisują je różnym sprawcom, najczę-

ściej I. Sikorze „Prawemu” czy M. Spule „Felusiowi”. Na pewno nie wydano na 

niego wyroku, tym bardziej, że w konspiracji był kolegą Wądolnego z tej samej 

organizacji i dowódcą placówki, w której prawdopodobnie zaprzysiężony był 

Wądolny. Był również kolegą pułkowym i konspiracyjnym współpracownikiem 

F. Kwarciaka, ale znał także m.in. I. Sikorę z okresu jego służby w KPMO. Pew-

nej pikanterii tej sprawie dodaje fakt, że wielu żołnierzy podziemia niepodle-

głościowego było przekonanych o faktycznej współpracy I. Sikory z bezpieką, 

a problem jedynie w tym, że nie wiadomo, od którego momentu się ona zaczęła. 

Sadzikowski wraz z żoną zginęli 26 grudnia 1946 r. w Kleczy. W tym czasie po-

między Spułą a Sikorą rozgorzał konfl ikt m.in. na tle podejrzeń o współpracę 

tego ostatniego z UB. Bez względu na okoliczności, oba opisane wypadki śmier-

ci wymagają dalszych badań i wyjaśnienia. Zasłużyli na to także obydwaj zabici, 

dobrzy żołnierze i na pewno nie ustosunkowani wrogo do podziemia.

Drugą formą uzyskiwania wiedzy o konspiracji było wymuszanie zeznań na 

ujętych żołnierzach podziemia. Określenie, że stosowano przy tym przymus fi -

zyczny jest bardzo delikatne i wręcz enigmatyczne. Ubowcy tłukli schwytanych 

partyzantów niemiłosiernie i nie bacząc na ich stan, bowiem znęcano się na-

wet nad ciężko rannymi. Po pierwszym rozbiciu oddziału „Burza” w Łękawicy 

w nocy z 31 grudnia 1946 r. na 1 stycznia 1947 r. ujęto m.in. ciężko rannego 

Adama Zygmunta „Błyskawicę” „Wichra”. Podczas wycofywania się ze wsi otrzy-

mał postrzał w staw nogi, a później drugi, także w ranną nogę. Nie mogąc się 

wycofać, upadł na polu walki i strzelał dopóki był przytomny. Koledzy chcieli 

po niego wrócić, ale ponieważ stracił przytomność, uznali go za zabitego i ode-

szli. Fakt, że A. Zygmunt był ranny odnotowano w opisującym wydarzenia z 31 

grudnia 1946 r. telefonogramie do Oddziału Wywiadu WBW Województwa 

Krakowskiego z 3 stycznia 1947 r., gdzie znalazł się passus:

„Ranny szef komp. bandy ps. „Błyskawica” nazwisko Adam Jerzy [powinno 

być: Zygmunt   - MSC] zeznał co następuje: banda „Mściciel” podlega okręgowi kra-

kowskiemu A.P.W.K.R.O.A.K.N.S.Z.[zbitka skrótów nazw – chodzi o APwK, ROAK 

i NSZ – zatem trzy różne organizacje, co najlepiej oddaje kompletną dezorientację 

UB i KBW w kwestii podległości, przynależności czy powiązań konspiracji – MSC].”66

66 Apolonia Ptak, Maciej Korkuć, op. cit., s. 111.
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Natomiast nic nie pisze o fakcie zranienia Zygmunta powołujący się na do-

kumenty S. Wałach, często i obfi cie cytujący jego zeznania, jako te, które pomo-

gły w dalszym rozpracowaniu „bandy”. Trzeba pamiętać o okolicznościach, ja-

kie towarzyszyły „wydobyciu” owych zeznań z pojmanego. Przypomina je nieco 

„Raport z ustnego przesłuchania członka bandy „Mściciela” nazwisko Zygmunt 

Adam pseudo „Błyskawica” datowany w Mucharzu 25 stycznia 1947 r. Jest krótki 

zatem warto przytoczyć go w całości:

„Dezerter z 14 p.p. który między innymi zeznaje że ob. Doktór Banaś zamiesz-

kały w Wadowicach przyjeżdżał do rannych bandytów lecząc ich, natomiast bardzo 

często przyjeżdżał do samego Wądolnego który był bardzo często chory. Co do po-

wyższego proszę przesłuchać w/w Błyskawice który leży w szpitalu w Krakowie gdyż 

nasze przesłuchanie nie przyniosło więcej materiałów a to z powodu że ranny był 

bardzo osłabiony. Przy zeznawaniu byli obecni por. Rychel – chor. Mleczko – Funk-

cjonariusze UB Piskorz Władysław, Rzechuła Czesław – Przeniosło Jerzy.”67 

Pod tekstem „raportu” następują podpisy wszystkich wymienionych funk-

cjonariuszy. Jak widać z tekstu, Zygmunt mimo ciężkiej rany przesłuchiwany był 

natychmiast po ujęciu, nawet przed udzieleniem mu koniecznej pomocy me-

dycznej. Zapewne nieco ocucony poprosił o lekarza wymieniając nazwisko zna-

nego mu Banasia, co spowodowało dalsze pytania i informacje na temat pomo-

cy lekarskiej dla oddziału, i co zmaterializowane zostało później sporządzeniem 

„raportu”, który znalazł się w aktach Witolda Banasia. To nie jedyny taki przy-

padek, bowiem w sprawie pomocy niesionej żołnierzom podziemia przez dok-

tora Banasia zeznania wymuszano także na ujętym pół roku wcześniej, a cięż-

ko chorym żołnierzu grupy „Błysk  -Bunt” Tadeuszu Borgoszu. Kiedy w trakcie 

śledztwa zorientowano się o jego chorobie zaczęto zmuszać go do ujawnienia, 

kto udzielał mu pomocy lekarskiej w czasie pobytu w oddziale. Szantażowany 

pozbawieniem możliwości leczenia zeznał, że był to lekarz W. Banaś.

Najczęściej zeznania wymuszano biciem, a dokładniej, bezwzględnym 

i sadystycznym katowaniem. Tak np. zmuszano do „przyznania się” ujętego 

w czerwcu 1946 r. w Laskowej koło Zatora żołnierza z patrolu M. Spuły i zara-

zem jego kuzyna, Jana Starowicza „Niedźwiedzia”. Wymuszano na nim nie tylko 

potwierdzenie jego działalności, ale przyznanie się do wiedzy o informacjach 

i osobach, które UB zdobyło prawdopodobnie metodami operacyjnymi, a chcia-

67 AIPN Kr, IPN Kr 07/1173 Witold Banaś k. 25.
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ło zużytkować śledczo. W 2004 r. J. Starowicz tak zrelacjonował wydarzenia po 

swoim ujęciu:

„Pierwszy raz stłukli mnie jeszcze na Posterunku MO w Zatorze. Bili ubowcy, 

milicjanci i żołnierze [KBW – przyp. MSC], a kiedy straciłem przytomność wrzucili 

mnie na samochód ciężarowy i pod eskortą kilku żołnierzy i funkcjonariuszy powieźli 

do Wadowic. Tam bili mnie przez trzy dni, zmuszając do podpisania zeznania. Kiedy 

traciłem przytomność, lali mnie wodą i kopali, aż do ocucenia, po czym znowu bili. 

Kazali mi podpisać to, co napisał śledczy, o ludziach, których w ogóle nie znałem. Póź-

niej w Krakowie też mnie bili i na UB i w więzieniu. Moją sprawę połączyli z grupą 

ludzi, o których nic nie wiedziałem, a UB twierdziło, że byliśmy „jedną bandą”. ”68

Rzeczywiście sprawę J. Starowicza połączono wspólnym aktem oskarżenia 

z grupą osób aresztowanych w Zatorze za współpracę z „Burzą” – sprawą Jana 

Miki, Stanisława Wiechecia, Czesława Dyby, Michała Kwiatka i Marii Starzyków-

ny. Tym samym aktem oskarżenia objęto także innego żołnierza z patrolu pod-

ległego Spule (ale nie tego, w którym był Starowicz), Tadeusza Bębenka z Babic 

w pow. chrzanowskim. W pochodzącej z lat 80. relacji referent PUBP Wadowice 

na gminę Zator, ppor. F. Krawczyk napisał, że po zakończonej sukcesem obławie 

na Starowicza, ujętego zabrano na posterunek w Zatorze i dalej pisze:

„Zabrałem go do osobnego pomieszczenia na przesłuchanie. Opowiedział, że na-

leży do nielegalnej organizacji, wymienił nazwiska pozostałych członków bandy i ze-

znał w jakich napadach brał udział.

Po opracowaniu planu przystąpiliśmy wraz z dowódcą grupy wojskowej i komen-

dantem posterunku milicji do aresztowania członków tej organizacji.”69

Nie wiadomo, czy F. Krawczyk chciał tylko przypisać sobie zasługę zdoby-

cia informacji od J. Starowicza, czy też rzeczywiście osobiście go przesłuchiwał. 

Jest natomiast faktem, że fragment wspomnień – przeznaczonych wszak do upu-

blicznienia – mówiący o „wymienieniu nazwisk pozostałych członków bandy” nie 

wytrzymuje krytyki merytorycznej. J. Starowicza zatrzymano 26 czerwca 1946 r. 

natomiast Włodzimierza Staszyszyna oraz Marię Starzykównę zatrzymano do-

68 Relacja Jana Starowicza z listopada 2004 r.

69 Wspomnienia Franciszka Krawczyka „Gdy w oczy zaglądała śmierć. Banda „Spuły” – fragmenty w zbiorach 
MTNZW im. 12 pp.
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piero 10 lipca tegoż roku, zatem w dwa tygodnie później. Wątpliwym jest, czy 

gdyby Starowicz zeznał od razu w Zatorze o ich działalności, opracowanie planu 

aresztowania zajęłoby ubowcom aż dwa tygodnie. Ponadto zwraca uwagę fakt, że 

sprawę W. Staszyszyna objęto innym aktem oskarżenia. Poza tym akt oskarżenia 

zarzucał członkom grupy zatorskiej sądzonym razem ze Starowiczem że weszli 

„w porozumienie z innymi organizując się w tajną organizację, podszywającą się 

pod rozwiązaną „AK””, podczas gdy J. Starowiczowi oprócz tego zarzutu przypi-

sano wprost członkowstwo w NSZ (w rzeczywistości była to jak wiadomo NZW). 

Można dać wiarę relacji Starowicza, który twierdzi, że pozostałych osób objętych 

aktem oskarżenia nie znał wtedy. T. Bębenek był w innej grupie, chociaż też pod-

ległej Spule i podobnie jak Starowicz był tylko szeregowym żołnierzem, natomiast 

grupa z Zatora podlegała bezpośrednio pod dowództwo batalionu „Włócznia”, 

wbrew temu, co twierdzą meldunki zwiadu KBW, przyporządkowujące ją bez-

pośrednio „Burzy”. Nawet akt oskarżenia nie zarzucał członkom grupy zatorskiej 

współpracy z „Burzą”. Prawdopodobnie ubowcy orientowali się, że są to struktury 

pokrewne, ale rzeczywistych powiązań nie zdołali wykryć. Skoro zaś podpis pod 

zeznaniami Starowicza został wymuszony wielokrotnym sadystycznym biciem, 

trudno byłoby uznać je za wiarygodne. Koronnym argumentem na prawdziwość 

relacji Starowicza a nie Krawczyka jest jednak fakt podstawowy. „Niedźwiedź” od 

jesieni 1945 r. prawie cały czas był bezpośrednim podwładnym M. Spuły i człon-

kiem jego patrolu. Gdyby więc cokolwiek w śledztwie sypał, to przede wszystkim 

ujawnił by meliny tej drużyny i miejsca, w których pojmać można byłoby samego 

„Felusia”. Jak wiadomo, takich wiadomości UB nie miało aż do lat 1948  -49. Praw-

dopodobna jest zatem inna możliwość, iż F. Krawczyk nie tyle konfabulował, ale 

pisząc swą relację, nawet po wielu latach chronił faktycznego informatora. Badając 

powyższą sprawę należy zatem poszukiwać rzeczywistego źródła informacji, które 

spowodowały wykrycie i rozbicie grupy zatorskiej.

Bicie nie było jedynym sposobem wymuszania zeznań, nie było też wyjątkiem 

czy specyfi ką PUBP w Wadowicach. Było powszechnym „standardem” w pracy 

organów MBP wszystkich szczebli. Było jednak w Wadowicach szczególnie często 

stosowaną formą „pracy śledczej”. Przestępstwa popełniane wobec aresztowanych 

i oskarżonych żołnierzy podziemia niepodległościowego analizują m.in. auto-

rzy publikacji wydanych przez katowicki oddział IPN, T. Kurpierz, P. Piątek czy 

D. Węgrzyn. W książce D. Węgrzyna jako przykład stosowania „niedozwolonych 

metod śledczych” – jak w żargonie UB określano przestępcze metody wymuszania 

zeznań – przytoczono fragment raportu z 1950 r. o wydarzeniach mających miej-

sce w wadowickim PUBP. Warto przytoczyć ten fragment w całości:
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„Józefa Ch. zeznaje, że w dniu 17.VI.1949 została aresztowana przez funkcjo-

nariuszy PUBP Wadowice. W toku przesłuchania zaprzeczyła współpracy z bandą 

„Spóły” [tak w oryginale – MSC], wobec czego jeden z funkcjonariuszy bił ją po 

twarzy. Następnie doprowadzono ją do Szefa Urzędu, gdzie obecnych było kilku 

funkcjonariuszy. Również zaprzeczyła współpracy z bandą, wobec czego rażono 

ją prądem elektrycznym, a nawet Szef Urzędu chwycił ją za gardło i począł dusić, 

ubliżając jej przy tym. Zmuszono ją również do podpisania dokumentu, co uczynił 

ofi cer śledczy Baran. Władysław K. zeznaje, że w czasie przesłuchania rażono go 

prądem elektrycznym, czego nie mógł już przetrzymać i wyskoczył oknem z zamia-

rem popełnienia samobójstwa, w wyniku czego złamał sobie rękę i nogę.”70

Jak podaje autor publikacji, w wyniku postępowania kontrolnego udało się 

ustalić tylko niektórych sprawców tortur. Ukarano ich… 7  -dniowym aresztem 

z potrąceniem 50 procent poborów za okres odbywania kary, a dochodzenie 

w tej sprawie zostało później umorzone.

Poza metodami sadystycznymi funkcjonariusze UB, szczególnie wyższych 

szczebli, stosowali swoiste gry operacyjne, najczęściej oparte na szantażu lub 

dezinformacji. Ofi arą takiej gry padła łączniczka komendanta Okręgu NZW 

W. Kęska z komendą krakowską NZW, Maria Janina Ciombor „Janka”71, a pośred-

nio także komendant mjr W. Kęsek. Uwikłanie „Janki” w operacyjną grę UB wyni-

kało z sytuacji osobistej i skali jej niepodległościowego zaangażowania. Funkcjo-

nariusze WUBP, którzy dokonali aresztowania J. i W. Kęsków rozpoznali ją jaką 

jedną z łączniczek najwyższego szczebla organizacyjnego, a ponadto współorga-

nizatorkę akcji ekspropriacyjnej na wadowicką KKO, której była wicedyrekto-

rem. Podjęli zatem działania mające wymusić na Ciomborowej albo przekonanie 

W. Kęska do ujawnienia struktur organizacji, albo podjęcie podwójnej gry prze-

ciwko Kęskowi, po wypuszczeniu go z więzienia. Okoliczności rozpoczęcia tej gry 

nie są znane w szczegółach, wiadomo jednak, że po aresztowaniu mjra W. Kę-

ska „Jankę” odwiedzał mężczyzna podający się za „przyjaciela komendanta”. Jak 

się później okazało, był to agent WUBP, który w prywatnych rozmowach uzyskał 

nieco informacji o życiu osobistym Ciomborowej. Później UB zastosowało kilka 

70 Dariusz Węgrzyn, op. cit., s. 69 – AIPN Ka, WUSW Katowice, IPN Ka 0228/478, Akta osobowe funkcjonariusza 
UB, Raport naczelnika Wydziału ds. Funkcjonariuszy do szefa WUBP Kraków, 28 II 1950 r., k. 33  -36.

71 Maria Janina Ciombor z Ćwiertniaków (1911  -1946) była najmłodszym dzieckiem Tomasza i Wiktorii z Matu-
sików, siostrą Józefa Stefana Ćwiertniaka, płka dypl. WP który popełnił samobójstwo w sowiecko  -niemieckim 
okrążeniu pod Lwowem 21/22 września 1939 r., Tomasza, legionisty i uczestnika walk o niepodległość RP, 
Mariana, nauczyciela, członka Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury Delegatury Rządu na powiat wadowicki 
i łącznika z Okręgową Komisją w Krakowie.
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metod szantażu, m.in. grożąc odebraniem jej prawa do opieki nad dziesięcioletnią 

wówczas córką, oraz poinformowaniem męża, por. Karola Leopolda Ciombora, 

który po pobycie w niewoli niemieckiej i służbie w PSZ na Zachodzie miał wrócić 

do Polski, że w rzeczywistości była nie łączniczką, ale kochanką W. Kęska. Jest fak-

tem, że po wielu latach wspólnej działalności konspiracyjnej M. Ciomborową i W. 

Kęska łączyły także więzy osobiste, ale chciała ona sama wyjaśnić tę sprawę mężo-

wi, prosząc o rozwód. UB mając świadomość, że por. Ciombor wkrótce powróci 

do kraju nie mogło i nie chciało czekać. Równocześnie z szantażowaniem rozpo-

częto także rozpuszczanie plotek o podwójnej roli „Janki”. Pod koniec czerwca 

wypuszczono z krakowskiego więzienia W. Kęska, ofi cjalnie na podstawie amne-

stii, ale w rzeczywistości otoczono go bardzo ścisłą obserwacją. Kiedy zorientował 

się, że funkcjonariusze UB wiedzą zbyt dużo, a równocześnie mogą na „Jance” wy-

musić szantażem kolejne informacje, po przyjeździe do Wadowic przekazał kie-

rownictwo organizacji swoim współpracownikom. Po zlikwidowaniu wszystkich 

przechowywanych w konspiracyjnym mieszkaniu przy ul. Słowackiego i domu 

rodzinnym przy ul. Trybunalskiej dokumentów mogących naprowadzić UB na 

ślad organizacji, 28 czerwca 1946 r. poszedł do KKO, gdzie poinformował „Jankę” 

że jej działalność zagraża organizacji i że wydano na nią wyrok śmierci za zdradę. 

Wyrok ten wykonał osobiście, ciężko raniąc Ciomborową, która zmarła w trakcie 

przewożenia jej do szpitala i popełnił samobójstwo. W ten sposób WUBP Kra-

ków i wadowicki PUBP straciły trop NZW, z którą prawdopodobnie zamierzano 

podjąć grę operacyjną. W niektórych relacjach pojawiają się informacje, jakoby 

W. Kęsek zastrzelił „Jankę” gdyż nie chciała zbiec z nim na Zachód. Nie jest to 

prawdą, gdyby bowiem chciał podjąć ucieczkę, mógł to uczynić także sam, bez 

„Janki”. Okoliczności tej tragedii wymagają jednak także dalszego i dokładnego 

zbadania.72

Bez szans na równą walkę… 
Obserwować i informować wolny świat

Zdławienie, czy poprawniej mówiąc znaczące zminimalizowanie oporu 

zbrojnego nie oznaczało zakończenia walki o suwerenność Polski na ziemi wa-

72 Ciekawy jest także administracyjny aspekt tego zdarzenia. Władze bezpieczeństwa zgodziły się oddać zwłoki 
W. Kęska rodzinie, ale nie wydano zgody na sporządzenie formalnego aktu zgonu. Akt zejścia sporządzono 
i wydano dopiero za zezwoleniem WUBP i Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 20 września 1946 r. Infor-
macje i relacje Maksymiliana Kamieńskiego, Ireny Kowalczykowej  -Kamieńskiej, płka dra hab. Andrzeja (Ko-
walczyka) Kamieńskiego, Ignacego Magiery, Kazimiery Pozneckiej, Kazimierza Strzeszyńskiego, Piotra Siuty, 
materiały MTNZW im. 12 pp. 
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dowickiej. Podziemie dostosowało się do zmieniających warunków zmieniając 

formy sprzeciwu wobec systemu komunistycznego. Opór zbrojny rodził straszliwe 

represje a społeczeństwo zmęczone było stanem permanentnego zagrożenia przez 

UB, przy tym coraz więcej ludzi traciło nadzieję na powrót wolności. Konspirato-

rzy zmuszeni zostali do przyjęcia innych form aktywności. Ci, którym udało się 

zbiec na Zachód w większości nie spoczęli tam na laurach, ale kontynuowali pracę 

dla niepodległości Polski. Nawiązywano kontakty z tymi, którzy z różnych wzglę-

dów nie podjęli próby ucieczki lub nie mieli takiej możliwości i musieli pozostać 

w okupowanym kraju. Uznano, że zamiast rodzącego kolejne ofi ary oporu zbroj-

nego trzeba oddziaływać na społeczeństwo propagandowo, a przede wszystkim 

informować wolny świat o tym, co stanowi istotę rządów komunistów w Polsce. 

W ślad za tymi decyzjami ludzi podziemia zmieniały się także metody pracy ko-

munistycznego aparatu bezpieczeństwa. Obławy i strzelanie zastąpiły coraz bar-

dziej skomplikowane gry operacyjne, a także kontrola korespondencji i prawie 

wszystkich przejawów życia codziennego ujarzmionego społeczeństwa. Funkcjo-

nariusze UB już od końca lat 40. coraz głębiej przenikali m.in. w struktury kon-

spiracyjne środowiska dawnej DSZ i WiN, co zaowocowało utworzeniem przez 

bezpiekę tzw. V Komendy Zrzeszenia, całkowicie kontrolowanej i podejmującej 

w stosunku do Zachodu prowokacyjną grę na wielką skalę. 

Także na ziemi wadowickiej po rozbiciu „Burzy” M. Wądolnego w styczniu 

1947 r. i schwytaniu przez bezpiekę części kierownictwa APwK, oraz ujawnieniu 

w marcu tego roku grup zbrojnych podporządkowanych APwK, konspiratorzy 

zmuszeni zostali do przestawienia działalności na inne tory. Nie wszyscy jed-

nak skłonni byli złożyć broń. Nie ufał w uczciwość amnestii Mieczysław Spuła 

„Feluś” określany przez S. Wałacha jako „jeden z najbezwzględniejszych wrogów 

władzy ludowej”, który walcząc do końca poległ zamordowany skrytobójczo 

przez współpracownika UB 12 czerwca 1949 r. w Wysokiej73. Także Jan Sałapa-

tek „Orzeł” absolutnie nie wierzył komunistom, postanowił zatem prowadzić 

walkę do końca. Ciężko ranny w walce z funkcjonariuszami UB 15 stycznia 

1955 r. zmarł 24 stycznia w krakowskim więzieniu. Wielu wierzących w ideały 

niepodległościowe młodych ludzi nie mając kontaktów z oddziałami podziem-

nymi, usiłowało kontynuować walkę na własną rękę lub od nowa ją organizować. 

Przykładami takich grup są działająca na pograniczu powiatów myślenickiego 

i wadowickiego w okolicy Makowa Podhalańskiego organizacja WiS czyli „Wol-

ność i Sprawiedliwość” używająca także nazwy „Podhalańska Grupa Operacyjna 

73 Stanisław Wałach, op. cit., s. 14.
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WP im. Józefa Piłsudskiego” kierowana przez Stanisława Salę, czy młodzieżowa 

organizacja niepodległościowa kierowana przez Bogdana Różyckiego działająca 

w rejonie Suchej i Makowa Podhalańskiego.

„Starzy” konspiratorzy także nie zaprzestali walki, ale zmienili jej formy. Akcje 

zbrojne zastąpiło zbieranie informacji o zbrodniach komunistów, aby móc prze-

kazywać je tzw. wolnemu światu, oraz podtrzymująca społeczeństwo na duchu 

szeptana propaganda. Kpt. S. Sordyl w marcu 1947 r. zgłosił się w ramach ujaw-

nienia w WUBP w Szczecinie, gdzie przyznał się do wydawania dyspozycji od-

działowi „Błysk  -Bunt” M. Kozłowskiego, ale nie ujawnił wszystkich swoich kon-

taktów z „Huraganem” J. Ziomkowskiego, po czym w 1948 r. zbiegł na Zachód. 

Pracował później w ośrodkach wywiadowczych polskiej emigracji w Niemczech 

Zachodnich i Austrii, m.in. w Monachium, Salzburgu i Innsbrucku, uczestnicząc 

w tworzeniu w okupowanej Polsce sieci informacyjnej emigracyjnego MSW oraz 

SN. Dzięki pozostałym w kraju kolegom i podwładnym udało mu się wspólnie 

z Wacławem Obertyńskim utworzyć kadry co najmniej czterech siatek wywia-

dowczych rządu polskiego: mjra Jana Kęska, ppor. Franciszka Kowalczyka, ppor. 

Augustyna Kani i Władysława Kazimierczaka. Niestety, w warunkach państwa to-

talitarnego i w społeczeństwie poddanym totalnej inwigilacji nawet prowadzenie 

niepodległościowej działalności informacyjno  -wywiadowczej i propagandowej 

miało ograniczone szanse powodzenia. Wskutek wznowionych na przełomie lat 

40. i 50 zmasowanych śledztw i represji wobec działaczy podziemia narodowego, 

szczególnie dawnego Okręgu Cieszyńsko  -Podhalańskiego NOW, oraz rozbicia 

siatki informacyjnej MSW polskiego rządu emigracyjnego, zostali aresztowani 

i skazani, najczęściej na długoletnie więzienie, najbardziej wytrwali przeciwnicy 

rządów komunistycznych wywodzący się z wadowickich struktur NOW  -NZW.

W 1950 r. funkcjonariusze WUBP w Katowicach, WUBP we Wrocławiu oraz 

MBP rozbili siatkę informacyjną polskiego MSW w Londynie. Oprócz Jana Kęska 

w Katowicach aresztowano Edytę Czaję, w Czechowicach  -Olszynie Emilię Kozieł, 

w Andrychowie Helenę Sordyl a także Franciszka Gondko z Sułkowic, w Wado-

wicach karmelitę bosego o. Jana Stanisława Ryłkę (o. Henryk), w Cieszynie Ka-

rola i Władysławę Wojnarów oraz Władysława Żabińskiego. Natomiast z grupy 

Franciszka Kowalczyka, który zagrożony aresztowaniem przeniósł się z Gryfowa 

Śląskiego do Szczecinka i tam został zatrzymany, ujęto w Gryfowie Śl. Bonifacego 

Benesza, lekarza Mikołaja Małachowskiego i por. Antoniego Nowaka.

W 1952 r. WUBP w Katowicach i Krakowie rozbiły ostatnie siatki złożone 

z żołnierzy wadowickiej organizacji NZW i konspiratorów z Wadowic – grupy 

Władysława Kazimierczaka oraz ppor. Augustyna Kani. Jako członków siatki 
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Kazimierczaka aresztowano w Wadowicach: Helenę Jakimek, Krystynę Jakimek, 

Mirosławę Lorek, w Ryglicach Stanisława Siwka, w Jaworznie Marię Walkowiak-

 -Włodarz a w Katowicach Halinę Wasilewską. Z kolei w grupie A. Kani, po-

chodzącego z Mikuszowic koło Bielska a zamieszkałego po wojnie w Krakowie, 

oprócz niego aresztowano: kuriera Juliana Goldenberga, w Bielsku  -Białej Jacka 

Bełtowskiego, Janinę Kanię i kpt. Rudolfa Radonia, w Krakowie Mariana Góral-

czyka, Helenę Kanię  -Więzik  -Tarnawę, prawnika Jana Markowskiego, w Koście-

lisku ks. Wiktora Kanię, w Nidku Annę i Stefana Kusiów, Czesława Majkuta oraz 

pochodzącego z Nidku a zamieszkałego w Sułkowicach k Andrychowa Stanisła-

wa Kusia, w Sułkowicach Józefa Żydka, w Wieprzu Jana Matejkę, w Mikuszowi-

cach Genowefę Moczek i Emilię Polak a we Włosienicy Anatola Olka i jego brata, 

ks. Józefa Olka (wikarego parafi i w Paszkówce).

W trakcie działań operacyjnych aparatu UB w 1950 r. ujęto niektórych człon-

ków siatki kpt. Stefana Sordyla vel Stefana Skalskiego „Stampa” – Stanisława Skal-

skiego vel Sarniaka vel Szymusio, oraz ppłka Władysława i Marię Adamczyków 

z Bielska  -Białej – Straconki, por. Franciszka Bociana z Bielska  -Białej i ks. Józefa 

Sanaka (wikarego w Andrychowie), w 1951 r. Piotra Waśkowskiego a w 1953 r. 

kuriera tej siatki Wiktora Komorowskiego  -Jankowskiego.74

Funkcjonariusze MBP podjęli wobec struktur tworzonych przez konspirato-

rów SN  -NOW i ludzi tego środowiska podobne działania, jak wobec członków 

Zrzeszenia WiN. W miarę możliwości próbowali przechwycić kanały przerzutowe 

a do ośrodków w Niemczech Zachodnich wysłali agentów bezpieki, mających roz-

pracować działalność informacyjną Rządu RP, emigracyjnego MSW oraz SN „od 

wewnątrz”. Istnieje poważne domniemanie, że grę tę MBP i NKWD zamierzało 

doprowadzić co najmniej do takiego poziomu, jak prowokację wobec Zrzeszenia 

WiN i środowisk poakowskich, znaną pod nazwą Operacji „Cezary”. Do chwili 

obecnej nie udało się ustalić, jakie były przyczyny niepowodzenia tej kombinacji 

komunistów, określanej jako Operacja „Ośrodek”, a znanej z literatury i mediów 

jako tzw. Afera Bergu (w miejscowości Berg pod Monachium mieścił się jeden 

z ośrodków emigracyjnej Rady Politycznej). Jedną z najpoważniejszych hipotez 

niepowodzenia branych pod uwagę jest fakt, że współpracy według tego prowo-

kacyjnego scenariusza odmówił najwyższy rangą uczestnik konspiracji NOW, 

a równocześnie najbardziej znany wśród działaczy na Zachodzie ujęty członek 

konspiracyjnego SN, mjr J. Kęsek. O prawdopodobieństwie tej hipotezy świadczyć 

74 Informator o osobach skazanych za szpiegostwo w latach 11944  -1984, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Biuro 
„C”, reprint Wydawnictwo Retro, Lublin 1994, s. 46, 56  -57, 63, 69, 71, 75, 84, 115  -116, 118, 120, 130  -131, 134, 
141, 143, 146, 167, 274, 289, 297  -298, 303, 306, 310  -311, 313  -314, 316  -317, 322, 324, 346.
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może fakt, że jego sprawę prowadzono przez dwa lata, przewożąc go kilkakrotnie 

z WUBP w Katowicach do Krakowa a przez kilka miesięcy przetrzymując w spe-

cjalnym pawilonie więzienia przy ul. Rakowieckiej oraz w więzieniu MBP przy 

ul Koszykowej w Warszawie. Ostatecznie wyrok na Kęsku wykonano wiosną 1952 r. 

a w kilka miesięcy później ujawniono opinii publicznej w kraju i na emigracji tzw. 

Aferę Bergu. Do końca lat 80. XX w. czyli do końca istnienia Polski Ludowej wie-

dza o tych operacjach peerelowskiego resortu bezpieczeństwa objęta była najści-

ślejszą tajemnicą. Dopiero rozpoczynający się rozpad „obozu komunistycznego” 

spowodował, że niektórzy funkcjonariusze najwyższego szczebla aparatu spraw 

wewnętrznych PRL postanowili pochwalić się niektórymi swoimi sukcesami. Jed-

nakże o ile gen. Władysław Pożoga bardzo chełpliwie mówił o Operacji „Cezary”, 

to znacznie mniej opowiadał o Operacji „Ośrodek”, „przykrywając” ją w swoich 

wspomnieniach informacjami o Aferze Bergu. Badacze problemu zauważają, 

że do upublicznionych informacji o sprawie „Cezary” włączono niektóre wąt-

ki „Ośrodka”. Na przykład Wojciech Frazik z krakowskiego IPN przypuszcza, że 

uczynniono tak „dla zaciemnienia obrazu, a może z niewiedzy”. W świetle podej-

rzenia o niepowodzenie gry UB wobec środowisk SN i NOW wydaje się prawdo-

podobne, że było to „zaciemnienie” ale raczej nie niewiedza byłych szefów SB/UB. 

Warto dodać, że działania prowadzone przez MBP wobec środowisk narodowych 

łączą się także ściśle z późniejszą prowokacją UB i tzw. procesem Kurii Krakow-

skiej.75

Dowodem dowolności i manipulacji przez UB materiałami śledztw dla ce-

lów polityczno  -propagandowych jest fakt, że mimo iż wszyscy ujęci ze wspo-

mnianych siatek S. Sordyla pracowali dla sieci informacyjnej Rządu RP na 

uchodźstwie, to większość aresztowanych zaliczono do szpiegów USA, ale np. 

płka Adamczyka i jego żonę oraz por. F. Bociana do grupy szpiegów brytyjskich, 

a W. Komorowskiego  -Jankowskiego podwójnie, do szpiegów USA i Wlk. Brytanii. 

Członków siatek A. Kani i F. Kowalczyka uznano za współpracowników wywiadu 

reakcyjnych ośrodków emigracji polskiej, ale i tak J. Goldenberga ujętego jako ku-

riera do grupy A. Kani zapisano „podwójnie”, równocześnie jako szpiega „ośrod-

ków polskich” i USA. Informacje te wskazują na operacyjno  -propagandową 

koncepcję aparatu komunistycznego, łączenia ujawnionej działalności niepod-

ległościowej z rzekomym szpiegostwem na rzecz „obcych mocarstw”, mającą za-

pewne zohydzić i poniżyć sprawców w oczach opinii publicznej.

75 Wojciech Frazik, Operacja „Cezary”. Prowokacyjna V Komenda WiN, [w:] Biuletyn IPN, nr 1/2, 2008 r.; Henryk 
Piecuch, Siedem rozmów z gen. dyw. Władysławem Pożogą, I zastępcą ministra spraw wewnętrznych, szefem 
wywiadu i kontrwywiadu, Warszawa 1987.
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Dramatyczne epilogi 
– Zniszczyć pamięć fałszerstwem 
i oszczerstwem…

Zakończenie walki zbrojnej oraz zniszczenie ostatnich struktur oporu po-

wiązanych z legalnymi władzami RP na uchodźstwie nie oznaczało zakończe-

nia tzw. procesu utrwalania władzy ludowej. Kolejnym etapem, który trwał do 

1989 r., a w wielu wypadkach jest realizowany do dzisiaj przez pogrobowców 

Polski Ludowej i jej aparatu bezpieczeństwa, było zohydzanie Żołnierzy Wyklę-

tych. Oprócz wspomnianego już pejoratywnego słownictwa używanego przez 

propagandę PRL i UB na określenie żołnierzy podziemia, przez wiele lat poda-

wano o ich działalności wiele nieprawdziwych informacji. Czyniono to zarówno 

ofi cjalnie, w materiałach mających charakter hagiografi czny wobec tzw. utrwa-

lania władzy ludowej i jego realizatorów, jak też zakulisowo, rozpowszechniając 

plotki i pomówienia o dawnych konspiratorach i partyzantach. Wszystkie te 

działania miały na celu przedstawienie żołnierzy podziemia w najgorszym świe-

tle, ich zohydzenie i poniżenie. We wspomnianych zbeletryzowanych „wspo-

mnieniach” S. Wałacha aż roi się od informacji przekręconych czy wręcz kłam-

liwych. Miały one na celu zamazanie prawdy, że komunistyczny aparat terroru 

niszczył polskich patriotów a nie walczył z przestępcami. W świetle dostępnych 

materiałów, nawet tych „wyprodukowanych” przez UB/SB, ale do końca okresu 

PRL  -u ukrywanych jako „Tajne!” i „Ściśle Tajne!” brak jakiegokolwiek potwier-

dzenia, że autentyczne działania podziemia dotknęły osób niewinnych. Wiado-

mo natomiast, że owszem, wiele niewinnych osób padło ofi arami przejawów au-

tentycznego bandytyzmu lub… akcji prowokacyjnych grup UB, podszywających 

się pod podziemie niepodległościowe. Temat ten jest dopiero wstępnie rozpo-

znawany przez badaczy, ale nie ulega wątpliwości, że np. informacje o gwałtach 

dokonanych przez oddziały niepodległościowe, czy o ucięciu głowy jednemu 

z mieszkańców Barwałdu i zatknięciu jej na płocie są… w najlepszym razie wy-

ssane z palca. Jeżeli wypadki takie miały miejsce, to były albo wyczynami grup 

bandyckich, albo samego UB, chcącego zastraszyć społeczeństwo i zniechęcić 

je do współpracy z podziemiem. To oddziały niepodległościowe utrzymywały 

porządek publiczny na większości obszaru powiatu wadowickiego, wiedząc, 

że wszelkie przestępstwa i niegodziwości dotykające ludność cywilną władze 

komunistyczne wykorzystają jako argument przeciwko podziemiu. Wystarczy 

przypomnieć cytat z relacji żołnierza AK i Zgrupowania „Ognia” Andrzeja Wa-

nickiego, opisującego że:
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„w północno  -zachodnich rejonach powiatu [wadowickiego – MSC] władza nale-

żała do Mieczysława Wądolnego ps. „Mściciel”, który jeszcze w 1945 r. zorganizował 

duży, dobrze uzbrojony i zdyscyplinowany oddział partyzancki. Na tym terenie oni 

utrzymywali porządek”.76

Prosto i jasno: żołnierze podziemia utrzymywali porządek. Nie byli „bandy-

tami” ale żołnierzami, nie działali w „bandach” ale w oddziałach. Wbrew póź-

niejszym publikacjom, w materiałach operacyjnych UB i KBW wytworzonych 

w trakcie walk z podziemiem wielokrotnie powtarzane są informacje o dyscypli-

nie wojskowej w oddziałach partyzantki niepodległościowej. Zresztą i sam Wa-

łach pisze o tym, opisując tworzenie oddziału przez Wądolnego:

 „Zarządził też, że każdy z jego podkomendnych winien mieć mundur wojskowy 

i musi się sam uzbroić. Mianował podofi cerów, wyznaczył dowódców drużyn oraz za-

żądał, aby w stosunkach wewnętrznych przestrzegano rygorów wojskowych.”77

Warto zauważyć, że „wyznaczył dowódców drużyn” a nie jakichś innych 

grup czy klik. Zatem nawet płk UB/SB, kiedy się nie kontrolował ideologicznie, 

stosował prawidłową nomenklaturę wojskową. Faktycznie w rozkazodawstwie 

„Burzy” dosyć konsekwentnie stosowano nazwy: kompania, drużyna i patrol 

o czym wspominało wielu partyzantów. Nawet w przytoczonym wcześniej mel-

dunku o ujęciu A. Zygmunta znalazł się passus o „ujętym szefi e komp. bandy”. 

W taki paradoksalny sposób relant z KBW pogodził więc obowiązującą komu-

nistyczną terminologię „banda” ze stanem faktycznym „szef kompanii”.

W późniejszych procesach postępowano podobnie, oskarżając żołnierzy 

konspiracji antykomunistycznej o „szpiegostwo”, bowiem to przestępstwo w la-

tach świeżej pamięci o walce o niepodległość Polski mogło budzić szczególną 

odrazę w społeczeństwie. W efekcie mordowano ich więc czy skazywano jako 

„bandytów” i „szpiegów”, przy tym ci, którzy zginęli, skazani mieli być na wiecz-

ne zapomnienie, a ci, którym udało się przeżyć, na wieczystą infamię i wegeta-

cję jako „napiętnowani”. Warto zatem kończąc niniejszy artykuł przypomnieć 

chociaż niektórych żołnierzy i konspiratorów, skazanych na najwyższy wymiar 

kary. 

76 Andrzej Wanicki „Zbyszko”, List do redakcji kwartalnika „Okruchy wspomnień”, „Okruchy wspomnień AK”, 
nr 26, rok 1998, s. 124.

77 Stanisław Wałach, op. cit., s. 20  -21.
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Spośród żołnierzy podziemia niepodległościowego ziemi wadowickiej z wy-

roków komunistycznych sądów śmierć ponieśli m.in.: Edward Bąk „Strzemię” + 2 

sierpnia 1946, Augustyn Kania „Bezprym” „Witulski” + 9 lutego 1954, Jan Kęsek 

„Zygmunt” + 1 kwietnia 1952, Ludwik Kłusko „Wigura” + 8 listopada 1946, Wik-

tor Komorowski  -Jankowski + 5 sierpnia 1954, Mieczysław Kozłowski „Żbik” + 17 

stycznia 1947, Marek Kubliński + 4 października 1950, Marian Misiak + 17 stycz-

nia 1947, Antoni Mrowiec „Jama” + 8 listopada 1946, Józef Najdek „Orlik” + 30 

września 1946, Czesław Olma „Biegły” + 8 listopada 1946, Stanisław Sala „Smith” 

+ 24 czerwca 1949, Hieronim Wolniak „Samotny” + 27 marca (lub lutego?) 1947.

Na karę śmierci skazani zostali, ale wskutek późniejszych zmian wyroków 

ocaleli, jednak przez wiele lat przebywali w więzieniach m.in.: Augustyn Chlipa-

ła „Bil”, Władysław Frączek „Łokietek” (skazany dwukrotnie), Andrzej Gielata, 

Stanisław Guzik „Huragan”, Tadeusz Kamski „Hanys” „Sygnał”, Franciszek Ko-

walczyk „Leszek”, Władysław Kowalczyk „Doktor” „Doktór” „Prezydent”, Erazm 

Kukuła „Sarna” „Ptaszek”, Stanisław Słonina „Dan”, Augustyn Stachowski „Stra-

chalski” „Szczygieł”, Józef Sowa „Ryś”, Władysław Wawro „Jeleń”, Augustyn Wy-

drych „Adam”, Adam Zygmunt „Błyskawica”.78

Zamiast podsumowania

Przez wiele lat wiedzę o wadowickim podziemiu wypaczały funkcjonujące 

w ofi cjalnym obiegu publikacje b. funkcjonariuszy UB i reżimowych historyków. 

Nawet po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1989 r. wiele osób wierzyło 

w zakłamaną i propagandową wersję wydarzeń. Dlatego sami bohaterowie tam-

tych wydarzeń nie zawsze chcieli lub mogli przypominać o swej służbie. Jeszcze 

w 1998 r. jeden z żołnierzy NOW  -AK pisał do autora niniejszego artykułu:

 

„Trudności polegają na tym, że w latach rządów komunistycznych o wielu rze-

czach nie można było mówić. Takim „tabu” była m.in. Narodowa Organizacja Woj-

skowa czyli NOW. Wielu ludzi bało się przyznawać do związku z NOW stąd niewiele 

jest słowa pisanego.”79

78 Filip Musiał, op. cit., s. 81, 105, 112, 116, 127, 136, 145, 150, 154, 156, 186  -187, 192, 199, 201, 239, 273, 280, 290, 
297  -298, 300, 303  -305, 307, 309; Studia i materiały IPN, tom 1, Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd 
Rejonowy we Wrocławiu 1946  -1955, pod red. Krzysztofa Szwagrzyka, Wrocław 2002, s. 44  -45; Studia i materia-
ły IPN, tom 6, Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach 1946  -1955, wstęp i oprac. 
Tomasz Kurpierz, Katowice 2004, s. 28, 52, 104; Informator o osobach…, s. 69, 71, 167, 297  -298, 303;

79 Antoni Bohdanowicz, list do autora z 31 marca 1998 r.
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Dodajmy, że wielu z nich było po latach komunistycznej nagonki i szykan bez-

pieki wprost zaszczutych. Zasługi podziemia związanego z ruchem narodowym 

były bowiem najdłużej negowane, a sam ten ruch pomawiany o najcięższe zbrod-

nie. Badania historyczne w warunkach wolności naukowej wykazują dobitnie, iż 

podziemie zbrojne ruchu narodowego nie tylko nie było winne zarzucanych mu 

„grzechów” i pozbawione było imputowanych mu zbrodniczych cech, ale także, 

że stało na gruncie legalizmu politycznego, suwerenności oraz polskiej racji stanu, 

przestrzegając praworządności i starając się egzekwować ją także od politycznych 

partnerów w podziemiu. Działalność struktur politycznych i oddziałów zbrojnych 

tego nurtu na ziemi wadowickiej jest jedną z najlepszych ilustracji możliwości 

i sprawności organizacyjnej narodowców, a równocześnie przykładem wielkiej 

determinacji w walce o niepodległą Polskę.

Do tytułu niniejszego artykułu świadomie jednak nie włączyłem określenia 

„podziemie narodowe” czy też „endeckie” mimo iż, jak wykazałem w tekście, 

znacząca większość przejawów sformalizowanego oporu antykomunistycznego 

na ziemi wadowickiej związana była z działalnością ludzi tej właśnie formacji 

ideowej, względnie ludzi z nią współpracujących. W warunkach walki z syste-

mami totalitarnymi o suwerenność Polski i o przetrwanie narodu preferencje 

ideologiczne nie były bowiem najważniejszym czynnikiem, było nim natomiast 

trwanie na stanowisku bezwarunkowej niepodległości Polski. Wiodąca rola 

żołnierzy NOW  -NZW na ziemi wadowickiej nie umniejsza w żaden sposób 

roli innych organizacji politycznych czy społecznych, w tym PSL czy szeroko 

rozumianego podziemia sanacyjnego, w budowaniu oporu i w poszczególnych 

przejawach sprzeciwu wobec nowej okupacji. W efekcie wielokrotnych proce-

sów scalania i dezintegracji organizacji podziemnych w okresie okupacji hitle-

rowskiej, po wojnie wszystkie nurty niepodległościowe tak się zresztą na ziemi 

wadowickiej przenikały, iż trudno byłoby rozdzielać poszczególne działania 

w zależności od proweniencji i sympatii politycznych osób nimi kierujących 

czy wręcz biorących udział w akcjach. W porównaniu z SN, nurt narodowo-

 -radykalny reprezentowany w Wadowicach międzywojennych bardziej skrom-

nie niż nurt endecki, nie wytworzył tutaj także w okresie okupacji znaczącego 

ośrodka NSZ, aczkolwiek według niektórych danych posiadał rozbudowaną sieć 

informacyjną. W efekcie ostatecznym organizacja NZW, kontrolująca prawie 

wszystkie przejawy konspiracji niepodległościowej realizowanej pod różnymi 

sztandarami i nazwami, będąca zresztą wspólnym dziedzictwem bohaterskich 

żołnierzy NOW i NSZ, połączyła na terenie powiatu wadowickiego i sąsiednich 

prawie wszystkich do końca uparcie i najbardziej czynnie kontestujących po-
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jałtańską rzeczywistość. Niewątpliwie zatem narodowcom przypisać należy, iż 

opór w naszym regionie był tak konsekwentny i skuteczny.

Dowodem na skalę dezorientacji i wręcz niewiedzy funkcjonariuszy UB/SB 

sporządzających tzw. charakterystyki, czyli analizy poszczególnych działań i for-

macji podziemia, oprócz wszystkich wymienionych i opisanych nieścisłości fak-

tografi cznych jest także przyznanie, że na terenie powiatu wadowickiego ujaw-

niono w latach 40. i 50. zaledwie 29 członków konspiracji narodowej. Trzeba przy 

tym pamiętać, że nie wszyscy z „ujawnionych” przez UB faktycznie uczestniczyli 

w działalności po 1945 r. Zatem nawet gdy dodamy do tego kilkunastu żołnierzy 

wadowickiego podziemia aresztowanych w innych miejscowościach, m.in. w Cie-

szynie czy Gryfowie Śląskim, wyraźnie widać, że komunistyczna bezpieka nie wy-

kryła nawet 5 procent uczestników konspiracji. Paradoksalnie, to także jest dowód 

na skuteczną działalność NOW  -AK, BCh, NZW, PAP, WiN i APwK. Po nierównej 

walce z okupantami żołnierze Polski Podziemnej mieli bowiem niewiele szans na 

spokojne, jawne przejście do normalnego życia.

Skróty zastosowane w tekście (bez stopni wojskowych)

AAN – Archiwum Akt Nowych,

AK – Armia Krajowa,

AL – Armia Ludowa,

APwK – Armia Polska w Kraju,

BCh – Bataliony Chłopskie,

BW – Brygady Wywiadowcze WiN,

CAW – Centralne Archiwum Wojskowe,

Chłostra – Chłopska Straż – jeden z kryptonimów konspiracji Ruchu Ludowego,

DOW – Dowództwo Okręgu Wojskowego,

DP – Dywizja Piechoty,

DSZ – Delegatura Sił Zbrojnych, Delegat Sił Zbrojnych,

GG – Generalne Gubernatorstwo,

GO – Grupa Operacyjna,

IPN – Instytut Pamięci Narodowej,

KBW – Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

KC – Komitet Centralny,

KG – Komenda Główna,
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KKO – Komunalna Kasa Oszczędności,

KPMO – Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej,

KPP – Komunistyczna Partia Polski,

KPPP – Komenda Powiatowa Policji Państwowej,

KRN – Krajowa Rada Narodowa,

LSB – Ludowa Straż Bezpieczeństwa,

MO – Milicja Obywatelska,

MBP – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego,

MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,

MTNZW – Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej im. 12 Pułku 

  Piechoty,

MUBP – Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego,

NKWD – Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł – Ludowy Komisariat Spraw

   Wewnętrznych – MSW ZSRS,

NOW – Narodowa Organizacja Wojskowa,

NSZ – Narodowe Siły Zbrojne,

NZW – Narodowy Związek Wojskowy,

NZZ – Narodowe Zjednoczenie Zbrojne,

ODR – Okręgowa Delegatura Rządu,

OKRL – Okręgowe Kierownictwo Ruchu Ludowego,

ONR – Obóz Narodowo  -Radykalny,

OP – Organizacja Polska,

OS – Oddział Specjalny,

PAP – Polska Armia Powstańcza,

PDR – Powiatowa Delegatura Rządu,

PKB – Państwowy Korpus Bezpieczeństwa,

PKOiK – Powiatowa Komisja Oświaty i Kultury,

PKP – Polskie Koleje Państwowe,

PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego,

pp – pułk piechoty,

PPP – Polskie Państwo Podziemne,

PPR – Polska Partia Robotnicza,

PPS WRN – Polska Partia Socjalistyczna,

PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa,

prof. – profesor,

PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe,

PSZ – Polskie Siły Zbrojne,
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PUBP – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego,

PZD – Powiatowy Zarząd Drogowy,

PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza,

RKU – Rejonowa Komenda Uzupełnień,

ROCH – Ruch Oporu Chłopów – jeden z kryptonimów konspiracji Ruchu Ludowego,

RP – Rzeczypospolita Polska,

SB – Służba Bezpieczeństwa,

SL – Stronnictwo Ludowe,

SN – Stronnictwo Narodowe,

SP – Stronnictwo Pracy,

SSK – Specjalny Sad Karny,

TRJN – Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej,

UB – Urząd Bezpieczeństwa,

WBW – Wojska Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

WiN – Wolność i Niezawisłość – Zrzeszenie WiN,

WSR – Wojskowy Sąd Rejonowy,

WUBP – Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego,

ZSRS  – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Siwiec-Cielebon Michał  – dziennikarz, historyk-regionalista, właściciel Muzeum 

Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej. 
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Marcin Witkowski

BEZ OSTATNIEGO ROZDZIAŁU.
Nowa Historia 
Pomnika Poległych Żołnierzy 
12 Pułku Piechoty

 

W październiku 2010 r. miała 

miejsce premiera fi lmu poświęconego 

dziejom Pomnika Poległych Żołnie-

rzy 12 Pułku Piechoty Ziemi Wado-

wickiej – „Przewroty cdn.” Scenariusz 

powstał głównie w  oparciu o relacje 

świadków i dostępne materiały archi-

walne, których ilość jest dość uboga. 

Najwięcej dokumentów, co zrozumia-

łe, pochodzi z początku lat 80., gdy 

wśród solidarnościowych postulatów 

znalazło się żądanie przywrócenia po-

mnika przed byłe koszary. O  ponow-

nym odsłonięciu monumentu, w listo-

padzie 1981 r., chętnie opowiadają też 

świadkowie – ówcześni opozycjoniści 

wobec ludowej władzy, uczestnicy 

tamtych wydarzeń. Natomiast poszu-

kiwania archiwaliów dotyczących lat 

wcześniejszych, przede wszystkim do-

tyczących okoliczności usunięcia po-

mnika w połowie lat 70., napotykają na szereg trudności – przedstawiciele ów-

czesnych władz partyjnych i  administracyjnych, którzy mogliby najwięcej o tej 

sprawie powiedzieć nie chcą rozmawiać albo zasłaniają się niepamięcią, milczą 

też archiwa. Przedstawienie przejrzystego obrazu wydarzeń jest więc trudne. 

Nie znaczy to jednak, że niemożliwe.

Kurier Codzienny z 10 grudnia 1928 r.  

– informacja o odsłonięciu pomnika. 

(zbiory Muzeum Miejskiego w Wadowicach) 
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W poniższym artykule przedstawiam wyniki poszukiwań przeprowadzonych 

na przestrzeni minionego roku, poszukiwań, które rzucają trochę światła na naj-

bardziej zawikłane i okryte mrokiem zapomnienia (lub jak kto woli historycznej 

amnezji) dzieje monumentu poświęconego żołnierzom poległym w walce o gra-

nice niepodległej Polski.1

 W mrokach okupacji

Odsłonięty w 1928 r. przed ko-

szarami Pomnik Poległych Żołnierzy 

12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej 

został w okresie okupacji pozbawiony 

przez niemieckie władze wszelkich ele-

mentów nawiązujących do niepodległej 

Polski. Zniszczono fi gurę stojącego na 

froncie cokołu żołnierza, zerwano wy-

konane z brązu napisy z nazwami pól 

bitewnych oraz usunięto tablicę dedy-

kacyjną, która trafi ła do koszarowych 

piwnic. Kiedy to miało miejsce? Relacje świadków są sprzeczne a niema żadnych 

dokumentów na podstawie których można by to ustalić.2

W trakcie poszukiwań natrafi łem jednak na ciekawe zdjęcie, które może rzu-

cić nieco światła na tą sprawę.

Na wykonanej z ukrycia fotografi i pomnik pozbawiony jest fi gury żołnierza, 

na budynku koszar brak przedwojennego napisu („Koszary 12 pp im. gen Fisze-

ra”) ale na pustym cokole jest tablica dedykacyjna! Zdjęcie miało być wykonane 

w 1940 lub 1941 r. – błędny opis czy może okupant tak długo zwlekał z usunię-

ciem tablicy? Pytanie to na dzień dzisiejszy pozostaje niestety bez odpowiedzi.

Pytaniem pozostaje także, dlaczego Niemcy pomnika po prostu nie zburzyli? 

Michał Siwiec-Cielebon sugeruje w swoim artykule, że pusty cokół mógł posłu-

1  Historię pomnika sprzed wadowickich koszar przedstawił kilka lat temu na łamach „Wadovian” Michał Si-
wiec–Cielebon (por. Siwiec-Celebon M., Historia świadka historii. Zarys dziejów Pomnika Poległych Żołnierzy 
12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej (1928-2001) [w:] Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny, Nr 7, 
Wadowice, Rok 2002; ss. 73-87), nie jest więc moim celem powtarzanie opisanych w nim wydarzeń, ale przed-
stawienie najnowszych wyników badań nad tym zagadnieniem.

2 Według relacji Tadeusza Mleczko (zm. 2010 r.), w 1939 r. 15  -letniego gimnazjalisty z Zaskawia, fi gura żołnierza 
została zniszczona na początku okupacji. W rozmowie ze mną opowiadał, że widział sterczące z cokołu kikuty 
nóg zniszczonego żołnierza. Z kolei Józef Klauzner, mieszkający wówczas vis a vis koszar, uważa, że stało się to 
później, ale nie jest w stanie określić kiedy dokładnie.

Oszpecony przez okupanta cokół pomnika. 

Z lewej strony widoczna niemiecka wartownia 

(charakterystyczne trójkolorowe, 

biało – czerwono – czarne malowanie); 

1940/1941 (?) (fot. Wiesław Mirosławski)
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żyć jako podstawa dla pomnika upamiętniającego bohaterstwo żołnierzy nie-

mieckich.3 Być może. Zwłaszcza, że polski Krzyż Walecznych, okalający ozdobną 

urnę na szczycie monumentu, przypominać mógł okupantom niemiecki Krzyż 

Żelazny...

Mimo wojennej zawieruchy pusty cokół przetrwał do 1945 r.

38 Armia 
i 18 kołobrzeski pułk piechoty

26 stycznia 1945 r. Wadowice zosta-

ły wyzwolone przez oddziały radzieckie 

z 38 Armii IV Frontu Ukraińskiego, do-

wodzonej przez generała  -pułkownika 

Kiryła Siemionowicza Moskalenkę, póź-

niejszego marszałka ZSRR. Komendan-

tem wojennym miasta został radziecki 

ofi cer, mjr Bałbiński a czerwonoarmiści 

zajęli na kwatery przedwojenne koszary 

12 pułku piechoty, przed którymi stał 

pomnik.4

Od listopada 1945 r. koszary stały 

się siedzibą 18 kołobrzeskiego pułku piechoty WP, który stacjonował w nich do 

końca 1955 r.5 Ani w okresie walk o miasto ani w ciągu następnych lat, gdy ko-

szary służyły jako obiekt wojskowy – cokół nie został zniszczony czy uszkodzony.

3 Siwiec-Cielebon M, Historia świadka historii, s. 76.

4  Koźbiał K., Wadowice Anno Domini 1945. Obraz z życia miasta [w:] pod red. T. Graff a, Wadowice. Siedem 
wieków historii. Materiały z konferencji naukowej „Wadowice – Karola Wojtyły Ojczyzna domowa”, Wadowice, 
23 stycznia 2009 r., Kraków 2009, s. 180; por. Grodnicki A., Jaglarz J. R., Fidziński J., Opowieść o Wadowicach, 
Bielsko-Biała 1983, s. 36. 

5  18 pułk piechoty powstał w ramach 6 Dywizji Piechoty, formowanej w lipcu 1944 r. w rejonie Żytomierza w ZSRR, 
z rozkazu dowódcy 1 Armii Polskiej gen. Zygmunta Berlinga. Od stycznia 1945 r. pułk walczył o forsowanie Wisły, 
brał udział w walkach o Wał Pomorski oraz o Kołobrzeg – za wyzwolenie tego ostatniego otrzymał wyróżniająca 
nazwę „kołobrzeski”. 3 maja 6 DP, w ramach której działał pułk, dotarła do Łaby. Po zakończeniu zadań okupacyj-
nych (maj-czerwiec 1945 r.) w rejonie Belendorfu, żołnierze 18 pułku zostali skierowani do służby granicznej nad 
Nysą (do listopada 1945 r.) a następnie dyslokowani w Wadowicach.

  W 1953 r. 6 DP, w której składzie funkcjonował 18 pułk, przeszła z Krakowskiego Okręgu Wojskowego 
(KOW) do Warszawskiego Okręgu Wojskowego (WOW). Dowódca WOW w grudniu 1955 r. podjął de-
cyzję o rozformowaniu pułku. Jego tradycje kontynuuje obecnie, po licznych zmianach w nazewnictwie 
i podporządkowaniu organizacyjnym – 18 batalion powietrznodesantowy z Bielska-Białej, ze składu 6 Brygady 
Powietrznodesantowej (w latach 1992-2009 6 Brygady Desantowo-Szturmowej) im. gen. Stanisława Sosabow-
skiego, następczyni 6 DP.

Pomnik Wdzięczności dla żołnierzy radzieckich, 

stojący na wadowickim rynku 

– Placu Armii Czerwonej od lat 40. do 1969 r. 

(zbiory Mariusza Jasińskiego) 
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Awantura o koszary

Analizując powojenne dzieje pomnika nie sposób pominąć losów byłych koszar 

12 pułku – ich historia jest bowiem związana ze stojącym przed nimi monumentem.

Kiedy w grudniu 1955 r. ostatni żołnierze 18 pułku piechoty opuścili wadowic-

kie koszary przed władzami pojawił się problem zagospodarowania największego 

gmachu w mieście.

Budynek o tak ogromnej powierzchni w drugiej połowie lat 50. był zagospo-

darowywany „na dziko” – stał się między innymi siedzibą: pralni, Spółdzielni In-

walidów „Pionier”, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego (WPHS), 

Central: Tekstylnej, Odzieżowej i Centrogalu (producenta dodatków krawieckich 

i pasmanterii) oraz jeszcze kilku innych instytucji.6 Sytuacja ta nie mogła jednak 

trwać w nieskończoność i problemem byłych koszar zajęło się wreszcie Prezydium 

Miejskiej Rady Narodowej w Wadowicach.

Architekt powiatowy inż. Mieczysław Kobos zarzucił Prezydium, że „(...) ze-

zwoliło wszystkim użytkownikom koszar na bezprawne zajęcie jego pomieszczeń, 

a nawet nie przeciwdziałało, że użytkownicy przebudowywali, względnie rozbudo-

wywali swoje lokale.”7 Do zarzutów inż. Kobosa ustosunkował się Czesław Nadob-

nik, do lutego 1958 rok przewodniczący Prezydium MRN, który wyjaśnił, że „(...)

czuje się współodpowiedzialnym, za niewłaściwe zagospodarowanie b. koszar (...), 

tłumaczy jednak takie stanowisko Prezydium, specyfi czną sytuacją jaka wytworzyła 

[się] w momencie przejęcia tego obiektu przez miasto od władz wojskowych w Kra-

kowie, gdzie trzeba było na gwałt wprowadzić do koszar instytucje i urzędy i obiekt 

ten doraźnie zagospodarować, aby uniknąć ewentualnego odebrania tego obiektu.”8

Przez całą pierwszą połowę 1958 r. trwały przepychanki – głównie preten-

sje fi nansowe instytucji zajmujących dotychczas pomieszczenia byłych koszar.9 

6  Kronika Miasta i Gminy Wadowice. W budynku pokoszarowym znalazły się także (od maja 1957 r.) pomiesz-
czenia na garaże dla nowo powstałej placówki PKS w Wadowicach.

7  Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Oświęcimiu (dalej: APO), Zespół Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Wadowicach (dalej: PMRNW) 9, Protokół Nr IV/58, 6 czerwca 1958 r.

  inż. Mieczysław Kobos (1908-1969), od lat 30. był architektem miejskim a później powiatowym, był budow-
niczym pierwszego wadowickiego osiedla, tzw. „wojskowego”. Podczas okupacji żołnierz AK, ps. „Andrzej”. 
(Studnicki G., Kto był kim w Wadowicach, Wadowice 2004, s. 113).

8 Ibidem.
 Czesław Nadobnik był członkiem MRN od 1954 r. (sekretarz Prezydium (1954-1957), przewodniczący Prezy-

dium (1957-1958), członek (1958-1961; 1965-1969; 1969-1973) (Kronika Miasta i Gminy Wadowice).

9  Przykładem niech będzie sprawa Spółdzielni Inwalidów „Pionier”. Podczas posiedzenia Prezydium MRN 
w styczniu 1958 r. zdecydowano przekazać budynek Zakładom Zielarskim „Herbapol” włącznie z zaadoptowa-
nymi już pomieszczeniami „Pioniera”. Spółdzielnia otrzymała odszkodowanie w wysokości 17.325 zł. (APO, 
PMRNW 103, Protokół nr II/58, 23 stycznia 1958 r.).
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Ostatecznie wszystkie sprawy lokalowe wyjaśniono i uchwałą z 30 lipca 1958 r. 

„Miejska Rada Narodowa w Wadowicach, postanowiła w roku 1957 przeznaczyć 

otrzymany od władz wojskowych objekt pokoszarowy przy ul. 1 Maja Nr. 40, dla 

celów przemysłowych, w związku z czym, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 

przekazało go z kolei, w wymienionym roku, Krakowskim Zakładom Zielarskim 

[„Herbapol”], na uruchomienie w tym objekcie zakładów przemysłu farmaceu-

tycznego-zielarskiego.”10

W budynku koszar ostatecznie znalazł więc swoją siedzibę krakowski „Her-

bapol”. Podczas „porządkowania” byłych koszar temat stojącego przed nimi coko-

łu w ogóle się nie pojawił.

Porządkowanie 
i estetyzacja miasta

Przez kolejną dekadę niszczejący 

przed budynkiem Zakładów Zielarskich 

cokół pomnika poległych „dwunasta-

ków” nie zajmował w sposób szczegól-

ny uwagi ani kierownictwa „Herbapo-

lu” ani wadowickich władz miejskich. 

Zmiany miały dopiero nadejść.

Koniec lat 60. to okres intensyw-

nej modernizacji miasta – w ramach 

czynów społecznych przeprowadzano 

między innymi: budowę kanalizacji i instalacji oświetleniowych, porządkowanie 

placów, zieleńców, poszerzanie ulic oraz generalne remonty budynków.11

Jeśli prześledzimy inwestycje podejmowane w rejonie ulicy 1 Maja na przeło-

mie lat 60. i 70. okaże się, że pomnik w końcu musiał stanąć na ich drodze.

W 1968 r. Wadowice przystąpiły do organizowanego przez Urząd Rady Mi-

nistrów i wydawnictwo „Gospodarka i Administracja Terenowa” konkursu „Czy-

ny społeczne 25–lecia PRL”, odbywającego się pod patronatem Ogólnopolskiego 

Komitetu Frontu Jedności Narodu. W tym samym roku podniesiono chodnik 

10 APO, PMRNW 135/9, Uchwała Nr. 22/V/58, 30 lipca 1958 r.
 Podany w uchwale rok 1957 to rok podjęcia decyzji co do losów byłych koszar, przeznaczonych na cele 

przemysłowe, natomiast w roku 1958 przekazano budynek „Herbapolowi”.

11 Po raz pierwszy wadowicka MRN omawiała na sesji ewentualność wykonywania pewnych napraw na drogach 
i w parku poprzez czyny społeczne 28 lutego 1956 r. (Kronika Miasta i Gminy Wadowice).

Pomnik Wdzięczności dla żołnierzy radzieckich 

dłuta Franciszka Suknarowskiego, 

odsłonięty na Placu Armii Czerwonej 

7 listopada 1969 r. 

(zbiory Mariusza Jasińskiego)
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na ul. 1  Maja w kierunku centrum miasta, między przebudowywaną wówczas 

ul. Jana Kochanowskiego a ul. Fabryczną.12

W „Informacji o realizacji czynów społecznych i programu porządkowania 

oraz estetyzacji miasta za I półrocze 1969 r.” przedstawionej Prezydium MRN 12 

lipca 1969 r. stwierdzono, że: „Pozostał do wykonania chodnik na ul. 1.go Maja od 

mostu na rzece Skawie do bazy wjazdowej do Zakładu [Wodociągowo-Kanaliza-

cyjnego na Zaskawiu]. Według zapewnień do końca br. chodnik zostanie wykona-

ny.”13 Ponadto planowano także, uporządkowanie terenu byłych koszar od strony 

ul. 1 Maja oraz wykonanie na nich elewacji. Wykonaniem tego przedsięwzięcia 

miał zająć się obecny gospodarz obiektu – Zakład Zielarski „Herbapol” w ter-

minie do końca 1971 r. Koordynatorem działań było Prezydium MRN. W 1971 

r. na ulicach Zegadłowicza, 1 Maja i Poprzecznej założono oświetlenie kablowe, 

którego odbiór nastąpił 29 lipca.14 Na wspomnianych ulicach przebudowano rów-

nież kanał burzowy. Już na początku lat 70. podejmowano inwestycje na terenie 

znajdującym w bezpośrednim otoczeniu pomnika, ale o tym ostatnim wciąż nie 

mówiono ani słowa.

Opieszały „Herbapol”

Jak się okazało „Herbapol” nie kwapił się z uporządkowaniem rejonu 

ul. 1 Maja i nie odnowił frontu budynku – podczas styczniowej sesji MRN w 1973 r. 

radny Józef Wójcik wnioskował „(...) aby zmusić użytkownika b. koszar przy 

ul. 1 Maja, tj. Krakowskie Zakłady „Herbapol” do przeprowadzenia modernizacji 

tego budynku, gdyż obecnie swoim wyglądem wpływa ujemnie na estetykę (...) 

miasta.”15

Na tej samej sesji został poruszony jeszcze inny temat – problem uporządko-

wania cmentarza wojskowego, który w historii pomnika miał już niedługo odegrać 

12 Kronika Miasta i Gminy Wadowice.

13 APO, PMRNW 135/246, Informacja o realizacji czynów społecznych i programu porządkowania oraz estetyza-
cji miasta za I półrocze 1969 r.; 12 lipca 1969 r.

 Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Melioracyjnych, miało swoją bazę na Zaskawiu, gdzie od 1957 r. budowano 
magazyny, garaże, warsztaty i prefabrykatornie. W Kronice Miasta I Gminy Wadowice zanotowano: „Do waż-
niejszych czynów zrealizowanych w 1970 r. które przyczyniły się do porządkowania miasta należy zaliczyć (...) 
budowę chodnika na ul. 1  -go Maja od mostu na Skawie do bazy MPGK”. Zapowiadaną w 1969 r. inwestycję 
zrealizowano więc rok później.

14  APO, PMRNW 135/246, Program porządkowania miasta Wadowice na rok 1970; APO, PMRNW 135/64, 
Informacja o realizacji Programu Wyborczego Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Wadowicach 
(1969-1973), 8 czerwca 1973 r., s. 7; por.: Kronika Miasta i Gminy Wadowice.

15 APO, PMRNW 64, Protokół z XLIII Sesji MRN w Wadowicach; 25 stycznia 1973 r., s. 3 
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niebagatelną rolę. Czy można łączyć te dwie kwestie? Nie dotarłem niestety do ma-

teriałów, które mogłyby to potwierdzić, sprawa pozostaje więc nierozwiązana.

W czerwcu 1973 r. Prezydium MRN przedstawiło „Informację o realizacji 

Programu Wyborczego Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Wado-

wicach” w kadencji 1969-1973. “Modernizacja byłych koszar przez “Herbapol”” 

znalazła się w dokumencie wśród zadań “(...) ujętych w programie wyborczym 

które dotychczas nie zostały sfi nalizowane, ale wiadomo nam, że będą ujęte do 

1975 [roku] (...)16

W grudniu 1973 r. wybrano nową Radę Narodową w Wadowicach – jak głosi-

ły ofi cjalne dane w wyborach wzięło udział 97,5% uprawnionych a na listę Frontu 

Jedności Narodu oddano 99,9% głosów... „Nowa kadencja przypadająca na lata 

1974-1977 winna upłynąć pod znakiem wytężonej i konsekwentnej realizacji za-

dań postawionych przez I Krajową Konferencję Partyjną, a ujętych w kierunkach 

rozwoju gospodarczego miasta do roku 1975 (...).” W szczególności zakładano, że 

do końca 1975 r. „Zakłady Zielarskie „Herbapol” przystąpią do modernizacji bu-

dynku przy ul. 1 Maja, w ramach której zostanie między innymi wykonana elewa-

cja. Koszt remontu wyniesie około 8 mln złotych.”17

16 APO, PMRNW 64, Informacja o realizacji Programu Wyborczego Miejskiego Komitetu Frontu Jedności 
Narodu w Wadowicach [ 1969-1973], 8 czerwca 1973 r., ss. 7-8.

17 APO, PMRNW 64, Zał. Nr. 1 do prot. Nr. I/73 MRN z dnia 18 grudnia 1973 r., s. 6.

Cokół pomnika przed budynkiem Zakładów Zielarskich “Herbapol”; przełom lat 60. i 70. 

(zbiory Mariusza Jasińskiego)
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W pierwszych miesiącach 1974 r. (luty, marzec) problemem ulicy 1 Maja i sto-

jących przy niej dawnych koszar zajmowała się Komisja Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej. Dyskutowano nad budową chodnika w kierunku granic miasta. 

Natomiast w „Programie porządkowania i estetyzacji Wadowic na rok 1974 i 1975” 

ustalono między innymi, że Zakłady Zielarskie „Herbapol” w II i III kwartale 1974 r. 

mają przeprowadzić „(...) wyburzenie ogrodzenia i wykonanie elewacji na budynku 

nr 40 [byłe koszary].” W tym samym okresie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej (MPGK) przeprowadzi remont chodników.18

We wszystkich wyżej przytoczonych dokumentach mowa jest o remoncie 

elewacji, chodników, uporządkowaniu otoczenia budynku zakładów zielarskich, 

oświetleniu ulicy..., jednocześnie dokumenty wciąż milczą w kwestii stojącego 

przed byłymi koszarami cokołu.

Przełom

W fi lmie „Przewroty cdn.” pojawiła się sugestia, że przeniesienie pomnika 

spod byłych koszar na cmentarz wojskowy mogło mieć miejsce w 1973 r. Taka 

data pojawiła się bowiem w piśmie z 3 sierpnia 1981 r., w którym przewodniczący 

Delegatury NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie, dr Andrzej Nowakowski, 

przedstawił zarzuty wobec Naczelnika Miasta Mariana Skrzypczaka. W obliczu 

znanych dziś dokumentów jest to ewidentny błąd, najpewniej pomyłka drukarska, 

która wkradła się do powyższego dokumentu.19

Przełomowym dla datowania przeniesienia pomnika okazał się odnaleziony 

w oświęcimskim archiwum protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komu-

nalnej i Mieszkaniowej z 9 stycznia 1975 r. Podczas tego posiedzenia Eugeniusz 

Stojak pytał „(...) kto będzie przenosił pomnik z ul. 1  -go Maja i czy będzie to 

wykonywane w ramach czynów, czy dotacji (...)”. Wyjaśnień udzieliła Helena 

18 APO, MRNW, 16/283, Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wnioski, opi-
nie i ich realizacja (Protokół Nr 1/74, Protokół 2/74); Program porządkowania i estetyzacji Wadowic na rok 
1974 i 1975.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (MPGK) funkcjonowało pod tą nazwą od 1 stycznia 1973 r., 
po połączeniu dwóch przedsiębiorstw, działających dotąd na zasadzie unii personalnej – Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej (PGK) i Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (MZGM). (APO, MRNW, 
16/283, Sprawozdanie z działalności MPGK w Wadowicach za rok 1973). Długoletnim kierownikiem (dyrek-
torem) Przedsiębiorstwa był Kazimierz Ruła (1915-1989), prezes wadowickiego koła ZBoWiD. (Studnicki G., 
op. cit., s. 212)

19 APO, Urząd Miasta i Gminy w Wadowicach (dalej UMGW), 16/310, Zał. Nr 3, Dodatkowe zarzuty p  -ko 
Marianowi Skrzypczakowi, ss. 25-26 (wypis z pisma Delegatury NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie 
w Wadowicach Nr NSZZ/Wad/I/43/81 z dnia 3 sierpnia 1981 r. przedstawiającego zarzuty pod adresem Na-
czelnika Miasta i Gminy w Wadowicach – Ob. Mariana Skrzypczaka).
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Bogunia – „Pomnik z ul. 1  -go Maja /b. koszary/ przeniesiony będzie na cmen-

tarz wojskowy w ramach czynów społ. zgłoszony przez Prezesa ZBoWiD, bez 

dotacji ze strony Urzędu.”20 Sposób zapytania o przeniesienie sugeruje, że kwestia 

ta była poruszana co najmniej pod koniec 1974 r. Niestety, jest to jedyny odnale-

ziony dokument w tej sprawie.

Kto za tym wszystkim stoi?

W 1975 r., co do roku nie ma już wątpliwości, Pomnik Poległych Żołnierzy 

12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej znalazł się na cmentarzu wojskowym. Miało 

to miejsce najprawdopodobniej w lipcu – trudno ustalić dokładną datę, i...w zasa-

dzie tyle wiadomo na pewno.21

Poszukując odpowiedzi na zasadnicze pytanie – dlaczego cokół został zabrany 

sprzed koszar i kto o tym zadecydował, poruszałem się w gąszczu często sprzecz-

nych relacji świadków i braku jakichkolwiek dokumentów.

20 APO, MRNW, 16/283, Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wnioski, 
opinie i ich realizacja; Protokół Nr. 5/75; 9 stycznia 1975 r.

21  „Akt erekcyjny”, o którym wspomina w swym artykule Michał Siwiec-Cielebon także nie wyjaśnia sprawy – 
pojawiają się tam dwie daty 10 i 20 lipca 1975 r. Nawet jeśli jedna z nich to pomyłka drukarska to i tak niewia-
domo, która z nich jest właściwa. Autor sugeruje, co znajduje potwierdzenie w relacjach świadków, że między 
demontażem pomnika a jego przeniesieniem na cmentarz wojskowy upłynął pewien czas. Pomnik miał wtedy 
znajdować się w bazie PPGKiM na Zaskawiu.

Etap wyścigu kolarskiego w Wadowicach; z lewej cokół pomnika, lata 70. 

(zbiory Mariusza Jasińskiego)
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Wśród najczęściej spotykanych opinii, pomnik miał być usunięty w wyniku in-

terwencji władz partyjnych wysokiego szczebla. Taką wersję przedstawili mi m.in., 

nie żyjący już Józef Zeman oraz Zbigniew Jurczak i Kamil Suknarowski.22 Przejeż-

dżający przez Wadowice partyjny dygnitarz zobaczył obelisk, a gdy wyjaśniono mu 

komu jest poświęcony kazał go usunąć. We wspomnianych wyżej zarzutach zreda-

gowanych przez dr. Nowakowskiego, Naczelnik Miasta Marian Skrzypczak tłuma-

czył decyzję o usunięciu pomnika sprzed koszar naciskami władz partyjnych. Czy 

tak było naprawdę? Komu ta wersja wydarzeń, rozpowszechniona wśród mieszkań-

ców Wadowic, była na rękę? Jeśli podsumujemy dotychczasowe informacje pojawia 

się zupełnie inny obraz wydarzeń.

Pomnik stojący przed gmachem byłych koszar, wówczas siedziby Zakładów 

Zielarskich „Herbapol” stanowił problem przede wszystkim dla tych ostatnich. Re-

mont elewacji, gruntowne uporządkowanie frontowej części budynku i plany prze-

budowy parteru od strony ul. 1 Maja na pasaż handlowy (taką informację uzyska-

łem od jednego z ówczesnych wadowickich notabli partyjnych) – wszystkim tym 

ambitnym projektom przeszkadzał niszczejący obelisk.

Kolejna kwestia to „porządkowanie i estetyzacja miasta”. W oparciu o do-

kumenty z lat 1969-1974 można prześledzić jak wyglądały remonty i inwesty-

cje przy ul. 1 Maja – od budowy chodników po kanały burzowe i okablowanie. 

Od 1974 r. na drodze „porządkowania i estetyzacji Wadowic” stał pomnik.

Początek lat 70. to przygotowania do wielkiej gierkowskiej reformy admi-

nistracyjnej. Dotychczasowy powiat wadowicki (reforma znosiła powiaty) od 

1 czerwca 1975 r. znaleźć się miał w całości w granicach nowego województwa biel-

skiego. Ulica 1 Maja jako przelotowa droga przez miasto, stanowiąca część drogi 

wojewódzkiej nr 52 winna więc odpowiednio się prezentować. Szpecił ją jednak 

obelisk. Kiedy w grudniu 1980 r. władze polityczno  -administracyjne prowadziły 

z działaczami „Solidarności” rozmowy na temat postulatów związku, podkreślano, 

że przed byłymi koszarami „stał tylko fragment pomnika, zniszczonego podczas 

22  por. Michał Siwiec-Cielebon, op. cit., s. 76.
  Najczęściej padają nazwiska Jerzego Łukaszewicza, Stanisława Łuczkiewicza i Tadeusza Wrzaszczyka. Łu-

kaszewicz był z całej trójki najwyżej w hierarchii partyjnej i państwowej – w  latach 1971-1980  sekretarz 
KC PZPR odpowiedzialny za prasę i propagandę, od 1975 roku zastępca członka a od sierpnia 1980 roku 
na krótko członek Biura Politycznego KC (odwołany wraz z całą ekipą Edwarda Gierka). Stanisław Łucz-
kiewicz był działaczem w latach 70. naczelnikiem kilku miast (m.in. Cieszyna, gdzie pełnił także funkcję 
I sekretarza KM PZPR). Od 1981 roku był wojewodą bielskim. Inżynier Tadeusz Wrzaszczyk był z kolei 
związany z przemysłem samochodowym, przede wszystkim z FSO. Jako minister przemysłu maszynowego 
(1970-1975) często wyjeżdżał w teren. W 1971 roku w Bielsku-Białej zaczęła funkcjonować Fabryka Samo-
chodów Małolitrażowych (FSM) stąd liczne wizyty ministra na Podbeskidziu a co za tym idzie konieczność 
przejazdów przez Wadowice.
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okupacji”, więc jego usunięcie było ko-

niecznością.23

Na przełomie lat 60. i 70. w Wa-

dowicach wzniesiono kilka pomni-

ków, które wpisywały się w  rzeczywi-

stość realnego socjalizmu. W 1969 r. 

na Placu Armii Czerwonej odsłonięto 

nowy Pomnik Wdzięczności dla czerwo-

noarmistów. 4 lata później, w paździer-

niku 1973 r., na Cmentarzu Wojskowym 

stanął obelisk Tadeusza Sadowskiego 

„Tomo”, jugosłowiańskiego partyzanta 

rodem z Babicy. Z kolei w lipcu 1974 r., 

w XXX. rocznicę Polski Ludowej, na miejskich Plantach stanął pomnik MO i SB. 

Usunięcie obelisku sprzed byłych koszar wydaje się być więc prostą konsekwencją 

powyższych inicjatyw. Czy wadowickie władze partyjne potrzebowały sugestii wyż-

szych instancji partyjnych?24

Biorąc pod uwagę powyższe okazuje się, że usunięcie pomnika leżało w inte-

resie wszystkich – „Herbapolu”, władz miejskich a przede wszystkim władz par-

tyjnych, które pozbywały się kłopotliwego symbolu sanacyjnej reakcji. Demonta-

żem obelisku, w ramach czynu społecznego, bez dotacji z Urzędu Miasta, zająć 

się miał PPGKiM, na wniosek wadowickiego Związku Bojowników o Wolność 

i Demokrację. Tak „szczęśliwie” się złożyło, że dyrektorem Przedsiębiorstwa i pre-

zesem Zarządu Oddziału ZBoWiD była jedna i ta sama osoba – Kazimierz Ruła.

Po usunięciu sprzed koszar, pomnik trafi ł do bazy PPGKiM na Zaskawiu.25 

W związku z reakcją społeczności Wadowic, przede wszystkim kombatantów, obe-

lisk przeniesiono na Cmentarz Wojskowy i ustawiono na trzystopniowym podmu-

rowaniu. Za tablicą wmurowano mosiężną puszkę z „Aktem Erekcyjnym”, w której 

23 APO, UMGW, 16/310, ss. 12-13.

24  W połowie lat 70. w związku z reformą administracyjną w szeregach partii nastąpiły zmiany. Dotychczasowi 
„twardogłowi” sekretarze awansowali – Jan Twaróg, I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Wadowicach, 
do Komitetu Wojewódzkiego w Krakowie a Marian Drożdż, Sekretarz ds. Propagandy KP PZPR, do bielskich 
struktur partyjnych. I sekretarzem Komitetu Miejskiego został Stanisław Dula a funkcję Naczelnika Miasta 
piastował Marian Skrzypczak.

25 Kamil Suknarowski wspomina, że rozczłonkowane elementy pomnika leżały nawet nie w bazie Przedsiębior-
stwa a pod mostem na Skawie. 

 W relacjach pojawia się także wątek wypadku samochodowego – ciężarówka PPGKiM miała uderzyć w cokół 
co miało uzasadnić konieczność jego usunięcia, gdyż stwarzał zagrożenie dla przechodniów. O żadnej kraksie 
nie ma jednak mowy w archiwum MO. Kolejna legenda?

Składanie kwiatów pod obeliskiem na cmentarzu 

wojskowym, 3 maja 1981 r. 

(w głębi z prawej strony Józef Zeman) 

(zbiory wadowickiej Solidarności)
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stwierdzono, że przeniesienie pomnika było wspólną inicjatywą Komitetu Miejskie-

go PZPR, Urzędu Miejskiego, Jednostki Wojskowej i Zarządu Oddziału ZBoWiD.

Największym sukcesem władz partyjno  -administracyjnych okazało się nie 

tyle pozbycie się kłopotliwego obelisku ale stworzenie mitu o zewnętrznych naci-

skach, w wyniku których pomnik musiał zostać usunięty.

Pomnik wraca przed koszary 
– SB wkracza do akcji

Okres legalnej działalności „Solidarności” był jednocześnie czasem wzmo-

żonej inwigilacji działaczy Związku przez organa bezpieczeństwa. W Wadowi-

cach, co należy podkreślić, nie miały jednak miejsca spektakularne prowokacje 

czy zatrzymania – „karnawał Solidarności” odbywał się w atmosferze rozliczania 

przez związkowców władz miejskich i partyjnych z ich dotychczasowej działal-

ności. NSZZ „Solidarność” wysuwał głównie postulaty o charakterze bytowym, 

zmierzające do poprawy warunków życia mieszkańców Wadowic, ale pojawiły się 

także żądania z zakresu oświaty i kultury – Związkowcy domagali się m.in. przy-

wrócenia wadowickiemu liceum imienia Marcina Wadowity, zorganizowania 

muzeum papieskiego a przede wszyst-

kim, co szczególnie niepokoiło władze, 

przywrócenie pomnika poległych żoł-

nierzy 12 pp na jego dawne miejsce.

O samych okolicznościach związa-

nych z powrotem monumentu na jego 

dawne miejsce szczegółowo opowiada 

artykuł Michała Siwca-Cielebona oraz 

fi lm „Przewroty cdn.”. W tym miejscu 

chciałbym jedynie podkreślić, że inicja-

tywa i realizacja tego przedsięwzięcia 

była wspólnym dziełem wadowickiej 

„Solidarności” i Towarzystwa Miłośni-

ków Ziemi Wadowickiej.

Nie udało się dotychczas ustalić, 

czy w mnożeniu trudności z przywra-

caniem monumentu bezpośrednią rolę 

odegrała Służba Bezpieczeństwa – jak 

dotąd wszystkie dokumenty i  relacje 

Montaż pomnika przed koszarami 

(listopad 1981 r.)

(zbiory wadowickiej Solidarności)
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świadków sugerują, że główną aktywność przejawiły w tym zakresie władze ad-

ministracyjne na szczeblu gminnym i wojewódzkim. Mimo przeszkód cel został 

osiągnięty – 15 listopada 1981 r., pod patronatem Zarządów Regionów NSZZ 

„Solidarność” Małopolska i Podbeskidzie, przed byłymi koszarami odsłonięto 

odrestaurowany monument.

W dniu odsłonięcia pomnika przed byłymi koszarami 12 pułku znalazło się 

wiele osób, które, mówiąc żargonem bezpieki, „pozostawały w zainteresowaniu” 

służb „w związku z prowadzeniem wrogiej działalności wobec Polski Ludowej”. 

Obok lokalnych działaczy „Solidarności” i kombatantów, w  uroczystości wzię-

li udział zaproszeni goście, znajdujący się na liście inwigilowanych przez or-

gana bezpieczeństwa – m.in. płk Józef Herzog, nestor środowisk legionowych 

i O. Adam Studziński, kapelan PSZ na Zachodzie i duszpasterz środowisk kom-

batanckich.26

Działania SB wymierzone w wyżej wymienione osoby to temat na odrębny 

artykuł. Tutaj opiszę tylko jedną z operacji bezpieki, wymierzoną bezpośrednio 

w środowisko związane z 12 pułkiem.

26 O inwigilacji płk. Józefa Herzoga w oparciu o bogate źródła archiwalne IPN w Krakowie – Hanik M., Roliń-
ski A., „Figurant Herzog” Postać Józefa Herzoga w dokumentach służb bezpieczeństwa PRL [w:] pod red. A. 
Rolińskiego, Sowiniec, Materiały Historyczne Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Nr 23, 
Kraków grudzień 2003. O inwigilacji generała – dominikanina O. Studzińskiego – Jan Józef Kasprzyk, Relacja 
Ojca Adama Studzińskiego OP Kapelana 4 Pułku Pancernego II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie 
[w:] pod red. A. Rolińskiego, Sowiniec, Materiały Historyczne Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległo-
ściowego, Nr 32 /33, Kraków czerwiec-grudzień 2008.

Odsłonięcie pomnika 15 listopada 1981 r. (zbiory wadowickiej Solidarności)



124

H I S T O R I A

Kryptonim „Trzech”

Wprowadzenie stanu wojennego zakończyło ofi cjalną działalność NSZZ 

„Solidarność”. W całej Polsce internowano około 5 tysięcy osób, w tym wado-

wickie władze związku – przewodniczącego Delegatury Regionu „Podbeskidzie”, 

dr. Andrzeja Nowakowskiego oraz przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej 

Józefa Zemana.27

Pomimo obowiązywania szczególnych obostrzeń stanu wojennego członko-

wie zdelegalizowanego Związku nadal, w miarę możliwości, pozostawali aktyw-

ni. Niemożność jawnej działalności rekompensowano między innymi działalno-

ścią kulturalną. W nurt tych działań, za namową działaczy TMZW, włączył się po 

powrocie z internowania, w kwietniu 1982 r., Józef Zeman.

11 listopada 1982 r. w wadowickiej bibliotece miejskiej zorganizowano wy-

stawę poświęconą historii 12 pułku, powstałą w oparciu o zbiory Michała Ciele-

bona. Jej otwarcia dokonał Józef Zeman a szatę grafi czną wystawy przygotował 

Zbigniew Jurczak. Podczas otwarcia ekspozycji organizatorzy poinformowali 

przybyłych o zamiarze zorganizowania koła sympatyków 12 pułku oraz stworze-

nia muzeum ziemi wadowickiej, co szczególnie leżało na sercu TMZW. Wśród 

obecnych na wystawie był także funkcjonariusz SB, który uznał deklaracje twór-

ców ekspozycji za poważne zagrożenie.

10 grudnia 1982 r. wadowicka SB założyła w związku z powyższym Sprawę 

Operacyjnego Sprawdzenia o kryptonimie „Trzech” w  związku z podejrzeniem 

„(...)istnienia nielegalnej organizacji i związku z udziałem młodzieży i  doro-

słych.”.28 Figurantem (w nomenklaturze SB osobą rozpracowywaną) sprawy 

został osiemnastoletni wówczas Michał Cielebon. Jak odnotował funkcjonariusz 

prowadzący sprawę, Cielebon „(...) utrzymuje kontakty z Ob. Józefem Zemanem 

internowanym od 13.12. 1981 r. do kwietnia 1982 r. byłym członkiem NSZZ 

„Sol.” i z Ob. Tadeuszem Jamrozikiem oraz innymi osobami sympatyzującymi 

z NSZZ „Sol.”. Powyższą informację potwierdził fakt wspólnego org. wystawy 

27 W stanie wojennym w Wadowicach zostali internowani (wszyscy w ZK Jastrzębie Szeroka): Stanisław Hanu-
siak, Władysław Kroczek, dr Andrzej Nowakowski, Józef Sajdak, Andrzej Zawiła oraz Józef Zeman. W 1982 r., 
za kolportaż ulotek został aresztowany i skazany na 1,5 roku więzienia Zdzisław Szczur. Gliksman A., Soli-
darność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005, ss. 433, 443; Bielawska K., Orski M., Roliński 
A., Represje stanu wojennego w Małopolsce. Internowani, zatrzymani, aresztowani, sądzeni oraz skazani 
w okresie: 13 grudnia 1981 – 22 lipca 1983, [w:] pod red. A. Rolińskiego, Sowiniec, Materiały Historyczne 
Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Nr 19, Kraków grudzień 2001. ss. 13, 16.

28 IPN Ka 047/1135, Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia Kryptonim „Trzech” (dalej SOS „Trzech”). Ofi cerem pro-
wadzącym sprawę został mł. chor. Władysław Klaja, inspektor grupy III Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrz-
nych w Wadowicach, odpowiedzialnej za inwigilację opozycji.
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12 płk piechoty wadowickiej.” Spra-

wa o kryptonimie „Trzech” zmierzać 

miała do: „ustalenia członków sym-

patyków 12 płk. pi. wad. [tak w org.], 

rozpoznanie fakt. celu i  zakresu oraz 

motywów działania, ustalenie stopnia 

i zasięgu działania wymienionej orga-

nizacji, neutralizacji ewentualnej ne-

gatywnej działalności.” Takie zadania 

wyznaczył ofi cerowi prowadzącemu 

sprawę Naczelnik Wydziału III SB Ko-

mendy Wojewódzkiej MO w Bielsu-

 -Białej mjr Ryszard Janik.29

W trakcie prowadzonej sprawy bezpieka wykorzystała osobowe źródła in-

formacji – TW „Ada” i  TW „Agata” (nie udało się ustalić nazwisk tych osób), 

dokonała analizy zdjęć wykonanych podczas wystawy, akt osobowych oraz prze-

prowadziła szereg rozmów, m.in. z nauczycielami i dyrektorami szkół, do których 

chodził Michał Cielebon. Dzięki powyższym działaniom ofi cer prowadzący ustalił 

ponad wszelką wątpliwość „utrzymywanie kontaktów” między Michałem Ciele-

bonem a byłymi członkami NSZZ „Solidarność” – Józefem Zemanem, Andrze-

jem Nowakowskim i Tadeuszem Jamrozikiem. Stwierdził także, że spotkania te 

mają charakter konsultacyjny w „związku z prowadzeniem wrogiej działalności” 

a „w/w osoby są inicjatorami założenia koła sympatyków 12 płk. piechoty wado-

wickiej przy Stowarzyszeniu MZW [tak w oryginale].” 30 Współpraca postsolidar-

nościowej opozycji była dla SB wyjątkowo niebezpieczna – inwigilacja „fi guranta 

Cielebona” była więc środkiem do rozpracowania tego środowiska.

„Wroga działalność” prowadzona przez sympatyków pułku prowadzona była 

nie tylko w kręgach opozycji solidarnościowej ale także w środowiskach komba-

29  Słowny opis zagrożenia. IPN Ka 047/1135 SOS „Trzech”.

30  SB w sposób szczególny interesowała się działalnością Józefa Zemana.
  W dokumentach bezpieki (Biuro „C” MSW) fi gurował jako „(...)były internowany przez Wydz. III KWMO 

B-B dnia 13.12.1981 r. zwolniony dnia 26.04.1982 r., czołowy działacz delegatury NSZZ „solidarność” [tak w 
oryginale], pozostaje w zainteresowaniu KM MO W-ce.” IPN Ka 047/1135 SOS „Trzech”.

  „Ponadto z przeprowadzonej rozmowy w dniu 18.11.1982 r. z Ob. Jamrozik Tadeusz wynika wrogie nastawie-
nie do obecnej rzeczywistości rozmówcy i rozgoryczenie wynikające z rozwiązania NSZZ „Sol.”, którego to 
związku rozmówca był przewodniczącym.” (Słowny opis zagrożenia. IPN Ka 047/1135 SOS „Trzech”).

  Jako, że Tadeusz Jamrozik był przewodniczącym „Solidarności” w wadowickim Liceum Ogólnokształcącym SB 
w ramach działań operacyjnych o kryptonimie „Trzech” wszczęła Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia o krypto-
nimie „LOWAD”, której celem była inwigilacja byłych działaczy związku w wadowickim LO.

W drodze na cmentarz wojskowy – od lewej 

Michał Cielebon, Józef Zeman, Tadeusz Jamrozik 

(zbiory wadowickiej Solidarności)
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tanckich. W notatce służbowej, sporządzonej po rozmowie z jednym z działaczy 

wadowickiego koła ZBoWiD, odbytej 7 lipca 1983 r., funkcjonariusz SB zapisał 

następującą relację zbowidowca – „Z początkiem bieżącego roku od kpt. Mróz 

zam. Kalw. Zeb. byłego żołnierza 12 pp wad. wypłynęła inicjatywa utworzenia 

sympatyków 12 pp wad, którą bardzo popierał Ob. Ruła. Starał się również, wy-

wrzeć nacisk na cały nasz zarząd, jednak nie zgodziliśmy się na to. Po pewnym 

czasie ponownie kpt. Mróz skierował się do naszego koła pisemnie o spowodowa-

nie zbiórki pieniędzy na ufundowanie tablicy pamiątkowej dla poległych żołnie-

rzy 12 pp wad. (...) również przychylny tej inicjatywie był Ob. Ruła.”31

Ciekawa jest postawa Kazimierza Ruły, który w 1983 r. gorąco popierał inicja-

tywy związane z pułkiem a kilka lat wcześniej, jako prezes ZBoWiD  -u i dyrektor 

PPGKiM w jednej osobie, odpowiadał za usunięcie pomnika...

Bez względu na chęci działaczy solidarnościowych i kombatanckich wszelkie 

inicjatywy związane z 12 pułkiem, podejmowane na początku lat 80., zostały sku-

tecznie storpedowane przez SB.32 Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia o kryptoni-

mie „Trzech” została zamknięta 30 listopada 1983 r. – „W wyniku przeprowadzo-

nych czynności operacyjnych doprowadzono do zaniechania działań mających na 

celu zorganizowanie koła sympatyków 12 płk piechoty wadowickiej.”33

Bez ostatniego rozdziału

W powyższym artykule przedstawiłem obecny stan badań nad skompliko-

wanymi dziejami pomnika. Przedstawienie jednak pełnego obrazu wydarzeń na 

dzień dzisiejszy nie jest możliwe – wiele pytań wciąż wymaga odpowiedzi.

Historia ta czeka wciąż na swój ostatni rozdział.

Witkowski Marcin  – pracownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach, historyk, ab-

solwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, badacz historii Wadowic ze szczegól-

nym uwzględnieniem historii społeczno-politycznej miasta w okresie PRL oraz dziejów 

wadowickiego zakładu karnego. 

31 Wyciąg z notatki służbowej – rozmowa z czł. ZBoWiD W  -ce Ob. Wł. Płaszewskim (7.07.1983 r.). IPN Ka 
047/1135 SOS „Trzech”.

32  Dopiero w 1984 roku udało się wmurować płytę na budynku byłych koszar, odsłoniętą 1 września, upamiętnia-
jącą poległych w II wojnie światowej żołnierzy 12 pułku.

33 Ibidem.
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Michał Siwiec-Cielebon

DLA PAMIĘCI RZETELNEJ.
Problematyka badania i weryfikacji strat 
wojennych pracowników i wychowanków
Gimnazjum i Liceum w Wadowicach

„Kamienie wołać będą”… 

Stefan kard. Wyszyński

Pamięci wychowawców i wychowanków Gimnazjum 

Wadowity – w 145. rocznicę powołania szkoły

Przed 20. laty ukazała się cenna publikacja dra Gustawa Studnickiego omawia-

jąca historię najstarszej wadowickiej i jednej z najstarszych w regionie i kraju szkół 

średnich1. Wśród wielu innych informacji zawiera ona pierwsze zestawienie listy 

strat personelu i uczniów tej placówki. W kilka lat później ten sam autor opublikował 

jeszcze niewielkie uzupełnienie do swojego dzieła2. Równocześnie przyznał w suple-

mencie, że „Posłowiem” tam zawartym zamyka „Pierwszą wśród równych”. Późniejsza 

jego ciężka choroba i śmierć w 1999 r. sprawiły, że szkole o wspaniałych tradycjach 

zabrakło najpoważniejszego badacza i sercem oddanego piewcy. Nie podjęto i nie 

kontynuowano – przynajmniej do chwili obecnej – bardziej kompleksowych badań 

nad przeszłością szkoły noszącej dumne imię księdza Marcina Wadowity. Niewielkie 

przyczynki pióra Konrada Meusa czy autora niniejszego artykułu poszerzają jedynie 

zakres badań, czy pogłębiają lub analizują niektóre wątki, ale jak wiadomo, całościo-

wa synteza nadal nie jest kontynuowana. Tymczasem w ciągu 20. lat, jakie upłynęły 

od wydania książki zmieniło się wiele. Znacząco poszerzyły się możliwości badaw-

cze, nie tylko dzięki likwidacji instytucjonalnej cenzury, która wszak istotnie oddzia-

1 G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach” Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Wadowickiej, Wadowice 1991.

2 Tenże, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach. Suplement” Wadowice w maju 
1995, Grafi kon.
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ływała na kształt jedynego dotychczas opracowania, ale także z racji dostępności wie-

lu informacji oraz zwiększającej się liczby publikacji dotyczących m.in. tematyki strat 

osobowych mieszkańców ziem polskich w konfl iktach wojennych XX w., a wreszcie 

poszerzającej się i zmieniającej perspektywy ujęcia tego tematu. Swoim ewentualnym 

następcom zajmującym się tym tematem dr G. Studnicki postawił wysoko poprzecz-

kę, pisząc, iż kończy swoje badania nad przeszłością szkoły:

 

„(…) z nadzieją, że znajdzie się kiedyś osoba, dla której będzie to jedno ze źródeł 

do skreślenia tych dziejów od nowa w sposób mądrzejszy, ciekawszy i doskonalszy”.3

Czy tak się stanie i czy – z racji wysokiego standardu ujęcia tematu przez dra 

G. Studnickiego – będzie to w ogóle możliwe, nie sposób dzisiaj oceniać. Należy 

jednak dołożyć wszelkich starań, aby w zakresie, w jakim nie mógł on w pełni za-

mknąć swojego dzieła, zweryfi kować i uzupełnić podane przez niego informacje. 

Jednym z takich problemów jest sprawa listy strat w latach wojen i konfl iktów XX w. 

osób związanych z zasłużoną wadowicką szkołą. Także dlatego, aby ułatwić zada-

nie ewentualnym następcom dra G. Studnickiego badającym dzieje oświaty i samej 

placówki i pragnącym upamiętniać jej dorobek i tradycje. Równocześnie należy 

rozważyć sprawę uzupełnienia listy nazwisk na tablicy pamiątkowej ufundowanej 

wewnątrz gmachu szkoły. Niniejszy artykuł ma zwrócić uwagę osób zaintereso-

wanych tematem, na konieczność dalszych intensywnych i szczegółowych badań, 

zmierzających do pełnego ustalenia i upamiętnienia wszystkich, którzy oddali życie 

za ojczyznę. Jest zarazem także wskazaniem i omówieniem problemów i trudności, 

z jakimi styka się badacz poszukujący i weryfi kujący takie informacje oraz dylema-

tów, na jakie musi szukać odpowiedzi. I wreszcie jest przypomnieniem, że półwie-

kowe oddziaływanie antypolskiej polityki komunistycznej na badania historii, także 

tej lokalnej, nie tylko wprowadziło wiele zamieszania w klasyfi kacji czy kwantyfi ka-

cji wielu zjawisk i sytuacji, ale przede wszystkim istotnie zafałszowało i skrzywiło 

w społecznej świadomości historycznej obraz dziejów oraz postaw i losów ludzi.

Sprawa tablicy, czyli o przedwczesnej decyzji

Kiedy dzięki staraniom dra G. Studnickiego wmurowano na podeście klat-

ki schodowej budynku dawnego Gimnazjum, obecnego Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących tablicę dedykowaną związanym ze szkołą ofi arom wojen, na prze-

3 Tamże, s. 12
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ciwległej ścianie umieszczono wykonany na brystolu i oprawiony za szkłem spis 

ich nazwisk. Intencją pomysłodawcy było, aby kiedyś, po przeprowadzeniu do-

datkowych kwerend i uzupełnieniu danych, wykonać odpowiednią stałą tablicę. 

Autor monografi i szkoły wiedział jednak, iż wtedy – a był to rok 1986 – o wielu 

ofi arach nie było jeszcze wiadomo, a innych nie można było ofi cjalnie wspominać 

i czcić z racji uwarunkowań polityczno  -cenzuralnych. Ale przecież nie oznaczało 

to takiego „uproszczonego” załatwienia problemu, a raczej wręcz odwrotnie, da-

wało czas dla dalszych prac nad tematyką strat osobowych.

„Jeśli my zapomnimy o nich, kamienie wołać będą” – ten cytat często przy-

taczany był przez Prymasa Tysiąclecia, ś.p. kard. Stefana Wyszyńskiego. Takimi 

„wołającymi” kamieniami są właśnie wszelkie tablice pamiątkowe. Jednak ich za-

danie najlepiej spełnione jest, gdy zawarta na nich informacja wypełnia kryteria 

merytoryczne. Niestety, poza G. Studnickim mało kto zdawał sobie sprawę z ogro-

mu pracy, jaki w tym zakresie powinien zostać jeszcze wykonany, zaś po śmierci 

inicjatora podjęto niezbyt fortunną decyzję, aby nazwiska z tymczasowej planszy 

przenieść bez dalszych badań na marmurową tablicę i w ten sposób sprawę „za-

mknąć”. Stało się to mimo wiedzy wielu osób, że do listy powinno zostać dopisa-

nych co najmniej kilkadziesiąt (wtedy ok. 70) osób. Obecnie wiadomo, że takich 

nazwisk, które powinny znaleźć się na tablicy, jest już ponad 140.

Drugą kwestią jest, a właściwie była, konieczność sprostowania kilku infor-

macji, czyli usunięcia nazwisk osób, które wskutek błędnych informacji przekaza-

nych drowi G. Studnickiemu przez osoby trzecie bez możliwości weryfi kacji (cza-

sem owo sprawdzenie było przed 25  -20 laty po prostu technicznie niemożliwe) 

zostały mylnie uznane za ofi ary wojen. W kilku przypadkach na tablicy utrwalono 

błędne identyfi kacje ofi ar wynikające ze zbieżności nazwisk, podobieństwa imion 

itp. Kolejną niezbyt sensowną, a przy tym mało estetyczną decyzją było dopisanie, 

już po wykonaniu marmurowej tablicy, nazwiska jednej z ofi ar (inż. S. Kwapienia) 

poza ułożonym alfabetycznie spisem. Koncepcja taka byłaby usprawiedliwiona, 

choć nadal wątpliwa estetycznie, jedynie w wypadku, gdyby było to jedyne lub 

jedno z dwóch, trzech, brakujących na tablicy nazwisk. Ale w przypadku wiedzy 

o konieczności dopisania kilkudziesięciu osób, a także o zmianie niektórych da-

nych – usunięciu kilku nazwisk – okazała się niecelowa, zniekształcając przy tym 

wizualnie tektonikę i estetykę układu zapisu na tablicy. O tym, że niektóre osoby 

uznane zostały za ofi ary wojen błędnie (przynajmniej o jednym takim przypadku 

– Maurycego Hupperta) wiedział zresztą G. Studnicki, który w swojej późniejszej 

publikacji podawał prawidłowo, że Huppert zmarł w Londynie po zakończeniu 

II wojny światowej. Nazwiska kilku innych osób, które powinny zostać upamięt-



130

H I S T O R I A

nione na tablicy, także można znaleźć we wspomnianym wydanym pośmiertnie 

zestawieniu informacji biografi cznych dotyczących wielu wadowiczan, zebranym 

przez tegoż autora4. Z żalem zatem należy uznać, że w ostatecznym efekcie za-

instalowanie wspomnianej tablicy marmurowej spowodowało więcej szkody, niż 

pożytku.

Specyfika obszarowo  -czasowa szkoły, 
czyli nieco o badaniu elementów zbiorowości 
dynamicznej w czasie i przestrzeni 

Wadowicka szkoła na przestrzeni lat ulegała wielokrotnym i różnorakim 

przekształceniom. Generalnie jednak, będąc przez wiele lat jedyną polskojęzyczną 

placówką oświaty średniego szczebla na zachód od Krakowa, przyciągała uczniów 

z nader rozległych obszarów. Migracje rodzin warstw urzędniczych, przenoszo-

nych cesarskimi i namiestniczymi reskryptami w obrębie nie tylko Galicji, ale ca-

łej monarchii habsburskiej powodowały, iż uczniowie szkoły pochodzili nierzad-

ko z bardzo odległych krajów czy prowincji. Przy tym bardzo często zaczynający 

naukę w Wadowicach kończyli ją w szkole odległej o kilkaset km od Wadowic 

i odwrotnie, do Wadowic przybywali kontynuować edukację czy złożyć egzamin 

dojrzałości uczniowie z bardzo odległych szkół. Do i tak niemałej w każdym roku 

liczby uczniów pochodzących z różnych zakątków państwa Habsburgów, doszli 

w latach wojen 1914  -18 i 1918  -21 uczniowie z rodzin ewakuowanych ze Wschod-

niej Galicji oraz uzupełniający wykształcenie czy też zdający tzw. matury wojenne 

żołnierze polskich formacji legionowych i jednostek c.k. armii. Z tego tytułu na 

liście strat znalazło się wielu wychowanków szkoły urodzonych z dala od ziemi 

wadowickiej. Zapewne jednak, nawet po uwzględnieniu niniejszych uzupełnień, 

nadal nie są to wszyscy, którzy ponieśli śmierć w wyniku wojen i walk o niepodle-

głość Polski. Nierzadko nowe informacje o losach uczniów Gimnazjum odnajdy-

wane są w wyniku kwerendy nie tylko we wszelakich listach strat, ale np. w spra-

wozdaniach gimnazjalnych zakładów, w których kontynuowali naukę.

Oczywiście z biegiem czasu, a zwłaszcza w latach II RP, w związku z powsta-

waniem kolejnych polskich szkół średnich terytorialny zasięg Gimnazjum ule-

gał zmniejszeniu. Nadal jednak znaczna była grupa uczniów przybywających do 

szkoły z odległych zakątków Rzeczypospolitej z racji zawodowych migracji rodzi-

ców, a także tych, którzy z różnych względów nie mogli kontynuować nauki we 

4 G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, WCK Wadowice 2004.
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wcześniej wybranych placówkach. Z kolei z tychże samych względów kilka pro-

cent uczniów rozpoczynających naukę w Wadowicach kontynuowało ją później 

w innych zakładach.

  - Sprawa Gimnazjum Żeńskiego i jego wychowanek

Umieszczone na niniejszej liście nazwisko Eleonory Hrdinówny zwraca uwa-

gę na fakt, który przy zestawianiu wojennych strat być może umknął uwadze dra 

G. Studnickiego. Obecna szkoła dziedziczy nie tylko tradycje Gimnazjum Męskie-

go, ale także działającego w Wadowicach w l. 1928  -39 i 1945  -46 Prywatnego Gim-

nazjum Żeńskiego Zrzeszenia Rodziców, od 1932 używającego imienia Michaliny 

Mościckiej zaś po reformie systemu edukacji w latach 30. noszącego nazwę Pry-

watnego Liceum i Gimnazjum Żeńskiego im. M. Mościckiej. Od 1 września 1946 

Liceum i Gimnazjum Żeńskie zostało bowiem połączone z Liceum i Gimnazjum 

im. M. Wadowity. Niewątpliwie E. Hrdinówna nie jest jedyną spośród absolwen-

tek, a tym bardziej uczennic tej szkoły, jakie poniosły śmierć w wyniku wojny. Ba-

danie tego wątku wymaga zatem dalszych systematycznych kwerend.

  - Sprawy terminologiczne: Uczniowie – wychowankowie, abiturienci, 

absolwenci. Nauczyciele rzeczywiści i formalni.

Równocześnie należy jednak wyjaśnić pewne podstawowe kwestie terminolo-

giczne. W odniesieniu do ofi ar – uczniów zakładu – można bowiem stosować róż-

ne nazewnictwo, które każdorazowo nie zmienia podstawowego faktu, iż wszyscy 

byli wychowankami szkoły, który to termin jest najlepszym dla określenia każdego 

ucznia. Podstawowym kryterium jest tu fakt znalezienia się ich nazwisk w listach 

klasyfi kacyjnych. W niektórych zakresach można uwzględnić relacje czy informacje 

z innych źródeł, szczególnie w odniesieniu do okresów, dla których archiwalia szkol-

ne nie zachowały się, są niekompletne względnie nie obejmują wszystkich imiennie. 

Grupa absolwentów obejmuje bowiem tylko tych, którzy naukę w szkole zakończyli 

egzaminem dojrzałości. Nierzadko są to uczniowie obcych i odległych od Wadowic 

zakładów, podczas gdy – często wieloletni – uczniowie z Wadowic, egzamin zdali 

w innej i także daleko leżącej placówce. Ścisłe zatem przyjęcie formuły tylko absol-

wentów istotnie wypaczałoby wiedzę o faktycznym wkładzie wychowanków zakła-

du w walkę o niepodległość Polski i o poniesionych przez tę grupę ofi arach. Także 

określenie abiturient obejmuje tylko część wychowanków, w tym wypadku kończą-

cych kl. VIII Gimnazjum, co do których nie ma pewności, gdzie zdali maturę.
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Z kolei w przypadku nauczycieli, poza wynikającą z poprzedniego akapitu 

koniecznością zweryfi kowania pod kątem strat wojennych grupy pracowników 

Gimnazjum Żeńskiego, należy zauważyć, iż niektórzy nauczyciele Gimnazjum im. 

M. Wadowity, którzy mieli przydział etatowy do wadowickiej szkoły, nie obejmo-

wali w rzeczywistości tej posady, pracując w innych zakładach, mając urlopy dla 

poratowania zdrowia czy też dla pracy naukowej. Niemniej jednak, wszystkich 

przydzielonych urzędowo do grona Gimnazjum należy traktować równoprawnie, 

jako formalnych pracowników szkoły. Dlatego też dla ujęcia na liście strat Gim-

nazjum właściwym kryterium będzie każdorazowo status formalnego nauczyciela 

czy pracownika Gimnazjum.

  - Konsekwencje konsekwentnego przyjęcia kryteriów G. Studnickiego

Dr G. Studnicki przyjął w swoim opracowaniu tzw. interpretację rozszerza-

jącą. Oznacza to, iż w miarę możliwości na liście znalazła się każda osoba, której 

śmierć awizowana czy potwierdzona była w dostępnych temu autorowi źródłach 

i materiałach, a której związki z Gimnazjum zostały w tychże źródłach w jakiś 

sposób uprawdopodobnione. Autor niniejszego artykułu uważa, iż kryteria te 

należy stosować konsekwentnie nadal, jako najbardziej logiczne oraz umożliwia-

jące nie pominięcie nikogo z poległych czy zmarłych, nawet w przypadku pew-

nych wątpliwości czy braku informacji, nie podważających jednak podstawowego 

zrębu faktów. Najprościej sprawę tę wyjaśnia zamieszczona pod listą ofi ar wojen 

uwaga G. Studnickiego:

 „Nazwiska L. Dziamy, A. Jaworka, H. Nowaka, J Szurka, J. Th oma wymieniono 

w „Sprawozdaniach”. Związku tych osób z Gimnazjum nie udało się ustalić. (…)”5

Dowodem na to, iż weryfi kacja niektórych informacji bywa możliwa nawet 

po wielu latach, jest sprawa umieszczenia w Sprawozdaniu, a w ślad za tym na ta-

blicy, nazwiska A. Jaworka. Niewątpliwie autor adnotacji na str. 4  -5 w Sprawozda-

niu 1917/18 uwzględnił informację kogoś powracającego z niewoli rosyjskiej, ale 

nie sprawdził we wcześniejszych Sprawozdaniach danych ucznia, którego dotyczy-

ła. Stąd pomyłka w imieniu, bowiem relacja mówiła bez wątpienia o Czesławie 

Jaworku z Ponikwi, uczniu Gimnazjum (odnotowany w Sprawozdaniu za r. szk. 

1911/12 i w latach kolejnych, aż do r. 1914/15 kiedy 17.07.1915 r. zdał maturę 

5 Gustaw Studnicki, Pierwsza wśród równych…, s. 332.
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wojenną), skaucie 1 WDS, członku tajnej SDS przy Sokole w Wadowicach. Wcie-

lony do Legionów Polskich 18.08.1914 r., był żołnierzem 12 komp. (wadowickiej) 

III baonu 3 pp LP, od maja 1915 r. służył w 4 pp LP, dostał się do niewoli rosyj-

skiej 5.07.1916 r. pod Kostiuchnówką  -Optową (w niektórych dokumentach: pod 

Wołczeckiem). W latach 1934  -36 prowadzono w Wadowicach na wniosek Koła 

Czwartaków LP akcję poszukiwawczą w celu ustalenia losów jego oraz rodziny, 

ponieważ pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Niepodległości6.

Podstawy formalne i źródłowe 
czyli o kryteriach i rozróżnieniu strat osobowych 

W miarę upływu lat porządkowanie wiedzy o poległych i zmarłych przed stu 

czy chociażby pięćdziesięciu laty staje się coraz trudniejsze. Wymierają świadko-

wie wydarzeń, zaciera się pamięć pozostałych, do wielu mitów czy błędnych in-

formacji dochodzą kolejne. Okres Polski Ludowej nie sprzyjał obiektywnym bada-

niom historycznym, zarówno poprzez niechętny stosunek ówczesnych władz do 

wielu wydarzeń polskiej historii najnowszej, jak też przez obowiązującą cenzurę, 

ograniczającą dostępność materiałów archiwalnych czy ofi cjalny obieg publikacji. 

Nadrobienie powstałych w ten sposób zaległości jest trudne, ale nie niemożliwe. 

Wymaga jednak przeprowadzenia szczegółowej kwerendy archiwalnej oraz bio-

bibliografi cznej dotyczącej badanej społeczności i weryfi kacji zawartych w niej 

danych.

Podstawowymi publikacjami, które należy przejrzeć są wszelkiego typu listy 

strat, martyrologia i słowniki biografi czne – zarówno środowiskowe, jak i obej-

mujące poszczególne okresy dziejów Polski a nawet świata. Przynoszą one jednak 

nierzadko sprzeczne dane, które wymagają bardzo szczegółowej krytyki porów-

nawczej. Powstawały bowiem w różnych czasach i na podstawie zróżnicowanego 

dostępu autorów do zasobów archiwalnych. Zatem zawarte w nich błędy nie za-

wsze wynikają ze złej woli czy warsztatu autorów opracowań, a znacznie częściej 

ze wspomnianych ograniczeń cenzuralnych i ideologicznych. Należy więc doko-

nywać kwerendy także pod kątem uzupełnienia brakujących danych i wypełnie-

nia luk informacyjnych wynikających z pozamerytorycznej selekcji postaci, które 

6 Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1912, Wadowice 1912, s. 45 (kl. V B); 
Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1912/13, Wadowice 1913, s. 61 (kl. VI); 
Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Wadowicach z rok szkolny 1913/14, Wadowice 1914, s. 56 (kl. VII); 
Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1914/15, Wadowice 1915, s. 43; CAW, 
KN 19.06.1938 oraz materiały Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej im. 12 pp.
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opisują. Pojęcie „strat” jest bowiem na tyle czytelne, a fakt „śmierci” zrównuje 

wszystkie te osoby, że inne czynniki nie powinny mieć wpływu na kształt meryto-

ryczny tak konstruowanych wykazów. Należy jednak zwrócić uwagę na niektóre 

różnice pojęciowe, które nierzadko zaburzają czytelność kryteriów.

Podstawową formą wojennych strat osobowych jest śmierć poniesiona 

w bezpośredniej walce. To kryterium nie wymaga komentarza i wystarczy jego 

źródłowe udokumentowanie. Kolejnym kryterium jest jednak śmierć w wyniku 

represyjnych działań jednej ze stron wojujących. Totalny charakter konfl iktów 

zbrojnych XX stulecia, zwłaszcza II wojny światowej, spowodował, iż śmierć – 

zarówno w wyniku walk frontowych, jak też w wyniku różnorakich represji – 

równie często dotykała osób cywilnych, jak żołnierzy wojujących stron. Również 

ten aspekt wydaje się nie budzić wątpliwości merytorycznych, zatem także takie 

przypadki śmierci powinny być objęte wspomnianymi listami. Warunki wojenne 

powodowały, że także wypadki śmierci samobójczych – w warunkach zagrożenia 

niewolą czy represjami – trzeba kwalifi kować jako straty wojenne. Najtrudniej-

szymi do weryfi kacji i ujęcia na listach strat są wypadki śmierci w okresie wojny, 

ale mające przynajmniej niektóre cechy zgonów naturalnych. Grupa ta obejmu-

je zarówno osoby wcześniej represjonowane i zmarłe po doznanych represjach, 

chociaż nie zawsze bezpośrednio w ich skutku, jak też osoby zmarłe w okresie 

wojny. Te pierwsze można uznać za bezpośrednie ofi ary wojny, te drugie, także 

coraz częściej ujmowane na listach strat, za ofi ary pośrednie. Na tablicy w ZSO 

jest nazwisko prof. Franciszka Bossowskiego, który był więźniem niemieckiego 

obozu koncentracyjnego, ale zmarł w kilka miesięcy po zwolnieniu z tegoż. Jest 

także nazwisko mjra Edwarda Starzewskiego, który był jeńcem obozu ofi cerskiego 

VII A w Murnau, ale zmarł w miesiąc po oswobodzeniu, 2 czerwca 1945 r. i po-

chowany został w Gmünd w Austrii. Błędna jest natomiast informacja, że poległ 

we wrześniu 1939 r. Do podobnych przypadków na obecnie publikowanej liście 

można zaliczyć zmarłych na zesłaniu w Związku Sowieckim Zygmunta Glück-

smanna i Jana Löwego, którzy co prawda byli represjonowani zsyłką, ale zmarli już 

po zwolnieniu z miejsc osadzenia. Podobnie należy potraktować kazus prof. Mie-

czysława Michałkiewicza, który był więźniem obozu koncentracyjnego ale zmarł 

z wyczerpania w kilkanaście dni po oswobodzeniu. Z kolei dr Andrzej Chramiec 

zmarł w kilka godzin po brutalnej rewizji gestapo w miejscu jego zamieszkania 

a dr Zofi a Karasiówna popełniła samobójstwo prawdopodobnie wskutek infor-

macji o zagrożeniu najściem gestapo. Ich śmierci związane więc były pośrednio 

z aktami represji okupantów. Samobójcza śmierć płka dypl. Józefa Stefana Ćwiert-

niaka była skutkiem braku zgody na pójście do niewoli, czy to sowieckiej, czy nie-
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mieckiej. W podobnych warunkach popełnił samobójstwo płk Stanisław Dąbek 

na Kępie Oksywskiej, uznawany nie tylko za ofi arę wojny, ale wręcz za poległego 

w walce. Przypadek śmierci płka Ćwiertniaka wymaga jednak dodatkowej informa-

cji. Ś.p. Gustaw Studnicki wiedział o okolicznościach śmierci pułkownika, ale za-

kwestionował je, powołując się na opublikowane w 1986 r. wspomnienia płka dypl. 

Mariana Porwita, który śmierć Ćwiertniaka opisał jako zdarzenie z sierpnia 1939 r. 

Dzisiaj wiadomo, że decyzja tego autora została wymuszona przez cenzurę, która 

nie zgodziła się na opisanie faktycznych okoliczności śmierci płka Ćwiertniaka jako 

udziału w walce z sowietami i protestu wobec sowieckiego najazdu i niewoli.

Najczęściej spotykany problem klasyfi kacji zgonu, to rozróżnienie straty 

w wyniku wojny od wypadku śmierci naturalnej. Wątpliwość ta dotyczy m.in. 

prof. Leonarda Biera jak i prof. Stefana Ciembroniewicza, którzy według wszel-

kiego prawdopodobieństwa zmarli śmiercią naturalną, aczkolwiek wiadomo, 

że na początku okupacji S. Ciembroniewicz wysiedlony został ze Śląska do GG. 

Warunki wojenne – zarówno sanitarne, zdrowotne, jak też okoliczność stałego 

zagrożenia – niewątpliwie mogły mieć i miały wpływ na ich kondycję zdrowot-

ną, a zatem mogły przyspieszyć ich zgon. Nie miał wątpliwości w tej mierze autor 

pierwszego zestawienia polskich strat wojennych w dziedzinie kultury, prof. Bo-

lesław Olszewicz, który obydwu ujął w swoim opracowaniu, „Liście strat kultury 

polskiej”, będącej do dzisiaj jednym z podstawowych informatorów w tej kwestii. 

Nazwiska obydwu wymienionych ujmują także opracowania środowiskowe, doty-

czące lekarzy czy śląskich nauczycieli. Zastosowanie we wspomnianych przypad-

kach kwalifi kacji rozszerzającej było zapewne uzasadnioną decyzją autorów opra-

cowań, ale wobec tego konsekwencją powinno być ujęcie tych nazwisk na liście 

wojennych strat uczniów wadowickiej szkoły. Jeżeli zaś L. Bier i S. Ciembronie-

wicz, to z tego samego powodu na liście strat odnotowany powinien zostać prof. 

Franciszek Tyralik, który zmarł w Wadowicach pod koniec okupacji z powodu 

ogólnego osłabienia i choroby serca. Na pewno na jego stan zdrowia miały wpływ 

nie tylko warunki wojennej egzystencji, ale także aresztowanie i zesłanie do obozu 

koncentracyjnego jednej z córek czy śmierć zięcia w Katyniu. Takie ujęcie tematu, 

skutkujące wpisaniem na listę wielu niebojowych strat okresu wojny jest ujęciem 

najczęściej spotykanym w badaniach nad stratami osobowymi, ale trzeba zdawać 

sobie sprawę, że znacząco poszerza listę ofi ar.

Kolejnym i znacznie trudniejszym niż poprzednie zagadnieniem jest fakt 

śmierci wychowanków czy pracowników „pod obcymi sztandarami”. Nawet jeżeli 

dominującym w Galicji Zachodniej był żywioł polski, przez wiele lat wadowicka 

szkoła funkcjonowała w środowisku wielowyznaniowym i wielonarodowościo-
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wym. Konsekwencją tego faktu są różne, nader barwne i ciekawe, ale nierzadko 

pogmatwane i zaskakujące losy wychowawców i wychowanków placówki. Nie da 

się przemilczeć tego faktu, a i nie można przejść obok niego obojętnie, bowiem 

lata wojen i przekształceń państwowych podobnie jak na Polaków oddziaływały 

na osoby innych nacji. Różne były także wybory życiowych dróg i różne powody 

tych wyborów. Na liście strat nie można więc pominąć osób, które poniosły śmierć 

w wyniku wojen, acz nie zawsze o Polskę walczyły i za Polskę zginęły. Ujęcie w pre-

zentowanym artykule nazwisk osób, które w latach wojen znalazły się po przeciwnej 

stronie niż bohaterowie Niepodległej Polski, w szeregach przeciwników Rzeczy-

pospolitej, nie ma na celu ich gloryfi kacji. O tym, jak pokrętne bywają losy ludzi 

i rodzin, świadczy sprawa Andrzeja Krämera. Według jednej ze znanych wersji po-

pełnił on samobójstwo po otrzymaniu informacji o odkryciu grobów katyńskich, 

według innej zginął w bójce z kolegą, który wypomniał mu… polskie pochodze-

nie i pobyt ojca w niewoli sowieckiej. Dla porządku trzeba wspomnieć, że znane 

są także wersje wypadku lotniczego i drogowego. Niewątpliwie problematyczna jest 

natomiast sprawa Jana Mydlarza, który zdecydowanie niechlubnie zapisał się w hi-

storii społeczności lokalnej Zagórnika. Nie przekreśla to jednak faktu, iż nie powró-

cił do rodzinnej miejscowości w wyniku wojennych represji, był więc niewątpliwie 

ofi arą wojny. Trzeba przy tym pamiętać, iż także we wcześniejszych wojnach nie-

jeden wychowanek szkoły walczył przeciwko swoim polskim kolegom, chociażby 

w konfl ikcie polsko  -ukraińskim o Małopolskę (Galicję) Wschodnią w latach 1918-

 -19. Podobny dylemat pojawi się, gdyby ustalono, że jakiś wychowanek szkoły zginął 

w walce z polskim podziemiem niepodległościowym jako funkcjonariusz „polskie-

go” aparatu bezpieczeństwa, który to aparat bez wątpienia był instytucją zwalczającą 

suwerenność Polski, co zresztą dzisiaj stwierdzają stosowne ustawy.

Zakłamania polskiej historiografii 
czyli „historyczno  -polityczny” 
problem nie tylko cezury końcowej

Ważnym problemem merytorycznym jest sprawa cezur czasowych przyjętych 

przy opracowywaniu listy strat. Nie ma kłopotu z datowaniem wojen o niepodle-

głość i granice RP z lat 1914  -1921. Problem pojawia się natomiast przy końcowym 

datowaniu okresu walk o suwerenność Polski rozpoczętych wybuchem II wojny 

światowej. Cezura początkowa 1939 r. nie budzi wątpliwości, ale już data zamy-

kająca okres wojny wątpliwości takie musi budzić. Mimo bowiem formalnego 

zakończenia II wojny światowej w Europie 8 maja 1945 r. Polska nie tylko nie od-
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zyskała niepodległości i straciła część terytorium, ale na jej ziemiach stacjonowa-

ła sowiecka armia okupacyjna a walki i potyczki toczyły się jeszcze przez prawie 

20 lat. Z drugiej strony, co najmniej od 1956 r. rozpoczyna się zmiana stosunku 

społeczeństwa do narzuconej władzy komunistycznej. Słuszne zatem wydaje się 

przyjęcie, zgodnie w obowiązującą periodyzacją historyczną, ale także z ustawa-

mi regulującymi problematykę walki i męczeństwa narodu polskiego oraz status 

kombatancki, iż zorganizowana walka o suwerenność i niepodległość Państwa 

Polskiego trwała do 1956 r. Wobec powyższego listy strat powinny obejmować 

zarówno poległych przed 9 maja 1945 r. jak i po tej dacie. Tym bardziej, iż data 8/9 

maja 1945 r. nic szczególnego w sprawie losów Polaków i Polski nie określiła i nie 

wniosła. Nie zdemobilizowano ani tzw. Ludowego Wojska Polskiego dowodzone-

go przez sowietów ani Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie. W efekcie żołnierze-

 -Polacy ginęli i umierali jeszcze przez wiele lat nie mogąc powrócić do normal-

nego cywilnego życia. W kilka miesięcy po zakończeniu działań wojennych ale 

nadal pełniąc służbę jako żołnierz II Korpusu Polskiego we Włoszech zginął ks. 

kpl. Stefan (Szczepan) Gąsiorek, niosąc posługę żołnierzom, którzy długo jeszcze 

czekać musieli na demobilizację. Pochowany został na Polskim Cmentarzu Wo-

jennym, co jak wiadomo przysługuje tym, którzy zginęli w wyniku wojny. Przy-

pominając tę śmierć należy także zwrócić uwagę na fakt, że ostateczne podsumo-

wanie strat wojennych PSZ przeprowadzono dopiero w 1952 r. wydając „Wykaz 

poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie 1939  -1946”. Jak 

widać, także dla władz emigracyjnych decydującą o cezurze końcowej była data 

demobilizacji wojsk – 1946 r. – a nie zakończenia walk, a wszyscy ujęci we wspo-

mnianym opracowaniu są ofi arami wojny, jako że na wojnę wyruszyli i z niej nie 

powrócili ponosząc śmierć w trakcie pełnienia służby.

W wyniku bezpośrednich represji wojennych zginął ppłk Edward Jan Jasiń-

ski, zamordowany przez NKWD/UB na lubelskim Zamku. Moment jego śmierci 

mieści się w formalnym kryterium okresu wojny, bowiem zamordowany został 

w marcu 1945 r. Jednak kolejni wychowankowie szkoły polegli w podobnych oko-

licznościach ginęli już po dacie 8/9 maja 1945 r. Por. Adam Faron zmarł w wa-

dowickim Szpitalu Powszechnym 5 sierpnia 1945 r., ale pozostawał żołnierzem 

podziemia niepodległościowego a postrzelony został przez tropiących go funkcjo-

nariuszy PUBP. Jeszcze bardziej tragiczny był los braci Jana i Władysława Kęsków. 

Najmłodszy ich brat, por. Wiktor Kęsek zginał jako żołnierz Polskiego Państwa 

Podziemnego rozstrzelany w niemieckim obozie koncentracyjnym. Starsi bracia 

kontynuowali walkę do końca okupacji hitlerowskiej i pod okupacją sowiecką. Mjr 

Władysław Kęsek popełnił samobójstwo 28 czerwca 1946 r. zagrożony ponownym 
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aresztowaniem przez UB (był już aresztowany w lipcu 1945 r.) natomiast mjr Jan 

Kęsek po kolejnym aresztowaniu w 1950 r. (także był uwięziony w lipcu 1945 r.) 

rozstrzelany został za działalność niepodległościową w katowickim więzieniu 1 

kwietnia 1952 r. W świetle przytoczonych wcześniej informacji i kryteriów byli 

niewątpliwie ofi arami wojny, którzy ponieśli śmierć w walce o wolność Ojczyzny.

W chwili wydawania pracy dra G. Studnickiego nie można było ze względów 

cenzuralnych umieścić na liście strat ppłka E. Jasińskiego, a tym bardziej nie mieli 

szans aby się na niej znaleźć A. Faron czy J. i W. Kęskowie. Dzisiaj, w wolnej Rze-

czypospolitej Polskiej mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek uzupełnić pamiąt-

kową tablicę o ich nazwiska.

Nazwiska tych, którzy przeżyli, 
czyli o informacjach nieprecyzyjnych

Jak już wspomniano, nazwisko M. Hupperta zostało na tablicy umieszczo-

ne błędnie. Natomiast zamiast Maurycego, na tablicy powinni zostać wymienieni 

Ignacy i Wiktor Huppertowie. Nie jest to jedyny przypadek informacji nieprecy-

zyjnej czy błędnej. Mjr Józef Uhler nie poległ w czasie I wojny światowej, chociaż 

taką informację podaje opracowanie W. Hajewskiego7. Zmarł w 1931 r. w Biel-

sku. Informacja ta nie obciąża jednak G. Studnickiego, który przyjął dane z wcze-

śniejszej literatury jako zweryfi kowane. Prof. Stanisław Matuszewski nie zginął 

w Katyniu, ale na Ukrainie. W Katyniu zginął inny S. Matuszewski, ur. w 1908 r. 

ppor. 5 pp Leg. WP, zatem o ponad trzydzieści lat młodszy od profesora wadowic-

kiego Gimnazjum. Jest to zbieżność nazwisk, która w czasie opracowywania listy 

strat szkoły była trudna do zweryfi kowania. Podobny jest przypadek zamordowa-

nego w Katyniu kpt. Józefa Moskala (ur. 14 czerwca 1895 w Grodzisku Dolnym 

k. Łańcuta) który nie był uczniem Gimnazjum w Wadowicach. Uczył się bowiem 

w Gimnazjach w Jarosławiu i Buczaczu. W wadowickim Gimnazjum uczył się 

i zdał maturę wojenną Józef Moskal ur. 23 czerwca 1895 w Wadowicach, który 

w 1919 r. zmienił nazwisko na Moskalewicz. Był starszym bratem wymienionego 

w niniejszym artykule Władysława Moskala – od 1919 r. także Moskalewicza – za-

mordowanego w 1942 r. Również w przypadku Józefa Moskala zbieżność nazwisk 

przy ograniczeniach cenzuralnych i źródłowych utrudniała precyzyjną weryfi ka-

cję. Takich koniecznych korekt może być więcej.

7 Zarys historii pracy niepodległościowej powiatu wadowickiego, oprac. Władysław Hajewski, Nakładem Związ-
ku Legionistów Polskich w Wadowicach, [Wadowice, 1937], s. 38  -39.
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Uzupełnienia do listy strat

Ze względu na ograniczenia narzucone objętością „Wadovian” w artykule ni-

niejszym zaprezentowano obszerniejsze minibiogramy tylko tych osób, o których 

wcześniejsze publikacje wadowickie nie wspominały. O wielu innych informacje 

znaleźć można w przywołanych publikacjach M. Siwca  -Cielebona czy G. Studnic-

kiego. Autor artykułu ma świadomość, iż o losach wielu wymienionych czytelnik 

dowiaduje się po raz pierwszy, więc przybliżenie podstawowych danych lub wskaza-

nie źródeł informacji wydaje się konieczne. Układ konstrukcyjny notek zbliżony jest 

do tych w pracy G. Studnickiego: po nazwisku (z ewentualnymi danymi o zmianie) 

podano miejscowość, z której wymieniona osoba pochodziła i lata życia, następnie 

lata pobierania nauki w wadowickim Gimnazjum i dane o wykonywanym zawodzie 

lub działalności. W miarę możliwości podano obszerniejsze dane biografi czne oraz 

informacje o ważniejszych odznaczeniach. Notki kończą informacje o okoliczno-

ściach zgonów. Objętość notek nie stanowi o gradacji zasług poszczególnych osób, 

a wynika głównie z dostępności informacji. Po każdej notce podane zostały w na-

wiasie skrótowe określenia podstawowych źródeł i publikacji, które posłużyły do 

weryfi kacji danych przy zestawianiu uzupełnień do listy strat. Były to:

– Gliński I  -III – Jan Bohdan Gliński, Słownik biografi czny lekarzy i farmaceutów 

ofi ar Drugiej Wojny Światowej, tom I, Naczelna Izba Lekarska, Wydawnictwo 

Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1997; tom II, Naczelna Izba Lekarska, 

Warszawa 1999; tom III, Naczelna Izba Lekarska, Wydawnictwo Medyczne 

Urban & Partner, Wrocław 2003.

– KPŻP 1939  -45 t. I  -V – Księga Pochowanych Żołnierzy Polskich Poległych w II 

Wojnie Światowej, tom I, Żołnierze Września, cz. 1 A  -M, cz. 2 N  -Z, Pruszków 

1993; tom II, Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 

1994; tom III, Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Pruszków 1994; 

tom IV, Żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie, cz. 1 A  -M, cz. 2 N  -Z, Prusz-

ków 1995; tom V, Polscy jeńcy wojenni i internowani, Pruszków 1996; Suple-

ment, Pruszków 1998.

– LS 1918  -20 – Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918  -1920, 

Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1934.

– LSLP – Janusz Cisek, Kamil Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914  -1918, 

Księgarnia Akademicka – Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodle-

głościowego, Kraków 2006.

– Martyrologium t. I  -V – Ks. Wiktor Jacewicz SDB, ks. Jan Woś SDB, Martyro-

logium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 
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w latach 1939  -1945, zeszyt I Straty osobowe, ATK Warszawa, 1977; zeszyt II, 

Wykaz duchownych zmarłych, zamordowanych lub represjonowanych przez oku-

panta w Diecezjach: Chełmińskiej, Częstochowskiej, Łomżyńskiej, Łódzkiej i Płoc-

kiej oraz Archidiecezji Warszawskiej, ATK Warszawa, 1977; zeszyt III, Wykaz 

duchownych zmarłych zamordowanych lub represjonowanych przez okupanta 

w Archidiecezjach: Gnieźnieńskiej, Krakowskiej i Lwowskiej oraz Diecezjach: Ka-

towickiej, kieleckiej, Lubelskiej i w Obozie Koncentracyjnym w Oświęcimiu, ATK 

Warszawa 1978; zeszyt IV, Wykaz duchownych zmarłych, zamordowanych lub 

represjonowanych przez okupanta w Archidiecezjach: Mohylowskiej, Poznańskiej 

i Wileńskiej oraz w Diecezjach: Gdańskiej, Kamienieckiej, Łuckiej, Pińskiej, Prze-

myskiej, Sandomierskiej, Siedleckiej, Tarnowskiej, warmińskiej, Włocławskiej, 

w Prałaturze Pilskiej i wśród duszpasterstwa polonijnego, ATK Warszawa 1978; 

zeszyt V, Zakony i zgromadzenia zakonne męskie i żeńskie, ATK Warszawa 1981.

– Nauczyciele śląscy – Szymon Kędryna, Andrzej Szefer, Nauczyciele śląscy po-

legli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji. Księga Pamiątkowa, Śląski 

Instytut Naukowy – Zarząd Okręgu ZNP w Katowicach, Katowice 1971.

– Olszewicz – Lista strat kultury polskiej (1.IX.1939 – 1.III.1946), zestawił Bole-

sław Olszewicz, Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo S. Arcta, 

Warszawa 1947.

– Perkowska – Urszula Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I Wojny 

Światowej, TAiWPN „Universitas” Kraków 1990.

– PSZ – Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie 

w latach 1939  -1946, Instytut Historyczny im. Gen. Sikorskiego, Londyn 1952.

– SBRL – Słownik Biografi czny Działaczy Ruchu Ludowego (makieta), LSW War-

szawa 1989.

– SBVM – Kawalerowie Virtuti Militari 1792  -1945. Słownik biografi czny. Tom II 

(1914  -1921), Część 1 (zeszyt próbny), Koszalin 1991; Część 2, Koszalin 1993.

– Siwiec  -Cielebon I – Michał Siwiec  -Cielebon, Groby wojenne z I wojny świato-

wej na ziemi wadowickiej – przegląd problematyki, [w:] Przegląd historyczno-

 -kulturalny Wadoviana. Pismo WCK, nr 11, [Wadowice] rok 2008, s. 87  -113.

– Siwiec  -Cielebon II – Michał Siwiec  -Cielebon, W oczekiwaniu „wojny powszech-

nej o wolność ludów”. Koncepcje militarnego przygotowania uczniów c. k. Gim-

nazjum Wyższego w Wadowicach do walki o niepodległość Polski przed wybu-

chem i wojny światowej, [w:] Przegląd historyczno  -kulturalny Wadoviana. Pismo 

WCK, [Wadowice] nr 13, rok 2010, s. 52  -103.

– Studnicki, Cmentarz – Gustaw Studnicki, Cmentarz Parafi alny w Wadowicach, 

Grafi kon Wadowice 1997.
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– Studnicki, Kto – Gustaw Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, WCK Wado-

wice 2004.

– SzSz I  -III – Szare Szeregi. Harcerze 1939  -1945, pod red. Jerzego Jabrzemskiego, 

tom I  -II, Materialy – Relacje, tom III, Lista poległych i zmarłych. Indeksy – Ilu-

stracje, PWN Warszawa 1988.

– WLK – Michał Siwiec  -Cielebon, Vinctis non victis. Pokonanym nie zwyciężo-

nym. Wadowicka Lista Katyńska. Synowie Ziemi Wadowickiej i żołnierze gar-

nizonu wadowickiego polegli i pomordowani w wyniku agresji sowieckiej 1939-

 -1940 r., WCK Wadowice, 2010.

– WUJO – Wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Ofi ary II wojny świa-

towej /1939  -1945/ Biogramy Tom I, Praca zbiorowa pod red. Józefa Pietruszy 

i Anny Wyszyńskiej, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskie-

go Zarząd Główny, Kraków [1995].

Wykorzystano także materiały i informacje ze zbiorów Muzeum Tradycji 

Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej im. 12 pułku piechoty, sygnowane jako: 

materiały Muzeum. Określenie to obejmuje także część publikacji, przynoszących 

wtórne informacje o wymienionych osobach lub wymienionych w bibliografi ach 

podstawowych opracowań. Dane bibliografi czne niektórych innych publikacji 

wykorzystanych w niniejszym opracowaniu, podano w notkach, dla sporządzenia 

których posłużyły.

1. Babiński Alojzy Piotr, z Andrychowa, (1908  -1940), ucz. 1918  -23 (?26), po-

rucznik piechoty WP. 

W kampanii jesiennej 1939 r. d  -ca plut. łączności 73 pp. Wzięty do niewoli 

sowieckiej, jeniec obozu w Starobielsku. Zamordowany w Charkowie. Pośmiertnie 

awansowany na stopień kapitana WP. (WLK, 111; materiały Muzeum)

2. Babiński Emil, z Wadowic, (1918  -1939), ucz. 1928  -30, st. marynarz PMW. 

Według dostępnych danych po przerwaniu nauki w Gimnazjum ukończył szko-

łę przemysłową. Do odbycia służby wojskowej zgłosił się ochotniczo do Marynarki 

Wojennej. Wcielony do Kadry Floty na Oksywiu w Gdyni, po przeszkoleniu służył 

w stopniu mar. i st. mar. na ORP „Mazur”. Poległ + 1.09.1939 r. w wyniku pierw-

szego nalotu i bombardowania Portu Wojennego w Gdyni  -Oksywiu. (KPŻP podaje 

błędnie, że poległ jako marynarz baonu marynarskiego 1.09.1939 r. w Oleszynie, co 

wynika prawdopodobnie z błędnego odczytania nazwy Oksywie). Pochowany na 

Cmentarzu Wojennym w Gdyni  -Redłowie. (KPŻP I, cz. 1 A  -M, 58; materiały Mu-

zeum)
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3. Babiński Bronisław, (1883  -1940), prof. Gimnazjum im. M. Wadowity 

w l. 1932  -35.

Polonista i fi lolog klasyczny, do Wadowic przeniesiony z Gimnazjum z Jaśle, 

uczył w Gimnazjum w l. 1932  -35, m.in. w klasie Karola Wojtyły. Na własną prośbę 

przeniesiony do Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego Kętach, przekształcone-

go przed wybuchem II wojny światowej w Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum 

i Liceum, którego w l. 1938  -39 był dyrektorem. Był także radnym ostatniej przed 

wojną kadencji Rady Miejskiej w Kętach. Aresztowany w Kętach 24.04.1940 r. w ra-

mach Intelligenzaktion, wywieziony do KL Dachau, następnie przewieziony do KL 

Mauthausen  -Gusen, gdzie zmarł + 18.09.1940 r. w KL Gusen. Urnę z prochami po-

chowano na Cmentarzu Komunalnym w Kętach. (Studnicki, Kto, 7; materiały Mu-

zeum)

4. Bajorski Bolesław Stanisław, z Jordanowa, (1888  -1940), ucz. 1899  -1903, 

farmaceuta.

Z Wadowic przeszedł do Gimnazjum w Podgórzu. Od 1906 r. studiował na WF 

UJ, uzyskując 11.03.1910 r. tytuł asystenta farmacji a 13.07.1912 r. tytuł magistra far-

macji. Pracował w aptekach krakowskich, po czym został dzierżawcą apteki „Pod 

Białym Orłem” w Cieszanowie. Był członkiem Związku Strzeleckiego i założycielem 

OSP w Cieszanowie, pełnił także funkcję burmistrza Cieszanowa. Po wkroczeniu 

wojsk niemieckich do miasta aresztowany 27 09.1939 r. i od 10.10.39 r. osadzony 

w KL Buchenwald. Zamordowany + 11.02.1940 r. w KL Buchenwald. (Gliński I, 10; 

WUJO, 8; materiały Muzeum)

5. Banaś Jakub Wawrzyniec, z Wadowic, (1907  -1942), ucz. 1918  -28, farma-

ceuta, prezes i skarbnik Zarządu Powiatowego Stronnictwa Narodowego 

w Wadowicach.

Po ukończeniu sześciu klas w wadowickim Gimnazjum praktykował jako far-

maceuta, uzyskując uprawnienia prowizora. Już w czasie nauki gimnazjalnej był 

sympatykiem ruchu narodowego, zaś od początku lat 30. działał ofi cjalnie w orga-

nizacji Obóz Wielkiej Polski a później w Stronnictwie Narodowym w Wadowicach, 

organizator struktur SN na terenie powiatu wadowickiego, w latach 1935  -37 był 

prezesem Zarządu Powiatowego SN w Wadowicach, a w l. 1938  -39 skarbnikiem (ale 

faktycznie nadal kierował pracami ZP). W czasie okupacji hitlerowskiej m.in. uczest-

nik akcji pomocy Żydom w Wadowicach. Aresztowany w lecie 1940 r. jako tzw. Po-

lenträger (nosiciel polskości) po śledztwie w placówce gestapo w Bielsku i Katowi-

cach przewieziony 18.12.1940 r. z więzienia w Mysłowicach do KL Auschwitz, gdzie 
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oznaczony nr 7592. Rozstrzelany + 19.08.1942 r. w KL Auschwitz. W niektórych do-

kumentach występuje także data śmierci 18.08.1942 r. (materiały Muzeum)

6. Battek Tadeusz, z Żywca, (1926  -1943), ucz. 1938  -39, harcerz 1 WDH. 

Syn kpt. 12 pp Ottona Batteka. W czasie okupacji działał w AK i Szarych Szere-

gach pod. pseud. „Góral” i „Dąbrowski” m.in. w tzw. zespole krakowskim oddziału 

OSA  -KOSA, uczestnik akcji „Góral”. Aresztowany w Warszawie 5.06.1943 r. w ko-

ściele pw. św. Aleksandra podczas ślubu kolegi, więzień al. Szucha i Pawiaka, roz-

strzelany prawdopodobnie w ruinach warszawskiego getta + 12.07.1943 r. lub wg 

innych danych 17.09.1943 r. (SzSz III, 11; materiały Muzeum)

7. Białek Roman, z Żywca, (1891  -1940), ucz. 1905  -10, abs. 1910, doktor 

wszech nauk lekarskich, kapitan rezerwy służby zdrowia WP.

Zmobilizowany w 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, jeniec obozu w Ko-

zielsku. Zamordowany w Katyniu. Zidentyfi kowany pod nr AM 1337. Pośmiertnie 

awansowany na stopień majora WP. (WLK, 114; materiały Muzeum)

8. Bier Leonard Antoni Marceli, z Kęt, (1872  -1942?43?), ucz. 1887  -90, abs. 

1890, doktor wszech nauk lekarskich, chemik, docent UJ. 

Syn Antoniego, burmistrza Kęt. W l. 1891  -96 ukończył WL UJ uzyskując tytuł 

dra wnl 2.07.1896 r. Później studiował także na WF UJ. Był wykładowcą higieny 

ogólnej dla farmaceutów na WF UJ i na tej uczelni habilitował się z zakresu higieny 

2.07.1929 r. Przez wiele lat był dyrektorem krakowskiego Zakładu Badania Żywności 

i Przedmiotów Użytku. Od 1925 r. reprezentował Polskę w międzynarodowych ko-

misjach badania przetworów mlecznych. Prowadził kursy przygotowawcze dla lek. 

mających pełnić funkcje w publicznej służbie zdrowia (lekarzy miejskich, powiato-

wych, oraz dla komisarzy targowisk). Przeszedł w st. sp. w 1935 r. Zmarł + w Krako-

wie 27.05.1943 r. (u Glińskiego data zgonu: 27.05.1942 r.). (Olszewicz, 17; Gliński III, 

11; materiały Muzeum)

9. Bigaj Władysław, z Paczółtowic, (1898  -1919), ucz. 1909  -12, żołnierz LP, ka-

pitan piechoty WP.

Po ukończeniu trzech klas w Gimnazjum w Wadowicach naukę kontynuował 

w Gimnazjum V w Krakowie. W szeregach Legionów Polskich od 29.03.1915 r., brał 

udział we wszystkich bitwach 2 pp LP. Po przebiciu się II Brygady LP przez front pod 

Rarańczą dostał się do niewoli austr., później wcielony do 80 pp austr. walczył na fron-

cie włoskim i serbskim. W WP od 1.12.1918 r. brał udział w walkach o Lwów, następnie 
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powrócił do 2 pp Leg. i jako ppor. piech. w szeregach III baonu wyjechał na front bolsze-

wicki. Poległ od postrzału w lewy bok + 22.07.1919 r. (w niektórych źródłach błędna data 

2.08.1919 r.) w walce z bolszewikami pod Nielidowiczami k. Mińska Litewskiego (wg in-

nych danych: pod Gródkiem Siemkowskim). Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecz-

nych dwukrotnie i awansowany do stopnia kpt. WP. (LS 1918  -20, 50; materiały Muzeum)

10. Blitz Szymon, z Wadowic, (1920  -1943?), ucz. 1933  -39, abs. 1939. 

W 1939 r. złożył egz. dojrzałości w wadowickim Liceum. W czasie okupa-

cji w getcie w Wadowicach, skąd w czasie likwidacji w 1943 r. wywieziony do KL 

Auschwitz. (Studnicki, Kto, 19; materiały Muzeum)

11. Brzazgacz Aleksander Bolesław, z Pisarzowej, (1895  -1941), ucz. 1908/09, 

podpułkownik inżynier pilot WP (PSP), squadron leader (major) RAF.

W czasie I wojny światowej żołnierz Legionów Polskich, od listopada 1918 r. 

w WP, służył w 2 plot w Krakowie, następnie w Departamencie Aeronautyki (Lot-

nictwa) MSWojsk., kpt. lot. 1.06.1919 r., mjr lot. 15.08.1924 r. Ukończył francuski 

kurs techniczny lotnictwa oraz studia na Politechnice Warszawskiej uzyskując tytuł 

inżyniera. W 1933 r. objął kierownictwo Instytutu Badań Technicznych Lotnictwa. 

Na ppłk. lot. awansował 1.01.1934 r. Od 1937 r. był szefem Kierownictwa Fabrykacji 

Lotniczej a następnie zastępca szefa Kierownictwa Zaopatrzenia Lotnictwa ds. fa-

bryk. Odznaczony był m.in. Krzyżem Niepodległości i Orderem Polonia Restituta 

5 kl. Po kampanii jesiennej ewakuowany do Francji, następnie do Wlk. Brytanii, gdzie 

zgłosił się ochotniczo do personelu latającego. Ze względu na wiek otrzymał przy-

dział nie do jednostki liniowej, ale do jednostki transportowej, jako tzw. „ferry pilot” 

(pilot dostawczy), pilotujący samoloty po remoncie do baz lotniczych. Przydzielony 

do 4 Ferry Pilots Pool (Zespół Pilotów Dostawczych), 4.11.1941 r. pobrał z jednost-

ki remontowej samolot Westland „Lysander” III dla dostarczenia z 38 Maintenance 

Unit (Jednostka (Oddział) Zaopatrzenia) w Llandow do 309 dywizjonu współpra-

cy. Po starcie silnik samolotu zatrzymał się a podczas próby awaryjnego lądowania 

w Rudbaxton samolot skapotował i zapalił się. Pilot doznał ciężkich poparzeń i zmarł 

+ 4.11.1941 r. w miejscowym szpitalu (w niektórych źródłach spotyka się błędną datę 

zgonu 2.11.1941 r.). Pochowany na cmentarzu St. Martins (Corporation  -Cemetery) 

w Haverfordwest, hrabstwo Pembrokeshire (Walia), grób nr 1/1 (spotyka się ozna-

czenie grobu: I.1). (PSZ, 291; KPŻP III, 52; materiały Muzeum)

12. Budzoń Józef z Makowa Podhalańskiego, (1893  -1921), ucz. 1905  -09, kapi-

tan piechoty WP.
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Po ukończeniu klas I  -IV Gimnazjum w Wadowicach naukę kontynuował w IV 

Gimnazjum w Krakowie, gdzie zdał maturę w 1913 r. W roku akad. 1913/14 stu-

diował na WP UJ. Po wybuchu I wojny światowej wcielony do armii austr. gdzie 

ukończył szkołę ofi cerską i walczył na froncie rosyjskim, gdzie dostał się do niewoli. 

Od 6.11.1918 r. w WP, kolejno w 27 i 25 pp, walczył na froncie ukraińskim, następ-

nie niemieckim na Śląsku i bolszewickim. Z powodu choroby odesłany na leczenie 

do szpitala wojskowego w Rajczy, urlopowany do domu w Makowie, gdzie zmarł 

+ 25.01.1921 r. i pochowany został na starym cmentarzu w Makowie Podhalańskim. 

Pośmiertnie zweryfi kowany w stopniu kapitana piechoty, odznaczony Krzyżem Wa-

lecznych. (Siwiec  -Cielebon I, 100; materiały Muzeum)

13. Bukowski Stanisław Kazimierz, z Wadowic, (1917  -1944), ucz. 1927  -30.

W czasie II wojny światowej pracował w Oświęcimiu, gdzie zginął + 13.09.1944 r. 

po wybuchu bomby w wyniku amerykańskiego nalotu. (Studnicki, Cmentarz 122; ma-

teriały Muzeum)

14. Cempiel Stefan, z Wadowic, (1922  -42), ucz. 1934  -1939, żołnierz AK. 

Syn st. sierż. 12 pp Karola Cempiela. Działał w konspiracji w Krakowie i części 

pow. wadowickiego włączonej do GG, aresztowany w Krakowie, więzień krakow-

skiego Sipo und SD (gestapo) przy ul. Pomorskiej, przywieziony do KL Auschwitz 

3.06.1942 r. z więzienia Montelupich w Krakowie, oznaczony nr 37256, przeniesiony 

do KL Mauthausen, + 15.08.1942 r. w KL Mauthausen. (materiały Muzeum)

15. Chramiec Andrzej (Jędrzej), z Zakopanego, (1859  -1939), ucz. (1871)1873-

 -79, abs. 1879, doktor wszech nauk lekarskich, lekarz klimatyczny, właściciel 

i dyrektor sanatorium, działacz społeczny.

W l. 1879  -1884 ukończył WL UJ uzyskując 14.03.1885 r. dyplom dra wnl. Prak-

tykował w Zakopanem, gdzie po uzyskaniu przez miasto statusu stacji klimatycznej 

został 1.01.1886 r. powołany na stanowisko lekarza klimatycznego. Po rezygnacji 

z tego stanowiska w latach 1887  -88 wybudował własne sanatorium, które prowadził 

do 1916 r. W l. 1902  -06 był wójtem Zakopanego a przez kilkadziesiąt lat aktywnie 

uczestniczył w życiu społecznym miasta i okolicy, działając w wielu organizacjach 

społecznych i niepodległościowych. W 1918 r. opuścił Zakopane i osiadł w Wado-

wicach, następnie przeniósł się do Brodów, gdzie został lekarzem powiatowym. Od 

1924 r. zamieszkał w Wielkopolsce, najpierw w Międzychodzie a później we Wrześni, 

pełniąc w tych miejscowościach funkcje lekarza miejskiego lub powiatowego i nadal 

aktywnie działając społecznie. Za swą działalność odznaczony został srebrnym Krzy-
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żem Zasługi. Po przejściu na emeryturę osiadł u syna w Katowicach. W Sylwestra 

31.12.1939 r. miejscowe gestapo dokonało najścia na ich mieszkanie i brutalnej rewi-

zji, po której zmarł w wyniku ataku serca. + 31.12.1939 r. w Katowicach i pochowany 

został na cmentarzu w Katowicach  -Ligocie. W 1952 r. jego prochy zostały ekshu-

mowane i złożone na zakopiańskim Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzysku. 

(Olszewicz, 36, 332; Gliński II, 84  -85; WUJO, 24  -25; materiały Muzeum)

16. Chrapla Karol Jan, z Wadowic, (1905  -1942), ucz. 1916  -19, kapłan wyzna-

nia rzymsko  -katolickiego, salezjanin, prefekt szkolny w Łodzi.

Aresztowany w Łodzi 6.10.1941 r., więziony w Konstantynowie k. Łodzi, prze-

wieziony do KL Dachau 30.10.1941 r., oznaczony nr 28341, zmarł + 8.05.1942 r. 

w KL Dachau. (Martyrologium I, 241, toż V, 123, 127, 134; materiały Muzeum)

17. Ciembroniewicz Stefan, z Wadowic, (1901  -1944), ucz. 1911  -22, abs. 1920, 

doktor fi lozofi i, pedagog, dyrektor Państwowego Gimnazjum w Siemiano-

wicach Śląskich.

Ukończył studia na WF UJ uzyskując dyplom dra w zakresie j. polskiego. Od 

1.04.1923 r. był nauczycielem j. polskiego i historii w Państwowym Gimnazjum 

w Katowicach. Od 1.11.1933 r. mianowany został dyrektorem Państwowego Gim-

nazjum im. J. Śniadeckiego w Siemianowicach Śl. Pozostawał na tym stanowisku do 

wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji przebywał w Krakowie. Zmarł + 

19.04.1944 r. w Krakowie. (Olszewicz, 38; Nauczyciele śląscy, 41; materiały Muzeum)

18. Cyankiewicz Stanisław Jan, ze Stryszawy, (1884  -1940), ucz. 1896  -1904, abs. 

1904, kapitan rezerwy piechoty WP, podinspektor PP.

W 1939 r. wzięty do niewoli sowieckiej, jeniec obozu w Kozielsku, zamordo-

wany w Katyniu. Zidentyfi kowany pod nr AM 2084. Pośmiertnie awansowany na 

stopień majora WP i na stopień inspektora PP. (WLK, 123; materiały Muzeum)

19. Ćwiertniak Józef Stefan, z Dobczyc, (1896  -1939), ucz. 1907  -14, abs. 1914, 

skaut  -harcerz, działacz niepodległościowy, pułkownik dyplomowany pie-

choty WP.

Dowódca 13 DP w Równem (1936  -39), dowodził tą dywizją do chwili wycofania 

Korpusu Interwencyjnego z tzw. korytarza pomorskiego, po czym z powodu cięż-

kiej choroby wyjechał 31.08.1939 r. na leczenie do Równego. Po agresji ZSRS podjął 

decyzję przebijania się z resztkami wojsk garnizonu Równe w kierunku Lwowa. Po 

nieudanej próbie przedarcia się do miasta popełnił samobójstwo 21/22.09.1939 r. 
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w Składnicy Uzbrojenia DOK nr VI w Hołosku pod Lwowem. (WLK, 126  -127; ma-

teriały Muzeum)

20. Dobrodzicki Adam, z Wadowic, (1883  -1944), ucz. 1894  -1902, abs. 1902, 

działacz niepodległościowy, major st. sp. piechoty WP, artysta malarz, pro-

jektant, nauczyciel, publicysta, reżyser i scenograf.

W czasie okupacji hitlerowskiej w Warszawie, wywieziony przez Niemców po 

upadku Powstania Warszawskiego, zmarł + w październiku 1944 r. w Pruszkowie. 

Odznaczony m.in.: Orderem Wojennym Virtuti Militari 5 kl., Krzyżem Niepodle-

głości, Orderem Polonia Restituta 4 kl., Krzyżem Walecznych trzykrotnie. (Siwiec-

 -Cielebon II, 56; materiały Muzeum)

21. Drabik Władysław Leon, z Tarnawy Dolnej, (1881  -1941?), ucz. 1892  -1900, 

abs. 1900, pedagog, dyrektor Państwowego Gimnazjum II w Stanisławowie, 

kapitan rezerwy artylerii WP.

W l. 1900  -04 studiował na WF UJ (fi lologia polska i klasyczna). Po odbyciu 

służby jednorocznego ochotnika w armii austr. rozpoczął pracę jako nauczyciel 

w II Gimn. w Krakowie (św. Jacka), a po złożeniu egzaminu nauczycielskiego 

12.06.1908 r. (uzyskał uprawnienia do nauczania języka polskiego jako przedmiotu 

głównego oraz języków klasycznych jako przedmiotów pobocznych w gimnazjach 

z polskim językiem wykładowym) objął posadę nauczyciela języka polskiego w Gim-

nazjum w Stanisławowie. Po wybuchu I wojny światowej powołany do armii austr., 

od listopada 1918 r. w WP. Po zakończeniu działań wojennych zdemobilizowany 

w stopniu kpt., powrócił do pracy nauczycielskiej. W okresie międzywojennym ob-

jął stanowisko dyrektora II Gimnazjum w Stanisławowie (później Gimnazjum i Li-

ceum). Za pracę oświatową i społeczną odznaczony został złotym Krzyżem Zasługi. 

W szkole tej pracował do wybuchu wojny niemiecko  -sowieckiej w czerwcu 1941 r. 

Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Stanisławowa aresztowany przez gestapo, za-

ginął. Prawdopodobnie został zamordowany z grupą stanisławowskiej inteligencji. 

(Olszewicz, 52; WUJO, 31; materiały Muzeum)

22. Droździk Piotr, z Międzybrodzia Bialskiego, (1899  -1942), ucz. 1910  -13, ka-

płan wyznania rzymsko  -katolickiego Archidiecezji Krakowskiej, proboszcz 

parafi i Kościelisko.

Na kapłana wyświęcony w 1924 r. Aresztowany 23.11.1941 r. w Zakopanem, 

więziony w „Palace” w Zakopanem i w krakowskim więzieniu Montelupich. Prze-

wieziony do KL Auschwitz 23.03.1942 r., oznaczony nr 27098, przeniesiony do KL 
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Dachau w trzecim transporcie zbiorczym kapłanów 3.06.1942 r., tam oznaczony nr 

30273. Zmarł + 23.08.1942 r. w KL Dachau. (Martyrologium I, 133, toż III 91, 96, 298, 

326, 355, 358; materiały Muzeum)

23. Dubiel Gabriel, z Pałuszyc, (1880  -1943), prof. Gimnazjum 1931/32, poloni-

sta i fi lolog klasyczny, pedagog, bibliofi l i kolekcjoner dzieł sztuki, publicy-

sta, działacz polityczny, major posp. rusz. piechoty WP.

Po ukończeniu Gimnazjum w Tarnowie studiował w l. 1900  -06 na WF UJ, ab-

solutorium uzyskał 26.11.1907 r., uprawnienia do nauczania języka polskiego jako 

przedmiotu głównego i języków klasycznych jako przedmiotów pobocznych w gim-

nazjach z polskim językiem wykładowym uzyskał 3.06.1909 r., a w 1913 r. podjął 

starania o uzyskanie doktoratu. W okresie nauki gimnazjalnej i studiów uczestniczył 

w działalności niepodległościowej. Po odbyciu praktyki w Gimnazjum św. Anny 

w Krakowie wskutek działalności politycznej musiał szukać pracy poza granicami 

Galicji (pracował w Lublinie), później pracował w Gimnazjum w Mielcu i w Tarno-

wie, gdzie równocześnie był pierwszym naczelnikiem TG „Sokół”, należał również 

do ZS. Od 1912 r. należał do PSL i wchodził w skład Rady Naczelnej Stronnictwa, 

później był także sekretarzem ZG PSL „Piast”. W latach I wojny światowej służył jako 

ofi cer w armii austr., uczestniczył także w pracach POW. W 1918 r. po utworzeniu 

Rządu Ludowego w Lublinie otrzymał tekę ministra oświaty. Ofi cer WP, uczestniczył 

w walkach o granice RP i w III Powstaniu Śląskim. Odznaczony był m.in. Krzyżem 

Walecznych, zweryfi kowany w stopniu majora piechoty rez. WP. Jako członek Rady 

Naczelnej PSL „Piast” wybrany w 1922 r. posłem na Sejm RP. Był redaktorem cza-

sopisma „Wola Ludu”, działał także w organizacjach społeczno  -politycznych, m.in. 

w Towarzystwie (Związku) Obrony Kresów Zachodnich. Po zamachu majowym po-

wrócił do pracy nauczycielskiej, z ostatniej posady w Gimnazjum im. M. Wadowity 

przeszedł na emeryturę. W czasie okupacji mieszkał w Tarnowie, gdzie w począt-

kach 1942 r. aresztowany został przez Sipo und SD (Gestapo) i po krótkim śledz-

twie w Krakowie przewieziony 23.02.1942 r. do KL Auschwitz. Oznaczony nr 24761 

zmarł + 30.03.1942 r. w KL Auschwitz. (Olszewicz, 54 (tu błędny rok śmierci: 1943); 

SBRL, 97  -98; materiały Muzeum)

24. Dwornik Stefan Wincenty Bartłomiej, ze Sławkowa, (1889  -1940), ucz. 

1902  -04, major st. sp. piechoty WP.

W kampanii 1939 r. ranny dostał się do niewoli sowieckiej, osadzony w obozie 

w Starobielsku. Zamordowany w Charkowie. Pośmiertnie awansowany na stopień 

podpułkownika WP. (WLK, 134; materiały Muzeum)
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25. Faron Adam Szymon, (1911  -1945), ucz. 1922  -30, podporucznik rezerwy 

piechoty WP, żołnierz NOW  -AK, dowódca oddziału zbrojnego podziemia 

niepodległościowego.

Ukończył kurs podchorążych rezerwy piechoty, mianowany ppor. rez. piech. 

1.01.1935 r. z przydziałem do 12 pp. Zgłosił się do służby w Straży Granicznej, 

w 1939 r. dowódca plutonu wzmocnienia SG „Czorsztyn”, według niektórych infor-

macji po rozpoczęciu działań wojennych przydzielony do KG SG, uczestnik obrony 

Warszawy, odznaczony Krzyżem Walecznych. W okresie okupacji hitlerowskiej pod 

pseudonimami „Błyskawica” i „Topór” żołnierz SZP  -ZWZ, następnie TON i NOW  -AK, 

komendant III rejonu Obwodu Wadowice. Uczestniczył w akcji pomocy Żydom 

z wadowickiego getta oraz w akcji pomocy więźniom Oświęcimia. Współorgani-

zator oddziału partyzanckiego „Dąb”  -„Las”  -„Błyskawica”  -„Orzeł” czyli oddziału 

dywersyjnego Obwodu Wadowice NOW. Wykładowca podziemnej szkoły podcho-

rążych NOW  -AK w Ponikwi, Suchej i Żywcu  -Sporyszu. Wiosną 1945 r. kierownik 

referatu RKU Wadowice, równocześnie działał w kontrwywiadzie podziemia NZW. 

Postrzelony 18.07.1945 r. na progu własnego domu przez funkcjonariuszy PUBP 

w Wadowicach, zmarł + 5.08.1945 r. w wadowickim Szpitalu Powszechnym. (mate-

riały Muzeum)

26. Fischgrund Irena, z Wadowic, (1908  -1942?), ucz. 1919  -27, abs. 1927, lekarz 

stomatolog.

Według informacji Księgi pamiątkowej po ukończeniu Gimnazjum studiowała 

stomatologię. Zginęła w czasie zakłady Żydów. (Studnicki, Kto, 54; materiały Mu-

zeum)

27. Fischgrund Izydor, z Wadowic (1902  -1943?), ucz. 1913  -21, abs. 1921, 

prawnik.

Po ukończeniu Gimnazjum studiował w l. 1921  -24 na WP UJ a od 1924 r. na 

WF UJ. Później pracował jako adwokat. Według informacji Księgi pamiątkowej zgi-

nął w KL Auschwitz.(Studnicki, Kto, 55; materiały Muzeum)

28. Fischgrund Schewach, z Wadowic (1880  -1943?), ucz. 1901  -09, abs. 1909, 

doktor praw.

W l. 1909  -1914 studiował na WP UJ (notowany jako Fischgründ), egz. 

historyczno  -prawny złożył 19.04.1912 r., egz. sądowy 5.06.1914 r. a egz. z nauk po-

litycznych 14.05.1915 r., absolutorium uzyskał 28.03.1914 r., doktorat 14.10.1915 r. 

Pracował jako adwokat w Wadowicach, równocześnie był członkiem zarządu Ży-
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dowskiego Domu Ludowego w Wadowicach. Zginął w czasie zagłady Żydów. (Stud-

nicki, Kto, 54  -55; materiały Muzeum)

29. Folga Bronisław Maksymilian Franciszek, z Radoczy, (1911  -1943), ucz. 

1922  -31, abs. 1931, prawnik.

Studiował na WP UJ. Pracował jako sekretarz sądu w Radłowie n. Dunajcem. 

Aresztowany w Radłowie, więzień KL Auschwitz przywieziony do obozu 10.09.1943 r. 

transportem z więzienia w Tarnowie, oznaczony nr 149974, zmarł + 1.12.1943 r. 

w KL Auschwitz. (materiały Muzeum)

30. Frister Wilhelm, z Czańca, (1888  -1944), ucz. 1898  -1907, abs. 1907, doktor 

praw, porucznik rezerwy artylerii WP.

Po ukończeniu Gimnazjum studiował w l. 1907  -12 i 1917/18 na WP UJ, abso-

lutorium uzyskał 31.07.1912 r., doktorat 13.12.1919 r. Uczestnik I wojny światowej 

w szeregach armii austriackiej, później ofi cer rez. WP. Pracował jako adwokat w Biel-

sku. W czasie okupacji hitlerowskiej osadzony przez Niemców w obozie pracy w Sta-

rachowicach, gdzie zginął + w 1944 r. (Studnicki, Kto, 58; materiały Muzeum)

31. Gaczek Bolesław, z Suchej Beskidzkiej, (1881  -1941), ucz. 1893  -97, kapłan 

wyznania rzymsko  -katolickiego, augustianin (imię zakonne Wilhelm), ko-

misarz prowincji w Krakowie.

Aresztowany 19.09.1941 r. w Krakowie, osadzony w więzieniu Montelupich, 

przewieziony do KL Auschwitz 3.11.1941 r., oznaczony nr 22401, zmarł + 14.11.1941 r. 

w KL Auschwitz (w niektórych źródłach błędna data śmierci 17.11.1941 – prawdo-

podobnie dlatego, iż z tą datą wystawiono ofi cjalny akt zgonu). (Martyrologium I, 

257, toż V, 308  -309; materiały Muzeum)

32. Gadowski Franciszek Jan, z Kalwarii Zebrzydowskiej, (1898  -1939?40?) 

ucz. 1909  -17, abs. 1917, major służby uzbrojenia WP.

Jako mjr uzbr. WP w kampanii 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej w rej. 

Lwowa i według zebranych przez rodzinę informacji został rozstrzelany. (WLK, 139; 

materiały Muzeum)

33. Gąsiorek Stefan (Szczepan), z Koszarawy, (1894  -1945) ucz. 1905  -13, abs. 

1913, harcerz, żołnierz LP, kapłan wyznania rzymsko  -katolickiego Archi-

diecezji Lwowskiej, kapelan wojskowy Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS, na 

Bliskim Wschodzie i we Włoszech.



151

H I S T O R I A

Uczestnik bitwy o Monte Cassino i walk we Włoszech. Zginął po zakończeniu 

działań wojennych + 11.09.1945 r. w wypadku samochodowym, niosąc posługę żoł-

nierzom II KP jako kapelan 5 Polowego Szpitala Ewakuacyjnego i pochowany został 

na cmentarzu wojennym w Loreto, grób 6  -G  -11 eks. (ekshumowany z pierwszego 

miejsca pochowania), spotyka się także numerację VI  -G  -11. (PSZ, 184; KPŻP III, 

89; SzSz III, 49 (błędnie: że zginął w Oświęcimiu); Siwiec  -Cielebon II, 68; materiały 

Muzeum)

34. Glücksmann Zygmunt (Zelig), z Radoczy, (1884  -1942), ucz. 1903/04 (we-

dług opracowań biografi cznych i niektórych relacji historycznych uczęsz-

czał do Gimnazjum od kl. I do VII, ale w SDGW odnotowany tylko w kl. 

VII), doktor praw, poseł z listy niemieckich socjalistów do Sejmu Śląskiego, 

działacz żydowskiego, niemieckiego i międzynarodowego ruchu robotni-

czego.

W okresie nauki gimnazjalnej w Wadowicach uczestniczył w pracach związa-

nej z PPS organizacji „Promienistych”, z powodu tej działalności zmuszony został 

do odejścia z Gimnazjum. Maturę zdał w III Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego 

w Krakowie. W l. 1905  -08 i 1909/10 studiował na WP UJ, egz. historyczno  -prawny 

złożył 7.10.1907 r., egz. sądowy 20.12.1910 r. a egz. z nauk polit. 12.02.1913 r., ab-

solutorium uzyskał 31.07.1910 r. a dyplom doktora praw 28.07.1914 r. W czasie 

I wojny światowej zmobilizowany jako ofi cer rez. armii austr. Od 1921 r. prowa-

dził kancelarię adwokacką w Bielsku, równocześnie działał w niemieckim ruchu 

socjalistycznym w tym mieście. Od 1936 r. należał do Międzynarodowej Orga-

nizacji Pomocy Rewolucjonistom (jedna z form międzynarodowej aktywności 

komunistycznej i lewicowych socjalistów). Był radnym Rady Miasta Bielska oraz 

posłem na Sejm Śląski z listy niemieckich socjalistów. Postulował szeroką auto-

nomię Niemców w Polsce, oraz tzw. jednolitofrontową działalność komunistów 

i socjalistów. Jako obrońca występował w procesach członków KPP przed Sądami 

Okręgowymi w Cieszynie i Wadowicach, bronił także E. Zegadłowicza w proce-

sie wytoczonym z powodu powieści „Zmory”. Po najeździe hitlerowskim uciekł 

na Wołyń, później zamieszkał we Lwowie pod okupacją sowiecką. Tam ukończył 

kurs dla nauczycieli arytmetyki szkół powszechnych i pracował jako nauczyciel. 

W jesieni 1940 r. deportowany do Joszkar  -Oła w Maryjskiej ASRS, gdzie pracował 

przy wyrębie lasu. Zwolniony po umowie Sikorski  -Majski przedostał się w jesieni 

1941 r. na południe ZSSR. Zmarł + 6.10.1942 r. w Bucharze. (Słownik Biografi czny 

Działaczy Polskiego Ruchu Robotniczego, t. 2, 258  -259, Warszawa 1987; materiały 

Muzeum)
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35. Grabowski Władysław Norbert, ze Złoczowa, (1902  -1945), ucz. 1912  -17, 

historyk sztuki, artysta introligator, konserwator książek, nauczyciel przed-

miotów artystycznych.

Po ukończeniu pięciu klas w Gimnazjum w Wadowicach naukę kontynuował 

w Krakowie, gdzie złożył egzamin dojrzałości w 1921 r. W l. 1922  -26 studiował 

historię sztuki na WF UJ, równocześnie praktykował w pracowni introligatorskiej 

Muzeum Przemysłowego w Krakowie. W 1924 r. złożył egzamin czeladniczy. Zdol-

ności introligatorskie rozwijał podczas nauki w Paryżu. Od 1930 r. był nauczycielem 

w Szkole Sztuki Zdobniczej w Poznaniu, a od 1934 r. w Państwowym Instytucie Ro-

bót Ręcznych w Warszawie. Po Powstaniu Warszawskim wywieziony do KL Birke-

nau, a stamtąd do KL Leitmeritz (Litomerice – Litomierzyce), gdzie zmarł + w 1945 r. 

tuż przed wyzwoleniem. (Olszewicz, 78; WUJO, 42; materiały Muzeum)

36. Graca Franciszek, z Inwałdu, (1893  -1920?), ucz. 1904  -12, abs. 1912 (z od-

znacz.), żołnierz LP, porucznik piechoty WP.

W czasie walk z bolszewikami zaginął na terenie działań wojennych w 1920 r. 

(prawdopodobnie dostał się do niewoli sowieckiej, skąd nie powrócił). Pośmiertnie 

przedstawiony do odznaczenia Orderem Wojennym Virtuti Militari 5 kl. oraz Krzy-

żem Niepodległości. (Siwiec  -Cielebon II, 64; materiały Muzeum)

37. Gruszeczka Ignacy, z Zembrzyc, (1888  -1940), ucz. 1901  -07, urzędnik, po-

rucznik st. sp. intendent WP.

W kampanii 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, jeniec obozu w Starobiel-

sku, zamordowany w Charkowie. Pośmiertnie awansowany na stopień majora WP. 

(WLK, 149; materiały Muzeum)

38. Guzdek Władysław, ze Stryja, (1893  -1914), ucz. 1903  -06, chorąży LP.

Syn Jana Guzdka, prof. Gimnazjum w Wadowicach w l. 1897  -1906. Po ukoń-

czeniu trzech klas w Gimnazjum wadowickim, w związku ze służbowym przenie-

sieniem ojca naukę kontynuował w Gimnazjum w Podgórzu, gdzie złożył egz. dojrz. 

W l. 1911  -14 studiował na WP UJ. W latach nauki w Krakowie działał w skautingu 

i Strzelcu pod pseud. „Rogala” i był słuchaczem Szkoły Ofi cerskiej Strzelca. Do Le-

gionów Polskich wstąpił 1.08.1914 r. i według trudnych do weryfi kacji danych przy-

dzielony został do kompanii kpt. Wyrwy  -Furgalskiego, gdzie pełnił funkcję adiu-

tanta. Wycofany spod Kielc i przydzielony do 9 komp. 3 pp LP, rozkazem Komendy 

Legionów mianowany został chor. 27.09.1914 r. Jako jeden z pierwszych legionistów 

II Brygady wkroczył przez Karpaty na ziemie polskie i w przeddzień walnej bitwy 
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Brygady pod Mołotkowem jako dowódca plutonu wysłanego na głębokie rozpozna-

nie poległ + 28.10.1914 r. pod Bitkowem (w niektórych dokumentach: pod Sołotwi-

ną lub pod Babczą) jako pierwszy ofi cer 2 pp II Brygady. Pośmiertnie zweryfi kowany 

w stopniu por. WP, odznaczony Orderem Virtuti Militari 5 kl. i Krzyżem Niepodle-

głości. (LSLP, 67; SBVM II cz. 2, 69  -70; Perkowska, 148; materiały Muzeum)

39. Heimberger Aleksander Antoni, z Zebrzydowic, (1894  -1940), nauczyciel 

gimnazjalny, kapral podchorąży rezerwy saperów WP.

W 1939 r. wzięty do niewoli, jeniec obozu w Kozielsku, zamordowany w Katy-

niu. Zidentyfi kowany pod nr AM 947. W listopadzie 2007 r. z okazji uroczystości 

„Katyń – Pamiętamy” postanowieniem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego miano-

wany pośmiertnie podporucznikiem WP. (WLK, 150; materiały Muzeum)

40. Helm Jan, z Boryni pow. Turka, (1894  -1915), abs. 1915 (mat. woj.), starszy 

legionista LP.

Jako uczeń Gimnazjum w Samborze wstąpił do Legionów Polskich i wcielony 

został do 4 komp. VI baonu, w szeregach którego odbył wszystkie bitwy do wrze-

śnia 1915 r. W czasie postoju I Brygady Legionów w Kętach zdał maturę wojenną 

w wadowickim Gimnazjum 25.02.1915 r. Poległ + 1.10.1915 r. (wg niektórych doku-

mentów: we wrześniu 1915 r.) w walce pod Wólką Gałuzyjską (w innych źródłach: 

pod Sobieszycami). Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości. (LSLP, 70; 

materiały Muzeum)

41. Hetper Władysław Benedykt, z Krakowa, (1909  -1940?  -41?), naucz. Gim-

nazjum pomiędzy 1932 a 1939 r., matematyk, docent doktor habilitowany 

logiki, starszy asystent w Zakładzie Logiki UJK we Lwowie, podporucznik 

rezerwy piechoty WP.

Uczeń krakowskiego III gimnazjum im. Jana II Sobieskiego, gdzie złożył maturę 

w 1927 r. W l. 1927  -32 studiował matematykę na WF UJ, uzyskując 29.01.1932 r. 

dyplom magistra fi lozofi i. Jeden z najlepszych i ulubionych uczniów profesora Leona 

Chwistka. Okoliczności objęcia posady w Wadowicach nie są znane i zweryfi kowane 

źródłowo w archiwum szkolnym, być może była to tylko jakaś praktyka. Informację 

o tym podaje córka prof. Chwistka, dr Anna Dawidowicz w swoich wspomnieniach. 

Pracował w Zakładzie Logiki UJK we Lwowie, którego kierownikiem był od 1930 r. 

L. Chwistek. Tam uzyskał doktorat i habilitację. Ukończył kurs podchorążych rezer-

wy piechoty i mianowany został 1.01.1937 r. ppor. piech. rez. Brał udział w walkach 

kampanii jesiennej 1939 r. po której uciekł z niewoli niemieckiej. W jesieni 1939 r. 
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postanowił przedostać się nielegalnie do swojego mistrza do Lwowa. Aresztowany 

podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy i osadzony w obozie w Starobiel-

sku, oskarżony o szpiegostwo i wywieziony ze Starobielska do nieustalonego obo-

zu, gdzie zmarł w 1940 lub 1941 r. (Olszewicz, 88 (z błędnym imieniem: Stanisław); 

WUJO, 46; Anna z Chwistków Dawidowiczowa, „Zeschnięte liście i kwiat…Wspo-

mnienia”, Kraków 1989; materiały Muzeum)

42. Hojnor Stanisław, z Jasiennej, (1896  -1920), ucz. 1907  -12, kapral LP, kapitan 

piechoty WP.

Po ukończeniu pięciu klas w Gimnazjum w Wadowicach kontynuował naukę 

w Gimnazjum w Stryju, gdzie działał w Związku Strzeleckim. 12.08.1914 r. wstąpił 

do Legionu Wschodniego, po jego rozwiązaniu kontynuował naukę w Wiedniu. 

Od 12.12.1914 r. służył w kompanii wiedeńskiej LP, później w szeregach 7 i 5 pp LP 

uczestnicząc w kampaniach I Brygady LP. Po kryzysie przysięgowym wcielony do 

armii austr., gdzie ukończył szkołę ofi cerską. W WP od 14.12.1918 r. uczestnik od-

sieczy Lwowa w szeregach 5 pp Leg., od wiosny 1919 r. jako d  -ca 7 komp. 5 pp Leg. 

w stopniu ppor. piech. walczył na froncie bolszewickim. Odznaczył się 28.05.1920 r. 

podczas odwrotu spod Kijowa pod Rżyszczewem nad Dnieprem. W czasie kontr-

ofensywy polskiej poległ + 20.08.1920 r. (w niektórych dokumentach 21.08.1920 r.) 

pod Aleksandrią k. Siemiatycz, (w niektórych źródłach błędnie: pod Aleksandrów-

ką) Pośmiertnie zweryfi kowany w stopniu kpt. piech. WP oraz odznaczony Orderem 

Virtuti Militari 5 kl. i Krzyżem Niepodległości. W l. 20. ekshumowany i przeniesio-

ny na cmentarz w Lipnicy Wielkiej, ale jego grób już w l. 30. był tak zaniedbany, że 

Związek Legionistów Polskich organizował akcję renowacji. (LS 1918  -20, 269; SBVM 

II cz. 1, 52; materiały Muzeum)

43. Hommé Władysław Adolf, z Leżajska, (1871  -1939), ucz. 1884  -86, farma-

ceuta, pułkownik st. sp. służby zdrowia WP.

W l. 1891  -93 studiował farmację na WF UJ uzyskując 20.10.1893 r. tytuł magi-

stra. Po ukończeniu studiów pracował w aptekach różnych miast Galicji, działając 

równolegle w TG „Sokół”. Od 1896 r. mieszkał w Wadowicach i był dzierżawcą ap-

teki Jana Macudzińskiego „Pod Gwiazdą”. Za działalność w wadowickim „Sokole” 

obdarzony godnością członka dożywotniego. Był także założycielem Towarzystwa 

Szkoły Ludowej. Po wybuchu I wojny światowej w czasie mobilizacji legionowej 

przekazał zarząd apteki swemu bratu Kazimierzowi Hommé’mu i 15.09.1914 r. zgło-

sił się do wadowickiego batalionu LP. Pierwotnie służył w 12 komp. (wadowickiej) 

III baonu 3 pp LP przechodząc wszystkie kampanie: karpacką, besarabską, buko-



155

H I S T O R I A

wińską i wołyńską, a od 3.07.1917 r. został przydzielony do służby farmaceutycznej 

LP. Po kryzysie przysięgowym służył w PKP aż do przejścia II Brygady przez front 

pod Rarańczą, następnie internowany w Huszt i oskarżony w procesie w Marmaros-

 -Sziget. Po zwolnieniu z więzienia 1.10.1918 r. powrócił do Wadowic i od 1.11.1918 r. 

służył w WP, w komisji werbunkowej w koszarach b. 56 pp austr. – wtedy już Pułku 

Ziemi Wadowickiej. Wezwany telegrafi cznie do Warszawy przydzielony został do 

Dep. San. MSWojsk. jako referent aptekarski. Od 15.04.1920 r. przydzielony był do 

Szpitala Wojskowego Okręgu Gen. w Krakowie / 5 Szpitala Okręgowego jako kie-

rownik apteki. Odznaczony m.in.: Orderem Virtuti Militari 5 kl., Krzyżem Niepod-

ległości i Krzyżem Walecznych czterokrotnie. 1.11.1928 r. przeniesiony w st. sp. Jako 

emeryt otrzymał koncesję na aptekę w Krynicy  -Zdroju. W 1938 r. zamieszkał w Kra-

kowie. Według dostępnych informacji zmarł + 24.09.1939 r. w Jarosławiu na skutek 

odniesionych w czasie ewakuacji ran i pochowany został w Kwaterze Wojennej miej-

scowego cmentarza. (KPŻP I, cz. 1 A  -M, 259; materiały Muzeum)

44. Horak Stefan Kazimierz, z Krakowa (Podgórza), (1892  -1940), ucz. 1907-

 -11, abs. 1911, inżynier rolnik, kapitan rezerwy piechoty WP.

Zmobilizowany w 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, osadzony w obozie 

w Kozielsku, zamordowany w Katyniu. Zidentyfi kowany pod nr AM 491. Pośmiert-

nie awansowany na stopień majora WP. (WLK, 154  -155; materiały Muzeum)

45. Hrdina Eleonora, z Wadowic, (1915  -1943), abs. 1934 Prywatnego Gimna-

zjum Żeńskiego im. Michaliny Mościckiej, magister historii.

Córka feldwebla galicyjskiego 56 pp austr. (wadowickiego). Ukończyła studia 

na Wydziale Filozofi cznym UJ – mgr historii. Aresztowana przez funkcjonariuszy 

Schutzpolizei w Wadowicach na polecenie placówki gestapo w Bielsku, jako podej-

rzana o pomoc w ucieczce z ofl agu ppor. Jerzego Kleczkowskiego z 12 pp. Osadzona 

w KL Auschwitz, + 22.02.1943 r. w KL Auschwitz (w niektórych źródłach data śmier-

ci 19.02.1943 r.). (WUJO, 49; materiały Muzeum)

46. Huppert Ignacy, z Barwałdu, (1889  -1942), ucz. 1899  -1907, abs. 1907, dok-

tor praw, adwokat, kapitan rezerwy audytor WP.

Syn Izraela, przewodniczącego Gminy Żydowskiej w Wadowicach, brat Wikto-

ra (zob. niżej). W l. 1907  -11 ukończył WP UJ i 8.03.1913 r. uzyskał tytułu dr praw. 

Służył w armii austr. i Legionach Polskich, a od 1918 r. w WP. Do rezerwy przeszedł 

w 1922 r. Mieszkał w Bielsku, gdzie prowadził kancelarię adwokacką. W latach dru-

giej wojny przez trzy lata we Lwowie, skąd przyjechał do Krakowa w październiku 
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1942 r. Po doniesieniu przez znającego go volksdeutscha pochodzącego z Barwałdu, 

aresztowany przez agenta kripo na Dworcu Głównym w Krakowie i doprowadzony 

do więzienia Montelupich, gdzie po dwóch tygodniach został rozstrzelany + w paź-

dzierniku 1942 r. w więzieniu Montelupich w Krakowie. (Uri (Jerzy) Huppert „Po-

dróż do źródeł pamięci”; materiały Muzeum)

47. Huppert Wiktor, ucz. 1904  -12, abs. 1912, doktor praw, adwokat.

Syn Izraela, przewodniczącego Gminy Żydowskiej w Wadowicach, brat Igna-

cego (zob. wyżej). Pracował instytucjach administracji rządowej w Warszawie, 

był działaczem PPS. Zginął w pierwszym roku okupacji w Warszawie. (Uri (Jerzy) 

Huppert, „Podróż do źródeł pamięci”; materiały Muzeum)

48. Jabłoński Roman, z Kleczy Górnej, (1893  -1943), ucz. 1906  -1914, nauczy-

ciel, kierownik Szkoły Powszechnej w Łękawicy.

Żołnierz Legionów Polskich i walk o niepodległość i granice RP. Odznaczony 

m.in. Krzyżem Niepodległości. Po demobilizacji objął posadę nauczyciela i kierowni-

ka Szkoły Powszechnej w Bukowcu w powiecie opoczyńskim, następnie został kierow-

nikiem Szkoły Powszechnej w Łękawicy, pow. wadowicki. Prawdopodobnie związany 

z ZWZ w Kalwarii i Wadowicach. Aresztowany w akcji represjonowania inteligencji 

polskiej w Dystrykcie Krakowskim i osadzony w więzieniu Montelupich, jako więzień 

krakowskiego Sipo und SD. Przewieziony do KL Auschwitz 26.06.1941 r., oznaczony 

nr 17356. Rozstrzelany + 3.07.1941 r. w KL Auschwitz w żwirowni koło tzw. Th eaterge-

bäude. Jego imię nadano Szkole Podstawowej w Łękawicy. (materiały Muzeum)

49. Jacyszyn Jan, ze Lwowa, (1908  -1940), ucz. 1919  -26, abs. 1926, ksiądz ob-

rządku grecko  -katolickiego, kapelan rezerwy WP.

Pełnił posługę we Lwowie i tam aresztowany przez NKWD, prawdopodobnie 

wywieziony w głąb ZSRS. Zaginął w ZSRS w 1940 r. (Studnicki, Cmentarz, 188; Stud-

nicki, Kto, 93; materiały Muzeum)

50. Jakubiec Wawrzyniec, z Biernej pow. żywiecki, (1885  -1941), ucz. 1898-

 -1906, abs. 1906, nauczyciel szkół średnich.

W r. 1906/97 rozpoczął studia na WP UJ, ale od II sem. do 1911 r. kontynuował 

je na WF UJ specjalizując się w językach klasycznych. Po studiach pracował jako 

nauczyciel języków klas. w Gimnazjum II w Stanisławowie (z polskim jęz. wykła-

dowym). Po wybuchu I wojny światowej zmobilizowany do armii austr. jako ofi cer 

rez., w 1915 r. pod Gorlicami dostał się do niewoli rosyjskiej. Jako jeniec wojenny 
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m.in. uczył w gimnazjum rosyjskim w Saratowie nad Wołgą, po rewolucji wywie-

ziony w głąb Syberii. Po uwolnieniu z obozu wstąpił do WP na Syberii, walczył 

w szeregach 5 Dyw. Syberyjskiej i dostał się do niewoli bolszewickiej. Po zakoń-

czeniu wojny powrócił do Polski w 1921 r. i nadal uczył w stanisławowskim Gim-

nazjum, noszącym w okresie międzywojennym im. J. Piłsudskiego. Po zamknięciu 

polskiego gimnazjum przez okupantów sowieckich, uczył matematyki w sowieckiej 

szkole średniej z polskim językiem wykładowym. Po wkroczeniu Niemców został 

aresztowany przez gestapo 8.08.1941 r. wraz z innymi profesorami stanisławowskimi 

i rozstrzelany + 30. 09.1941 r. w Pawełczach k. Stanisławowa. (Olszewicz, 95; WUJO, 

52  -53; materiały Muzeum)

51. Jasiński Edward Jan, z Kęt, (1897  -1945), ucz. 1907  -16, abs. 1917, major pie-

choty WP, podpułkownik AK, inspektor Inspektoratu Rejonowego Lublin 

AK, dowódca 8 pp Leg. AK.

Po ukończeniu Gimnazjum powołany do 56 pp armii austr. (wadowickiego), 

ukończył szkołę ofi cerów rezerwy. Na froncie włoskim dostał się do niewoli i wstąpił 

do AgH we Włoszech i Francji. Do kraju powrócił w szeregach 52 pp SKres., w któ-

rym walczył w kampanii bolszewickiej. Zweryfi kowany jako por. piech. 1.06.1919 r., 

kapitanem mianowany 1.01.1927 r., na mjra awansował 19.03.1939 r. Służył m.in. 

w KOP i 20 pp Ziemi Krakowskiej, od połowy lat 30. w 32 pp w Modlinie i Dział-

dowie. Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych i srebrnym Krzyżem Zasługi. 

W kampanii jesiennej 1939 r. d  -ca baonu 32 pp w Armii „Modlin”, w obronie Mo-

dlina i Warszawy. Odznaczony Krzyżem Walecznych po raz 2 i 3. Po zakończeniu 

działań włączył się w konspirację SZP  -ZWZ, m.in. do 1941 r. komendant rejonu 

ZWZ w Krakowie, wskutek wielkiej wsypy ewakuowany do Warszawy, następnie 

przydzielony do Okręgu Lubelskiego AK, inspektor WSOP w Inspektoracie Puławy, 

następnie komendant Inspektoratu Rejonowego Lublin i d  -ca 8 pp Leg. AK. Z dniem 

11.11.1943 r. awansowany na stopień ppłka piech. a w lutym 1945 r. odznaczony 

orderem Virtuti Militari V kl. Aresztowany przez NKWD w październiku 1944 r., 

maltretowany w więzieniu na Zamku w Lublinie, gdzie przeszedł wyjątkowo okrutne 

śledztwo. Skazany na karę śmierci, na egzekucję wyniesiony na noszach częściowo 

sparaliżowany, zamordowany + 15.03.1945 r. strzałem w głowę. (materiały Muzeum)

52. Jetel Stanisław Wacław, z Jasienicy, (1882  -1940), ucz. 1894  -99, pułkownik 

st. sp. piechty WP.

Mieszkał we Lwowie, gdzie po agresji sowieckiej został aresztowany przez 

NKWD. Zamordowany na Ukrainie. (WLK, 160; materiały Muzeum)
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53. Jettmar Rudolf, z Zatora, (1888  -1919), ucz. 1901  -09, abs. 1909, prawnik, 

porucznik WP.

Zmarł + 14.12. 1918 r. w Szpitalu Wojskowym w Wadowicach (według innej wer-

sji w domu rodzinnym w Zatorze), pochowany na Cmentarzu Wojennym nr 463 w Za-

torze (w obrębie Cmentarza Parafi alnego). (Siwiec  -Cielebon I, 109; materiały Muzeum)

54. Jura Ignacy Władysław, z Łęk, (1913  -1940), ucz. 1923  -32 abs. 1934, podpo-

rucznik kawalerii WP.

W kampanii 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, jeniec obozu w Starobiel-

sku, zamordowany w Charkowie. Pośmiertnie awansowany został na stopień po-

rucznika WP. (WLK, 161; materiały Muzeum)

55. Kaczmarz Stefan Marian, z Sambora, (1895  -1939?40?), ucz. 1905  -07, żoł-

nierz LP, matematyk, docent doktor habilitowany UJK, adiunkt Politechniki 

Lwowskiej, porucznik rezerwy służby uzbrojenia WP.

Po ukończeniu dwóch klas w Gimnazjum w Wadowicach naukę kontynuował 

w II Gimnazjum w Tarnowie, gdzie złożył egz. dojrz. w 1913 r. W czasie nauki 

gimnazjalnej działał w skautingu. W l. 1913/14, 1918  -1922 studiował matematykę, 

fi zykę i chemię na WF UJ, gdzie uzyskał absolutorium 24.10.1922 r. Doktorat fi lo-

zofi i otrzymał w UJK 13.10.24 r. Od 13.08.1914 r. służył w 2 pp LP, od 1.09.1917 r. 

w 1 part. PKP, później internowany przez Austriaków. Od 15.11.1918 r. służył w Ba-

talionie Akademickim WP w Krakowie, zwolniony jako akademik, w 1920 r. zgłosił 

się jako ochotnik, po ukończeniu Szkoły Podchorążych Artylerii w Poznaniu przy-

dzielony do 6 pac, po zakończeniu działań wojennych bezterminowo urlopowany. 

Ppor. rez. art. mianowany 28.10.1925 r. ze starszeństwem z 1.07.1925 r., po przenie-

sieniu do korpusu ofi cerów uzbrojenia awansował 19.03.1939 r. na por. rez. uzbr. 

W rezerwie przeniesiony najpierw do 18 pap, a po ukończeniu kursu w Szkole Zbroj-

mistrzów w Warszawie do 10 Oddziału Służby Uzbrojenia w Przemyślu. Odznaczo-

ny był m.in. Medalem Niepodległości. W okresie międzywojennym pracował jako 

asystent w Akademii Górniczej w Krakowie (1921  -23) a od 1.10.1923 r. w Politech-

nice Lwowskiej. W l. 1933  -35 otrzymał państwowe stypendium na Uniwersytetach 

Cambridge w Anglii i w Getyndze w Niemczech. Był także nauczycielem III Gim-

nazjum we Lwowie. Zmobilizowany w 1939 r. zaginął w działaniach wojennych lub 

po ich zakończeniu. Według jednej z wersji prawdopodobnie dostał się do niewoli 

sowieckiej, według innych zginął w wyniku niemieckiego bombardowania w rejo-

nie Rozwadowa lub w walkach pod Umiastowem względnie Uniejowem. (Olszewicz, 

105; WUJO, 64; materiały Muzeum)
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56. Kalec Tadeusz Ignacy, z Wadowic, (1893  -1944), ucz. 1903  -11, abs. 1911, 

doktor praw, pracownik administracji państwowej.

W latach II wojny światowej w Warszawie, według dostępnych danych zginął w pierw-

szych dniach Powstania Warszawskiego. Brat Bolesława poległego w 1914 r. pod Mołotko-

wem – odnotowanego na tablicy w LO. (Siwiec  -Cielebon II, 82; materiały Muzeum)

57. Karasiński Cyprian, z Radoczy, (1895  -1915), ucz. 1905  -10, kapral LP.

Od 1914 r. służył w Legionach Polskich z przydziałem do II szwadronu ułanów 

II Brygady LP. Poległ + 13.06.1915 r. w bitwie pod Rokitną. Pośmiertnie odznaczony 

Krzyżem Niepodległości. (LSLP, 8; materiały Muzeum)

58. Karasiński Karol, z Kęt, (1894  -1915), ucz. 1904  -10, kapral LP.

Od 1914 r. służył w Legionach Polskich z przydziałem do II szwadronu ułanów 

II Brygady LP. + 3.06.1915 r. w Meranie. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepod-

ległości. (LSLP, 87; materiały Muzeum)

59. Karasiówna (Karaś) Zofi a Maria, z Makowa Podhalańskiego, (1904  -1942), ucz. 

1914  -19 (prywatystka), doktor wszech nauk lekarskich, działaczka społeczna.

Córka Andrzeja, lekarza w Makowie Podh. W Wadowicach ukończyła klasy 

II  -V, naukę kontynuowała w Krakowie, gdzie w 1922 r. złożyła egz. dojrz. Rozpoczęła 

studia na WL UJ, ale kontynuowała je na WL UAM w Poznaniu, gdzie 22.12.1928 r. 

uzyskała dyplom dra wnl. Pracowała w poradni Przeciwgruźliczo  -Jagliczej w Suchej 

Beskidzkiej i jako lekarz ogólny. Dodatkowo kształciła się w klinikach ginekologiczno-

 -położniczych w Krakowie, Berlinie i Warszawie oraz w stołecznej klinice chorób 

wewnętrznych, w Państwowej Szkole Higieny w Warszawie, oraz w Klinice Derma-

tologicznej UW i Szpitalu św. Łazarza. Związana była z ruchem lewicowym i MOPR. 

W czasie okupacji hitlerowskiej nadal pracowała w Suchej, udzielała pomocy uczestni-

kom konspiracji i przekazywała lekarstwa dla więźniów Oświęcimia. Popełniła samo-

bójstwo + 29.10.1942 r. Jej imię nadano jednej z ulic Suchej Beskidzkiej. Autorka zna-

nych pamiętników, opisujących zarówno jej drogę życiową, jak i realia życia ubogich 

warstw społeczeństwa regionu. (Gliński II, 211; materiały Muzeum)

60. Karaś Eugeniusz, z Wadowic, (1914  -1940), ucz. 1923  -1929, ekonomista-

 -handlowiec, podporucznik rezerwy piechoty WP.

Zmobilizowany w 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, jeniec obozu w Ko-

zielsku, zamordowany w Katyniu. Pośmiertnie awansowany na stopień porucznika 

WP. (WLK, 16; materiały Muzeum)
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61. Karbowiak Jan, z Biadek (Wielkopolska), (1895  -1942), ucz. 1915  -17, abs. 

1917, kapłan wyznania rzymsko  -katolickiego Archidiecezji Poznańskiej, 

w 1939 r. administrator par. Donaborów w pow. kępińskim.

Aresztowany przez Niemców 6.10.1941 r. i osadzony w obozie przejściowym 

w Konstantynowie k. Łodzi, 30.10.1941 r. przewieziony do KL Dachau, oznaczo-

ny nr 28297, wycieńczony skierowany został do tzw. transportu inwalidów, zmarł 

+ 6.05.1942 r. w KL Dachau. (Martyrologium I 180, toż IV 92; materiały Muzeum)

62. Kaszny (w Gimnazjum jako Kaschny) Franciszek Karol, z Brzezinki, 

(1897  -1940), ucz. 1907  -12 i 1916  -18, abs. 1918 (mat. woj.), major lotnictwa 

pilot PSP i RAF.

W latach I wojny światowej żołnierz LP, od 1918 r. w WP, służył w 1 plot. w War-

szawie, por. lot. 1.06.1919 r., kpt. lot. 1.07.1925 r. Na początku lat. 30. przeniesiony 

do 3 plot. w Poznaniu, kolejno d  -ca 35 eskadry i d  -ca II dywizjonu. Od początku 

1939 r. d  -ca oddziału portowego Bazy Lotniczej Poznań, mjr lot. 19.03.1938 r. Od-

znaczony m.in.: Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych i złotym Krzyżem 

Zasługi. Po zakończeniu kampanii 1939 r. przez Rumunię przedostał się do Francji, 

gdzie był polskim komendantem garnizonu lotniczego i Szkoły Pilotażu w St. Jean 

d’Angley. Podczas lotu szkoleniowego na samolocie LeO 20 zginął śmiercią lotnika 

+ 18.03.1940 r. w Varaize (Charento Inferienne) i pochowany został na cmentarzu 

w St. Jean d’Angley. (W niektórych źródłach podaje się datę śmierci: 19.03.1940 r., 

ale prawdopodobnie jest to data pogrzebu). Mjr F. Kaszny był pierwszym polskim 

lotnikiem poległym w II wojnie światowej poza granicami kraju. (PSZ, 303; KPŻP 

III, 130; materiały Muzeum)

63. Kayser Maciej, z Poznania, (1924  -1945), ucz. 1937  -39, żołnierz AK.

Syn kpt. Leona Leszka Kaysera, do 05.1939 r. d  -cy komp. gosp. 12 pp. Jako 

żołnierz AK w Warszawie, ujęty przez Niemców w pierwszych dniach Powsta-

nia Warszawskiego, od 28.08.1944 r. więzień KL Flossenbürg oznaczony nr 17834, 

przewieziony do KL Leitmeritz (Litomerice – Litomierzyce), zmarł + 27.01.1945 r. 

w KL Leitmeritz. (materiały Muzeum)

64. Kęsek Jan Franciszek, z Kęt, (1913  -1952), ucz. 1923  -31, abs. 1931, prawnik, 

sędzia Specjalnego Sądu Karnego, żołnierz Polskiego Państwa Podziemnego, 

major AK, NOW i NZW, prokurator Wojskowego Sądu Specjalnego Okręgu 

Śląskiego AK i Cywilnego Sądu Specjalnego Okręgowej Delegatury Rządu 

RP Śląsk, członek Stronnictwa Narodowego, prezes Okręgu Cieszyńsko-
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 -Podhalańskiego SN w konspiracji, żołnierz Narodowej Organizacji Woj-

skowej i Narodowego Związku Wojskowego.

Syn Franciszka, funkcjonariusza straży więziennej, m.in. naczelnika więzienia 

w Wadowicach. Ukończył studia na WP UJ, pracował w administracji państwowej 

po czym rozpoczął aplikację sędziowską w Apelacji Krakowskiej. W okresie okupacji 

hitlerowskiej w Wadowicach związany z konspiracją Młodzieży Wszechpolskiej, na-

stępnie w Tajnej Organizacji Narodowej, Organizacji „Ojczyzna” i NOW, w ramach 

której wszedł do AK. Prokurator podziemnego WSS Okręgu Śląskiego AK oraz CSS 

ODR Śląsk. Zastępca Delegata Rządu RP na Śląsk (podziemny wicewojewoda śląski), 

od 1945 r. kierownik polityczny Dzielnicy Śląskiej NZW (podziemny wojewoda ślą-

ski) równocześnie asesor sądowy SSK w Krakowie. Prawdopodobnie także komendant 

Obszaru III (Krakowskiego) NZW. Uczestnik działań na rzecz reaktywacji legalnej 

działalności Stronnictwa Narodowego w Polsce Ludowej. Aresztowany po raz pierw-

szy 27.07.1945 r. (lub 29.07.1945 r.) przez WUBP w Krakowie, wyrokiem WSR w Kra-

kowie z 27.09.1946 r. skazany na 3 lata więzienia, na podstawie amnestii zwolniony 

w 1947 r. Od 1948 r. członek – rezydent i jeden z organizatorów – sieci informacyjnej 

Rządu RP na wychodźstwie oraz emigracyjnego SN. Po raz drugi aresztowany przez 

WUBP w Katowicach w maju 1950 r. więziony w Katowicach, Krakowie oraz w spe-

cjalnym pawilonie więzienia MBP przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, 30.11.1951 r. 

skazany przez WSR Katowice na karę śmierci, rozstrzelany + 1.04.1952 r. w Katowi-

cach, pochowany w kwaterze więziennej Cmentarza w Katowicach  -Panewnikach. 

(Brat Władysława Stanisława Kęska – zob. niżej). (materiały Muzeum)

65. Kęsek Władysław Stanisław, z Jasła, (1918  -1946), ucz. 1929  -36, żołnierz 

Polskiego Państwa Podziemnego, major AK, NOW i NZW, członek Stron-

nictwa Narodowego, komendant inspektoratu Cieszyńsko  -Podhalańskiego 

i Okręgu Narodowej Organizacji Wojskowej, wyznaczony na komendanta 

Okręgu Śląskiego NOW, później komendant Okręgu Cieszyńsko  -Śląskiego 

Narodowego Związku Wojskowego.

Syn Franciszka, funkcjonariusza straży więziennej, m.in. naczelnika więzienia w Wa-

dowicach. Po ukończeniu nauki gimnazjalnej słuchacz Szkoły Podchorążych Piechoty, 

uczestnik kampanii jesiennej 1939 r. w stopniu podchorążego. W okresie okupacji hi-

tlerowskiej w Wadowicach związany z konspiracją Młodzieży Wszechpolskiej, następnie 

w Organizacji „Ojczyzna”, Tajnej Organizacji Narodowej i NOW, w ramach której wszedł 

do AK. Komendant Inspektoratu a następnie Okręgu Cieszyńsko  -Podhalańskiego NOW, 

dowódca sił taktycznych NOW  -NZW Okręgu Cieszyńsko  -Podhalańskiego. Aresztowa-

ny przez WUBP Kraków 3.08.1945 r., wyrokiem WSR w Krakowie z 24.04.1946 r. skaza-
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ny na 2 lata więzienia, zwolniony – ofi cjalnie „na mocy amnestii” w rzeczywistości „na 

wabia”, gdyż UB miało nadzieję, że doprowadzi śledzących go agentów do nieujawnio-

nych członków siatki konspiracyjnej NOW  -NZW. Zagrożony ponownym aresztowa-

niem popełnił samobójstwo + 28.06.1946 r. w Wadowicach. (Brat Jana Franciszka Kęska 

– zob. wyżej). (materiały Muzeum)

66. Klaja Gustaw, (1899  -1940), ucz. 1902/03, nauczyciel szkół powszechnych, 

kierownik Szkoły Powszechnej w Straconce k. Białej.

Aresztowany w Straconce 23.04.1940 r. i zesłany do KL Dachau a następnie 

przeniesiony do KL Mauthausen  -Gusen. Zmarł + 20.10.1940 r. w KL Mauthausen. 

(Nauczyciele śląscy, 66; materiały Muzeum)

67. Kohut vel Kogut Stanisław Aleksander, z Brzeszcz, (1914  -1944), ucz. 

1924  -32, abs. 1932, kapitan lotnictwa pilot PSP, squadron leader (major) 

RAF.

Po ukończeniu Gimnazjum uczył się w SPL w Warszawie (grupa techniczna) 

– absolwent IV promocji, przydzielony do 2 Bazy Lotniczej w Krakowie. Po zakoń-

czeniu kampanii jesiennej 1939 r. przedostał się do Francji a następnie do Wlk. Bry-

tanii, gdzie zgłosił się do personelu latającego Polskich Sił Powietrznych. Po ukoń-

czeniu kursu pilotażu podstawowego i myśliwskiego był pilotem a później d  -cą 

eskadry w 307 dywizjonie myśliwców nocnych w Church Fenton. Zginął śmiercią 

lotnika + 2.12.1944 r., podczas oblatywania samolotu DH „Mosquito” po kapital-

nym remoncie. Pochowany na Cmentarzu Wojennym lotników polskich w Newark, 

sekcja N grób 326 a. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych. (PSZ, 305; 

KPŻP III, 138; materiały Muzeum)

68. Kolber Stanisław, z Inwałdu, (1892  -1944), ucz. 1903  -11, abs. 1911.

Więzień KL Auschwitz, oznaczony nr 191570, przeniesiony do KL Natzweiler, 

zmarł + 14.10.1944 r. w KL Natzweiler. (materiały Muzeum)

69. Kołodziejczyk Alojzy Tomasz, z Brodów k. Kalwarii Zebrzydowskiej, 

(1912  -1940), ucz. 1925  -32, abs. 1932, urzędnik pocztowy, porucznik rezer-

wy piechoty WP.

W 1939 r. zmobilizowany do 12 pp, dostał się do niewoli sowieckiej, uwięziony 

w obozie w Kozielsku, zamordowany w Katyniu. Niezidentyfi kowany podczas eks-

humacji. Pośmiertnie awansowany na stopień porucznika WP. (WLK, 174; mate-

riały Muzeum)
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70. Kołomłocki Władysław Tadeusz, z Wadowic, (1892  -1939), ucz. 1902  -05, 

harcerz, harcmistrz ZHP, nauczyciel gimnazjalny, działacz społeczny, ma-

larz, publicysta i regionalista, porucznik rezerwy piechoty WP.

Syn Tadeusza, prof. Gimnazjum w Wadowicach a następnie II Szkoły Realnej 

w Krakowie, w okresie międzywojennym w Państwowej Szkole Budowniczej i Mier-

niczej w Poznaniu. Po ukończeniu trzech klas w Gimnazjum w Wadowicach naukę 

kontynuował w III Gimnazjum im. Króla Jana II Sobieskiego w Krakowie, gdzie zło-

żył egz. dojrz. 9.06.1910 r. W l. 1910  -14 studiował na WF UJ uzyskując absolutorium 

6.02.1920 r. W r. akad. 1913/14 ukończył także w UJ Kurs Naukowy dla Kandyda-

tów na Nauczycieli Gimnastyki w Szkołach Średnich a w 1917 r. starał się o uzyska-

nie uprawnień do nauczania fi lozofi i i pedagogiki w szkołach średnich. Od 1912 r. 

organizator drużyn skautowych w Galicji (okolice Lwowa i Krakowa), w 1920 r. 

w stopniu podharcmistrza (po weryfi kacji harcmistrz) drużynowy i komendant 

Hufca w Krakowie. W latach I wojny światowej żołnierz i podofi cer (sierżant) w 13 

komp. IV baonu 2 pp LP a następnie w oddziale kartografi cznym 2 pp LP. Od listopa-

da 1918 r. w krakowskim Batalionie Akademickim. Odznaczony był m.in. Krzyżem 

Niepodległości i Krzyżem Walecznych. Po zakończeniu działań wojennych krótko 

nauczyciel gimnazjów krakowskich oraz pracownik Instytutu Biologicznego UJ, na-

stępnie objął posadę nauczyciela w Seminarium Nauczycielskim w Wagrowcu. W l. 

1921  -1939 profesor Gimnazjum w Gostyniu, uczył: geografi i, przyrody, rysunków 

i gimnastyki. Był w l. 1933  -34 drużynowy 3 DH w Gostyniu później członek Komen-

dy Hufca Harcerzy Gostyń. Był także redaktorem naczelnym regionalnego pisma 

polityczno  -społecznego „Orędownika Gostyńskiego”. Zginął + 3.09.1939 r. w Śro-

dzie Wielkopolskiej (wg niektórych źródeł: 4.09.1939 r. Środa Poznańska, podawane 

także błędne m. śmierci: Gostyń). Jego imię nadano Hufcowi ZHP w Gostyniu oraz 

jednej z ulic miasta. (SzSz III, 87; materiały Muzeum)

71. Kozak Włodzimierz, z Wadowic, (1915  -1945), ucz. 1926  -35, abs. 1935, 

podchorąży WP, żołnierz 2 AWP.

Po złożeniu egzaminu dojrzałości w r. szk. 1935/36 ukończył VII kurs Szkoły 

Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie i otrzymał przydział do 75 pp w Ka-

towicach. W szeregach tego pułku brał udział w kampanii jesiennej 1939 r. W 1945 r. 

wcielony do 30 pp 2 AWP, jako d  -ca plut. w stopniu kpr. pchor. poległ + 24.04.1945 r. 

w rej. Leppersdorf na Łużycach, pochowany na Cmentarzu Wojennym w Zgorzel-

cu. (KPŻP IV, cz. 1 A  -M, 290; Księga Poległych na Polu Chwały. Żołnierze Ludowe-

go Wojska Polskiego polegli, zmarli z ran i zaginieni w czasie drugiej wojny światowej 

w latach 1943  -1945, Wydawnictwo MON, Warszawa 1974, 355; materiały Muzeum)
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72. Kramer Emil Jan, ze Szczyrzyca, (1891  -1916), ucz. 1902  -1905, kapral armii 

austro  -węgierskiej.

W Gimnazjum w Wadowicach ukończył trzy klasy. Naukę kontynuował w Gim-

nazjum w Bochni, gdzie złożył egz. dojrz. w 1911 r. W l. 1911/12 i 1913/14 studiował 

na WF UJ. Po wybuchu wojny zmobilizowany do armii austro  -węgierskiej, w stopniu 

kaprala poległ + 16.10.1916 r. na froncie włoskim. (Perkowska, 148; materiały Muzeum)

73. Krämer Andrzej, (1923  -1943), ucz. 1935  -39, starszy szeregowy, pilot Luft -

waff e.

Syn st. przod. PP Karola Krämera, sekretarza Komendy Powiatowej Policji Pań-

stwowej w Wadowicach, więźnia Ostaszkowa zamordowanego w 1940 r. w Kalininie 

(Twerze) i pochowanego w Miednoje. W czasie wojny pozostała w Wadowicach ro-

dzina Krämerów uznana została przez Niemców z racji pochodzenia za Reichsdeut-

schów. Andrzej – wtedy Andreas – powołany został do służby w armii niemieckiej 

i wcielony do Luft waff e (Wojsk Powietrznych). Zmarł tragicznie w Berlinie w 1943 r., 

pochowany został na Cmentarzu Parafi alnym w Wadowicach, sektor XIV, grób 69. 

(materiały Muzeum)

74. Król Marian Jan, z Andrychowa, (1911  -1939), ucz. 1922  -30, podporucznik 

rezerwy piechoty WP.

Ukończył SPRP i mianowany został ppor. piech. rez. 1.01.1936 z przydziałem 

do 12 pp. Zmobilizowany w 1939 r. objął stanowisko d  -cy plut. w 2 komp. ckm 12 

pp i walczył pod Pszczyną i Rajskiem, poległ + 4.09.1939 r. w bitwie pod Rajskiem. 

(materiały Muzeum)

75. Krzemień Władysław, z Brzezinki, (1895  -1919), ucz. 1910  -14 i 1917/18, 

abs. 1918 (pryw.), podchorąży WP.

Od listopada 1918 r. w szeregach Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej – 12 pp. 

Jako szeregowiec i podchorąży brał udział w walkach na froncie ukraińskim. Wsku-

tek choroby zmarł + 2.07.1919 r. w Jaworowie. (LS 1918  -20, 434; materiały Muzeum)

76. Kubielas Julian, z Lachowic, (1899  -1943), ucz. 1911  -14, żołnierz LP, starszy 

sierżant piechoty WP, żołnierz AK.

Członek I WDS, po wybuchu I wojny światowej jako uczeń aresztowany i przez 

3 mies. osadzony w więzieniu wojskowym w Krakowie. 5.04.1915 r. wstąpił o Le-

gionów Polskich i walczył w szeregach 2 pp LP w kampanii besarabskiej, ranny. Po 

wyleczeniu w szeregach 6 pp LP na Wołyniu. Po tzw. „kryzysie przysięgowym” po-
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nownie w 2 pp LP, wraz z którym przebił się przez front pod Rarańczą. Jako pod-

ofi cer II KP walczył pod Kaniowem i dostał się do niewoli niemieckiej. Powrócił do 

Polski 12.02.1919 r. i wstąpił do WP, uczestniczył w wojnie polsko  -bolszewickiej. 

Do 1924 r. pełnił służbę wojskową w Warszawie, następnie w 3 psp w Bielsku, aż do 

przejścia w stan spoczynku 31.03.1934 r. Odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległo-

ści, Krzyżem Walecznych i brązowym Krzyżem Zasługi. Pracował jako rachmistrz 

w Kasie Chorych w Bielsku. Zmobilizowany w 1939 r. do macierzystego pułku, ran-

ny w kampanii jesiennej, do końca października 1939 r. leczył się w szpitalu w Rado-

miu. Po powrocie do Żywca współzałożyciel grupy konspiracyjnej, która połączyła 

się z TOW i weszła do ZWZ i AK. Aresztowany 12.07.1943 r. w Żywcu, przewieziony 

do KL Auschwitz jako więzień Politische Abteilung (obozowe gestapo), rozstrzela-

ny pod ścianą śmierci + 2.06.1943 r. w KL Auschwitz, (w niektórych źródłach data 

śmierci 12.06.1943 r.). (materiały Muzeum)

77. Kuś Józef Michał, z Nidku, (1886  -1940), doktor wszech nauk lekarskich, 

podpułkownik służby zdrowia WP.

W czasie kampanii 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, osadzony w obozie 

w Starobielsku, zamordowany w Charkowie. Pośmiertnie awansowany na stopień 

pułkownika WP. (WLK, 185  -186; Gliński I, 214  -215; materiały Muzeum)

78. Lachendro Julian, z Wieprza, (1895  -1941), ucz. 1907  -15, abs. 1915, doktor 

praw, sędzia grodzki, kierownik Sądu Grodzkiego w Zakliczynie.

Przywieziony do KL Auschwitz pierwszym transportem z więzienia w Tarnowie 

14.06.1940 r., oznaczony nr 265, zmarł + 13.02.1941 r. w KL Auschwitz. (materiały 

Muzeum)

79. Lisko Czesław Jan, z Wadowic, (1899  -1940), ucz. 1909  -17, abs. 1917, praw-

nik, porucznik rezerwy intendent WP.

Zmobilizowany w 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, jeniec obozu w Sta-

robielsku, zamordowany w Charkowie. Pośmiertnie awansowany na stopień porucz-

nika WP. (WLK, 190  -191; materiały Muzeum)

80. Lisowski Stanisław, ze Stanisławowa, (1898  -1920), abs. 1916, podporucznik 

piechoty WP.

Jako uczeń Gimnazjum w Stanisławowie, gdzie ukończył sześć klas, wcielony zo-

stał w kwietniu 1916 r. do armii austr. W Gimnazjum w Wadowicach zapisany do kl. 

VIII w r. szk. 1916/17 zdał maturę wojenną 2.10.1916 r. Walczył na froncie rosyjskim 
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w okolicach Czortkowa, następnie przeniesiony na front niemiecko  -francuski, brał 

udział w walkach pod Verdun. Po upadku Austro  -Węgier przedostał się do Stanisła-

wowa i wstąpił do POW, ujęty i uwięziony przez Ukraińców. Po uwolnieniu w związku 

z ofensywą polską, z oddziałem POW uczestniczył w pościgu za wojskami ukraiński-

mi aż do Tłumacza. Następnie wstąpił do WP i w szeregach 19 pp Odsieczy Lwowa 

walczył na froncie bolszewickim, awansowany do stopnia ppor. piech. Wyróżnił się 

w walkach III baonu 19 pp 18.02.1920 r. pod Deraźnią, 21  -24.02.1920 r. pod Śmiłówką 

i Czereszenką, 18.03.1920 r. pod Wójtowcem. W czasie odwrotu wojsk polskich spod 

Kijowa poległ + 30.06.1920 r. pod Zasławiem. Pośmiertnie odznaczony został Orde-

rem Virtuti Militari 5 kl. (LS 1918  -20, 488; SBVM II, cz. 2, 117; materiały Muzeum)

81. Löwy (Loewy) Jan, z Kęt, (1902  -1942), ucz. 1914  -20, abs. 1920, doktor 

wszech nauk lekarskich.

Po ukończeniu szkoły ludowej w Kętach naukę gimnazjalną rozpoczął w Biel-

sku, gdzie ukończył dwie klasy. Później uczeń Gimnazjum w Wadowicach. Po zło-

żeniu egz. dojrz. studiował na WL UW, gdzie uzyskał absolutorium 22.03.1926 r. 

a dyplom dra wnl 15.12.1926 r. Jeszcze w okresie nauki gimnazjalnej zgłosił się 

ochotniczo w 1919 r. do WP i służył w 1 paw w Krakowie w okresie wojny z Ukraiń-

cami. Po raz kolejny zgłosił się ochotniczo do Baonu „Krakusów” podczas ofensywy 

bolszewickiej w lecie 1920 r. Po studiach przez kilka lat pracował jako lekarz ogólny 

w Wiśle, od połowy lat 30. był lekarzem ogólnym i szkolnym w Czechowicach. Po 

wybuchu II wojny światowej ewakuował się na wschód i znalazł się w strefi e okupacji 

sowieckiej. Szczegółowe jego losy nie są znane, wiadomo jedynie, że przesiedlony 

został do Azji Zachodniej, nie zgłosił się do Armii Polskiej gen. Andersa i zmarł + 

w 1942 r. na tyfus plamisty. (Gliński III, 208  -09 i 210  -211; materiały Muzeum)

82. Łasak Józef Alojzy, z Tarnawy Dolnej, (1891  -1940), ucz. 1906  -1914, abs. 

1914, doktor praw, porucznik rezerwy saperów WP.

W kampanii 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, więziony w obozie w Ko-

zielsku, zamordowany w Katyniu. Zidentyfi kowany pod nr AM 2359. Pośmiertnie 

awansowany na stopień kapitana WP. (WLK, 192  -193; materiały Muzeum)

83. Michałkiewicz Mieczysław, z Ulanowa, (1888  -1945), prof. Gimnazjum 

1912  -19, pedagog, doktor fi lozofi i, polonista i fi lolog klasyczny, działacz 

społeczny i polityczny.

Studiował język polski i języki klasyczne na WF UJ, uzyskując w 1912 r. abso-

lutorium a w 1916 r. doktorat. Pracę pedagogiczną rozpoczął w Gimnazjum w Wa-
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dowicach, gdzie działał także jako opiekun skautingu i członek Strzelca. W 1919 r. 

przeniesiony do Gimnazjum im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu, równocześnie 

uczestnik akcji plebiscytowych na Warmii i Mazurach oraz Górnym Śląsku. Dzia-

łacz ruchu ludowego, od 1920 r. w PSL „Piast”, jeden z liderów organizacji w Wiel-

kopolsce, a także członek Rady Naczelnej (1923  -31) i sekretarz Zarządu Głównego 

(1925  -28). Był redaktorem i wydawcą „Włościanina” organu Związku Włościan 

a następnie PSL „Piast”, później wydawał „Piasta Wielkopolskiego” i „Wieś”. Współ-

organizator Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej i Wielkopolskiego Związku 

Młodzieży Wiejskiej. W 1928 r. przeniesiony do Skierniewic, ale posady nie objął 

wybrany posłem na Sejm RP. Zwolennik współpracy ruchu ludowego z sanacją, 

przeciwnik Centrolewu. Ponownie wybrany posłem w 1930 r. sekretarz Prezydium 

Parlamentarnego Klubu Posłów i Senatorów Chłopskich. W lutym 1932 r. wystąpił 

z SL zakładając Narodowo  -Chłopskie Stronnictwo Agrarne, późniejsze Chłopskie 

Stronnictwo Rolnicze. Uczestniczył w kampanii jesiennej 1939 r. w obronie War-

szawy, po krótkim powrocie do Poznania przeniósł się do Krakowa, gdzie uczest-

niczył w tajnym nauczaniu. Aresztowany w 1942 r. przez Sipo und SD, wieziony na 

Montelupich w Krakowie, przewieziony 3.07.1943 r. do KL Auschwitz a następnie do 

KL Buchenwald, ostatnio według niektórych danych w KL Flossenbürg, wyzwolony, 

zmarł z wycieńczenia + 13.05.1945 r. w Neuburg von Wald. (Olszewicz, 168; SBRL, 

264  -265; materiały Muzeum)

84. Migdałek Eugeniusz, z Zatora, (1889  -1940), ucz. 1900  -1905, major st. sp. 

administracji służby zdrowia WP.

W kampanii 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, jeniec obozu w Starobiel-

sku, zamordowany w Charkowie. Pośmiertnie awansowany na stopień podpułkow-

nika WP. (WLK, 199  -200; materiały Muzeum)

85. Miklaszewski Marian Jan, z Zembrzyc, (1912  -1939), ucz. 1923?1926-

 -1931, abs. 1931, prawnik, radca prawny Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Cieszynie.

Studiował na WPiA UJ, gdzie w 1937 r. uzyskał tytuł magistra praw. Od 

1.01.1938 r. objął posadę radcy prawnego w Dyrekcji Lasów Państwowych w Cie-

szynie. W czasie najazdu hitlerowskiego ewakuowany wraz DLP, po zakończeniu 

działań wojennych powrócił do Cieszyna. Aresztowany przez Gestapo – prawdo-

podobnie w ramach pierwszej akcji antypolskiej przed 11 listopada – zamordowany 

połowie listopada 1939 r. w zbiorowej egzekucji w Sosnowcu i pochowany na miej-

scowym cmentarzu.(WUJO, 107; materiały Muzeum)
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86. Mirosławski (do 1937 r. – zatem także w Gimnazjum – Mydlarz) Maciej, 

z Inwałdu, (1892  -1940), ucz. 1904  -06, agronom, urzędnik prywatny, podpo-

rucznik rezerwy intendent WP.

W kampanii 1939 r. wzięty do niewoli sowieckiej, osadzony w obozie w Ko-

zielsku, zamordowany w Katyniu. Zidentyfi kowany pod nr AM 2671. Pośmiertnie 

awansowany na stopień porucznika WP. Ojciec Zdzisława – zob. niżej. (WLK, 202-

 -203; materiały Muzeum)

87. Mirosławski Zdzisław, z Częstochowy, (1922  -1942?43?), ucz.1935  -39, żoł-

nierz AK.

Syn Macieja – zob. wyżej. „Żołnierz Armii Krajowej. Zginął w hitlerowskim 

obozie koncentracyjnym” – napis na grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Parafi al-

nym w Wadowicach. (materiały Muzeum)

88. Miśko Tadeusz, z Harbutowic, (1889  -1940), ucz. 1899  -03, leśnik, porucznik 

rezerwy piechoty WP.

Zmobilizowany w 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, osadzony w obozie 

w Kozielsku, zamordowany w Katyniu. Zidentyfi kowany pod nr AM 2807. Pośmiert-

nie awansowany na stopień kapitana WP. (WLK, 203; materiały Muzeum)

89. Mizera Ignacy, z Zagórnika, (1902  -1940), ucz. 1913  -18, agronom, podpo-

rucznik rezerwy saperów WP.

W 1939 r. wzięty do niewoli sowieckiej, jeniec obozu w Starobielsku, zamor-

dowany w Charkowie. Pośmiertnie awansowany na stopień porucznika WP. (WLK, 

204; materiały Muzeum)

90. Mojmir (do 3.10.1900 – zatem także w Gimnazjum – Biesik) Herman, z Wi-

lamowic, (1874  -1918), ucz. 1884  -88, doktor wszech nauk lekarskich, prof. 

I GR w Krakowie i asystent UJ.

Po złożeniu matury w Gimnazjum św. Anny w Krakowie od 1893 r. studio-

wał na WL UJ, uzyskując 3.11.1900 r. dyplom doktorski. Od 13.02.1900 r. był asy-

stentem na UJ. 20.09.1905 r. złożył egzamin nauczycielski i uzyskał uprawnienia 

do nauczania w szkołach średnich z polskim i niemieckim językiem wykłado-

wym i od 22.08.1906 r. pracował jako nauczyciel/profesor wychowania fi zycznego 

w I Gimnazjum Realnym (Wyższej Szkole Realnej) w Krakowie. Znany propagator 

i animator skautingu, organizator drużyny skautowej (VI Krakowskiej Drużyny 

Skautowej) w I GR w 1911 r., autor podręczników skautowych. Zmarł w 1918 r., 
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pochowany na Cmentarzu Rakowickim (wojskowym) w kwaterze 33 a, nr grobu 

2/49. (materiały Muzeum)

91. Moskalewicz (do 1919 – zatem także w Gimnazjum – Moskal) Władysław, 

z Wadowic, (1897  -1942), ucz. 1907  -15, farmaceuta, kapitan służby zdrowia WP.

Aresztowany przez Niemców i uwięziony na Pawiaku, rozstrzelany + 2.03.1942 r. 

w Palmirach, (wg niektórych publikacji 5.03.1942 r.). (Gliński III, 238  -239, Siwiec-

 -Cielebon II, 93; materiały Muzeum)

92. Mroziński (do 1922 – zatem także w Gimnazjum – Pukło) Kazimierz, 

z Wadowic, (1898  -1940), ucz. 1909  -11, major artylerii WP.

Wzięty do niewoli sowieckiej w kampanii jesiennej 1939 r. wraz z ofi cerami gar-

nizonu lwowskiego wbrew porozumieniu kapitulacyjnemu podpisanemu przez gen. 

Władysława Langnera, jeniec obozu w Starobielsku, zamordowany w Charkowie. 

Pośmiertnie awansowany na stopień podpułkownika WP. (WLK, 206  -207; materiały 

Muzeum)

93. Mroziński Michał, z Wadowic, (1888  -1916), ucz. 1903  -11, farmaceuta, ka-

pral LP.

Po ukończeniu sześciu klas Gimnazjum rozpoczął praktykę farmaceutyczną 

i studiował farmację. Przed wybuchem I wojny światowej należał do oddziału ZS 

w Wadowicach i jako strzelec wstąpił do I Brygady Legionów Polskich, w walkach 

awansował do stopnia kaprala. Ostatnio służył w 1 kompanii VI Baonu LP. Poległ 

+ 4.07.1916 r. pod Kostiuchnówką. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległo-

ści. (LSLP, 141; Siwiec  -Cielebon II, 84; materiały Muzeum)

94. Mydlarz Jan, z Zagórnika, (1894  -1945?), ucz. 1905  -15, abs. 1915, nauczy-

ciel, były porucznik rezerwy piechoty WP.

W 1945 r. jako Niemiec aresztowany przez Rosjan i wywieziony do ZSRS, gdzie 

według dostępnych danych zmarł w łagrze. (Józef Herzog, „Krzyż Niepodległości. 

Wspomnienia ze służby w Legionach”, Nowy Jork 1994   - Kraków 2001; Siwiec  -Cielebon 

II, 93; materiały Muzeum)

95. Nowak Adam Otton, ze Stanisławowa, (1893  -1940), ucz. 1906  -12, abs. 

1912, kapitan administracji służby zdrowia WP.

W kampanii 1939 r. wzięty do niewoli sowieckiej i osadzony w obozie w Staro-

bielsku, zamordowany w Charkowie. (WLK, 212; materiały Muzeum)
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96. Pachoński Józef, ze Skawiny, (1892  -1914), ucz. 1902  -1907, żołnierz Legio-

nów Polskich.

W wadowickim Gimnazjum ukończył pięć klas. Naukę kontynuował w Krako-

wie, gdzie także działał w organizacjach niepodległościowych pod pseud. „Szkot”. 

W l. 1912  -14 studiował na WP UJ. Po wybuchu wojny wstąpił do Legionów Polskich 

i jako żołnierz I Brygady poległ + 22.12.1914 r. pod Łowczówkiem. (Perkowska, 149; 

materiały Muzeum)

97. Pająk Albin, (1897  -1939), ucz. 1909  -14, major artylerii WP.

W kampanii jesiennej 1939 r. I z  -ca d  -cy 1 dywizjonu pomiarów artylerii z To-

runia, poległ + 4.09.1939 r. w rejonie Aleksandrowa Kujawskiego, pochowany w mo-

gile zbiorowej na cmentarzu w Zbrachlinie. Odznaczony m.in. Krzyżem Walecz-

nych, Medalem Niepodległości i srebrnym Krzyżem Zasługi. (KPŻP I, cz. 2 N  -Z, 45; 

Siwiec  -Cielebon II, 74; materiały Muzeum)

98. Paśnik Julian, z Radoczy, (1906  -1945), ucz. 1919  -28, abs. 1928, urzędnik, 

podporucznik rezerwy piechoty WP.

Ukończył szkołę podchorążych rezerwy, mianowany ppor. rez. piech. 1.01.1932 

i przydzielony do 84 pp w Łunińcu (Polesie). Pracował jako urzędnik. W czasie II 

wojny światowej aresztowany przez Niemców i osadzony w KL Mauthausen, gdzie 

zginął + 1.02.1945 r. (materiały Muzeum)

99. Pawłowski Zbigniew, z Wadowic, (1898  -1942), ucz. 1911/12, urzędnik.

W okresie międzywojennym pracował jako urzędnik. W okresie okupacji zwią-

zany z konspiracją ZWZ. Aresztowany w Nowym Sączu w 1941 r., więzień Sipo und 

SD w Krakowie przy ul. Pomorskiej i więzienia Montelupich, przewieziony do KL 

Auschwitz ostatnim transportem z roku 1941 w dniu 29.12.1941 r., oznaczony nu-

merem 25108. Zmarł + 21.03.1942 r. w KL Auschwitz. (materiały Muzeum)

100. Peters Adam Marian, z Krakowa, (1887  -1940), doktor wszech nauk lekar-

skich, od początku lat. 30 lekarz miejski i powiatowy w Wadowicach, lekarz 

szkolny Gimnazjum i Liceum im. M. Wadowity w latach 1937  -39.

Dyplom dra wnl uzyskał w 1914 r. Pracę rozpoczął w Wadowicach skąd zmobi-

lizowany został do armii austriackiej. Do Wadowic przybył w 1931 r. z Brzeska i objął 

posadę lekarza powiatowego. W roku szk. 1931/32 był wiceprezesem Komitetu Ro-

dzicielskiego Gimnazjum. Od 30.10.1937 r. mianowany lekarzem szkolnym, stano-

wisko to zajmował do czasu zamknięcia szkoły przez Niemców w czasie wojny. Or-
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ganizator drużyny PCK w Wadowicach. Aresztowany przez Niemców wiosną 1940 r. 

w ramach Inelligenzaktion i zesłany 26.05.1940 r. do KL Dachau skąd 16.08.1940 r. 

przewieziony do KL Mauthausen, gdzie oznaczony nr 12714. Według zapisu w księ-

dze metrykalnej parafi i ONMP w Wadowicach zmarł + 27.12.1940 r. w KL Mau-

thausen. Urnę z prochami pochowano na Cmentarzu Parafi alnym w Wadowicach. 

(Studnicki, Cmentarz, 122; Studnicki, Kto, 189; materiały Muzeum)

101. Piękoś Ludwik, z Sokołowa pow. Kolbuszowa, (1896  -1916), abs. 1915, sier-

żant LP.

Jako uczeń I Gimnazjum w Rzeszowie wraz z przyjacielem Leopoldem Kulą „Li-

sem” uczestniczył pod pseud. „Bosak” w działalności niepodległościowej. 4.08.1914 r. 

wstąpił do Legionów Polskich i wcielony został do 3 komp. VI baonu LP. Maturę 

wojenną złożył w wadowickim Gimnazjum 24.02.1915 r. Uczestniczył we wszystkich 

walkach I Brygady LP do lata 1916 r. awansując do stopnia sierżanta i obejmując 

dowództwo 3 plutonu w 3 komp. por. Lisa  -Kuli. W bitwie pod Kostiuchnówką, Ro-

sjanie po zajęciu Polskiej Góry podjęli próbę okrążenia 7 pp LP. Podczas kontrataku 

legionistów sierż. Piękoś jako pierwszy dotarł do linii zasieków, gdzie został ciężko 

ranny i wskutek ran zmarł + 4.07.1916 r. Pośmiertnie odznaczony m.in.: Orderem 

Virtuti Militari 5 kl., Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych dwukrotnie. 

(LSLP, 160; SBVM II, cz. 2, 164; materiały Muzeum)

102. Pikoń Stanisław, (1896  -1939), ucz. 1908  -12, kapitan intendent WP.

W czasie nauki gimnazjalnej członek 1 WDS. Od listopada 1918 r. w WP, służył 

w intendenturze, najpierw w 1 dtab, później w 36 pp Legii Akademickiej a później w De-

partamencie Intendentury MSWojsk., por. int. 1.06.1921 r., kpt. int. 19.03.1937 r. Odzna-

czony m.in. srebrnym Krzyżem Zasługi. W kampanii jesiennej 1939 r. ofi cer administra-

cyjny 7 baonu panc. z Grodna. Poległ + 11.09.1939 r. w Brańsku, pochowany został na 

Cmentarzu Wojennym w Domanowie. (KPŻP I, cz. 2 N  -Z, 71; materiały Muzeum)

103. Piórek Stanisław Łukasz, z Laskowej, (1914  -1942), ucz. 1924  -32, abs. 1932, 

kapral podchorąży nawigator lotnictwa PSP, sergeant RAF.

W Wielkiej Brytanii przydzielony do PSP, skierowany na szkolenie do 18 Opera-

tional Training Unit (Oddziału Wyszkolenia Bojowego), gdzie 27.09.1943 r. podczas 

lotu szkoleniowego (na jednym silniku) na samolocie Vickers Wellington III, w wy-

niku awarii silnika został ciężko ranny gdy samolot rozbił się w Everton Village (Not-

tinghamshire). Zmarł + 28.09.1943 r., pochowany na Cmentarzu lotników polskich 

w Newark, sekcja M, gr. 319. (PSZ, 318; KPŻP III, 227; materiały Muzeum)
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104. Podkul Jan, z Nowosiółki, (1893  -1942), ucz. 1907/08, kapłan wyznania 

rzymsko  -katolickiego, salezjanin, dyrektor zakładu salezjańskiego i kierow-

nik szkoły zawodowej przy domu zakonnym w Kielcach.

Syn Macieja Podkula, kościelnego wadowickiego kościoła parafi alnego pw. 

ONMP, zmarłego w 1943 r. i pochowanego na wadowickim cmentarzu parafi alnym. 

Aresztowany 28.05.1941 i więziony w Kielcach, przewieziony 30.07.1941 r. do KL 

Auschwitz, oznaczony nr 19088, m.in. zaopatrywał na ostatnią drogę umierającego 

21.05.1942 r. w obozie redemptorystę, redaktora „Homo Dei”, ks. Kazimierza Smo-

rońskiego. Wskutek panującej w obozie epidemii zarażony tyfusem, przewieziony 

5.06.1942 r. do KL Dachau, oznaczony nr 30268, zmarł + 15.06.1942 r. w KL Dachau. 

(Martyrologium I, 243, toż V, 124, 127, 151  -152, 397; materiały Muzeum)

105. Radoniewicz Julian Jan, ze Żmigrodu Nowego, (1895  -1940), ucz. 1907  -10, 

kapitan rezerwy piechoty WP / nadkomisarz PP.

Podczas kampanii jesiennej 1939 r. wzięty do niewoli sowieckiej i osadzony w obozie 

w Ostaszkowie, zamordowany w Twerze (Kalininie) i pochowany w Miednoje. Pośmiert-

nie awansowany na stopień podinspektora PP. (WLK, 226  -227; materiały Muzeum)

106. Reimschüssl vel Reimschüsll Zygmunt, z Czarnego Dunajca, (1907  -1939), 

ucz. 1919  -23?(26?), urzędnik, podporucznik rezerwy piechoty WP.

Maturę uzyskał w Gimnazjum Państwowym w Bielsku, następnie studiował na 

WP UJ, ale z przyczyn rodzinnych studia musiał przerwać. Był sekretarzem w Semi-

narium Nauczycielskim Żeńskim w Kętach a później w Państwowym Gimnazjum 

i Liceum Koedukacyjnym w Kętach. Pracował także jako księgowy Fabryki Wyrobów 

Wełnianych Edwarda Zajączka. Po ukończeniu przeszkolenia w BPRP nr 5 otrzymał 

przydział do 3 psp w Bielsku, ppor. piech. rez. mianowany 1.01.1933 r. Zmobilizowa-

ny w sierpniu 1939 r. z przydziałem do 203 pp rez. (komp. ON „Oświęcim” pluton 

„Kęty”) poległ + 4.09.1939 r. w bitwie pod Rajskiem, pierwotnie pochowany w zbio-

rowej mogile w Brzeszczach, ekshumowany staraniem żony 10.10.1939 r. i pochowany 

na Cmentarzu Komunalnym w Kętach. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrnym 

V kl. Orderu Wojennego Virtuti Militari. (KPŻP I, cz. 2 M  -Z, 113; materiały Muzeum)

107. Robak Eugeniusz Andrzej, z Brodów k. Kalwarii Zebrzydowskiej, (1911-

 -1940), ucz. 1921/22, podporucznik rezerwy piechoty WP.

Zmobilizowany w 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, jeniec obozu w Koziel-

sku, zamordowany w Katyniu. Zidentyfi kowany pod nr AM 200. Pośmiertnie awanso-

wany na stopień porucznika WP. (WLK, 228  -229; materiały Muzeum)
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108. Rokowski Edward Franciszek, (1898  -1920), ucz. 1911  -17, porucznik pie-

choty WP.

Żołnierz Legionów Polskich, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wstąpił 

do WP i w szeregach 40 p Strzelców Lwowskich awansował do stopnia ppor. piech. 

Ciężko ranny w głowę zmarł + 14.09.1920 r. w Wojskowym Szpitalu Okręgowym we 

Lwowie, pochowany został 19.09.1920 r. na Cmentarzu Łyczakowskim. Pośmiertnie 

awansowany do stopnia por. (LS 1918  -20, 742; materiały Muzeum)

109. Rosenberg Hermann, z Wadowic, (1883  -1940), ucz. 1893  -95, fabrykant 

wyrobów drzewnych, kapitan rezerwy piechoty WP.

W 1939 r. jako uciekinier znalazł się we Lwowie. Tam został aresztowany przez 

NKWD. Zamordowany na Ukrainie. (WLK, 230; materiały Muzeum)

110. Rosner Franciszek, z Wilamowic, (1895  -1940), ucz. 1907  -09, major dyplo-

mowany artylerii WP.

W wyniku działań wojennych w 1939 r. wzięty do niewoli sowieckiej, jeniec 

obozu w Starobielsku, zamordowany w Charkowie. Pośmiertnie awansowany na sto-

pień podpułkownika WP. (WLK, 231; materiały Muzeum)

111. Ruła Józef, z Choczni, (1890  -1914), ucz. 1901  -1910, abs. 1910, słuchacz UJ.

W roku 1910/11 studiował na WT UJ, a od II sem. 1910/11  -1914 na WF UJ. 

Po wybuchu wojny wcielony do armii austro  -węgierskiej, + poległ w czasie I wojny 

światowej (bliższych danych brak). (Perkowska, 150; materiały Muzeum)

112. Rytko Ludwik, z Krakowa, (1895  -1916), ucz. 1905  -09, nauczyciel szkół lu-

dowych, kapral LP.

Po ukończeniu w wadowickim Gimnazjum trzech klas naukę kontynuował 

w Seminarium Nauczycielskim w Kętach, gdzie w 1913 r. złożył maturę uzyskując 

dyplom nauczyciela szkół ludowych. Był kierownikiem Biura Pośrednictwa Pracy 

w Oświęcimiu, gdzie także podjął pracę jako tymczasowy nauczyciel szkoły po-

wszechnej. Równocześnie w l. 1913  -14 działał w Drużynach Polowych Sokoła oraz 

w Związku Strzeleckim w Oświęcimiu i Wadowicach. Po wybuchu I wojny światowej 

wstąpił 14.08.1914 r. do Legionów Polskich i wcielony został do 3 komp. 2 pp LP. 

W walkach 2 pp LP trzykrotnie ranny. W bitwie pod Sitowiczami nad Stochodem 

jako obserwator na wysuniętym punkcie zdołał zaalarmować kompanię o rozpoczy-

nającym się ataku rosyjskim, po czym ciężko ranny dotarł do okopów 2 pp, gdzie 

zmarł + 3.08.1916 r. Pośmiertnie odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari 5 kl. 
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i Krzyżem Niepodległości. (LSLP, 175 (błędnie: Ryłko); SBVM II, cz. 2, 184; materiały 

Muzeum)

113. Schindel Feliks (Szczęsny), z Krakowa, (1899  -140), ucz. 1909  -14, kapitan 

piechoty WP.

W działaniach wojennych we wrześniu 1939 r. uczestniczył jako adiutant 3 ba-

onu 3 pp KOP, dostał się do niewoli sowieckiej, jeniec obozu w Kozielsku, zamordo-

wany w Katyniu. Pośmiertnie awansowany na stopień majora WP. (WLK, 234  -235; 

materiały Muzeum)

114. Schöngut Samuel, z Wadowic, (1921  -1942?43?), ucz. 1931  -39, abs. 1939.

Zginął w czasie zagłady Żydów w okolicach Równego w dawnym woj. wołyń-

skim. (Studnicki, Kto, 221; materiały Muzeum)

115. Sęczyc Jakub (wcześniej – w tym także w Gimnazjum – Saidenfl ed vel Se-

idenfeld), ucz. (1872?)1873  -80, abs. 1880, doktor wszech nauk lekarskich, 

organizator medycyny, naczelnik wydziału w Ministerstwie Pracy i Opieki 

Społecznej.

Studiował na WL UJ uzyskując dyplom doktora wnl uzyskał 6.12.1886 r. Wie-

loletni lekarz ogólny i okulista w Sarajewie (obecnie Jugosławia), gdzie m.in. zorga-

nizował Kasę Chorych i był jej kierownikiem. W latach I wojny światowej zmienił 

nazwisko na Sęczyc. Po zakończeniu wojny powrócił do Polski i podjął pracę na 

stanowisku radcy w Ministerstwie Zdrowia Publicznego, później w Generalnej Dy-

rekcji Służby Zdrowia i Departamencie Służby Zdrowia Ministerstwa Pracy i Opieki 

Społecznej. Był także stałym z  -cą naczelnika Wydziału Higieny Społecznej. Autor 

opracowań wielu przepisów sanitarnych. Według ustaleń J. B. Glińskiego prawdopo-

dobnie popełnił samobójstwo w pierwszych latach okupacji hitlerowskiej z powodu 

pochodzenia żydowskiego i groźby represji okupanta. (Gliński I, 372  -373; materiały 

Muzeum)

116. Sokulski Eugeniusz Alfred, z Suchej Beskidzkiej, (1909  -1942), ucz. 

1922/23  -? (ewentualnych dalszych danych brak w archiwum szkoły), urzęd-

nik, podporucznik rezerwy piechoty WP.

Uczestniczył w kampanii jesiennej 1939 r. jako ofi cer rezerwy 3 psp z Bielska. 

W czasie okupacji w Krakowie pracował jako magazynier, uczestniczył w konspira-

cji ZWZ/AK. Aresztowany 16.04.1942 r. wraz z bratem Janem Kazimierzem Sokul-

skim (zob. niżej) w krakowskiej Kawiarni Plastyków przy ul. Łobzowskiej, w łapance 
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odwetowej za zamach na ofi cera SS na lotnisku rakowickim. Przewieziony do KL 

Auschwitz 24.04.1942 r., oznaczony numerem 32567. Z wyroku Sondergericht (sądu 

specjalnego) rozstrzelany + 27.05.1942 r. pod Ścianą Śmierci w KL Auschwitz. (ma-

teriały Muzeum)

117. Sokulski Jan Kazimierz, z Suchej Beskidzkiej, (1910  -1942), ucz. 1922  -29, 

abs. 1929, urzędnik, podporucznik rezerwy piechoty WP.

Uczestniczył w kampanii jesiennej 1939 r. jako ofi cer rezerwy 3 psp z Bielska. 

W czasie okupacji w Krakowie pracował jako urzędnik, uczestniczył w konspiracji 

ZWZ/AK. Aresztowany 16.04.1942 r. wraz z bratem Eugeniuszem Alfredem Sokul-

skim (zob. wyżej) w krakowskiej Kawiarni Plastyków przy ul. Łobzowskiej, w łapan-

ce odwetowej za zamach na ofi cera SS na lotnisku rakowickim. Przewieziony do KL 

Auschwitz 24.04.1942 r., oznaczony nr 32568. Z wyroku Sondergericht (sądu specjal-

nego) rozstrzelany + 27.05.1942 r. pod Ścianą Śmierci w KL Auschwitz. (materiały 

Muzeum)

118. Sordyl Stefan Antoni, z Brzezinki k. Andrychowa, (1897  -1940), ucz. 1910-

 -16, kapitan żandarmerii WP.

W wyniku działań wojennych w 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, osa-

dzony w obozie w Starobielsku, zamordowany w Charkowie. Pośmiertnie awanso-

wany na stopień majora WP. (WLK, 241; materiały Muzeum)

119. Starzycki (wcześniej – także w Gimnazjum – Krupa, przejściowo notowany 

również pod nazwiskiem dwuczłonowym Krupa  -Starzycki) Roman, z Ja-

worzna, (1893  -1940), ucz. 1904  -13, abs. 1913, lekarz, kapitan rezerwy służby 

zdrowia WP.

Aresztowany przez Niemców 17.05.1940 r. został zamordowany w więzieniu 

w Nowym Wiśniczu. (Gliński III, 337  -338; Siwiec  -Cielebon II, 63; materiały Muzeum)

120. Starzyk Tadeusz, z Ponikwi, (1912  -1944), ucz. 1924  -32, podporucznik pie-

choty WP.

W kampanii libijskiej żołnierz SBSK, po ukończeniu szkoły podchorążych APW 

w stopniu podchorążego i ppor. piech. służył w 3 baonie 3 DSK, uczestnicząc w wal-

kach pod Monte Cassino oraz kampanii adriatyckiej i apenińskiej. Poległ w jesien-

nych walkach 2 KP w Apeninach + 18.11.1944 r., pochowany na Polskim Cmentarzu 

Wojennym w Bolonii, grób 20  -D  -4 eks. (Ekshumowany z pierwotnego miejsca po-

chowania na polu walki w Apeninach). (KPŻP III, 249; materiały Muzeum)
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121. Stopa Kasper Julian (Juliusz), z Wadowic, (1907  -1940), ucz. 1919  -23?(26?), 

urzędnik sądowy w Wadowicach.

Syn Józefa, woźnego Sądu Obwodowego w Wadowicach. W latach 1921  -28 za-

wodnik KS „Polonia” Wadowice. W okresie międzywojennym pracował w Sądzie 

Okręgowym w Wadowicach. Aresztowany wiosną 1940 r. w Wadowicach w ramach 

Intelligenzaktion i zesłany do KL Dachau, gdzie zmarł + w 1940 r. Urnę z procha-

mi pochowano na Cmentarzu Parafi alnym w Wadowicach, grób III  -209. (Studnicki, 

Cmentarz 258; Studnicki, Kto 239; materiały Muzeum)

122. Struczowski Romuald Franciszek, z Suchej Beskidzkiej, (1902  -1943), ucz. 

1913  -23, abs. 1923, kapitan dyplomowany artylerii WP, major AK.

Po maturze ukończył Szkołę Podchorążych w Warszawie (1924) i Ofi cerską 

Szkołę Artylerii w Toruniu (1926). Mianowany ppor. art. 15.08.1926 r. i przydzielony 

do 21 pap w Białej, gdzie był d  -cą plut. i baterii. Na por. art. awansował 15.08.1928 r. 

Ukończył XIV promocję WSWoj. w Warszawie (1933/35) i po krótkim stażu szta-

bowym awansował na kpt. dypl. art. 1.01.1936 r. z przydziałem do 7 pal w Często-

chowie. Odznaczony był m.in. srebrnym Krzyżem Zasługi. W kampanii jesiennej 

dowodził 3 baterią 7 pal. Po zakończeniu walk uczestnik konspiracji w szeregach 

SZP  -ZWZ  -AK, + poległ w 1943 r. jako ofi cer sztabu Okręgu Łódzkiego AK. Według 

niektórych informacji w AK awansował na stopień majora dypl. (materiały Muzeum)

123. Stypuła Wojciech Stanisław, z Tarnawy Dolnej, (1904  -1944), ucz. 1915  -19, 

podchorąży PMW i WP, żeglarz, instruktor wychowania fi zycznego, pisarz, 

poeta, dziennikarz i publicysta, podporucznik AK.

W wadowickim Gimnazjum Wyższym w klasach I  -IV, naukę kontynuował 

w Szkole Realnej w Żywcu, gdzie złożył egz. dojrz. w r. szk. 1923/24. Ukończył 

Szkołę Podchorążych w Warszawie i kontynuował naukę w Ofi cerskiej Szkole Ma-

rynarki Wojennej w Toruniu, skąd przeniesiony do Kadry Marynarki Wojennej. Po 

konfl ikcie z jednym z przełożonych utracił tytuł pchor. i przeniesiony został do pie-

choty z przydziałem do 43 pp w Dubnie a później 12 pp Ziemi Wadowickiej, gdzie 

przywrócono mu tytuł pchor. W 1930 r. odbył praktykę na s/s „Niemen”, w 1932 r. 

ukończył kurs dziennikarski w Gdyni. Był instruktorem żeglarskim Akademickiego 

Związku Morskiego. W barwach tego stowarzyszenia w sierpniu 1934 r. zajął pierw-

sze miejsce w regatach w Szwecji. W grudniu tego roku uczestniczył w nieudanej 

wyprawie jachtem „Eos” do Afryki i Stanów Zjednoczonych AP. W wyniku sztormu 

jacht rozbił się na skalach Bornholmu. Od 1936 r. pracował w Warszawie, m.in. pi-

sząc do „Płomyka” i „Płomyczka”. Autor popularnych piosenek i wierszy dla dzieci 
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i młodzieży. W niektórych aspektach swojej działalności prawdopodobnie związany 

był z Oddziałem II Sztabu Głównego WP. Po kampanii jesiennej 1939 r. przeszedł do 

działalności konspiracyjnej. Służył m.in. w ekspozyturze „Start III” z której w lecie 

1943 r. skierowany został na Nowogródczyznę, pod pseud. „Bartek”, używał także na-

zwiska „inż. Teodor Lepeszynowicz” a w niektórych relacjach występuje jako „Gruby 

Bartek”. Służył w IV Batalionie 77 pp AK ppor. Czesława Zajączkowskiego „Ragne-

ra”, a równocześnie był ofi cerem do zadań specjalnych i szefem BIP Zgrupowania 

Nadniemeńskiego AK dowodzonego przez por. / kpt. Józefa Świdę „Lecha” a później 

mjra / ppłka dypl. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”. W sytuacji podwójnego zagro-

żenia polskiej partyzantki uczestniczył w rozmowach z sowietami i Niemcami. Po 

zakończeniu Operacji „Ostra Brama” kontynuował walkę w szeregach AK. Zginął 

+ 22.07.1944 r. na tzw. „Długiej Wyspie” w pobliżu Wisińczy w Puszczy Rudnickiej 

zastrzelony przez sowietów. Domniemany autor piosenki „Myśmy Rebelianci” zna-

nej także jako „Hymn Ragnerowców” i „Piosenka Żołnierzy Wyklętych”. (materiały 

Muzeum)

124. Szafraniec Jan Marian, z Soli, (1886  -1915), ucz. 1902  -06, chorąży armii 

austro  -węgierskiej.

Od r. 1908/09 studiował na WP UJ. Ukończył szkołę ofi cerów rezerwy przy 56 

galicyjskim pp (wadowickim). Po wybuchu wojny zmobilizowany do armii austro-

 -węg., jako chor. 56 pp poległ + 15.05.1915 r. pod Jarosławiem. (Perkowska, 151; ma-

teriały Muzeum)

125. Szwed Julian, z Załucza pow. Śniatyń, (1902  -1944), ucz. 1916/17, polonista, 

nauczyciel szkół średnich, uczestnik wojny 1918  -21, żołnierz AK.

W wadowickim Gimnazjum uczęszczał do klasy III. Naukę kontynuował w Pry-

watnym Gimnazjum TSL w Białej, gdzie w 1922 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. 

Studiował polonistykę na WF UJ oraz na uniwersyteckim Studium Pedagogicznym, 

uzyskując absolutorium 15.07.1926 r. Działał w Towarzystwie Wzajemnej Pomocy 

Uczniów UJ i był redaktorem Księgi Pamiątkowej TWPU UJ „Bratniak”. Pracę pe-

dagogiczną rozpoczął w Gimnazjum Kupieckim w Mołodecznie, później opracował 

w Prywatnym Męskim Gimnazjum Kupieckim Stowarzyszenia Kupców i Przemy-

słowców Chrześcijan w Wilnie. Po wybuchu II wojny światowej ukrywał się pod 

przybranym nazwiskiem pracując w fi rmach handlowych. Uczestnik konspiracji 

ZWZ  -AK pod pseud. „Wiktor”. Aresztowany przez gestapo w Wilnie i rozstrzelany + 

20.04.1944 r. we wsi Gulbiny pod Wilnem. Autor publikacji o poprawnej polszczyź-

nie. (WUJO, 172  -3; materiały Muzeum)
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126. Szymeczko vel Szymeczka Józef Leonard, z Dworów, (1890  -1916), ucz. 

1911/12, abs. 1912, podporucznik armii austro  -węgierskiej.

Ukończył szkołę ofi cerów rezerwy armii austro  -węgierskiej. W r. 1913/14 stu-

diował na WP UJ. Po wybuchu wojny powołany do armii austro  -węg., jako ppor. 

84 dolnoaustriackiego pp (Krems  -Wiedeń) poległ + 5.07.1916 r. pod Monte Maio. 

(Perkowska, 151; materiały Muzeum)

127. Tobiasiewicz Władysław, z Kęt, (1886  -1940), ucz. 1898  -1906, abs. 1906, 

profesor i dyrektor gimnazjum w Stanisławowie, podpułkownik st. sp. pie-

choty WP.

Aresztowany i więziony przez NKWD w Stanisławowie, skąd 18.04.1940 r. wy-

wieziony do więzienia w Żytomierzu, zamordowany na Ukrainie. (WLK, 254  -255; 

materiały Muzeum)

128. Tylko Feliks Seweryn, z Drohobycza, (1889  -1940), ucz. 1900  -07, inżynier 

dróg i mostów, major rezerwy artylerii WP.

Mieszkał i pracował jako inżynier we Lwowie. Po agresji sowieckiej w 1939 r. aresz-

towany przez NKWD, zamordowany na Ukrainie. (WLK, 258  -259; materiały Muzeum)

129. Tyralik Franciszek, z Podgórza, (1880  -1944), polonista i fi lolog klasyczny, 

prof. Gimnazjum w l. 1906  -1908 i 1911  -1913.

Ukończył studia na WF UJ uzyskując uprawnienia do nauczania języka polskie-

go jako przedmiotu głównego oraz języków klasycznych jako przedmiotów pobocz-

nych. Przed przyjściem do Wadowic uczył w IV Gimnazjum w Krakowie, w l. 1908  -11 

uczył w Gimnazjum św. Jacka w Krakowie i w Gimnazjum w Trembowli, w 1913 r. 

odszedł do I Gimnazjum w Nowym Sączu, w 1923 r. uczył w Gimnazjum Żeńskim 

w Ostrowi Łomżyńskiej (Mazowieckiej). Po przejściu w stan spoczynku zamieszkał 

na stałe w Wadowicach. Zmarł + 14.12.1944 r. w Wadowicach i pochowany został 

na Cmentarzu Parafi alnym, grób VIII  -129. (Studnicki, Cmentarz, 264  -265; Studnicki, 

Kto, 256, materiały Muzeum)

130. Urban Władysław Antoni, z Wadowic, (1911  -1939), ucz. 1921  -28, podpo-

rucznik lotnictwa pilot WP.

Po ukończeniu sześciu klas w Wadowicach naukę gimnazjalną kontynuował 

w Krakowie, gdzie złożył egzamin dojrzałości. Studiował budowę maszyn na Politech-

nice w Gdańsku, a po przerwaniu studiów wstąpił w 1933 r. do SPL w Dęblinie. Ab-

solwent IX promocji, ppor. lot. 15.10.1936 r., przydzielony do 4 plot w Toruniu, gdzie 
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służył w 143 eskadrze. W kampanii jesiennej 1939 r. w 141 eskadrze myśliwskiej Armii 

„Pomorze”. Poległ + 2.09.1939 r. w ataku swojej eskadry na niemiecką kolumnę w rejo-

nie Gruta  -Łasin, zestrzelony przez niemiecką obronę plotn. Pochowany na cmentarzu 

we wsi Modzele w woj. bydgoskim (obecnie kujawsko  -pomorskie). (W KPŻP błędna 

informacja, że zginął 7.09.1939 r. w Rogoźnie i pochowany jest na CW w Mełnie – do-

tyczy innego Władysława Urbana). (KPŻP I, cz. 2 N  -Z, 255; materiały Muzeum)

131. Wajda Jakub, z Szarowa, (1900  -1940), ucz. 1917, kapitan piechoty WP.

W 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej i osadzony został w obozie w Sta-

robielsku, zamordowany w Charkowie. Pośmiertnie awansowany na stopień majora 

WP. (WLK, 261; materiały Muzeum)

132. Wądrzyk Karol, z Głębowic, (1893  -1940), ucz. 1907  -13, abs. 1913, major 

intendent WP.

W kampanii 1939 r. wzięty do niewoli sowieckiej, jeniec obozu w Starobielsku, 

zamordowany w Charkowie. Pośmiertnie awansowany na stopień podpułkownika 

WP. (WLK, 263; materiały Muzeum)

133. Wągiel Edward, z Morawskiej Ostrawy / Suchej Beskidzkiej, (1899  -1920), 

ucz. 1911  -16, podporucznik piechoty WP.

Po ukończeniu pięciu klas w Gimnazjum w Wadowicach naukę kontynuował 

w Krakowie, gdzie także należał do skautingu. 16.02.1917 r. powołany do armii austr. 

i wcielony do 56 pp (wadowickiego), ukończył szkołę ofi cerów rezerwy i walczył na 

froncie włoskim. Od 15.12.1918 r. w WP, w Pułku Ziemi Wadowickiej – 12 pp, naj-

pierw w d  -twie dworca kolejowego w Suchej, następnie jako d  -ca plut. w kompanii 

sztabowej i 3 komp. strzel. oraz ofi cer gazowy 12 pp. Ukończył Wojskową Szkołę Ga-

zową w Warszawie. W stopniu pchor. i ppor. walczył na froncie ukraińskim i bolsze-

wickim. Ciężko ranny wskutek postrzału w kręgosłup i gardło zmarł + 12.09.1920 r. 

w Szpitalu Okręgowym (Sanatorium Czerwonego Krzyża) we Lwowie i pochowany 

został 14.09.1920 r. na Cmentarzu Łyczakowskim. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem 

Walecznych dwukrotnie. (LS 1918  -20, 950; materiały Muzeum)

134. Weigel Adolf, ze Lwowa, (1893  -1940), egzaminowany w 1914 r., kapitan ta-

borów WP.

Po zakończeniu działań wojennych w 1939 r. aresztowany przez UNKWD rej. 

brzeżańskiego, śledztwo przeciwko niemu wszczęto 10.12.1939 r. Więziony i zamor-

dowany na Ukrainie. (WLK, 264  -265; materiały Muzeum)
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135. Wilkowski Julian, z Gębala, (1890  -1914), ucz. 1902  -10, abs. 1910, chorąży 

LP.

Po ukończeniu Gimnazjum w Wadowicach studiował na WP UJ i uczestniczył 

w działalności niepodległościowej w Krakowie. W sierpniu 1914 r. wstąpił do Legio-

nów Polskich i wcielony został do 2 pp LP. Przeniesiony z piechoty do żandarmerii, 

jako adiutant komendanta żandarmerii LP, rotmistrza Kunickiego, organizował tę 

formację. Wraz z Komendą Legionów wyruszył w pole na front karpacki. W bitwie 

pod Mołotkowem walczył w okopach pierwszej linii i poległ + 29.10.1914 r. w chwili 

zarządzonego odwrotu II Brygady Legionów z pozycji. Pośmiertnie odznaczony Or-

derem Virtuti Militari 5 kl. (LSLP, 220; Perkowska, 152 (tu błędnie, że studiował na 

WF UJ); materiały Muzeum)

136. Woźniczka Mieczysław, z Tłuczani Dolnej, (1909  -1940), ucz. 1921  -23, pod-

porucznik piechoty WP.

W kampanii jesiennej 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej. W książkach 

„Lista katyńska” Adama Moszyńskiego i „Mord w Katyniu” Jędrzeja Tucholskiego 

odnotowany jako jeniec obozu w Starobielsku, ale brak jego nazwiska w sowieckich 

spisach jeńców. Zamordowany w Charkowie (odnotowany w „Charków. Księga 

cmentarna”). Pośmiertnie awansowany na stopień porucznika WP. (WLK, 272; ma-

teriały Muzeum)

137. Wyzina Emilian Ludwik, z Zatora, (1908  -1940), ucz. 1919/20, weterynarz, 

podporucznik rezerwy weterynarii WP.

Zmobilizowany w 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, jeniec obozu w Sta-

robielsku, zamordowany w Charkowie. Pośmiertnie awansowany na stopień porucz-

nika WP. (WLK, 273; materiały Muzeum)

138. Zając Stanisław, z Choczni, (1910  -1940), ucz. 1922  -30, abs. 1930, urzędnik, 

podporucznik rezerwy piechoty WP.

Zmobilizowany w 1939 r. został wzięty do niewoli sowieckiej i osadzony w obo-

zie w Kozielsku, zamordowany w Katyniu. Zidentyfi kowany pod nr AM 2847. Po-

śmiertnie awansowany na stopień porucznika WP. (WLK, 275  -276; materiały Mu-

zeum)

139. Zajączek Edward Jan, z Lasu, (1901  -1942), ucz. 1913  -17, nauczyciel, 

dziennikarz, publicysta, działacz polityczny, prezes Okręgu Cieszyńsko-

 -Podhalańskiego SN, porucznik rezerwy piechoty WP.



181

H I S T O R I A

W wadowickim Gimnazjum ukończył trzy klasy po czym naukę kontynuował 

w Seminarium Nauczycielskim w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom nauczyciela języ-

ka polskiego i historii. W latach 1919  -20 służył w WP biorąc udział w wojnie z bol-

szewikami jako żołnierz i ofi cer 67 pp z Jarocina. Po demobilizacji pracował jako 

nauczyciel w Łodzi, po czym rozpoczął działalność polityczną w związanym z na-

rodową demokracją Towarzystwie „Rozwój”, którego został dyrektorem na okręg 

łódzki. Szybko doceniony przeniósł się w czerwcu 1925 r. do Warszawy a następnie 

w marcu 1926 został skierowany do objęcia działalności placówki w Bielsku, bardzo 

ważnej ze względu na dominację w mieście mniejszości niemieckiej. We wrześniu 

1926 r. mianowany został sekretarzem generalnym Narodowego Związku Robot-

ników. W Bielsku wydawał „Placówkę Kresową” i „Głos Robotniczy” oraz organ 

Narodowej Organizacji Kobiet „Hasło Polki” a od 1929 r. ogólnopolski miesięcz-

nik „Młody Narodowiec” będący organem Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski. 

Otrzymał nominację na sekretarza oboźnego Ruchu Młodych OWP na Okręg Pod-

halański. Po rozwiązaniu OWP znalazł się w szeregach Stronnictwa Narodowego, 

gdzie stanął na czele Okręgu Cieszyńsko  -Podhalańskiego obejmującego powiaty: 

bialski, bielski, cieszyński, wadowicki i żywiecki, a później także powiaty przywróco-

nego Polsce Śląska Cieszyńskiego. Był również członkiem kierownictwa chadeckich 

związków zawodowych – Zjednoczenia Zawodowego „Praca Polska”. Na przełomie 

1939 i 1940 r. uczestniczył w tworzeniu zrębów konspiracji na ziemiach południo-

wej Polski włączonych do III Rzeszy i został pierwszym komendantem ZWZ w póź-

niejszym inspektoracie bielskim, obejmującym także Wadowice. Był także jednym 

z założycieli związanej z ruchem narodowym konspiracyjnej organizacji „Ojczyzna”. 

Aresztowany 21.11.1940 r. przez gestapo w Bielsku po rozbiciu komendy okręgu ślą-

skiego ZWZ, po heroicznym zachowaniu się w śledztwie zesłany w 1941 r. do KL 

Auschwitz, gdzie oznaczony nr 7529. We wspomnieniach więźniów Auschwitz jedna 

z najwybitniejszych i najbardziej godnych postaci więźniarskich, zawsze starający się 

pomóc współwięźniom. Skazany na śmierć głodową w bunkrze, potajemnie doży-

wiany przez kolegów, po 28 dniach pobytu w bunkrze bloku śmierci bestialsko za-

mordowany + 27.02.1942 r. w KL Auschwitz. (Olszewicz, 319 (z błędną datą śmierci: 

14.03.1942), materiały Muzeum)

140. Zawrotnik vel Zaworotnik Jerzy, z Wadowic, (1912  -1940), ucz. 1921/22, 

urzędnik, podporucznik rezerwy piechoty WP.

Wzięty do niewoli sowieckiej w 1939 r., jeniec obozu w Kozielsku, zamordo-

wany w Katyniu. Zidentyfi kowany pod nr AM 3875. Pośmiertnie awansowany na 

stopień porucznika WP. (WLK, 279; materiały Muzeum)
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141. Zawrotnik vel Zaworotnik Stefan Piotr, z Wadowic, (1908  -1940), ucz. 

1920  -22, nauczyciel szkół powszechnych, harcerz  -instruktor, porucznik re-

zerwy intendent WP.

Wzięty do niewoli sowieckiej w 1939 r., jeniec obozu w Starobielsku, zamordo-

wany w Charkowie. Pośmiertnie awansowany na stopień kapitana WP. (WLK, 279-

 -280; materiały Muzeum)

142. Zennermann Józef Stanisław, z Wadowic, (1893  -1940), ucz. 1903  -07, na-

uczyciel gimnazjalny, dyrektor Gimnazjum Państwowego w Łukowie, wi-

zytator Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego, podporucznik rezerwy 

piechoty WP. 

Zmobilizowany w 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, osadzony w obozie 

w Kozielsku, zamordowany w Katyniu. Zidentyfi kowany pod nr AM 3120. Pośmiert-

nie awansowany na stopień porucznika WP. (WLK, 282; materiały Muzeum)

143. Żyła Edward Antoni, z Krakowa, (1883  -1940), ucz. 1896  -1904, abs. 1904, 

prawnik, urzędnik, porucznik rezerwy piechoty WP, podkomisarz st. sp. 

Straży Więziennej.

Zmobilizowany w 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, osadzony w obozie 

w Ostaszkowie, zamordowany w Twerze (Kalininie), pochowany w Miednoje. Po-

śmiertnie awansowany na stopień komisarza SW. (WLK, 284; materiały Muzeum)

Zgodnie z tezami artykułu w przypadku A. Heimbergera oraz W. Hetpera, 

przyjąłem zasadę G. Studnickiego, umieszczając ich na liście, mimo, iż ich zwią-

zek z Gimnazjum trudny jest do zweryfi kowania. O tym, że weryfi kacja danych 

nawet po wielu latach bywa możliwa, świadczy wcześniej przytoczona informacja 

dot. Czesława Jaworka.

Uwzględniając przedstawioną powyżej listę, do zawartych na tablicy 201 na-

zwisk należałoby dopisać 143 kolejnych. Statystyka ofi ar spośród pracowników 

i wychowanków szkoły zamknęłaby się zatem – wg stanu badań z października 

2011 r. – na liczbie 344 osób. Przyjąwszy, iż liczba znanych z nazwiska wychowan-

ków szkoły do 1939 r. oraz jej pracowników to grupa licząca ponad 5,5 tysiąca 

ludzi, wojny, walki o niepodległość Polski i ich bezpośrednie reperkusje przerze-

dziły tę grupę co najmniej o 6 procent. Co najmniej, gdyż informacje przedsta-

wione w niniejszym artykule nie zamykają pracy nad tematem, a raczej wręcz 

odwrotnie, wskazują jak istotne są dalsze badania i weryfi kacja wszelkich danych. 

Jak wynika z dotychczasowych badań, zdecydowana większość stwierdzonych 
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wypadków śmierci stanowi równocześnie „zasługę” wobec Rzeczypospolitej, ale 

są i takie osoby, które na liście strat znalazły się nie w wyniku owej „zasługi”, a po 

prostu samego faktu wojennej śmierci. O tym, czy wszystkie nazwiska powinno 

się ujmować na opisanej tablicy pamiątkowej zadecydować muszą przedstawiciele 

środowiska szkolnego i organu prowadzącego. Wobec śmierci jednak wszyscy byli 

równi.

Kończąc niniejsze rozważania i refl eksje na temat strat wojennych muszę 

podkreślić, iż przedstawiony artykuł nie pretenduje do wyczerpania tematu. Je-

stem bowiem przekonany, że prowadzone nadal badania będą poszerzały naszą 

wiedzę o związanych ze szkołą imienia M. Wadowity – a zarazem, w wielu wy-

padkach o mieszkańcach ziemi wadowickiej – ofi arach wojen, o kolejne nazwiska. 

Proszę równocześnie uważnych czytelników o wszelkie uwagi, sprostowania i in-

formacje, mogące poszerzyć naszą wiedzę na temat związanych ze szkołą i naszym 

regionem ofi ar wojen i represji XX w.8

Wykaz zastosowanych skrótów (bez stopni wojskowych)

abs. – absolwent,

AK  – Armia Krajowa,

AM  – Amtliches Material zum Massenmord von Katyn – Urzędowy 

  materiał o masowym mordzie w Katyniu – niemieckie ofi cjalne 

  wydawnictwo z 1943 r. opisujące zbrodnie katyńską 

  i przebieg prac ekshumacyjnych,

APW – Armia Polska na Wschodzie (gen. Andersa),

ASRS – Autonomiczna Socjalistyczna Republika Sowiecka,

austr. – austriacka,

AWP – Armia Wojska Polskiego,

CAW – Centralne Archiwum Wojskowe,

8 Wykorzystane w artykule informacje biografi czne na temat wymienionych osób zgromadzone zostały w ra-
mach kwerendy biobibliografi cznej i archiwalnej Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej 
dla potrzeb postulowanego „Słownika biografi cznego Ziemi Wadowickiej”. O objętości przedstawionych mi-
nibiogramów nie decydowała gradacja zasług ale dostępność informacji, przy czym w niektórych wypadkach 
trzeba było znacznie ograniczyć objętość notek, zwłaszcza w przypadku osób powszechnie znanych, tym 
bardziej tych, których życiorysy podają ogólnodostępne wydawnictwa. Informacje przedstawiają zasadniczo 
stan badań na rok 2011 i autor niniejszej publikacji nie pretenduje do wyczerpania tematu w tym zakresie, 
przyświeca mu natomiast nadzieja, że być może niektóre ustalenia uda się zweryfi kować i uzupełnić. Dlatego 
uprzejmie proszę Szanownych P.T. Czytelników o kierowanie uwag, informacji czy sprostowań na adres: Mu-
zeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej, ul. Mickiewicza 14, 34  -100 Wadowice, lub do Muzeum 
Miejskiego w Wadowicach, ul. Kościelna 4.
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CSS – Cywilny Sąd Specjalny,

d  -ca – dowódca,

DP, Dyw. – dywizja,

DH – Drużyna Harcerzy,

DLP – Dyrekcja Lasów Państwowych,

dojrz. – dojrzałości,

DOK – Dowództwo Okręgu Korpusu,

DSK – Dywizja Strzelców Karpackich,

d  -two – dowództwo,

egz. – egzamin,

GR – Gimnazjum Realne,

KL – Konzentrations Lager – obóz koncentracyjny,

kl. – klasa,

KOP – Korpus Ochrony Pogranicza,

komp. – kompania,

KP – Korpus Polski,

KPP – Komunistyczna Partia Polski,

KS – klub sportowy,

l. – lata,

Leg. – Legiony, Legionów,

LP – Legiony Polskie,

MBP – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego,

MOPR – Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom,

MSWojsk. – Ministerstwo Spraw Wojskowych,

NKWD – Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł 

  – Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych – MSW ZSSR,

NOW – Narodowa Organizacja Wojskowa,

NZW – Narodowy Związek Wojskowy, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe,

ODR – Okręgowa Delegatura Rządu,

ON – Obrona Narodowa,

ONMP – Ofi arowania Najświętszej Maryi Panny – patronat parafi i wadowickiej,

ORP – Okręt Rzeczypospolitej Polskiej,

OSA  -KOSA – Organizacja Specjalnych Akcji Bojowych, 

  Kierownictwo Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych,

OSP – Ochotnicza Straż pożarna,

OWP – Obóz Wielkiej Polski,

pac – pułk artylerii ciężkiej,
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pal – pułk artylerii lekkiej,

pap – pułk artylerii polowej, 

par. – parafi a,

part. – partyzant,

PKP – Polski Korpus Posiłkowy,

plotn. – przeciwlotnicza,

plut. – pluton,

PMW – Polska Marynarka Wojenna,

POW – Polska Organizacja Wojskowa,

PP – Policja Panstwowa,

pp – pułk piechoty,

PPS – Polska Partia Socjalistyczna,

PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe,

PSP – Polskie Siły Powietrzne,

psp – pułk strzelców podhalańskich,

PSZ – Polskie Siły Zbrojne,

PUBP – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego,

RAF – Rogal Air Force – Królewskie Siły Powietrzne (Wielkiej Brytanii),

rez. – rezerwa,

RKU – Rejonowa Komenda Uzupełnień,

RP – Rzeczpospolita Polska,

SBSK – Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich,

SDGW – Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum w Wadowicach,

SDS – Studencka Dr użyna Strzelecka,

SG – Straż Graniczna,

Sipo und SD – SicherheitsPolizei und Sicherheits Dienst – Policja Bezpieczeństwa 

 i Służba Bezpieczeństwa (III Rzeszy),

SN – Stronnictwo Narodowe,

SPL – Szkła Podchorążych Lotnictwa,

SPRP – Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty,

SS – Schutz Staff el – Sztafety Ochronne – formacja hitlerowska,

SSK – Specjalny Sąd Karny,

strzel. – strzelecka,

SZP – Służba Zwycięstwu Polski,

TG „Sokół” – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”,

TON – Taja Organizacja Narodowa, także Tajna Organizacja Niepodległościowa,

TSL – Towarzystwo Szkoły Ludowej,
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UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

UB – Urząd Bezpieczeństwa,

UJ – Uniwersytet Jagielloński,

UJK – Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie,

UW – Uniwersytet Warszawski, 

WDH – Wadowicka Drużyna Harcerzy,

WDS – Wadowicka Drużyna Skautowa, 

WF UJ – Wydział Filozofi czny UJ,

WL UAM – Wydział Lekarski UAM,

WL UJ – Wydział Lekarski UJ,

WL UW – Wydział Lekarski UW,

wnl – wszech nauk lekarskich,

WP – Wojsko Polskie,

WP UJ – Wydział Prawa UJ,

WPiA UJ – Wydział Prawa i Administracji UJ (wcześniej WP UJ),

WSOP – Wojskowa Służba Ochrony Powstania – formacja pomocnicza AK,

WSR – Wojskowy Sąd Rejonowy,.

WSS – Wojskowy Sąd Specjalny,

WT UJ – Wydział Teologiczny UJ,

WUBP – Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego,

z  -ca – zastępca,

ZG – Zarząd Główny,

ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego,

ZS – Związek Strzelecki,

ZSRS – Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich,

ZWZ – Związek Walki Zbrojnej,
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Marcin Witkowski

ZDARZYŁO SIĘ...
30 LAT TEMU...

Po zamachu na Jan Pawła II (13 ma-

ja 1981 r.) krakowscy studenci odwoła-

li Juwenalia i  zorganizowali tzw. „Biały 

Marsz”. 17 maja 1981 r. wielotysięczny 

pochód wyruszył z  Krakowskich Błoń 

na Rynek Główny, gdzie Metropolita 

Krakowski ks. Kardynał Franciszek Ma-

charski odprawił Mszę Świętą. W „Bia-

łym Marszu” uczestniczyła także delega-

cja z Wadowic, którą sfotografowano na 

płycie krakowskiego Rynku.

Delegacja wadowickiej „Solidarności” na „Białym Marszu” w Krakowie, 17 maja 1981 r. 

(zdjęcie ze zbiorów Muzeum Historii Fotografi i w Krakowie).

„Biały Marsz”. W środku, ze sztandarem, 

Józef Zeman. Zdjęcie ze zbiorów Marka Studnickiego
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„Biały Marsz”. Zdjęcia ze zbiorów Kazimierza Lichwiarskiego

„Biały Marsz”. Zdjęcia ze zbiorów Marka Studnickiego
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Tomasz Graff

O ZAPOMNIANYM WADOWICZANINIE, 
NIEZNANYM PORTRECIE 
MARCINA WADOWITY 
I WADOWICKIM POCHÓWKU 
KSIĘŻNICZKI PIASTOWSKIEJ

Wstęp

Po wyborze na Stolicę Piotrową urodzonego w Wadowicach arcybiskupa kra-

kowskiego cały świat chciał dowiedzieć się czegoś o Jego rodzinnej miejscowości. 

Niestety Wadowice nie posiadały (i nie posiadają zresztą do dzisiaj) poważnej, 

naukowej monografi i, a wiedzę o miasteczku można było czerpać z różnej jako-

ści pozycji popularnych i nielicznych artykułów specjalistycznych. Wśród tych 

publikacji wyróżnia się z pewnością gabarytami dzieło Aleksego Siemionowa, 

Ziemia Wadowicka, Wadowice 1984, które zawiera jednak wiele błędów i wręcz 

bałamutnych informacji1. W miarę upływu czasu ilość publikacji dotyczących hi-

storii osady nad Skawą znacznie wzrosła, m.in. dzięki wysiłkowi takich osób jak 

Ś.P. Edward Kotowiecki, który napisał pracę Wadowiccy lekarze, Wadowice 1991, 

czy Ś.P. Bronisław Czapik, monografi sta wadowickiego „Sokoła”. Biorąc pod uwa-

gę nieżyjących regionalistów wadowickich, wśród nich zdecydowanie wyróżniał 

się wielki miłośnik historii, autor monografi i pobliskiego Barwałdu Ś.P. Gustaw 

Studnicki. Spośród licznych dzieł tego autora poświęconych Wadowicom należy 

wymienić: Pierwsza wśród równych. Dzieje gimnazjum i liceum w Wadowicach, 

Wadowice 1991; Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 

1996; Cmentarz parafi alny w Wadowicach, Wadowice 1997; Wadowice. Parafi a 

i kościół Ofi arowania NMP. Rys historyczny, Wadowice 1995, czy pośmiertnie wy-

daną książkę Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004. 

1  Zob. recenzję autorstwa Z. Nogi, A. Siemionow, Ziemia Wadowicka, Wadowice 1984, „Studia Historyczne”, 
R. 29:1986, s. 383-386.
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Z kolei mając na uwadze aktywnych do dzisiaj entuzjastów regionalnej historii 

miasta, z pewnością trzeba wspomnieć o działalności Michała Siwca  -Cielebona zaj-

mującego się głównie sprawami związanymi z szeroko pojętą tematyką wojskową. 

Jest on także autorem ważnej pozycji Vinctis non victis. Pokonanym nie zwyciężo-

nym. Wadowicka lista katyńska, Wadowice 2010.

Liczne zasługi dla poznania wadowickiej historii mają również zawodowi histo-

rycy i przedstawiciele dziedzin pokrewnych, wśród których należy wymienić auto-

ra publikacji dotyczących ustroju miasta, dziejów wadowickiego sokolnictwa, kolei, 

przeszłości lokalnego Kościoła itd., czyli prof. Andrzeja Nowakowskiego. Ponadto 

nie można nie zauważyć mrówczej pracy autora licznych książek dotyczących m.in.  

klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach O. Honorata Czesława Gila OCD. War-

to wspomnieć również znawcę dziejów wadowickiego drukarstwa Tomasza Ratajcza-

ka – jak i wielu innych badaczy, których wymienienie zajęłoby tutaj zbyt dużo miejsca. 

W ostatnich latach wiedza o Wadowicach znacznie poszerzyła się dzięki wyda-

wanym przez Wadowickie Centrum Kultury „Wadovianom”2. Tym samym powstało 

środowisko skupione wokół Dyrektora WCK Pana Piotra Wyrobca, które systema-

tycznie przedstawia rezultaty swoich badań na łamach tego pisma. Ze względu jed-

nak na osobę błogosławionego Jana Pawła II, jak i na charakter oraz dostępność źró-

deł, większość publikacji w „Wadovianach” dotyczących historii Wadowic i okolic 

odnosi się do wieków XIX i XX. Taka sytuacja ma miejsce zresztą i w całej literaturze 

przedmiotu. Do wyjątków, gdzie w ostatnich dwóch dziesięcioleciach sporo miejsca 

poświęcono okresowi staropolskiemu, należy zaliczyć pracę Królewskie Wolne Mia-

sto Wadowice. Studia z dziejów i ustroju miasta, pod red. Andrzeja Nowakowskie-

go, Warszawa 1994 (artykuły Antoniego Bobrusa i Andrzeja Nowakowskiego), jak 

i inne pozycje autorstwa wspomnianego Andrzeja Nowakowskiego z pracą Z dzie-

jów miasta i parafi i Wadowice, Kraków 1984 (pierwsze trzy rozdziały) na czele. Nie 

należy pominąć także dwóch studiów obszerniejszych. Pierwsze studium to Wado-

wice. Studia z dziejów miasta, red. Edward Kotowiecki, Andrzej Nowakowski (kier.), 

Gustaw Studnicki, Wadowice 1997 (zwłaszcza cenne artykuły Jerzego Rajmana, 

Zdzisława Nogi oraz Andrzeja Wasiaka). Drugie to – Wadowice siedem wieków 

historii, red. Tomasz Graff , Kraków 2009 (nie wszystkie teksty odnoszą się jednak 

stricte do Wadowic, a cztery ostatnie artykuły dotyczą czasów późniejszych). Dodaj-

my na zakończenie tego selektywnego wyliczenia, że niezwykle cenną pozycją, choć 

popularnonaukową, był wydany przez WCK katalog z wystawy poświęconej postaci 

2 Oferta wydawnicza WCK obejmuje także inne pozycje dotyczące historii i kultury regionu, m.in. fachowo 
wydane albumy.
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Marcina Wadowity pt. Marcin Wadowita (1567  -1641). In Universitate Collegii Maio-

ris Proff essor, Wadowice 2001 z tekstami Aleksandra Strojnego i Marcina Płaszczycy 

wraz z podaną bibliografi ą odnoszącą się do sławnego akademika. 

Mimo wzrastającej liczby wydawnictw Wadowice nie doczekały się jednak do tej 

pory solidnej, dwu, albo nawet kilkutomowej monografi i, w której okres staropolski 

zająłby właściwe sobie miejsce. Z pewnością na takie dzieło miejsce urodzin papieża-

 -Polaka szczególnie zasługuje. O brakach w tym zakresie świadczy choćby fakt, że nie 

napisano także książki dotyczącej wspomnianego Marcina Wadowity, najwybitniejszego 

wadowiczanina urodzonego w dobie nowożytnej. Co więcej, nadal wielu mieszkańców 

miasta, idąc być może za powszechną opinią, starymi publikacjami, a także błędnymi 

informacjami umieszczonymi na lokalnych stronach www, twierdzi niesłusznie, że ten 

wybitny akademik był rektorem Akademii Krakowskiej3. Można wskazać także liczne 

obszary dotychczasowych zaniedbań. Taką białą plamą jest z pewnością wiele aspek-

tów historii miasta po zakończeniu II wojny światowej   - aż do upadku władzy komu-

nistów i uzyskania niepodległości. Należy także dostrzec inne palące potrzeby, m.in. 

wydawnicze, jak choćby konieczność digitalizacji i wydania najstarszych dokumentów 

z archiwum parafi alnego przy kościele Ofi arowania NMP w Wadowicach. Warto także 

w podobny sposób zająć się dokumentami dotyczącymi Wadowic rozproszonymi w ar-

chiwach i bibliotekach, na terenie całej Polski i poza jej granicami4. 

3 Strony www (i niektórzy historycy) w tekstach poświęconych Wadowicie często niemal kopiują ustalenia 
A. Siemionowa, Ziemia Wadowicka, s. 121  -122, który pisał o rzekomym rektoracie Wadowity. Siemionow 
zaliczył portret Wadowity w Auli Collegium Maius UJ do „pocztu rektorów” wiszących w tym miejscu (nie 
wiedział więc, że nie wszystkie portrety w Auli są przedstawieniami rektorów i przy okazji przyjął też bezkry-
tycznie fi kcyjną datę roczną śmierci z portretu: 1658, odrzuciwszy poprawną, podaną m.in. przez Komoniec-
kiego:1641), a literę „M” przed imieniem teologa z fantazją zinterpretował jako skrót od wyrazu magnifi cencja. 
Według autora miało to być dowodem na sprawowanie przez profesora funkcji rektorskiej. O sprawowaniu 
przez Wadowitę funkcji rektora pisali po wydaniu dzieła Siemionowa m.in. A. Nowakowski, Z dziejów mia-
sta i parafi i Wadowice, Kraków 1985, s. 60; E. Kotowiecki, Zarys historii szpitali w Wadowicach i ziemi wa-
dowickiej, [w:] Wadowice. Studia z dziejów miasta, pod kier. red. A. Nowakowskiego, Wadowice 1997, s. 238; 
G. Studnicki, Z dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach do roku 1939, [w:] Wadowice..., s. 178; Idem, Zarys 
dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996, s. 14, 16; Idem, Pierwsza wśród równych. Dzieje 
gimnazjum i liceum w Wadowicach, Wadowice 1991, s. 20  -21. Siemionow nie był jednak pierwszym autorem 
piszącym o godności rektorskiej Wadowity. O todze rektorskiej profesora pisał już np. J.N. Tarkota (Biblioteka 
Jagiellońska, rękopis [dalej rkps] 5944, t.2, k. 192). Co więcej, jeszcze kilkadziesiąt lat temu wisiał w przedwo-
jennym wadowickim magistracie portret Wadowity, reprodukowany za starą pocztówką cyklicznie w „Wado-
vianach”, gdzie napis informował o fi kcyjnej godności rektorskiej teologa. Zob. o tym: A.  Strojny, Portret 
Marcina Wadowity (ok. 1567  -1641). Przyczynek do biografi i profesora, „Wadoviana”, nr 2, 1998, s. 21  -30 (Strojny 
w polemice z Siemionowem słusznie interpretuje literę „M” jako skrót od magnifi cus – szlachetny, sławetny).

4 Wiele pozostaje zatem do nadrobienia na niwie lokalnej wiedzy historycznej. Postęp w tym zakresie będzie jednak 
możliwy nie tylko dzięki bezinteresownej pracy historyków – pasjonatów, ale przede wszystkim w oparciu o ra-
cjonalny projekt badań historycznych zbudowany na zdrowych podstawach fi nansowych. Tym niemniej, nawet 
kiedy już zostaną wydane zbiory wadowickich dokumentów i powstaną nowe prace o historii miasta, zawsze po-
zostanie kwestia najważniejsza, czyli jakość recepcji wiedzy historycznej wśród lokalnej społeczności, a zwłaszcza 
młodzieży, jak i odpowiednia promocja tej historii na zewnątrz (swoista regionalna polityka historyczna). Bez 
koordynacji tych działań ze strony władz miasta, dyrektorów szkół, nauczycieli historii i instytucji kulturalnych 
nie może być zatem mowy o sukcesie.
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Celem tego artykułu jest niewielkie uzupełnienie wspomnianych wyżej bia-

łych plam w historii Wadowic i jej mieszkańców. Rozważania tutaj zawarte doty-

czą ważnych postaci związanych z miastem nad Skawą. Dwie pierwsze osoby to 

rodowici wadowiczanie, trzecia znalazła tutaj wieczny odpoczynek. Pierwszym 

bohaterem naszych rozważań będzie Jakub z Wadowic. 

Jakub z Wadowic, prepozyt klasztoru 
Bożego Ciała kanoników regularnych laterańskich 
na Kazimierzu (ur. ok. 1410, zm. ok. 1495)

Jakub nie został wymieniony w żadnej z prac dotyczących historii rodzinnego 

miasta Karola Wojtyły. Nie znajdujemy go także w swoistym słowniku biografi cz-

nym wadowiczan i osób związanych z Wadowicami pt. Kto był kim w Wadowicach5. 

Tymczasem był to pierwszy znany wadowiczanin, który przed Marcinem Wadowitą 

osiągnął znaczącą pozycję w strukturach Kościoła sprawując w latach 1464  -1495 

stanowisko prepozyta w klasztorze kanoników regularnych na Kazimierzu. Był za-

tem przełożonym w strukturze, która wówczas należała do ważniejszych centrów 

intelektualnych w Polsce. Poza tym klasztor zasłynął wtedy życiem i cudami święte-

go Stanisława Kazimierczyka, zmarłego w 1489 r., a Jakub był bezpośrednim prze-

łożonym przyszłego świętego6. Jakub z Wadowic to postać znana nie tylko ze źródeł 

pisanych. Co ciekawe, zachowały się do dzisiaj dwa wizerunki tego wybitnego wa-

dowiczanina. Pierwszy znajduje się w kościele parafi alnym w Kurozwękach w ka-

plicy Pięciu Ran Chrystusa i pochodzi z końca XV w., prawdopodobnie z fundacji 

wotywnej prepozyta Jakuba. Obraz pierwotnie znajdował się w kościele Bożego 

Ciała na Kazimierzu. Zresztą pamiętać trzeba, że wspólnota klasztorna kanoników 

na Kazimierzu była poddana oddziaływaniu późnośredniowiecznego nurtu religij-

nego zwanego devotio moderna, który kładł duży nacisk na kult krwi Pańskiej. Co 

więcej, przy klasztorze Bożego Ciała funkcjonowało Arcybractwo Najświętszego Sa-

kramentu i Pięciu Ran Chrystusa, co koresponduje z tematyką całego przedstawie-

nia. Na interesującym nas obrazie prepozyt Jakub z Wadowic został ukazany w XV-

 -wiecznym stroju kanonickim (biały habit, czarne almutium na ramionach i czarny 

biret w ręku). Wadowiczanin klęczy tutaj przed krzyżem Zbawiciela, a za nim stoi 

jego patron, czyli św. Jakub (Fot. 1). 

5 G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

6 K. Łatak, Poczet rządców Opactwa Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie, Kraków, 
2005, s. 41  -47.
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Co ciekawe, niekiedy błędnie utoż-

samiano postać klęczącą na tym obrazie 

z osobą świętego Stanisława Kazimier-

czyka. Supozycja ta nie posiada jednak 

żadnych trwałych fundamentów i w na-

uce nie znajduje dzisiaj uznania7. Tym 

samym można bez większego ryzyka 

skonstatować, iż przedstawienie to jest 

zatem najstarszym znanym wizerunkiem 

wadowiczanina, wyprzedzając o niemal 

200 lat uważany dotychczas za takowy 

portret profesora Marcina Wadowity 

wiszący w Auli Collegium Maius. Praw-

dopodobnie zachował się do naszych 

czasów także drugi portret Jakuba z Wa-

dowic, reprodukowany przez ks. prof. 

Kazimierza Łataka w 2002 r.8 Pochodził 

z XVIII w. i znajdować się miał w klasz-

torze kanoników regularnych laterań-

skich na Kazimierzu. Jakub był na nim 

przedstawiony w postaci stojącej z prawą 

ręką złożoną na piersi. W lewej natomiast trzymał otwartą księgę. Niestety portret ów 

nie wisi już dzisiaj pośród innych wizerunków prepozytów, a zakonnicy mimo dobrej 

woli nie potrafi li wskazać autorowi miejsca dzisiejszego przechowania tego zabytku.

Jakub z Wadowic „wszedł” do naukowego obiegu głównie dzięki pracom ks. prof. 

Kazimierza Łataka9, a także dzięki artykułowi Agnieszki Wozowicz, która analizowa-

7 A. Wozowicz, Zagadnienie fundacji i dziejów gotyckiego obrazu z Chrystusem Bolesnym, Matką Boską i św. 
Janem Ewangelistą w kościele parafi alnym w Kurozwękach, [w:] Artifex Doctus: studia ofi arowane profesorowi 
Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Bałus, W.Walanus, M.Walczak, t. II, Kraków 
2007, s. 105  -116 (wraz z przeglądem starszej literatury, m.in. na s. 108, przyp. 26 autorka słusznie podważa 
utożsamianie postaci klęczącego kanonika przez ks. S. Ryłkę ze świętym Stanisławem Kazimierczykiem. Pod-
stawowym argumentem jest osoba patrona – św. Jakuba Starszego   - stojąca za klęczącą postacią. Gdyby to był 
Kazimierczyk, stałby za nim zapewne św. Stanisław ze Szczepanowa).

8 K. Łatak, Kongregacja krakowska kanoników regularnych laterańskich na przestrzeni dziejów, Kraków 2002, s. 188.

9 Np. Idem, Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku, Ełk 1999, passim; Idem, 
Poczet rządców …, s. 41  -47; Idem, Kongregacja krakowska kanoników…, s. 30, 160, 165, 188  -193, 195; Idem, Kon-
went kanoników regularnych laterańskich w drugiej połowie XV wieku, [w:] Święty Stanisław Kazimierczyk CRL 
1433  -1489, pod red. K. Łataka, Kraków 2010, s. 211  -213, 215, 220; Idem, S. Nalbach, Ze studiów nad kulturą 
umysłową kanoników regularnych krakowskiej prepozytury Bożego Ciała w XV i XVI wieku, Kraków 2009, s. 33, 56, 
65, 71, 74, 76, 89, 123, 127, 152, 215, 226  -227, 229, 250, 312, 325.

Fot. 1. Prepozyt Jakub z Wadowic z patronem 

św. Jakubem Starszym – fragment obrazu 

z kaplicy Pięciu Ran Chrystusa 

w kościele parafi alnym w Kurozwękach
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ła wspomniany wyżej późnogotycki obraz w kościele kurozwęckim i zidentyfi kowała 

jednoznacznie klęczącą postać jako prepozyta Jakuba10. Wadowiczanin pojawił się 

już jednak w dziełach Jana Długosza, który zresztą znał go osobiście i liczył na po-

moc przy fundacji klasztoru kartuzów na Kazimierzu11. Wadovius wspomniany był 

także w XVII w. przez Stefana Ranatowicza i Michała Akwilina Gorczyńskiego, a na 

początku XX w. przez Józefa Augustyna Błachuta12. Według K. Łataka Jakub znany 

jest w źródłach jako pochodzący „de Wadovicze, de Vadovicz”, albo jako „Vadovius 

lub Vadovita”13. Nic nie wiemy o jego wykształceniu, nie ma go wśród immatryku-

lowanych studentów Uniwersytetu Krakowskiego, jak i w wykazie osób, które w tym 

czasie zdobyły stopnie bakalaureatu, albo magistra14. Tym niemniej można przypusz-

czać, że Jakub był osobą odpowiednio wykształconą, bez czego nie zdobyłby prze-

cież uznania swoich braci i nie zostałby wybrany jednogłośnie przez kapitułę zakonną 

kanoników regularnych prepozytem klasztoru Bożego Ciała na Kazimierzu. Klasztor 

ten w tym czasie był mocno związany z żywiołem niemieckim. Wskazuje na to czę-

ściowo nie tylko skład personalny zakonników. Wiele mówiący jest już sam fakt opieki 

duszpasterskiej nad kazimierskim mieszczaństwem, którego patrycjat był przez długi 

okres głównie niemieckojęzyczny. Wspomniane wyżej Arcybractwo Najświętszego 

Sakramentu i Pięciu Ran Chrystusa funkcjonowało w oparciu właśnie o to zaplecze. 

Znamiennym jest fakt, że pierwszych prepozytów tradycja zakonna nazwała ojcami 

niemieckimi, a jeden z zakonników stale sprawował funkcję kaznodziei niemieckiego, 

inny z kolei był kaznodzieją polskim. Taki stan utrzymywał się do pierwszej połowy 

XVI w.15 Czy Jakub z Wadowic był Niemcem? Jego rodzicami byli Herman i Klara, 

zatem zwłaszcza imię ojca może nam wiele sugerować16. Co więcej, jak wiadomo, 

występowała wówczas sporadycznie także niemiecka nazwa Wadowic – Fraustadt, 

stąd niektórzy badacze przyjmują krótkotrwałe funkcjonowanie grupy niemieckich 

osadników w tym miejscu, podobnie jak w Inwałdzie, czy Barwałdzie17. Tym niemniej 

10 A. Wozowicz, Zagadnienie fundacji…, s. 112 i nn.

11 Joannis Długosz senioris canonici cracoviensis Liber benefi ciorum dioecesis Cracoviensis, III, Cracoviae 1864, s. 
141  -142.

12 K. Łatak, Poczet rządców…, s. 41.

13 Ibidem.

14 Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400  -1508, t. 1  -2, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska przy 
współpracy R. Grzesika, Kraków 2004; Księga Promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku, 
wyd. A. Gąsiorowski, Kraków 2000.

15 K. Łatak, S. Nalbach, Ze studiów…, s. 174  -178.

16 Księga ławnicza kazimierska 1407  -1427, wyd. B.  Wyrozumska, Kraków 1996, nr 2251, s. 269.

17 Ostatnio na ten temat zob. K. Baczkowski, Wadowice i region wadowicki jako obszar pograniczny w I Rzeczypo-
spolitej, [ w:] Wadowice. Siedem wieków historii. Materiały z konferencji naukowej „Wadowice – Karola Wojtyły 
Ojczyzna Domowa” Wadowice, 23 stycznia 2009 roku, pod red. T. Graff a, Kraków 2009, s. 29.
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skoro Jakub znany jest w źródłach jako pochodzący z Wadowic, a nie z Fraustadt, 

można założyć, że właśnie sam podkreślał i podawał jako miejsce swojego pochodze-

nia polską nazwę miasta. Nie jest to jednak stuprocentowy dowód na to, że Jakub był 

Polakiem. Co prawda żywioł polski zaczął w Wadowicach u schyłku średniowiecza 

przeważać, o czym świadczą choćby nazwiska mieszkańców miasta z XVI w.18 Tym 

niemniej patrząc z drugiej strony, nie można przecież całkowicie wykluczyć niemiec-

kiego pochodzenia Jakuba, przy założeniu, że pisał się on z Wadowic a nie z Fraustadt, 

choćby tylko z tej przyczyny, że właśnie taka była najpowszechniej występująca nazwa 

miasteczka. Zapewne dla Jakuba, który wybrał przede wszystkim drogę powołania, 

kwestia jego pochodzenia narodowego nie była jednak najistotniejsza. 

Wadowiczanin pierwszy raz w źródłach pojawił się w 1420 r., kiedy to jego ro-

dzice kupili na Kazimierzu dom19. Kilka lat później, może ok. 1424 r., Jakub wstą-

pił do zakonu, sam zresztą wspominał, że stało się to w okresie rządów prepozyta 

Konrada Alemana. W lipcu 1428 r. był już diakonem, a w 1442 r. został wymienio-

ny jako prokurator prepozyta Gaspara Polaka20. Do zasług Jakuba jako prepozyta 

należy zaliczyć dokończenie budowy korpusu nawowego świątyni Bożego Ciała, 

co odbyło się nie bez wsparcia samego króla Kazimierza Jagiellończyka, jego żony 

Elżbiety Rakuszanki oraz innych znamienitych mecenasów, w tym mieszkańców 

miasta. Według ks. K. Łataka prepozyt był także dobrym gospodarzem. Znalazło to 

odbicie w świetnym prosperowaniu dóbr zakonnych21. Klasztor w czasach Jakuba 

z Wadowic był jednak przede wszystkim znany i chwalony za godne podziwu życie 

wewnętrzne zakonników, którzy idąc za wskazówkami devotio moderna szczególnie 

dbali o wspólną modlitwę, kładąc nacisk także na kontemplację. Nie przeszkadzało 

to im w aktywnym działaniu na polu duszpasterstwa. Szeroko znanym ze wspania-

łych kazań był wspomniany święty Stanisław Kazimierczyk, który kładł silny nacisk 

na właściwy odbiór przez wiernych mszy świętej z uwzględnieniem częstego przyj-

mowania Eucharystii22. To najprawdopodobniej z polecenia Jakuba z Wadowic po 

śmierci kanonizowanego w 2010 r. świętego spisane zostały jego pierwsze cuda23. 

Oprócz Kazimierczyka także i inni bracia zasłużyli się w okresie rządów prepozyta 

z Wadowic, m.in. na niwie kultury. Spośród najwybitniejszych wyróżnić należy bez-

18 Biblioteka Jagiellońska, rkps 5945, t. 2, k. 12, 30.

19 Księga ławnicza kazimierska 1407  -1427, nr 2251, s. 269.

20 K. Łatak, Poczet rządców…, s. 41  -42.

21 Ibidem, s. 42  -44.

22 M. Mejor, Błogosławiony Stanisław Kazimierczyk o uczestnictwie wiernych we mszy świętej [w:] Święty Stanisław 
Kazimierczyk, s. 117  -122.

23 K. Łatak, Poczet rządców…, s. 45  -46.
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sprzecznie znanego malarza Jana z Nysy, prawdopodobnie autora opisywanego 

wyżej obrazu z Kurozwęk. Zasługą Jakuba było także pojawienie się w klasztornej 

bibliotece pierwszych inkunabułów, z których do dzisiaj kilka się zachowało. Wa-

dowiczanin nie szczędził też sił starając się o odpusty. Poza tym przyczynił się do 

zawiązywania konfraterni z innymi klasztorami. Jak już pisaliśmy, planował także 

wspólnie z Janem Długoszem założenie klasztoru kartuzów24. Warto zaznaczyć, 

iż będąc dzieckiem swoich czasów znany był z tego, że wyraźnie zaznaczał swoje 

niezadowolenie z przybycia Żydów na Kazimierz. Jego ostatnie dające się prze-

śledzić na podstawie źródeł działania przypadają na początek 1495 r. Natomiast 

rządy jego następcy Andrzeja poświadczone zostały już w październiku 1495 r. 

Śmierć prepozyta nastąpiła zatem przed tą datą, choć nie możemy wykluczyć, 

iż będący w podeszłym wieku wadowiczanin żył jeszcze czas jakiś wśród swoich 

współbraci25. W nekrologu kanoników śmierć Jakuba zapisano pod datą 27 wrze-

śnia wspominając przy tej okazji jego 

żarliwość w wierze. Odnośna zapiska 

głosi: Obiit venerabilis pater dominus 

Jacobus de Wadovicz quintus prepositus 

huius Monasterii26. Nagrobek nie za-

chował się do dzisiejszych czasów.

Wspominałem wyżej o XVII-

 -wiecznym portrecie Marcina Wa-

dowity, który wisi w Auli Collegium 

Maius UJ (Fot. 2) i jest uważany za naj-

starszy portret tego akademika. 

Tymczasem zupełnie przypadko-

wo spacerując po krużgankach klasz-

toru OO. Karmelitów „Na Piasku” 

w Krakowie natknąłem się na równie 

wiekowe przedstawienie wizerunku 

teologa27.

24 Ibidem.

25 W prywatnej rozmowie ks. prof. K. Łatak nie wykluczył śmierci Jakuba w 1496 toku.

26 Archiwum Państwowe w Krakowie, Kalendarz i nekrolog klasztoru kanoników regularnych laterańskich przy 
kościele Bożego Ciała, K 888 (mf), nr 270 (dalej zapiska: et multitudo fi de[lium]; por. Archiwum Prowincji 
Kanoników Regularnych Laterańskich przy klasztorze Bożego Ciała w Krakowie, Memoriale Fratrum et 
Benefactorum defunctorum Congregationis Canonicorum Regularium Lateranensium, s. 266. 

27 Dziękuję Panu mgrowi Sz. Sułeckiemu za wskazanie tego portretu podczas rozmowy o Wadowicie i pomoc 
przy fotografowaniu.

Fot. 2. Portret Marcina Wadowity 

w Auli Collegium Maius UJ
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Nieznany portret profesora Marcina Wadowity 
z klasztoru Karmelitów w Krakowie

Portret prawdopodobnie pochodzi 

także z XVII w. i nie był dotychczas opi-

sywany w fachowej literaturze poświę-

conej Wadowicie (Fot. 3)28. 

Porównując ten portret i portret 

wiszący w Auli Collegium Maius warto 

zauważyć, że mają one cechy lustrzanego 

odbicia w odniesieniu do samej posta-

ci profesora, przy czym od razu rzuca-

ją się w oczy dwa zasadnicze elementy 

wyróżniające przedstawienie z krużgan-

ków karmelickich. Pierwszym jest na-

pis biegnący wokół postaci, zawierający 

odmienną treść od znanej nam z przed-

stawienia w Maius. Napis ten wyraźnie 

podkreśla związki profesora  -fundatora 

studium zakonnego z krakowskim klasz-

torem: M. Martinus Campius Vadovius S. 

Th . D. Praep[osi]tus S. Floria[ni] Studio-

rum Fundator in hoc Caenobio. Treść nie zaskakuje nas zatem, skoro wiemy, że Wado-

wita w swoim testamencie ofi arował Karmelitom na potrzeby studentów kamienicę 

przy ul. Mikołajskiej w Krakowie29. Drugim elementem odróżniającym od portretu 

w Auli są wyraźniej zarysowane szczegóły pomieszczenia, w którym stoi profesor, jak 

np. grzbiety książek z widocznymi nawet przy bliższym przyjrzeniu się naklejonymi 

paskami z niewyraźnymi literami (cyframi?, sygnaturami?), interpretowane niekiedy 

błędnie (np. A. Strojny) jako element namalowanego w tym miejscu herbu Wadowi-

ty30. Książki te leżą na pulpicie stylizowanym na kolumnę z widoczną główką anioł-

ka. Aniołka i kolumienki nie widzimy z kolei gołym okiem na portrecie w Auli, nie 

28  Szerzej o tym przedstawieniu piszę także w innym miejscu: T. Graff , Wadowiczanie w Krakowie. Kariera akade-
micka i kościelna Marcina Wadowity i jego poprzedników, „Analecta Cracoviensia”, [w druku].

29  Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rkps 36, 4162  -4165; Archiwum Państwowe w Krakowie, Castren-
sia Cracoviensia 253, s. 462; Biblioteka Jagiellońska, rkps 3316, s. 260  -263; Biblioteka Jagiellońska, rkps 5944, 
k. 192  -193.

30 A. Strojny, Portret Marcina Wadowity, s. 27  -28.

Fot. 3. Portret Marcina Wadowity 

z krużganków klasztoru OO. Karmelitów 

„Na Piasku” w Krakowie
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widać ich także na kliszy rentgenowskiej tego zabytku opublikowanej w wydanej 

niedawno książce pod red. Anny Jasińskiej31. Słabo widocznych zarysów kolumien-

ki i owego aniołka przy pewnej dozie wyobraźni można się ewentualnie dopatrywać 

na zdjęciu opublikowanym w 1984 r. przez Siemionowa32, ale ponieważ portret był 

wielokrotnie retuszowany, sprawa ta pozostaje w tym momencie nadal nierozstrzy-

gniętą. Jest to o tyle istotne, bowiem nie jesteśmy w stanie na tym etapie poszukiwań 

odpowiedzieć na pytanie: który z tych portretów posłużył za wzór dla drugiego? 

Nie można bowiem wykluczyć, że zabytek karmelicki, jako „bardziej kompletny”, 

jest jednak starszy. Inną możliwością jest zamówienie dwóch portretów niezależnie 

od siebie   - przez Uniwersytet i klasztor OO. Karmelitów. Sprawa ta wymaga bez-

sprzecznie dalszych badań.

Ostatnim problemem jaki chcemy poruszyć w tym artykule jest znany specja-

listom, ale nieznany w popularnej literaturze dotyczącej Wadowic fakt pochowania 

w kościele farnym w Rynku piastowskiej księżniczki.

Grób księżniczki piastowskiej Agnieszki 
w Wadowicach z 1505 roku 

Grób księżniczki piastowskiej Agnieszki w Wadowicach z 1505 r. i sama osoba 

tenutariuszki Wadowic nie były wspominane przez Gustawa Studnickiego w jego 

dziele o cmentarzu parafi alnym w Wadowicach33. Pisał za to o tym pochówku ostat-

nio choćby Jerzy Rajman w artykule opisującym Wadowice w okresie średniowie-

cza, jak i Krzysztof Rafał Prokop w biogramie zamieszczonym w dziele Piastowie. 

Leksykon biografi czny. Ten sam autor zajął się tym tematem także w książce doty-

czącej historii politycznej księstw zatorskiego i oświęcimskiego. Uczynił to ponad-

to Kazimierz Jasiński w swoim Rodowodzie Piastów Śląskich i wcześniej w artykule 

o genealogii książąt zatorskich. Ważne ustalenia odnoszące się do biografi i księżnej, 

jak i jej męża wniósł kilkanaście lat temu również Andrzej Sikorski w swoich Uwa-

gach do genealogii książąt zatorskich34. 

Jeszcze w XVI w. (konkretnie w 1552 r.) w wadowickiej farze znajdowała się 

płyta epitafi jna księżniczki z następującym napisem:

31 Nowożytne portrety profesorów Akademii Krakowskiej w zbiorach Collegium Maius, red. A.  Jas ińska, Kraków 
2010, s. 158.

32 A. Siemionow, Ziemia wadowicka, fot. nr 16, bez odnośnej paginacji.

33 G. Studnicki, Cmentarz parafi alny w Wadowicach, Wadowice 1997.

34 A. Sikorski, Uwagi do genealogii książąt zatorskich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. III 
(XIV), Warszawa 1997, s. 31–40.
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A.D., 1505 obiit praeclara princeps Agnes D.G. Ducissa Zathoriensis et domina Wa-

doviensis, benefactrix huius ecclesiae, oretur pro ea (czyli: „Roku pańskiego 1505 zmarła 

najjaśniejsza księżna Agnieszka, z bożej łaski księżna zatorska i pani Wadowic, dobro-

dziejka tegoż kościoła, módl się za nią”)35.

Agnieszka była córką księcia zatorskiego Włodka i księżniczki Anny. Uro-

dziła się na przełomie lat 80. i 90  . XV w.).W dokumencie swojego ojca z 1492 r., 

który został wystawiony w Wadowicach, księżniczka została wymieniona po raz 

pierwszy, jeśli oczywiście bierzemy pod uwagę znane nam źródła. Wyraźnie przy 

tym zaznaczono, że Wadowice mają po śmierci pary książęcej stać się swoistym 

dożywociem dla ich córki36. Niestety małżeństwo Włodka i Anny na skutek pro-

cesu przed obliczem kardynała Fryderyka Jagiellończyka było z niewyjaśnionych 

powodów uznawane za scandalosus contractus matrimonii, stąd ostatecznie po-

stanowiono orzec swoistą separację pary książęcej37. W świetle tego wyroku 

Agnieszka była postrzegana jako dziecko nieprawe, a sam książę został po śmier-

ci określony jako homo sterilis, czyli człowiek bezdzietny38. Stąd spór Agnieszki 

z popieranym przez króla Piotrem Myszkowskim o miasto Wadowice, któremu 

w 1503 r. król Aleksander oppidum Wadowicze iure speciali post mortem Wlod-

konis, ducis Zathoriensis, ad se devolutum iure haereditario donat39. W tle oczy-

wiście chodziło o prawa Korony do Księstwa Zatorskiego, wykupionego na wła-

sność w 1494 r. przez Jana Olbrachta od księcia Jana V. Należy jednak przyznać, 

iż nauka ma do dzisiaj kłopoty z określeniem zasięgu zakupionego terytorium. 

Ostatnio np. K. R. Prokop zasugerował, że ta transakcja nie dotyczyła Wadowic 

z przynależnościami, wszak książę wymienił w swoim dokumencie z nazwy tylko 

Zator, pomijając Wadowice. Według tego badacza skoro ważny ośrodek księstwa, 

jakim były przecież Wadowice nie został wymieniony, należy wysnuć wniosek, iż 

35 Biblioteka Jagiellońska, rkps 5375, s. 196; por. J. Rajman, Średniowieczne Wadowice., s. 50; K. Jasiński, Rodowód 
Piastów Śląskich, III, Kraków 2007, s. 664  -665. Szerzej o sporze dotyczącym Wadowic na przełomie XV i XVI w. 
zob.: K. R. Prokop, Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej w latach 1438  -1513. Dzieje politycz-
ne, Kraków 2002, s. 241  -251. 

36 Ibidem, s. 241.

37 Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, ed. B. Ulanowski, t. VII, z. 3, Cracoviae 1885, nr 1482, s. 536  -537.

38 Ibidem, ed. A. Z. Helcel, t. II, Cracoviae 1870, nr 4548, s. 949; Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. III, 
ed. T. Wierzbowski, Varsoviae 1908, nr 1943, s. 125; K. R. Prokop, Księstwa oświęcimskie i zatorskie, s. 247. 
Co ciekawe, o nieznanym synu księcia zatorskiego Włodka, benedyktynie tynieckim zmarłym 21 maja 1493 r. 
napisał ostatnio M. L. Wójcik, Wlodimirus religiosus ordinis beati Benedicti de Tiniec iamprofessus. Nieznany 
syn Włodka, księcia zatorskiego, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, t.2 (6), pod. red. I. Panica i J. Sperki, 
Katowice 2010, s. 199  -214.

39 Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. III, nr 779, s. 50.
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wraz z okolicą nie należały one do domeny Jana V, który w bliżej niewyjaśnio-

nych okolicznościach przestał być bratem niedzielnym ze wspomnianym wyżej 

Włodkiem, faktycznym posiadaczem miasteczka od pewnego czasu40. W każ-

dym razie, nie rozstrzygamy tego problemu w tym miejscu, choć warto podkre-

ślić, że ze wspomnianego wyżej nadania królewskiego dla Myszkowskiego do-

wiadujemy się, iż po śmierci księcia Włodka władca Polski uważał miasteczko za 

swoją własność – zatem czynił to nie ze względu na transakcję zakupu z 1494 r., 

ale właśnie z powodu śmierci tego Piasta. Tym niemniej bez względu na prze-

ciwności księżniczka Agnieszka, wdowa po szlachcicu Janie Kobierzyckim 

z Tvorkova nie miała zamiaru rezygnować z posiadania miasteczka nad Skawą 

i zajęła nawet Wadowice siłą. Niestety wyrok królewski Aleksandra Jagielloń-

czyka z 1504 r., w którym odmawiano wdowie po Kobierzyckim tytułu księż-

nej (nazwano ją jak zwykłą szlachciankę   - generosa), był dla niej niekorzystny, 

potwierdzając roszczenie wojewody łęczyckiego i nakazując zapłatę 2000 zło-

tych Myszkowskiemu. Stwierdzono, że Agnieszka posiadała Wadowice tylko 

jako tenutę (nazywano ją zatem tenutrix), a poza tym owo „posiadanie” i tak 

było nielegalne, ponieważ zajęła miasto gwałtem (possidet et occupat violenter), 

a tymczasem właściwe posiadanie miasta należało się królowi po śmierci księ-

cia Włodka iure feodali41. Agnieszka zapewne nadal walczyłaby o swoje prawa, 

a także o prawa swojego syna Ernesta42, ale niespodziewana śmierć dosięgła ją 

w wieku zapewne niespełna dwudziestu lat. Jej ostatnią wolą, która zarazem 

stanowiła swoisty manifest praw księżniczki do miasteczka, była decyzja znale-

zienia miejsca wiecznego spoczynku w kościele farnym w Wadowicach, którego 

była dobrodziejką. Pogrzeb Piastówny był zapewne jedną ze wspanialszych uro-

czystości widzianych przez wadowiczan w XVI w. Niestety wspomniana wyżej 

tablica epitafi jna zaginęła (znając napis warto umieścić w farze nową), a pamięć 

o księżniczce piastowskiej pochowanej w Wadowicach z upływem lat była coraz 

słabsza. Tymczasem Wadowice dostały się w ręce Myszkowskich, którzy dopie-

ro 10 marca 1540 r. ofi cjalnie ustąpili miasto Koronie43. Dodajmy, że konfl ikt 

Myszkowskich z Piastami zatorskimi miał swoje tragiczne, znane powszech-

nie miłośnikom historii księstwa zatorskiego apogeum, kiedy to w 1513 r. 

40 K. R. Prokop, Księstwa oświęcimskie i zatorskie,s. 241i nn.

41 Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. II, nr 4548, s. 949; Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. III, 
nr 1943, s. 125; K. R. Prokop, Księstwa oświęcimskie i zatorskie, s. 247  -249.

42 Ernest, zmarły po 1535 r. miał z kolei dwóch synów: Jana i Bartłomieja, na których wygasł jego ród.

43 Zob. np. Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. IV, cz.1, ed. T. Wierzbowski, Varsoviae 1910, nr 6754, 
s. 392.



201

S Y L W E T K I

został zamordowany przez Wawrzyńca Myszkowskiego, syna wzmiankowanego 

wyżej Piotra, ostatni książę zatorski Jan V44. 

Opisany wyżej epizod z dziejów miasta Wadowice pokazuje, że stało się ono 

na przełomie średniowiecza i doby nowożytnej swoistym punktem zapalnym na 

pograniczu małopolskim. Dążenia młodej Piastówny Agnieszki do zawładnięcia 

swoim dziedzictwem musiały się zderzyć z nieubłaganą i stanowczą polityką kró-

lów polskich pragnących objąć wpływem obszary księstw zatorskiego i oświęcim-

skiego. Siły przeciwników nie były równe, pomnikiem nieustępliwości księżniczki 

pozostał jedynie wspomniany wyżej napis z niezachowanej niestety do dzisiaj pły-

ty epitafi jnej. Księżniczka czując nadchodzącą śmierć prawdopodobnie sama uło-

żyła, przynajmniej w podstawowych zarysach tekst, który miał być umieszczony 

na tablicy epitafi jnej, podkreślając, że umiera jako Agnes D[ei].G[ratia]. Ducissa 

Zathoriensis et domina Wadoviensis.

Dr Tomasz Graff  – jest adiunktem w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersy-

tetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

44 Jan V miał syna naturalnego o tym samym imieniu. Nie posiadał on jednak praw do księstwa zatorskiego, 
zmarł między 1519 a 1521 rokiem.
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 Stefan Witold Alexandrowicz 

MARIAN KSIĄŻKIEWICZ 
I JEGO „ARKUSZ WADOWICE” 

Wprowadzenie 

W poznaniu budowy Karpat oraz ich pradawnej, geologicznej historii 

szczególną rolę odegrały prace profesora Mariana Książkiewicza (1906  -1981), 

kierownika Katedry Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a okresowo także 

krakowskiej Stacji Instytutu Geologicznego oraz Zakładu Nauk Geologicznych 

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Badania Karpat wypełniły niemal całą 

Jego działalność naukową, prowadzoną od lat studenckich po ostatnie dni pra-

cowitego życia. Znaczną część swoich geologicznych studiów i zainteresowań 

zawodowych poświęcił ziemi wadowickiej, z którą nie miał zresztą żadnych 

rodzinnych powiązań. Tego właśnie obszaru dotyczyły zarówno jego notatki 

naukowe opublikowane w latach 1926  -1927 i wydana w 1929 r. rozprawa dok-

torska – „Spostrzeżenia nad budową geologiczną wschodniego Beskidu Małe-

go” oraz wiele następnych publikacji, jak też jeden z Jego ostatnich artykułów, 

który ukazał się dokładnie pół wieku później1. Początkiem życiowej przygody 

z geologią, po zdaniu egzaminu dojrzałości w V Gimnazjum im. Jana Kocha-

nowskiego w Krakowie, było dla Niego podjęcie w 1924 r. studiów na Wydzia-

le Filozofi cznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród grona nowych kolegów 

poznał On wówczas m.in. absolwenta wadowickiego gimnazjum – Jana Sarnic-

kiego, który właśnie w tym roku, po zaliczeniu trzech semestrów na Wydziale 

Lekarskim UJ, przeniósł się na studia z zakresu geografi i (Alexandrowicz 2009). 

Już jako student drugiego roku, 1 października 1925 r. rozpoczął M. Książ-

kiewicz pracę w kierowanym przez profesora Władysława Szajnochę Gabinecie 

Geologicznym UJ. Został przyjęty jako pomocnicza siła naukowa („demonstra-

tor”) czyli asystent pomocniczy. Warto wspomnieć, że jego poprzednikiem na 

tym stanowisku był Stanisław Dihm, student Wydziału Filozofi cznego, później-

1 Książkiewicz M. & Liszkowa J. (1979): Zmienność facjalna warstw lgockich (alb) w okolicy Wadowic. Rocznik 
Pol. Tow. Geol., 49, 1  -2: 23  -42. 
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szy profesor seminarium męskiego w Wadowicach i szkół średnich w Rzeszo-

wie (Szajnocha 1926)2. 

Jeszcze w czasie studiów, a jednocześnie jako początkujący asystent, 

w trakcie drugiego roku pracy na uniwersytecie opracował M. Książkiewicz 

bogatą kolekcję szczątków ryb z osadów górnej kredy okolic Krakowa, znaj-

dującą się w porządkowanych przez Niego zbiorach Gabinetu Geologicznego 

i tego tematu dotyczył Jego pierwszy opublikowany artykuł naukowy3. Zain-

spirowany przez swojego profesora, rozpoczął następnie systematyczne i przez 

wiele lat kontynuowane badania w Karpatach. Komisja Fizjografi czna Polskiej 

Akademii Umiejętności udzielała mu wsparcia fi nansowego, zwłaszcza że 

przedmiotem jego działań był temat nawiązujący do jednego z najważniejszych 

przedsięwzięć Akademii, zainicjowany w 1881 r. jako program realizacji Atlasu 

Geologicznego Galicji (Alexandrowicz 2008a, str. 94). 

Atlas Geologiczny Galicji
 
W badaniach mających na celu poznanie budowy geologicznej każdego 

obszaru, podstawowe znaczenie ma mapa geologiczna wykonana na podkła-

dzie topografi cznym, a ukazująca występowanie skał i utworów pokrywo-

wych o określonym składzie i oznaczonym wieku. Wykonanie takiej mapy 

pochłania bardzo dużo czasu, wymaga zaawansowanej wiedzy, wielkiego na-

kładu pracy, a także odpowiednich środków fi nansowych. Duży wpływ na 

przebieg zdjęcia geologicznego ma dostępność opracowywanego terenu oraz 

stopień zakrycia starszych formacji geologicznych przez osady najmłodsze, 

maskujące strukturę podłoża. Opracowywanie map szczegółowych, o rela-

tywnie dużych podziałkach, jest od wielu lat jednym z najważniejszych za-

dań każdej państwowej służby geologicznej, bowiem są one podstawą po-

szukiwania złóż surowców mineralnych i wód podziemnych, właściwego 

prowadzenia ich eksploatacji, planowania robót inżynierskich i budowlanych, 

a także przewidywania zagrożeń powodowanych przez procesy o ekstremal-

nym nasileniu. W naszym kraju, od czasu odzyskania niepodległości zadanie 

to, jako podstawowy przedmiot swojej działalności, przejął Państwowy Instytut 

Geologiczny. 

2 W cytowanej pracy błędnie podane jest Jego imię, a także pisownia nazwiska. 

3 Książkiewicz M. (1926): Les poissons fossils du crétacé superiéur des environs de Cracovie. Bulletin de 
l’Académie Polonaise des Sciences et des Lettres, Serie B: 979  -1006. 
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Przed pierwszą wojną światową, w zaborze austriackim zdjęcia geologicz-

ne były z urzędu wykonywane przez Geologisches Reichsanstalt, czyli instytut 

geologiczny w Wiedniu. Postępowały one jednak powoli i były prowadzone po-

bieżnie, nie przynosząc zadowalających rezultatów. W związku z tym postulat 

prowadzenia odpowiednich prac w Galicji podjęła Komisja Fizjografi czna To-

warzystwa Naukowego Krakowskiego, a w szczególności działająca w jej obrębie 

Sekcja Orografi czno  -Geologiczna. Ich przedmiot i zakres zadań zostały sformu-

łowane już 24 maja 1866 r. przez przewodniczącego sekcji – Alojzego Altha, 

który opracował instrukcję, programującą działalność tej sekcji4: 

 

„Zadaniem badań geologicznych będzie zestawienie dokładnej mapy geologicz-

nej kraju i ułożenie opisu naukowego geologicznego. W tym celu delegowany geolog 

przedewszystkiem dokładnie /…/ obznajomiony z literaturą geologiczną /…/ powinien 

więc zwiedzić wszystkie miejsca odsłonione, jakoto łomy kamienia, wąwozy, wypłócze 

itp. /…/ zwróci swą uwagę również na składy użytecznych minerałów /…/. Zbierać 

będzie jak najwięcej okazów skał i skamielin. /…/ Nareszcie zbada wszystkie stosunki 

źródeł, ich ciepłotę /…/ a w celu chemicznego rozbioru odeszle sekcji chemicznej próby 

wód źródłowych /…/.” 

 

Postulat dotyczący zdjęć geologicznych i szerokiego zakresu prac kartogra-

fi cznych został w rozszerzonej formie powtórzony 10 lat później, gdy Komisja 

Fizjografi czna działała już w ramach nowo powołanej Akademii Umiejętności5. 

Został on wprowadzony w „Plan zbadania kraju (Królestwa Galicyi i Lodome-

rii tudzież W. Księstwa Krakowskiego)”, a szczególne znaczenie miała decyzja 

podjęta 17 maja 1881 r. na posiedzeniu Komisji Fizjografi cznej AU. Uchwalono 

wówczas przystąpić do wydawania mapy geologicznej Galicji, stosownie do pro-

jektu przyjętego przez Komitet administracyjny na wniosek Przewodniczącego6. 

Decyzja ta zainicjowała opracowanie i wydanie w latach 1887  -1913 niemal 

pełnego kompletu map w skali 1:75000, obejmującego 99 arkuszy, pokrywają-

cych powierzchnię przekraczającą 80000 km2. (Alexandrowicz 2008a, str. 96, 

ryc. 7). Wraz z nimi ukazały się odpowiednie opracowania tekstowe, ujmujące 

opis formacji geologicznych i tektoniki, opublikowane w specjalnych zeszytach 

4 Instrukcya dla sekcyi orografi czno  -geologicznej Komisyi Fizyografi cznej, Sprawozdanie Komisyi 
Fizyografi cznej TNK (za rok 1866), T. 1, 1987 (str. 87  -89). 

5 Sprawozdanie Komisyi Fizyografi cznej AU, T. 10, 1876 (str. 20  -24). 

6 Rozprawy i Sprawozdania Wydziału Matematyczno  -Przyrodniczego Akademii Umiejętności, T. IX, 1882 
(str. VII). 
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o łącznej objętości 2375 stron. Trudno uwierzyć, a nawet wyobrazić sobie, że tak 

wielkie zadanie mógł wykonać w okresie ćwierćwiecza, zespół złożony zaledwie 

z czternastu geologów, nie zatrudnionych w specjalistycznym instytucie, a pra-

cujących stale albo okresowo na uczelniach lub w szkołach średnich i prowa-

dzących badania terenowe głównie w okresach wakacyjnych. A przecież były to 

czasy, gdy warunki transportu i dostępność gór były nieporównanie trudniejsze 

niż obecnie. 

Do pełnego kompletu materiałów wydanych w ramach Atlasu Geologicznego 

Galicji zabrakło jedynie dwóch map: arkusza Sambor i arkusza Wadowice. Pierw-

szy z nich znalazł się później w strefi e działań prowadzonych przez współpracow-

ników Stacji Geologicznej w Borysławiu, natomiast drugi arkusz, zgodnie z przy-

jętym planem miał być opracowany przez W. Szajnochę. Nie ukończył on jednak 

zdjęcia kartografi cznego i nie wykonał mapy, a ograniczył się jedynie do przygo-

towania tekstu zamieszczonego w zeszycie poświęconym zbiorczej charakterysty-

ce utworów geologicznych z arkuszy: Wadowice, Wieliczka, Bochnia i Nowy Sącz 

(Szajnocha 1902). Opis dotyczący interesującego nas obszaru obejmował głównie 

odkrywki geologiczne w dolinach Skawy i ważniejszych jej dopływów oraz od-

słonięcia na Pańskiej Górze koło Andrychowa, w okolicach Inwałdu, Zagórnika 

i Kaczyny, a także w rejonach Kalwarii, Radziszowa i Skawiny. 

Jako kierownik Gabinetu Geologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego W. 

Szajnocha zachęcał swoich młodych współpracowników do zainteresowania się 

budową geologiczną okolic Wadowic. Pierwszym z nich był Tadeusz Furgal-

ski, zatrudniony w latach 1912  -1914 na stanowisku demonstratora, ale efektem 

przeprowadzonych przez niego badań terenowych była tylko jedna publikacja, 

poświęcona trzem wybranym stanowiskom: w Woźnikach, Bachowicach i Wi-

tanowicach (Furgalski 1917)7. Pełne powodzenie uzyskała natomiast inicjatywa 

przekazania tego tematu jednemu z następnych asystentów pomocniczych Ga-

binetu, a później Zakładu Geologii UJ – Marianowi Książkiewiczowi. Już jako 

student drugiego roku Wydziału Filozofi cznego, 1 października 1925 r. został on 

zaangażowany jako demonstrator (pomocnicza siła naukowa) i był na tym sta-

nowisku zatrudniony przez następnych pięć lat (Alexandrowicz 2008b). Osta-

tecznym efektem podjętych przez niego prac badawczych i kartografi cznych 

było wykonanie mapy oraz opisu formacji i struktur geologicznych, ukończone 

na rok przed wybuchem drugiej wojny światowej. 

7 Tadeusz Furgalski powołany do wojska w lipcu 1914 r. zginął jako major polskich legionów 7 VII 1916 r. na 
Wołyniu (Szajnocha 1926, str. 31). 
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Charakterystyka Arkusza Wadowice
 
Obszar zakreślony granicami Arkusza Wadowice jest prostokątem o długości 

boków 35,8 i 27,8 km oraz o powierzchni około 1000 km2. Jego północna granica 

ciągnie się między Skawiną a Zatorem i Przeciszowem, granica zachodnia prze-

biega przez Głębowice i Andrychów po Kocierz Rychwałdzki, granica południo-

wa przez Krzeszów po szczyty Koskowej Góry i Parszywki Beskidzie Średnim 

(Makowskim), a granica wschodnia – 2 km na wschód od Sułkowic i Radziszowa 

po Skawinę. Dolina Skawy o kierunku ESE  -WSW, ciągnąca się z południa na pół-

noc od Suchej i Zembrzyc po Zator, dzieli arkusz na mniejszą część zachodnią 

i większą – wschodnią, a około 7 km na zachód od jego geometrycznego środka 

usytuowane jest miasto Wadowice (ryc. 1). 

Ukształtowanie powierzchni omawianego obszaru jest bardzo różnorodne, 

bowiem obejmuje on 4 jednostki fi zyczno  -geografi czne o odmiennej rzeźbie. 

W części północno  -wschodniej, w obrzeżeniu Bramy Tynieckiej między Czer-

nichowem a Samborkiem, występuje kilka zrębowych wzgórz zbudowanych 

z wapieni górnej jury, a tworzą one południowe zakończenie jurajskiego pa-

sma Krakowsko  -Częstochowskiego. Wzdłuż północnej granicy arkusza, w jego 

wschodnim odcinku przebiega dolina Wisły, a na południe od niej rozciąga się 

szeroka i rozległa strefa Pogórza Karpackiego. W segmencie zachodnim jest to 

Pogórze Śląskie, natomiast we wschodnim – Pogórze Wielickie, a są one roz-

dzielone doliną Skawy. Pierwsze z nich odznacza się krajobrazem relatyw-

nie mało urozmaiconym, natomiast 

drugie obejmuje szereg wydatnych 

wzniesień, m.in. w okolicach Kalwa-

rii Zebrzydowskiej i Lanckorony. Po-

łudniowy segment arkusza zajmują 

Beskidy. W części zachodniej jest to 

główne pasmo Beskidu Małego o prze-

biegu równoleżnikowym, z kulmina-

cjami Potrójnej, Madohory i Leskowca. 

W części wschodniej wznoszą się dwa 

pasma Beskidu Średniego (Makow-

skiego). Pasmo zewnętrzne ciągnie się 

od grzbietu Żurawicy po Chełm, nato-

miast kulminacją pasma wewnętrzne-

go jest szczyt Koskowa Góra. 

Ryc. 1. Lokalizacja mapy 1:50000 

„Arkusz Wadowice” i arkuszy sąsiednich 

ze wskazaniem głównych jednostek 

fi zyczno  -geografi cznych: 

B.M. – Beskid Mały, B.Śr. – Beskid Średni, 

P.Śl. – Pogórze Śląskie, P.W. – Pogórze Wielickie, 

J.Kr. – Jura Krakowska. 



207

S Y L W E T K I

Rzeźba obszaru objętego granicami Arkusza Wadowice wyraźnie nawią-

zuje do budowy geologicznej podłoża. Blisko 85% jego powierzchni zajmują 

struktury karpackie, reprezentowane przez trzy płaszczowiny nasunięte w kie-

runku od południa na północ. Są one zbudowane z formacji geologicznych re-

prezentujących górną kredę i paleogen, określanych łącznie terminem „flisz”. 

Odznaczają się one dość monotonnym wykształceniu, a są złożone niemal wy-

łącznie z ławic wzajemnie się przekładających się piaskowców i łupków, spo-

radycznie także zlepieńców, a niektóre osiągają bardzo dużą miąższość, prze-

kraczającą tysiąc metrów. Zróżnicowanie poszczególnych formacji, zwanych 

tradycyjnie „warstwami”, a określanych najczęściej nazwami geograficznymi, 

wyraża się różną grubością ławic piaskowców o odmiennym uziarnieniu oraz 

łupków, przybierających niekiedy różne zabarwienie, charakterystyczny jest 

również procentowy udział poszczególnych typów skał. Wśród formacji od-

grywających największą rolę można dla przykładu wymienić „warstwy go-

dulskie” i „warstwy istebniańskie” budujące m.in. główne pasmo wschodniej 

części Beskidu Małego między Leskowcem a Madohorą oraz „warstwy magur-

skie” tworzące najwyższe pasmo Beskidu Średniego i „piaskowce ciężkowic-

kie” pasma Żurawnicy. 

Pierwszy, nowocześnie ujęty opis jednostek strukturalnych Karpat, odno-

szący się również do omawianego arkusza, przedstawił w 1927 r. prof. Jan No-

wak8, kierujący ówcześnie Zakładem Paleontologii UJ. Rok później, po śmierci 

prof. W. Szajnochy został on kierownikiem Zakładu Geologii UJ i przejął opiekę 

naukową nad przygotowującym się do doktoratu Marianem Książkiewiczem. 

W północnej części arkusza przebiega zewnętrzna granica Karpat, sła-

bo zaznaczona w rzeźbie terenu. Na ich przedpolu rozciąga się zapadlisko 

przedgórskie, zajęte przez dolinę Wisły. Jest ono wypełnione grubą serią iłów 

mioceńskich, które pokrywają występującą w podłożu, węglonośną formację 

górnego karbonu. Od północy, między Samborkiem koło Tyńca a Czernicho-

wem, zapadlisko ograniczają zrębowe wzgórza, zbudowane z wapieni juraj-

skich, tworzących południowo  -wschodnie zakończenie Monokliny Śląsko-

 -Krakowskiej. Zostały one już wcześniej uwzględnione na przez S. Zaręcznego 

na mapach oraz w tekście objaśniającym arkusza Chrzanów, wydanych w serii 

Atlasu Geologicznego Galicji9. 

8 J. Nowak (1927): Zarys tektoniki Polski – II Zjazd Słowiańskich Geografów i Etnografów w Polsce. 

9 S. Zaręczny (1894): Atlas Geologiczny Galicji, zeszyt trzeci; reedycja – S. Zaręczny (1953): Mapa geologiczna 
okolic Krakowa i Chrzanowa, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa. 
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Doktorat i habilitacja
 
Systematyczne badania geologiczne w rejonie Wadowic rozpoczął M. Książ-

kiewicz w miesiącach letnich 1926 r., korzystając z subwencji przyznanej Mu przez 

Komisję Fizjografi czną PAU. W pierwszym roku tych działań podjął on kartowanie 

obszaru położonego na zachód i na południe od miasta, obejmując nimi okolice 

Inwałdu i Andrychowa, a częściowo także Mucharza. W następnym roku (1927) 

ponownie uzyskał wsparcie fi nansowe i kontynuował zdjęcie geologiczne w okoli-

cach Tarnawy i Krzeszowa. Na opracowanym terenie wyróżnił on jednostki struk-

turalne, zdefi niowane w podziale zaproponowanym przez J. Nowaka, a to „fl isz ze-

wnętrzny”, płaszczowinę „A” (cieszyńsko  -wielicką) i płaszczowinę „B” (godulską) 

oraz nasunięcie magurskie, a ponadto także dwie łuski tektoniczne, określone jako 

Element Szydłowca. Krótkie notatki o rezultatach tych prac zostały zamieszczone 

w dwóch tomach wydawnictwa Sprawozdanie Komisji Fizjografi cznej PAU10. Ba-

dania zaplanowane na kolejny rok (1928) nie zostały ukończone, to też żadne spra-

wozdanie z nich nie było publikowane, natomiast w następnym tomie tego samego 

wydawnictwa ukazał się artykuł sumujący wyniki pierwszej fazy geologicznego 

opracowania Arkusza Wadowice (Książkiewicz 1929). 

Jeszcze przed jego opublikowaniem podjął M. Książkiewicz starania o uzyska-

nie stopnia doktorskiego. W Dziekanacie Wydziału Filozofi cznego UJ złożył on 

7 stycznia 1929 r. rozprawę zatytułowaną „Rezultaty dotychczasowych badań geo-

logicznych w Karpatach Wadowickich”, wraz z podaniem o dopuszczenie do egza-

minów z geologii (przedmiot główny) i z mineralogii (przedmiot poboczny) oraz 

z fi lozofi i. Rozprawa uzyskała bardzo pozytywne opinie profesorów: Jana Nowaka 

i Stefana Kreutza, a po zdaniu wymaganych egzaminów, 15 czerwca 1929 r. odbyła 

się promocja doktorska, ukończona pełnym powodzeniem. Od października tego 

roku stanowisko siły pomocniczej, zajmowane dotychczas przez M. Książkiewicza 

zamieniono na stanowisko młodszego asystenta. Parę miesięcy później został on 

ofi cjalnie zaproszony do udziału w pracach Komisji Fizjografi cznej Polskiej Aka-

demii Umiejętności, otrzymując formalnie tytuł jej współpracownika. 

Bezpośrednio po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, w miesiącach letnich 

1929 r. kontynuował M. Książkiewicz zdjęcie geologiczne arkusza Wadowice. Pra-

ce terenowe prowadził w okolicach Stryszowa, Kalwarii i Lanckorony, korzystając 

z zasiłku fi nansowego Komisji Fizjografi cznej, nie wyczerpanego w ubiegłym roku. 

Wyróżnił on w tym rejonie niedostrzeżone tu uprzednio rodzaje warstw i uznał, że 

10 Tom 61, str. XIII i tom 62, str. XIII
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reprezentują one nową, nieznaną dotychczas jednostkę, która tworzy czapki tekto-

niczne nasunięte od południa i pokrywające uprzednio opisywane utwory płaszczo-

winy godulskiej11. Dwa lata później zmienił jednak pogląd i zinterpretował je jako 

okna tektoniczne, odsłaniające się w osiowych częściach spiętrzeń antyklinalnych. 

Rozszerzona, niemieckojęzyczna wersja artykułu zgłoszonego jako roz-

prawa doktorska (Książkiewicz 1929) została wydana rok później w Biuletynie 

PAU (Książkiewicz 1930). Autor zamieścił w niej pierwszą swoją wersję mapy 

geologiczno  -tektonicznej Karpat z rejonu Wadowic, obejmującą obszar rozciągają-

cy się między Andrychowem a Kalwarią. Była to mapa opisana w języku niemiec-

kim, zestawiona w wersji odkrytej, czyli bez uwzględnienia utworów czwartorzę-

dowych (ryc. 2). 

Z początkiem lat trzydziestych kryzys gospodarczy spowodował ograniczenie 

środków fi nansowych, przekazywanych na badania naukowe Polskiej Akademii 

11 Sprawozdanie Komisji Fizjografi cznej PAU, tom 64, str. XV. 

Ryc. 2. Mapa geologiczna rejonu Wadowic (Biul. PAU) z pracy doktorskiej Mariana Książkiewicza
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Umiejętności i Komisji Fizjografi cznej. 

W tych okolicznościach M. Książkie-

wicz podjął współdziałanie z Państwo-

wym Instytutem Geologicznym w War-

szawie i uzyskał statut współpracownika 

tego instytutu oraz wsparcie fi nansowe 

w latach 1930 i 1931. Zdjęcie geolo-

giczne prowadził on wówczas głównie 

w okolicach Woźnik, Bachowic i Sułko-

wic, a także w rejonie Lanckorony. Wy-

niki tych prac były referowane w dniach 

3 marca 1931 r. i 8 marca 1932 r., na 

posiedzeniach naukowych instytutu 

w Warszawie, a także zostały opubliko-

wane w wydawnictwie instytutu12. Były 

one również prezentowane na posiedze-

niu Polskiego Towarzystwa Geologicz-

nego w Krakowie (3 marca 1932 r.) oraz 

na wycieczce terenowej w czasie Zjazdu 

PTG, który odbył się w dniach 25  -29 

maja 1932 r. w Krakowie i okolicach13. 

W tym samym roku podjął M. Książkiewicz starania o dopuszczenie do ha-

bilitacji, a odpowiednie podanie przedstawił 25.V.1932 r. Radzie Profesorów Wy-

działu Filozofi cznego UJ (ryc. 3). Jako podstawę tego postępowania załączył 

on rozprawą opublikowaną w Roczniku PTG (Książkiewicz 1932). Zamieścił 

w niej zarówno mapę tektoniczną rejonu Wadowic, jak też przekroje geologiczne 

(ryc. 4). Pozytywne opinie udzielili wyznaczeni recenzenci, profesorowie: Jan No-

wak, Wilhelm Friedberg i Jerzy Smoleński, a w dniach 7 i 9 grudnia 1932 r. odbyły się 

uwieńczone pełnym powodzeniem kolokwium habilitacyjne i wykład habilitacyjny. 

W konsekwencji Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 1933 r. uchwa-

liła wniosek o udzielieniu M. Książkiewiczowi veniam legendi, Senat Akademicki 

UJ potwierdził tą uchwałę 2 marca 1933 r., a 27 czerwca 1933 r. a Minister Wyznań 

12 Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, Nr. 30: 48  -50, Nr. 33: 35  -37. 

13 „W czwartym i ostatnim dniu Zjazdu (29 maja) wyruszyła wycieczka zjazdowa w brzeżne Karpaty wadowickie. 
W okolicy Kalwarii i Lanckorony przestudiowano pod przewodnictwem p. dr Mariana Książkiewicza 
stratygrafi ę i tektonikę wypiętrzeń w Żarku i Lanckorony. (…)” – Rocznik Polskiego Towarzystwa 
Geologicznego t. VIII, z. 1, str. 347. 

Ryc. 3. Podanie Mariana Książkiewicza 

o dopuszczenie do habilitacji
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Religijnych i Oświecenia Publicznego 

zatwierdził habilitację. Jeszcze przed 

tymi formalnymi rozstrzygnięciami, 

z początkiem roku akademickiego 

1932/1933 został on awansowany na 

stanowisko starszego asystenta, nato-

miast dopiero 3 lata później, już jako 

docent otrzymał etat adiunkta w uni-

wersyteckim zakładzie geologicznym. 

Asystentami w tym samym zakładzie 

byli wówczas m.in. późniejsi samo-

dzielni pracownicy Państwowego In-

stytutu Geologicznego: Stanisław So-

kołowski – badacz Tatr oraz Jadwiga 

Burtan – autorka opracowania Arku-

sza Myślenice (ryc. 5). Ryc. 5. Sokołowski  -Burtan  -Książkiewicz, 

asystenci prof. J. Nowaka 

Ryc. 4. Mapa tektoniczna rejonu Wadowic (ark. W  -ce) 

z pracy habilitacyjnej (PTG)
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Bezpośrednio po habilitacji nadal kontynuował M. Książkiewicz zdjęcie 

geologiczne arkusza Wadowice, a sprawozdania z przebiegu tych prac przeka-

zywał Komisji Fizjografi cznej PAU, mimo że nie mogła mu ona zapewnić fi -

nansowego wsparcia. Uzyskał je natomiast w wysokości 185 zł z „Funduszu 

dla badań naukowych w Karpatach”, stworzonego przez Oddział Akademicki 

Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie, w którym sprawował wów-

czas funkcję członka zarządu, a zarazem członka Komisji Regulaminowej fundu-

szu dla badań naukowych. Ze sprawozdania zachowanego w materiałach archi-

walnych Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie wynika, że 

w 1933 r.: 

„Dr M. Książkiewicz dokonywał badań w przedłużeniu pasma Pewelskiego między 

Skawą a Lachówką i na płd. zboczach Beskidu Małego, ustalając stratygrafi ę i wzajem-

ny stosunek płaszczowiny godulskiej i magurskiej. W nasunięciu magurskiem została 

odcyfrowana skomplikowana tektonika brzegu płaszczowiny, której cechą charaktery-

styczną jest obecność wstecznych fałdów”14. 

Pierwsze wydanie Arkusza Wadowice 

Uzyskanie przez M. Książkiewicza drugiego stopnia naukowego i awans 

w Zakładzie Geologii były ważnymi etapami w jego zawodowej karierze, sprzy-

jającymi kontynuacji badań i ukończeniu zaplanowanego opracowania mapy 

geologicznej rejonu Wadowic. W następnych latach skoncentrował on swoją 

uwagę na kilku ważnych i interesujących zagadnieniach, wymagających prze-

prowadzenia zarówno szczegółowych obserwacji terenowych, jak też zbierania 

i oznaczania skamieniałości, umożliwiających w miarę precyzyjne oznaczenie 

wieku warstw. 

Dużo uwagi poświęcił M. Książkiewicz t.zw. „Zewnętrznemu pasowi skałko-

wemu Karpat”, rozciągającemu się w rejonie Andrychowa przy zachodniej grani-

cy Arkusza Wadowice, a częściowo także w przyległej części sąsiedniego Arkusza 

Bielsko. Jest to strefa występowania skał różnego wieku, nie spotykanych w in-

nych rejonach Beskidów i ich pogórzy, a notowanych już pod koniec pierwszej 

połowy XIX w. Są one dostępne głównie w małych, zarośniętych odkrywkach 

i w nieczynnych kamieniołomach, a także w odsłonięciach naturalnych jako 

skałki lub nagromadzenia bloków i rumoszu skalnego. Stanowiska tych utwo-

14 Akta archiwalne Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK: PTT – Oddział Akademicki, Kraków, sygnatura 14.27. 
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rów zostały opisane z Inwałdu, z Pańskiej Góry w Andrychowie, z Targanic i z 

Roczyn. Wśród wyróżnionych tu typów skał najczęściej notowane są: wapienie 

jurajskie z rogowcami i wapienie nieuławicone z fauną (Roczyny, Targanice, In-

wałd), wapienie i margle górnej kredy obfi tujące w mikroskamieniałości (zna-

ne ze wszystkich stanowisk) oraz wapienie organogeniczne paleocenu i eocenu 

(Pańska Góra, Targanice). W dwóch miejscach występują również skały kry-

staliczne, a to granitognejsy wyróżnione na północnym stoku Pańskiej Góry 

ponad stacją kolejową w Andrychowie, a także mylonity15 odsłonięte w starym 

kamieniołomie w Inwałdzie. Szczegółowa charakterystyka i pozycja geologiczna 

wszystkich tych utworów została przedstawiona w ośmiu notatkach i artykułach, 

wydanych w latach 1934 i 1935 przez Polską Akademię Umiejętności16. 

Przedmiotem szczególnego zainteresowania M. Książkiewicza była również 

skomplikowana struktura geologiczna, występująca w rejonie Lanckorony i Kal-

warii, a określana jako t.zw. strefa lanckorońska. Dużo uwagi poświęcił on wy-

kształceniu i zróżnicowaniu utworów dolnej i środkowej kredy, a zwłaszcza nie 

notowanej w Beskidzie Małym facji czerwonych łupków oraz pierwszy raz wy-

różnionych skał gezowych, wykształconych jako piaskowce z dużym udziałem 

spikul gąbek. Rozpoznał i zrekonstruował również tektoniczne zaburzenia utwo-

rów fl iszowych, wskazał na obecność odwróconych sekwencji warstw i stromych 

spiętrzeń oraz piętrowej budowy17. Wraz z dr. A. Gawłem opisał on także wystę-

powanie w pobliżu Lanckorony i Bugaja skał wulkanicznych takich jak porfi ryty 

i tufy, a zarazem wyraził pogląd, że odsłonięte tu w oknie tektonicznym utwory 

kredy odpowiadają podobnym utworom znanym z okolic Woźnik i Radziszowa. 

Reprezentują one łącznie niższą jednostkę płaszczowinową, podścielającą płasz-

czowinę godulską, a wyróżnioną jako jednostka woźnicka (Gaweł & Książkie-

wicz 1936). 

W samej Lanckoronie, w pobliżu rynku, w odsłonięciu gruboziarnistych 

piaskowców i zlepieńców, znalazł M. Książkiewicz stanowisko stosunkowo bo-

gatej, ale słabo zachowanej kopalnej fauny głowonogów dolnej kredy. Przez dwa 

lata, wspomagany przez asystenta Akademii Górniczej – dr. E. Panowa, zbierał 

w nim skamieniałości: amonity, belemnity, małże (ostrygi), ramienionogi oraz 

szczątki szkarłupni i korali, bardzo rzadko znajdowane w Karpatach. Fauna ta 

15 Mylonit jest skałą metamorfi czną, powstałą wskutek tektonicznego zmiażdżenia innych skał. 

16 Podsumowanie wyników badań skałek andrychowskich jest zamieszczone w trzech częściach artykułu
M. Książkiewicz, 1935 – Die äussere Karpatische Klippenzone bei Andrychów I  -III, Bull. intern. Acad. Pol., 
ser. A: 92  -106, 209  -220, 221  -233. 

17 M. Książkiewicz, 1936 – La structure de la zone de Lanckorona. Bull. Intern. Acad. Pol., ser. A: 299  -314. 
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jest opisana w Sprawozdaniach Komisji Fizjografi cznej PAU, a dała ona podstawę 

do określenia wieku występujących tu piaskowców grodziskich, w szczególności 

ich facjalnej odmiany, wyróżnionej w Lanckoronie pod lokalną nazwą „piaskow-

ce ostrygowe” (Książkiewicz 1939). 

Trzecie opracowanie dotyczyło budowy geologicznej brzeżnej strefy płasz-

czowiny magurskiej w paśmie Beskidu Średniego miedzy Suchą a Sułkowicami. 

Wyróżnione i opisane zostały m.in. gruboławicowe piaskowce ciężkowickie, 

zawierające faunę dużych otwornic wskazujących na dolny i środkowy eocen, 

wyżej leżące pstre łupki oraz gruby kompleks piaskowca magurskiego, budujący 

najwyższe wzniesienia tego pasma18. 

Opracowanie mapy obejmującej cały Arkusz Wadowice oraz tekstu zawiera-

jącego szczegółowy opis wyróżnionych warstw, formacji geologicznych i struktur 

tektonicznych występujących na badanym obszarze, jak też wykaz stwierdzonych 

tu surowców mineralnych dobiegło końca w 1938 r., poczym cały materiał zo-

stał przekazany do publikacji w Państwowym Instytucie Geologicznym. Według 

pierwotnie przyjętego założenia, zarówno mapa jak i tekst, po dokonaniu nie-

zbędnych korekt miały być wydane w następnym roku, ale opracowanie redak-

cyjne przeciągnęło się, a ostatecznie wybuch wojny przerwał całe postępowanie 

edytorskie. Warto przy tym podkreślić, że Arkusz Wadowice może być uznany 

za ostatnią z wydanych map Atlasu Geologicznego Galicji. Zamyka on wielkie 

przedsięwzięcie badawcze, realizowane na przełomie stuleci przez Komisję Fizjo-

grafi czną Akademii Umiejętności (Alexandrowicz 2008a), 

W następnym roku (1939), na polecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

M. Książkiewicz udał się do Mozambiku (Portugalska Afryka Wschodnia), z za-

daniem dokonania badań geologicznych i oceny możliwości eksploatacji surow-

ców mineralnych. Wyjazd został zaplanowany na okres 1 maja – 31 października 

1939 r., tak że wybuch wojny zastał go w Afryce, uniemożliwiając mu powrót do 

kraju. W grudniu 1939 r. przybył do Francji, a rok później został ewakuowany do 

Wielkiej Brytanii. Do Krakowa powrócił 1 grudnia 1945 r. na wezwanie rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. T. Lehra  -Spławińskiego i został mianowany 

zastępcą profesora oraz kierownikiem Katedry Geologii, obejmując stanowisko 

nie żyjącego już prof. Jana Nowaka. 

Już w pierwszym roku wojny, po zajęciu stolicy, niemieckie władze oku-

pacyjne zamknęły PIG i przejmując jego majątek, zasoby i kadrę. W jego 

18 M. Książkiewicz, 1935 – Budowa brzeżnych mas magurskich między Sułkowicami a Suchą. Rocznik Pol. Tow. 
Geol., 11: 104  -120. 
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miejsce utworzony został odpowiedni niemiecki instytut o nazwie Amt für 

Bodenforschung, zlokalizowany w budynku PIG w Warszawie, a także w Kra-

kowie, gdzie mieściła się stolica Generalnego Gubernatorstwa. Kierownictwo 

tego instytutu objął w 1940 r. znany niemiecki geolog – dr R. Brinkmann, 

nieprzychylny polakom. W zbiorach redakcji znalazł on mapę arkusza Wado-

wice oraz tekst napisany przez M. Książkiewicza, a zdając sobie sprawę z nie-

przeciętnej wartości tych materiałów, postanowił przystąpić do ich wydania. 

Szczegóły tego zamierzenia opisał już po zakończeniu wojny prof. Karol Boh-

danowicz, ówczesny dyrektor reaktywowanego Państwowego Instytutu Geo-

logicznego, który po powstaniu warszawskim przebywał w Krakowie, a od 

czasu wyzwolenia miasta mieszkał przy ulicy Kochanowskiego 5, w budynku 

V Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego, zajętym w czasie okupacji przez nie-

miecki instytut19. 

„Dr. M. Książkiewicz doprowadził do końca swój plan z r. 1926, przedstawienia 

monografi i Karpat Wadowickich. Przed wyjazdem do Afryki złożył on w Redakcji 

Państwowego Instytutu Geologicznego Warszawie oryginał mapy geologicznej arkusza 

Wadowice w skali 1:50.000 i rękopis maszynowy pod skromnym tytułem: »Objaśnienie 

arkusza Wadowice« (z tablicą profi li, mapą tektoniczną, 12 tablicami i 10 rysunkami 

w tekście). Str. 290. Kamienie do druku były przygotowane już w r. 1939, lecz nie mogły 

być ukryte przed zaostrzoną spostrzegawczością profesora geologa dr. R. Brinkmanna, 

który od zimy r. 1940 objął Amt für Bodenforschung w Warszawie i jego fi lię w Kra-

kowie. Wprawnym okiem ocenił techniczną wartość oryginału po próbnych odbitkach 

z kilku kamieni, znajdujących się w prywatnej drukarni Główczewskiego, zarekwirował 

kamienie litografi czne, wymusił by personel A.f.B. przetłumaczył niektóre rozdziały 

i ostatecznie kazał wydrukować mapę bez odpowiedniej korekty autorskiej. Oryginał 

rękopisu, dostarczony do Krakowa w celu przetłumaczenia, został w ostatnim momen-

cie przed wyjściem okupantów uratowany; nie możemy jednak odnaleźć mapy tekto-

nicznej, tablic i rysunków.” 

W wyniku tych okoliczności pierwsza, niemiecko   języczna wersja mapy 

geologicznej „Arkusz Wadowice” została opublikowana w 1941 r., a nastąpiło to 

bez wiedzy i zgody jej autora, a zarazem bez korekty autorskiej (ryc. 6). Zgodnie 

19 Odpowiedni, zacytowany tu fragment tekstu znajduje się w opinii sformułowanej i podpisanej 11 stycznia 
1946 r. przez prof. K. Bohdanowicza, załączonej do wniosku o mianowanie M. Książkiewicza profesorem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dokument ten znajduje się w zbiorach Archiwum UJ w Krakowie (sygnatu-
ra S II 619). 
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z intencją kierownictwa niemieckiego instytutu ukazała się ona z objaśnieniami 

w językach niemieckim i polskim, pod tytułowym nagłówkiem: 

“AMT FÜR BODENFORSCHUNG 

GEOLOGISCHE KARTE DES GENERALGOUVERNEMNTS – WADOWICE 

Blatt 49/29, Herausgegeben 1941, Graph. Anst. Fr. Zieliński & Co. Krakau, Au-

fgenomen in den Jahren 1926  -1937 von M. Książkiewicz (Zdjęcie wykonane w latach 

1926  -1937). ZEICHEN – ERKLÄRUNG (Objaśnienie znaków): Quartär, Miozän, 

Flysch: Magura Zone, Schlesische Zone, Parautochtone Zone, Klippen Zone; STRA-

TIGRAPHISCHE PROFILE (Profi le stratygrafi czne): Magura Zone, Schlesische Zone 

(Schlesische Facies, Fazies von Lanckorona, Fazies von Wieliczka) Parautochtone Zone.” 

Tekst „Objaśnienia Arkusza Wadowice”, przejęty przez niemiecki instytut, 

podobnie jak mapa został wysoko oceniony i po planowanym przetłumaczeniu 

na język niemiecki miał zostać wydany drukiem, lecz zamierzenia tego nie wy-

konano. 

Ryc. 6. Arkusz Wadowice, wydanie niemieckie z 1941 r.
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Drugie wydanie Arkusza Wadowice
 
Ograniczony nakład pierwszego wydania mapy i utrudnienia w sposobie jej 

dystrybucji spowodowały, że już wkrótce po zakończeniu wojny była ona trudno do-

stępna, a ponadto z braku korekty autorskiej wymagała wprowadzenia odpowiednich 

zmian. Zostały one zaplanowane w przygotowywanym, drugim wydaniu Arkusza 

Wadowice oraz w złożonym do druku jeszcze przed wojną, a nie opublikowanym tek-

ście objaśniającym, obejmującym opis budowy geologicznej opracowanego rejonu. 

Prace nad przygotowaniem polskiej edycji mapy i objaśnień podjął M. Książkiewicz 

wkrótce po powrocie do Krakowa. Postanowił on przygotować uzupełnienia, wyma-

gające przeprowadzenia dodatkowych obserwacji terenowych, a także badań pale-

ontologicznych, zwłaszcza szerokiego zastosowania metody mikropaleontologicznej 

z uwęgleniem zespołów kopalnych otwornic, występujących w różnych typach margli 

i łupków ilastych. 

Szczególne znaczenie dla uporządkowania zagadnień stratygrafi cznych i tekto-

nicznych miała publikacja dotycząca wieku pstrych margli. Dawniejsi autorzy noto-

wali w nich skamieniałości i mikroskamieniałości wskazujące bądź na górną kredę 

bądź na paleogen. Przedmiotem badań podjętych przez M. Książkiewicza (1950) były 

margle z okolic Sułkowic, Jastrzębi, Lanckorony i Barwałdu oraz z Targanic, a opraco-

wanie mikrofauny dotyczyło kopalnych otwornic planktonicznych z rodzaju Globo-

truncana. W wyróżnionych typach opisywanych margli stwierdził on obecność ośmiu 

gatunków i podgatunków tych otwornic, charakteryzujących poszczególne piętra 

górnej kredy i udokumentował je grafi cznie (ryc. 5). W konsekwencji margle pstre 

zostały uznane za jedno z charakterystycznych ogniw serii podśląskiej znanej z okolic 

Woźnik i z okien tektonicznych w Lanckoronie i Kalwarii, a następnie całej płaszczo-

winy podśląskiej, wyróżnianej na pogórzach Karpat miedzy Cieszynem a Sanokiem. 

Prace podjęte celem dokonania korekty i wprowadzenia uzupełnień do mapy 

geologicznej rejonu Wadowic oraz do związanego z nią tekstu objaśniającego pro-

wadził M. Książkiewicz w latach 1946  -1950. Zostały one ukończone w maju 1950 r., 

poczym rękopisy były przekazane do Państwowego Instytutu Geologicznego. Mapa 

z tytułem i objaśnieniami w języku polskim ukazała się rok później, a 15 grudnia 

1951 r. ukończono druk monografi cznej publikacji, zatytułowanej „Objaśnienie Ar-

kusza Wadowice”. Niestety ani mapa ani opracowanie tekstowe nie zostały jednak 

dopuszczone do powszechnego użytku publicznego, bowiem zakwalifi kowano je 

jako materiały poufne, oznaczone bezwzględnie obowiązującym napisem „TYLKO 

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO”, a każdy egzemplarz był oznaczony formalnie ska-

talogowanym numerem. 
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W stosunku do wydania niemiec-

kiego z roku 1941, wprowadzone na 

mapie zmiany dotyczące oznaczania 

wydzieleń geologicznych oraz loka-

lizacji odsłonięć były nieznaczne, 

a wszystkie oznaczenia i symbole zo-

stały opisane w języku polskim. Na ob-

szerny komentarz zasługuje natomiast 

monografi a opublikowana pod mało 

zwracającym uwagę tytułem „Obja-

śnienie arkusza Wadowice” (ryc. 7). 

Jest to wydanie książkowe o wielkim 

znaczeniu, sygnowane nagłówkiem: 

„PAŃSTWOWY INSTYTUT GEO-

LOGICZNY – Ogólna Mapa Geolo-

giczna Polski w skali 1:50 000”. Obej-

muje ono 272 strony tekstu polskiego, 

11 stron tekstu w języku rosyjskim, tabelę stratygrafi czną, 12 tablic fotografi cz-

nych, 5 tablic grafi cznych i mapę tektoniczną, a zawiera szczegółowy opis formacji 

geologicznych, jednostek tektonicznych i surowców mineralnych, znajdujących 

się w obrębie omawianego arkusza (Książkiewicz 1951). W książce uwzględnione 

zostały wszystkie ważniejsze odsłonięcia, dokładnie zlokalizowane i mimo upły-

wu długiego czasu, relatywnie łatwe do bezpośredniej identyfi kacji i weryfi kacji 

w terenie. 

Część materiałów geologicznych przedstawionych na mapie i w monografi i 

została zaprezentowana w czasie XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geolo-

gicznego, który odbył się w dniach 12  -14 września 1955 r. w Krakowie. W pierw-

szym dniu, na posiedzeniu naukowym M. Książkiewicz wygłosił odczyt „Bu-

dowa geologiczna brzeżnych Karpat wadowickich i ich stosunek do przedgórza”, 

a w dwóch następnych dniach prowadził wycieczki terenowe20. Pierwsza z nich 

objęła odsłonięcia usytuowane wzdłuż trasy: Brzeźnica – Woźniki – Wadowice – 

Andrychów – Targanice – Przybradz, a druga wiodła z Krakowa przez Głogoczów 

– Biertowice – Izdebnik i Lanckoronę21. 

20 Przewodnik wycieczki w Karpaty Wadowickie XXVII zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Rocznik 
Pol. Tow. Geol., 24 (4): 421  -433. 

21 Sprawozdanie z XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Krakowie. Rocznik Pol. Tow. Geol.,
24 (4): 463  -465. 

Ryc. 7. Strona tytułowa monografi i 

„Objaśnienie Arkusza W  adowice” 
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„W drugim dniu zjazdu (…) uczestnicy tej wycieczki zapoznali się ze stratygra-

fi ą głównych jednostek Karpat wadowickich, a mianowicie: fl iszem zewnętrznym, serią 

podśląską łuski Woźnik, łuski Szydłowca i Targanic. Następnie oglądano serię skałkową 

Targanic i łupki cieszyńskie górne serii śląskiej (…) i utwory molassowe miocenu trans-

gredującego na Karpatach. (…) W trzecim dniu zjazdu uczestnicy (…) zapoznali się 

z nadzwyczaj interesującą stratygrafi ą i strukturą okna tektonicznego Lanckorony, zbu-

dowanego z serii podśląskiej intrudowanej porfi rytami i na skrzydłach z serii śląskiej, 

ponadto poznano profi l serii śląskiej Bukowca.” 

Podstawowe wyróżnienia stratygrafi czne i tektoniczne, zdefi niowane i opisa-

ne przez M. Książkiewicza w tekście Objaśnień Arkusza Wadowice, jeszcze kilka 

lat przed zjazdem zostały wprowadzone do podręczników, poświęconych budo-

wie geologicznej Karpat. Znalazły się one w dwóch zeszytach pierwszego tomu 

wydawnictwa „Regionalna Geologia Polski”, wydanych w latach 1951 i 1953 przez 

Polskie Towarzystwo Geologiczne oraz w podręczniku akademickim, którego 

pierwsza wersja ukazała się w tym samym czasie22. 

Postępy w badaniach geologicznych karpat

Jeszcze przed ukazaniem się drugiego wydania Arkusza Wadowice rozpoczął 

M. Książkiewicz szczegółowe opracowanie stanowiska geologicznego w Bachowi-

cach, wzmiankowanego ongiś przez T. Furgalskiego (1917). W pstrych i szarych 

marglach oraz w łupkach ilastych serii podśląskiej występują tam obfi te nagroma-

dzenia fragmentów i bloków skalnych o bardzo dużym zróżnicowaniu, nie noto-

wane z innych odsłonięć. Pozyskanie odpowiednio bogatego materiału, umożli-

wiającego analizę i opis tych utworów wymagały podjęcia robót ziemnych, które 

w latach 1946  -1948 sfi nansował Państwowy Instytut Geologiczny. Przeprowadzo-

ne prace i badania terenowe, możliwe dzięki wykonaniu 76 wykopów i szybików, 

doprowadziły do zgromadzenia pokaźnej kolekcji skał krystalicznych (granity, 

dioryty, gnejsy), a także skał osadowych obfi tujących w skamieniałości, reprezen-

tujących profi l środkowej i górnej jury oraz górnej kredy. Szczegółowe opraco-

wanie tego materiału wykazało, że tzw. „seria egzotykowa” z Bachowic powstała 

w wyniku wybuchu wulkanu, który w górnej kredzie był czynny na małej wyspie 

w strefi e powstawania osadów serii podśląskiej. Spowodował on oberwanie mas 

skalnych, nagromadzenie ich przy brzegu wyspy, a następnie spływ gruzu wraz 

22 Książkiewicz M. & Samsonowicz J., 1952: Zarys geologii Polski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. 
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z tufem wulkanicznym i osadzenie go na dnie morza. Oznaczenie bogatej fauny 

kopalnej, znalezionej w poszczególnych typach skał, umożliwiło oznaczenie ich 

wieku, a w konsekwencji rekonstrukcję profi lu osadów jury i kredy, nieznanego 

z żadnego innego stanowiska w Karpatach (Książkiewicz 1956).

Zagadnieniem, które przez wiele lat przyciągnęło uwagę M. Książkiewicza, 

były warunki sedymentacji osadów, tworzących fl isz karpacki (Ślączka & Moryco-

wa 2007). Obserwacje w tym zakresie rozpoczął on od gromadzenia materiałów 

dotyczących typów warstwowania skał fl iszowych, pochodzących m.in. z terenu 

objętego Arkuszem Wadowice. W pierwszym etapie opisane zostały przekątne 

uwarstwienia niektórych piaskowców (m.in. z okolic Przybradza), a etapy następ-

ne objęły uwarstwienia spływowe, uwarstwienia frakcjonalne i laminowane oraz 

struktury sedymentacyjne powstające w wyniku osuwisk podmorskich23. Zaini-

cjowana i rozwinięta przez M. Książkiewicza tematyka, dotycząca genezy i środo-

wiska sedymentacji utworów fl iszowych, była następnie z powodzeniem kontynu-

owana przez Jego uczniów. 

W roku 1954 M. Książkiewicz jako kierownik Katedry Geologii UJ, przyłączo-

nej wówczas na kilka lat do Akademii Górniczo  -Hutniczej (Zakład Geologii Fizycz-

nej), uzyskał zezwolenie na dodatkowe zatrudnienie i objął na 7 lat kierownictwo 

Oddziału Karpackiego Instytutu Geologicznego w Krakowie. Stworzyło mu to wa-

runki sprzyjające intensyfi kacji badań w Karpatach i znacznego rozszerzenia zespo-

łu młodszych współpracowników, który wraz z asystentami uczelnianego zakładu, 

bardzo szybko nabrał charakteru karpackiej, geologicznej szkoły naukowej. Jednym 

z głównych przedmiotów Jego zainteresowań stała się sedymentologia, dziedzina 

nauk o ziemi poświęcona warunkom i mechanizmom powstawania osadów i for-

macji geologicznych. Uwagę swoją skupił Profesor na osadach fl iszowych i w tym 

zakresie stał się specjalistą wiodącym w skali światowej. Efektem tych badań była 

m.in. rekonstrukcja paleogeografi i karpackiego basenu morskiego, uwieńczona wy-

daniem pod jego redakcją atlasu, którego był również współautorem24. 

W tym samym okresie podjął M. Książkiewicz systematyczne badania w Be-

skidzie Wysokim, obejmując nimi cały rejon masywu Babiej Góry. Efektami tych 

badań były m.in.: szczegółowy opis budowy geologicznej Babiogórskiego Parku 

Narodowego opublikowany w dwóch monografi ach wydanych przez Zakład (In-

stytut) Ochrony Przyrody PAN (1963, 1983) oraz zorganizowanie w dniach 2  -5 

23 Artykuły M. Książkiewicza opublikowane w Roczniku Polskiego Towarzystwa Geologicznego: t. 17: 137  -152, t. 
19 (3): 493  -501, t. 22 (4): 399  -438, t. 28 (2): 123  -150. 

24 Książkiewicz i in. (1962): Atlas geologiczny Polski. Zagadnienia stratygrafi czno  -facjalne. Zeszyt 13, Kreda 
i starszy trzeciorzęd w polskich Karpatach zewnętrznych. 1:600 000. Instytut Geologiczny, Warszawa. 
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czerwca 1966 r. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Zawoi (ryc. 8). 

Uwieńczeniem tego etapu badań było opublikowanie mapy geologicznej Arkusz 

Zawoja wraz z objaśnieniami (Instytut Geologiczny Warszawa, 1971)25. Opra-

25 S.W. Alexandrowicz (2004): Zarys budowy geologicznej Babiej Góry, Babiogórski Park Narodowy, monografi a 
przyrodnicza, str. 87  -107, Komitet Ochrony Przyrody PAN. 

Ryc. 8. M. Książkiewicz na zjeździe 

geologicznym PTG (Babia Góra) 
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cowanie dotyczące obszaru przylegającego od południa do Arkusza Wadowice 

w znaczącym stopniu rozszerzyło główny przedmiot działalności geologiczno-

 -kartografi cznej Profesora. Wydatnie uzupełniło ono formułowane przez Niego 

wnioski dotyczące budowy płaszczowiny magurskiej. 

Innym zakresem zainteresowania M. Książkiewicza były systemy ciosu, czyli 

spękania skał fl iszowych w Karpatach. Systematycznie i przez wiele lat prowadzo-

ne obserwacje terenowe doprowadziły do sformułowania poglądu, że w większo-

ści tworzyły się one w czasie ruchów górotwórczych. Część z nich powstała jednak 

już po sfałdowaniu formacji skalnych, a są to te spękania przecinające poprzednio 

ukształtowane struktury fałdowe (Książkiewicz 1968). 

W latach sześćdziesiątych podjął M. Książkiewicz badania t.zw. skamieniało-

ści śladowych, czyli przejawów aktywności życiowej zwierząt zamieszkujących dno 

morza, gdzie gromadziły się osady fl iszowe. Są to formy, które zachowały się na dol-

nych powierzchniach ławic piaskowców jako wypełnione osadami odlewy wgłębio-

nych śladów, pozostawianych przez zwierzęta poruszające się, żerujące i mieszkające 

na mulistym dnie. Ich opisy, rysunki i fotografi e zostały zamieszczone m.in. w kilku 

artykułach, w kwartalnie ukazujących się wydawnictwach, a następnie w obszernej, 

anglojęzycznej monografi i (Książkiewicz 1977). Bogata kolekcja oryginalnych oka-

zów, dokumentujących Jego publikacje na ten temat, jest dostępna w muzeum Insty-

tutu Nauk Geologicznych UJ w Krakowie (Ślączka & Morycowa 2007). 

Wiedza o budowie geologicznej Karpat, kształtowana przez wiele lat badania-

mi terenowymi w Beskidzie Małym i na jego przedpolu oraz w rejonie Babiej Góry, 

a uzupełniana studiami w zakresie stratygrafi i, sedymentologii, tektoniki i paleoge-

ografi i, stworzyła M. Książkiewiczowi podstawę dla formułowania podstawowych 

wniosków syntetycznych. To właśnie na Arkuszu Wadowice został wypracowany 

model budowy tektonicznej Zachodnich Karpat Zewnętrznych, przedstawiony 

w jednym z tomów podręcznika regionalnej geologii Polski, opublikowanego przez 

Instytut Geologiczny. (Książkiewicz 1972). Badania prowadzone na tym obszarze 

systematycznie i przez wiele lat, dostarczyły bogatych materiałów, które znacząco 

przyczyniły się do zrozumienia warunków powstawania osadów fl iszowych, pale-

ogeografi cznej rekonstrukcji geosynklinalnego basenu Karpat, a także zróżnicowa-

nia jego głębokości. 

Profesor Marian Książkiewicz był geologiem wybitnym zarówno w skali 

krajowej jak też międzynarodowej, człowiekiem o głębokiej wiedzy i szerokim 

zakresie zainteresowań, realizującym różnorodne, wzajemnie uzupełniające się 

tematy badawcze. Łączył w swojej działalności cechy wytrwałego i znakomitego 

geologa terenowego, umiejętność oznaczania różnych skamieniałości i powszech-
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nego posługiwania się metodami biostratygrafi cznymi oraz zdolność do interpre-

towania i syntezowania obserwacji dotyczących sedymentologii i paleogeografi i. 

Jego bogaty i bardzo wartościowy dorobek naukowy oraz osiągnięcia organiza-

cyjne znalazły powszechne uznanie. Był członkiem korespondentem (od 1952 r.) 

i członkiem rzeczywistym (od 1969 r.) Polskiej Akademii Nauk, a także członkiem 

korespondentem Francuskiego Towarzystwa Geologicznego (od 1964 r.). Uzyskał 

również członkowstwa honorowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1956) 

oraz czterech zagranicznych towarzystw naukowych: Węgierskiego Towarzystwa 

Geologicznego (1965), Bułgarskiego Towarzystwa Geologicznego (1966), Słowac-

kiego Towarzystwa Mineralogiczno  -Geologicznego (1968) i Królewskiego Towa-

rzystwa Geologicznego w Londynie (1968). 

Na szczególne podkreślenie zasługują osiągnięcia dydaktyczne Prof. Książkie-

wicza. Jako znakomity dydaktyk cieszył się wielkim poważaniem swoich uczniów 

i studentów. Jego doskonale przygotowane wykłady, obejmujące trzy podstawowe 

przedmioty geologiczne (geologia dynamiczna, geologia historyczna i geologia 

regionalna), wygłaszane prostym i zrozumiałem językiem, były prezentowane 

zawsze w salach wypełnionych słuchaczami (Znosko 1983). W czasie wykładów 

i seminariów oraz zajęć terenowych utrzymywał żywy i bezpośredni kontakt ze 

swoimi studentami, zachęcając ich do zadawania pytań i do dyskusji. Niejeden 

z nich, bezpośrednio pod wpływem kontaktu z profesorem decydował o kierun-

ku swoich studiów i przyszłej specjalizacji, czego osobiście doświadczył również 

piszący te słowa. Także jako kierownik zakładu dawał swoim najbliższym współ-

pracownikom przykład codziennej i całodziennej pracowitości, zaangażowania 

prowadzonymi przez siebie badaniami oraz kolekcjonowaniem materiałów doku-

mentacyjnych i korzystaniem z literatury naukowej. Warto nadmienić, że z grona 

szesnastu Jego asystentów, trzynastu uzyskało tytuły profesorskie; ponadto czte-

rech zostało członkami Polskiej Akademii Nauk, a trzech członkami Polskiej Aka-

demii Umiejętności. 

Wielką rolę w rozwoju dydaktyki z zakresu nauk o ziemi odegrał znakomity 

podręcznik Profesora – Geologia dynamiczna, wydany początkowo dwukrotnie 

w formie skryptu, a następnie jako książka (Książkiewicz 1979). Piąte wydanie tej 

książki, o objętości 708 stron i nakładzie 10000 egzemplarzy, dawno już wyczer-

pane, do dziś jest powszechnie używane zarówno przez studentów, jak też przez 

pracujących geologów, pełniąc rolę encyklopedii podstawowej wiedzy geologicz-

nej. W sprzedaży antykwarycznej i internetowej cieszy się nadal zasłużonym po-

wodzeniem, uzyskując obecnie ceny znacznie wyższe od nominalnej (sprzed de-

waluacji złotego). 
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Tomasz Maczuga

DRAMATYCZNE DZIEJE 
ŻYDOWSKIEGO RODZEŃSTWA. 
Słynny filozof 
i komunistyczna dramatopisarka 
urodzeni w Wadowicach

W rodzinie Leopolda i Cerli-

ny Lask w Wadowicach przyszło na 

świat czworo dzieci: Helena, Jan, Berta 

i Emil. Dwoje z nich zyskało światowy 

rozgłos: Berta Lask, urodzona 28 wrze-

śnia 1875 oraz Emil Lask, urodzony 19 

listopada 1878. Siostra miała przeżyć 

brata o 52 lata. Ojciec dzieci   - Leopold 

Lask   - był żydowskim przedsiębiorcą, 

nieźle prosperującym fabrykantem pa-

pieru.

W 1885 r. a więc, gdy Berta miała 

10, a Emil 7 lat, rodzina Lasków opu-

ściła Wadowice i przeniosła się z Ga-

licji na północ, do Brandenburgii, do 

miejscowości Falkenberg (polskie Po-

radz) w powiecie Maerkisch  -Oderland. 

W Falkenbergu Leopold kupił fabrykę 

papieru, która była w posiadaniu rodzi-

ny do 1920 r., aż do śmierci Cerliny Lask (Leopold zmarł w 1905 r.). Zarówno Berta 

jak i Emil chodzili do szkoły średniej w mieście Bad Freienwalde. Tam powstały 

pierwsze młodzieńcze próby literackie rodzeństwa. Berta uczyła się przez jakiś 

czas w Berlinie w szkole słynnej niemieckiej feministki i pedagoga Heleny Lange. 

Chciała dalej studiować, lecz matka udaremniła te plany. 

Berta Lask
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W 1901 Berta poślubiła 15 lat od niej starszego uczonego Louisa Jacobsoh-

na. Był neurologiem, neuroanatomem, docentem berlińskiego Uniwersytetu Fry-

deryka Wilhelma. Urodził się w Bydgoszczy w niemiecko  -żydowskiej rodzinie. 

Napisał kilka pionierskich książek z dziedziny neurologii, w tym jedną z polskim 

neurologiem Edwardem Flatauem. Berta i Louis mieli czworo dzieci: Ruth (1902), 

Ludwiga (Lutza) (1903), Hermanna (1905) i Ernsta (1906). 

W tym czasie Emil rozpoczął studia prawnicze we Fryburgu Bryzgowijskim. 

Z prawa szybko przeniósł się na fi lozofi ę. Studiował ją u najwybitniejszego w tym 

okresie niemieckiego fi lozofa nauki Heinricha Rickerta, przedstawiciela neokan-

towskiej szkoły badeńskiej. Filozofi a neokantyzmu, zapoczątkowana w drugiej 

połowie XIX wieku, wyrażała sprzeciw wobec materializmu przyrodoznawczego, 

a szukała inspiracji ponownie w fi lozofi i Kanta. Emil pogłębiał studia w Heidel-

bergu u założyciela szkoły badeńskiej Wilhelma Wildelbanda. W 1905 r. w wieku 

30 lat ukończył habilitację i został docentem prywatnym. W 1910 r. został profe-

sorem nadzwyczajnym, a w 1912 profesorem etatowym. W latach 1911  -1912 opu-

blikował swoje najważniejsze dzieła: Logikę fi lozofi i i teorię kategorii oraz Teorię 

sądu. 

Gdy wybuchła pierwsza wojna światowa Emil Lask zgłosił się na ochotnika 

do wojska niemieckiego. Zginął na froncie 26 maja 1915 r. Wszystkie bez wyjąt-

ku biografi e podają, że zginął w miejscowości Turza  -Mała ”niedaleko od miejsca 

swojego urodzenia” ”w Karpatach”. Tymczasem miejscowości o tej nazwie znajdu-

ją się w Polsce w województwie mazowieckim i warmińsko  -mazurskim. Sprawa 

pozostaje do wyjaśnienia.

Emil Lask uważany jest za ważnego i jednego z najbardziej oryginalnych nie-

mieckich fi lozofów pierwszych lat dwudziestego wieku. Filozofowie cenią go za 

bezkompromisowość. W historii fi lozofi i wspominany jest zawsze jako ten, który 

wywarł wielki wpływ na młodego Martina Heideggera i Georga Lukacsa, słyn-

nych fi lozofów XX w. Po śmierci Laska Husserl napisał do Rickerta: „…śmierć 

tego niezwykłego człowieka, który jak świadczy o tym jego każda rozprawa na-

ukowa dążył do najwyższych fi lozofi cznych celów, głęboko mnie poruszyła. Wraz 

z nim odeszła jedna z największych nadziei niemieckiej fi lozofi i…”. Ważny doro-

bek naukowy Emila Laska jest stosunkowo mało znany z powodu przedwczesnej 

śmierci oraz wskutek upadku neokantyzmu. Jego opublikowane i nieopublikowa-

ne prace zostały wydane w trzech tomach w 1923 r. Pracami redakcyjnymi kie-

rował jego uczeń Eugen Herrigel, a wstęp napisał Heinrich Rickert. Reprint tego 

wydania wyszedł ponownie kilka lat temu. Herrigel mieszkał potem i wykładał 

przez szereg lat w Japonii, gdzie rozpropagowywał idee Laska. 
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Tymczasem Berta Lask poruszona losem ubogich rodzin robotniczych, które 

poznawała przy okazji praktyki lekarskiej swojego męża i pod wpływem wypad-

ków rewolucyjnych w Rosji w 1905 r. nabierała coraz bardziej lewicowych prze-

konań idących w kierunku marksizmu  -leninizmu. Rozrastająca się rodzina na-

kładała rosnące obowiązki. Zmieniali często mieszkania   - ostatecznie zamieszkali 

w dużym domu przy Mittelstraße (dziś Bassermannstrasse) w Berlinie  -Steglitz. 

W 1912 r. powstały pierwsze, nie publikowane ekspresjonistyczne dramaty Berty. 

W czasie pierwszej wojny Berta straciła na froncie obu braci. W latach 1914  -1918 

jako jedna z pierwszych zaczyna pisać antywojenne wiersze. Koncentrując się na 

losie kobiet i ich przeżyciach, gdy ich ukochani odchodzą na wojnę nie ogranicza 

się do współczucia dla kobiet lecz stara się budzić ich świadomość obywatelską. 

W 1919 r. wraz z mężem przyjmują nazwisko Jacobsohn  -Lask. Nowe, po-

wojenne, niemieckie prawo pozwalało młodym kobietom, które straciły braci na 

wojnie zachować nazwiska panieńskie. W ten sposób zachowywały dla dalszych 

pokoleń nazwiska zabitych mężczyzn. Dzieci Berty i Louisa nosiły nazwisko Lask.

Po rewolucji październikowej w Rosji Berta radykalizuje się jeszcze bardziej. 

W 1923 r. wstępuje do Komunistycznej Partii Niemiec (KPD). Jest współzałoży-

Berta Lask z synem
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cielką Związku Pisarzy Proletariackich i Rewolucyjnych. W 1925 r. odwiedza Ro-

sję. Pisze dużo do lewicowej, niemieckiej prasy w tym do ”Czerwonego Sztanda-

ru” („Rote Fahne”). Pisze też sztuki przeznaczone dla teatrów robotniczych, jedną 

z nich (Befreiung – Wyzwolenie) wystawia słynny Erwin Piscator. Pisze także pro-

pagandowe książki dla dzieci (Opowiadania dla młodych proletariuszy, Jak Franz 

i Greta przyjechali do Rosji). Partia Komunistyczna zamawia u niej sztukę celem 

uczczenia 400 letniej rocznicy chłopskiej rewolty pod przywództwem Tomasza 

Muentzera w 1525 r. Sztuka ta pod tytułem Th omas Muenzer zostaje wystawio-

na w Zielone Świątki 1925 r. w Eisleben   - mieście Lutra. Inscenizacja na świeżym 

powietrzu gromadzi ponad 3 tysiące widzów. Entuzjazm robotniczej widowni jest 

tak wielki, że policja, która miała polecenie zamknąć przedstawienie, nie śmie 

interweniować. Dramaty i książki Berty Lask, o silnym zabarwieniu politycznym 

i agitacyjnym są stopniowo zdejmowane z afi sza i konfi skowane, procesy wytacza-

ne są nawet księgarzom, którzy je rozpowszechniają. W rezultacie jej najlepszy 

dramat Leuna 1921 zostaje zakazany po pierwszym przedstawieniu i nie jest nigdy 

wystawiany, nawet po wojnie w NRD. 

Po dojściu Hitlera do władzy najmłodszy syn Berty Ernst ginie w obozie w Da-

chau. Śmierć w obozie ponosi także siostra Berty urodzona w Wadowicach, Helena. 

Sama Berta zostaje zatrzymana i oskarżona o zdradę. Po zwolnieniu udaje się jej 

wyemigrować w 1933 r. do ZSRR. Pracuje w Moskwie jako publicystka częściowo 

pod pseudonimem Gerhart Wieland. W 1936 r. gestapo zaczyna się interesować 

Louisem Jacobsohnem  -Laskiem, który został w Niemczech. W wieku 73 lat Louis 

emigruje za żoną do ZSRR. Otrzymuje pozwolenie na prowadzenie praktyki le-

karskiej na Krymie w Sewastopolu. Berta dołącza do niego. Tymczasem w 1938 r. 

ich syn Ludwig (Lutz), który przyjechał do ZSRR razem z ojcem, żoną i córeczką 

i został pracownikiem naukowym w Moskwie w Instytucie Marksa  -Engelsa pada 

ofi arą stalinowskiej czystki. Zostaje aresztowany i zesłany do obozu pracy na Koły-

mę. Louis umiera na atak serca w Sewastopolu w 1940 r. Po wojnie mimo możliwo-

ści Berta odmawia powrotu do Niemieckiej Republiki Demokratycznej starając się 

cały czas o uwolnienie syna z Kołymy. 

Ludwig zostaje zwolniony w 1953 r. i wraca z matką do NRD. Jego żona z córką 

zdołały wydostać się z ZSRR jeszcze w 1939 r. i na tydzień przed wybuchem wojny 

dostały się do Anglii. Ludwig nie zobaczy już żony (zmarła w Londynie, gdy był 

w łagrze). Po prawie 40 latach rozłąki, na krótko przed śmiercią dostaje pozwolenie 

na wyjazd z NRD do Londynu by spotkać swoją córkę. Berta jest traktowana w NRD 

dobrze jako zasłużona przedstawicielka ruchu komunistycznego, choć nie wszystkie 

jej sztuki są dopuszczane na scenę. W 1955 toku ukazują się pierwsze tomy jej ob-
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szernej autobiografi i Stille und Sturm. Być może wspomina w niej Wadowice?

Berta Lask umarła 28 marca 1967 r. w Berlinie Wschodnim w wieku 92 lat. 

Pochowano ją na Zentralfriedhof w Berlinie  -Lichtenbergu. Niemieckie słowniki 

biografi czne podają o niej jedną informację, która charakteryzuje jej stosunek do 

Polski w której spędziła raptem tylko kilka lat w Wadowicach. Berta miała od wcze-

snej młodości marzenie, że napisze kiedyś sztukę teatralną o narodzie polskim, któ-

ry znalazł się pomiędzy „pruskim militaryzmem i rosyjskimi Kozakami”. Sztuka ta 

miała pomóc w lepszym rozumieniu sytuacji narodu polskiego i w uwolnieniu go 

z jego dramatycznego położenia. Tego zamysłu nigdy nie udało się Bercie Lask zre-

alizować a szkoda. 

Dramatyczne dzieje rodziny Lasków są ostatnio przypominane w mediach 

w związku z przedsięwzięciem pod nazwą ‘Kafk a Project’ zainicjowanym przez 

San Diego State University w USA. Chodzi o poszukiwanie (być może istniejących 

gdzieś w archiwach lub w rękach prywatnych) notatników, listów i innych rękopi-

sów Franza Kafk i. Były one w posiadaniu żony Ludwiga Laska. Żoną Ludwiga Laska 

była Dora Diamant, wielka i jedyna miłość Franza Kafk i. Umarł w jej ramionach 

w sanatorium pod Wiedniem w 1924 r. Dora nie zniszczyła, jak sobie tego życzył 

Kafk a, jego rękopisów ani nie przekazała ich badaczom twórczości pisarza. W 1930 

r. wyszła za mąż za Ludwiga Laska. W 1933 r. gestapo zabrało z jej mieszkania 

wszystkie dokumenty razem ze spuścizną Kafk i. Jest duża szansa, że te rękopisy się 

zachowały. ‘Kafk a Project’ stawia sobie za zadanie ich odszukanie. Poszukuje ich 

także w Polsce. Przy okazji badacze dotarli do wielu nieznanych dokumentów i fo-

tografi i dotyczących rodzin Diamantów i Lasków. 

Literatura: 

1. Oxford Companion to German Literature; Elisabeth Woodrough, Women and German 

Drama. 1995; Encyclopaedia Judaica 2008; Rickert, w: E. Lask, Gesammelte Schrift en, 

1 (1923), V–XVI (introd.). http://www.uni  -protokolle.de/Lexikon/Berta_Lask.html

Maczuga Tomasz  – urodzony w Wadowicach (1946), absolwent wadowickiego LO 

(1963 – klasa prof. Zbigniewa Putyry), Politechniki Krakowskiej i University College 

Dublin, bibliofi l i antykwariusz.
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Tomasz Maczuga 

W WADOWICACH DOKONANO 
PRZEŁOMU W WALCE 
Z TYFUSEM PLAMISTYM 

15 września 1915 r. dokonano w Wadowicach odkrycia, które wymieniane 

jest we wszystkich światowych słownikach i encyklopediach medycznych. Od-

krycie to utorowało drogę do walki z tyfusem (durem) plamistym. W początkach 

I   wojny światowej tyfus plamisty dziesiątkował w okopach tysiące żołnierzy 

wszystkich walczących armii. Wspomnianego, ważnego odkrycia dokonali w woj-

skowym lazarecie w Wadowicach dwaj młodzi ludzie: polski chemik i bakteriolog 

Artur Feliks oraz czeski bakteriolog Edmund Weil. Ich osiągnięcie fi guruje w lek-

sykonach i książkach poświęconych historii medycyny pod nazwą odczynu aglu-

tacyjnego Weila  -Felixa, czasem odczynu Feliksa  -Weila lub testu diagnostycznego 

Feliksa  -Weila. 

Artur Feliks albo Arthur Felix jak podpisywał się w późniejszych latach ży-

cia urodził się 3 kwietnia 1887 w Andrychowie w zamożnej żydowskiej rodzinie. 

Mały Artur był dwujęzyczny – mówił po polsku i po niemiecku. Gdy skończył 10 

lat ojciec wysłał go do Bielska do gimnazjum a gdy je ukończył na studia do Wied-

nia. Artur zdecydował się studiować chemię. Do wyboru tego kierunku studiów 

namówił go ojciec   - Teodor Feliks, który był właścicielem fabryki tekstylnej, inte-

resował się drukowaniem tekstyliów i generalnie technologiami barwienia tkanin. 

Studia chemiczne syna mogły się okazać przydatne w rodzinnym biznesie. Artur 

ukończył studia w Wiedniu i obronił tam pracę doktorską. Pierwszą pracę nauko-

wą na temat barwników opublikował w 1909 r. wspólnie ze swoim profesorem, 

Paulem Friedlaenderem. Potem kilka lat pracował w fabryce ojca i w Holandii. 

Następnie wbrew woli ojca wrócił do Wiednia by studiować mykologię pod kie-

runkiem profesora Franza Lafara, wybitnego autorytetu w tej dziedzinie.

W 1914 r. Artur Feliks został powołany do wojska i w związku z doświadcze-

niem w pracy w laboratorium biologicznym dostał przydział do pracy laborato-

ryjnej w szpitalu wojskowym. Tam poznał Oskara Baila profesora bakteriologii 
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z Pragi i jego asystenta Edmunda Weila. Ten ostatni kierował Terenowym Labora-

torium Epidemiologicznym nr 5. Jednym z głównych zadań laboratorium było ba-

danie gorączki tyfusowej, jej przyczyn i sposobów jej roznoszenia. W listopadzie 

1914 r. bakteriolodzy zostali wysłani na Śląsk, gdzie wybuchła epidemia cholery. 

Potem Bail wrócił do Pragi a Feliks i Weil znaleźli się w Wadowicach. Tu częścio-

wo przez przypadek odkryli tzw. reakcję aglutynacji, która posłużyła za podstawę 

prostego testu diagnostycznego tyfusu plamistego i innych chorób wywoływanych 

przez riketsje (tzw. riketsjoz). 

Riketsje to szczególny rodzaj bakterii o kształcie ziaren lub pałeczek. Są paso-

żytami wewnątrzkomórkowymi. Na zwierzęta i ludzi przenoszą je wszy, kleszcze 

i inne stawonogi. Obok tyfusu plamistego riketsjozami są także ostre gorączki pla-

miste spotykane często w krajach tropikalnych. Riketsje nazwę zawdzięczają swe-

mu odkrywcy Howardowi Taylorowi Rickettsowi (1871–1910), który badał tyfus. 

W konsekwencji zresztą zaraził się nim i zmarł w Mexico City. 

Swoje odkrycie Feliks i Weil opublikowali w 1916 r. w austriackim piśmie me-

dycznym „Wiener Klinische Wochenschrift ”. W 1918 r. z wojskami austriackimi 

i niemieckimi znaleźli się na Krymie, skąd musieli się wskutek działań frontowych 

szybko ewakuować. Chcieli uratować liczne i cenne kultury bakteryjne zebrane 

od chorych żołnierzy, które były niezbędne do dalszych badań nad tyfusem pla-

mistym. Ich podróż powrotna pociągiem do Pragi ze skrzynkami z materiałami 

laboratoryjnymi była dramatyczna, a trwała dwa miesiące. Obaj zarazili się i cho-

rowali w jej trakcie. Udało im się jednak uratować materiał bakteriologiczny. 

Po wojnie Feliks pracował w Pradze a w 1921 r. wyjechał do Palestyny. Było 

to konsekwencją jego żywego zainteresowania ruchem syjonistycznym już w cza-

sie wiedeńskich studiów. Zaczął pracować jako dyrektor laboratorium bakteriolo-

gicznego w Tel Avivie a następnie pełnił dodatkowo funkcję prezesa Rady Zdrowia 

Ruchu Syjonistycznego w Palestynie. Warunki pracy naukowej w Palestynie były 

jednak bardzo trudne. W 1927 r. opuścił więc Palestynę i osiadł w Londynie, gdzie 

zaproponowano mu pracę w słynnym Instytucie Zdrowia Publicznego Listera. 

W 1937 r. otrzymał doktorat honorowy Queen’s University w Belfaście. W 1943 r. 

został wybrany na członka Royal Society. W Londynie pracował naukowo i organi-

zacyjnie w publicznej służbie zdrowia pełniąc ważne funkcje kierownicze do końca 

życia. Zmarł 14 stycznia 1956 r. w wieku 68 lat na atak serca. Po jego śmierci w waż-

nych światowych pismach naukowych ukazały się długie artykuły podsumowujące 

jego dorobek naukowy. Jedno z ważniejszych naukowych pism brytyjskich napisało 

na początku nekrologu: „Śmierć Artura Felixa pozbawiła medyczną bakteriologię 

wybitnej, jedynej w swoim rodzaju osobistości”.
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Jako naukowiec Artur Feliks znany jest na świecie dzięki trzem swoim waż-

nym odkryciom: odkryciu wraz z Weilem odczynu aglutacyjnego   - w Wadowi-

cach, odkryciu aglutynacji typu O i typu H oraz odkryciu nowego antygenu pa-

łeczki duru. Wadowickie odkrycie stało się kluczowe dla dalszego jego życiorysu 

naukowego. O życiu Artura Feliksa wiemy stosunkowo niewiele. Według relacji 

jego znajomych, które ukazały się zaraz po śmierci jawił się jako człowiek niezwy-

kle solidny i pracowity ale raczej zamknięty w sobie. 

W leksykonach i encyklopediach światowych spotykamy czasem informacje, 

że Artur Feliks był czeskim (!?) bakteriologiem. W Wikipedii w wersji angielskiej 

i niemieckiej nazwany jest bakteriologiem polskim, w wersji francuskiej angiel-

skim mikrobiologiem polskiego pochodzenia urodzonym w Tarnowie (!?). Naj-

bardziej wiarygodny jest nekrolog opublikowany w British Medical Journal dwa 

tygodnie po śmierci Feliksa. W nekrologu cytowany jest przyjaciel uczonego. Tam 

właśnie pada stwierdzenie, że to właśnie w Wadowicach (‘25 mil na południowy 

zachód od Krakowa’) Feliks z Weilem dokonali swojego ważnego odkrycia. W na-

pisanej prawie dwa lata po śmierci Feliksa jego naukowej biografi i pojawiają się 

już niestety liczne błędy: Bielsko położone jest 90 mil od Andrychowa a wojskowy 

szpital, w którym rozpoczął pracę Feliks w 1915 r. znajdował się we Wlodowicach 

(?) blisko Andrychowa. 

Gdyby możliwe było zidentyfi kowanie miejsca w Wadowicach, w którym Fe-

lix i Weil dokonali odkrycia pozwalającego diagnozować tyfus plamisty warto by 

było je upamiętnić tablicą. 

Literatura: J. Craigie, Arthur Felix. 1887  -1956. “British Medical Journal” 28 Ja-

nuary 1956, s. 236  -237; Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, Vol. 3, 

(Nov., 1957), s. 52  -79,   - tam obszerna bibliografi a publikacji naukowych Artura Fe-

liksa; “Th e Journal of Pathology and Bacteriology”, Vol. 73, Is. 1, s. 281–295, January 

1957. 
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Mieczysław Panek

WSPOMNIENIE 
O JÓZEFIE PIWOWARCZYKU

Józef Piwowarczyk urodził się 4 sty-

cznia 1897 r. w Andrychowie. Pochodził 

z  wielodzietnej rodziny – miał jedena-

ścioro rodzeństwa. Piwowarczykowie 

zamieszkali później w Wadowicach przy 

ulicy Kościelnej, gdzie zaprzyjaźnili się 

z rodziną Wojtyłów. Młodsza siostra 

Józefa – Adolfi na, jako kilkunastolet-

nia dziewczynka woziła małego Karola 

w wózku.

W 1914 r. 17  -letni Józef Piwowar-

czyk zgłosił się jako ochotnik, do for-

mujących się na Ziemi Wadowickiej, 

u boku armii austriackiej, polskich od-

działów wojskowych. W sierpniu został 

wcielony do Batalionu Uzupełnień, któ-

ry wszedł w skład 1 pułku legionów – od 

grudnia 1914 r. I Brygady Legionów.

Trudno odtworzyć Jego szlak bojo-

wy – pomocne są tu jedynie pocztówki i listy, które wysyłał z frontu do swojej najstar-

szej siostry, Antoniny Piwowarczykówny, mieszkającej przy ul. Tatrzańskiej w Wado-

wicach.

Od marca 1915 r. Józef Piwowarczyk walczył w 1 kompanii II baonu 2 pułku 

I Brygady nad Nidą k. Pińczowa.1 Najcięższe walki miały miejsce w maju – młody 

legionista wysłał wówczas do siostry pocztówkę z wierszem, w którym wyraził swoje 

obawy przed decydująca bitwą.

1 Pułk ofi cjalnie był 5 pułkiem legionów ale w nieformalnej numeracji wewnętrznej (I Brygady Józefa 
Piłsudskiego) nazywany był 2 pułkiem. Dowodził nim kpt. Leon Berbecki.

Młodzi ochotnicy z Baonu Uzupełnień 

– Józef Piwowarczyk (z lewej) i Józef Sikora. 

1914 r. (archiwum autora)
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Na rewersie – przykładowy formularz 

poczty polowej (Feldpostkorrespondenzkarte) 

oprócz, stempla poczty polowej 

„K. u. K. Feldpostamt nr 118” 

znajduje się tu również stempel legionowy 

– „Komenda I Bryg. Leg. Polskich”. 

(archiwum autora)2

W grudniu 1915 r. kapral Józef Piwo-

warczyk znalazł się w Kompanii Domu 

Rekonwalescentów w Kamieńsku k. Piotr-

kowa Trybunalskiego, czyli szpitalu (laza-

recie) dla legionistów, z powodu tyfusu. W trakcie walk został też, jak wynika z opisu 

zawartego w Książce Inwalidzkiej z 1933 r., ranny w nogę, w okolicy uda.

Pod koniec działań wojennych dostał się do rosyjskiej niewoli, skąd zbiegł.

2 Poczta polowa (feldpost), związana ściśle z jednostkami wojskowymi, była oznaczona numerem i miała 
prawo bezpłatnej korespondencji, stąd na pocztówkach Józefa Piwowarczyka brak znaczka. Polskie jednostki 
wojskowe u boku armii austriackiej posiadały także własne poczty polowe – główna rozdzielnia znajdowała się 
w Krakowie a podlegały jej ekspedycje w Miechowie, Jędrzejowie i Kielcach. Poczta legionowa wydawała też 
znaczki.

Pocztówka (maj 1915 r.) z rysunkiem 

ułana polskiego i wierszem napisanym 

przez Józefa Piwowarczyka:

„Jako na głazie zimnego grobowca,

Kreślone imię zatrzyma wędrowca

Tak niech i moje z tej zimnej stronicy

zwróci na chwilę przelot Twej źrenicy.

A gdy to imię błyśnie w Twoim oku

W której bądź stronie i w którym bądź roku

Pomyśl uniósłszy przeszłości zasłonę

Że tu me serce leży Moja siostro pogrzebane”.

U góry dopisek „Jesteśmy koło Jędrzejowa nad rzeką Nidą” 

(archiwum autora)
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Po udanej ucieczce, na swojej tu-

łaczej drodze poznał Konstantego Żół-

towskiego – kiedyś właściciela majątku 

w zaborze rosyjskim, który przeniósł 

się wraz z rodziną do czarnomorskiej 

Odessy. Pochodził najprawdopodobniej 

ze szlacheckiej rodziny, herbu Ogoń-

czyk, jego żona zaś z  rodziny Czernia-

kowskich. Konstanty Żółtowski pomógł 

Piwowarczykowi i jego dwóm kolegom, 

zbiegłym z niewoli, dając im schronie-

nie i utrzymując ich. Józef poznał wtedy 

córkę swojego dobroczyńcy – Bronisła-

wę, z którą wkrótce wziął ślub. Uroczy-

stość miała miejsce w 1918 r. w kościele 

parafi alnym w Odessie. Druga córka 

Żołtowskiego wyszła za mąż za innego 

legionistę – Franciszka Judę, przyjaciela 

Józefa.

Rewolucja a później wojna domo-

wa w Rosji zmusiła rodzinę do wyjaz-

du do odrodzonej Rzeczpospolitej. Na 

początku lat 20. do Polski wrócił Józef 

wraz z żoną i teściową Czerniakowską 

oraz szwagierką, która wraz z mężem 

zamieszkała w Sosnowcu. We wspo-

mnianej wyżej Książce Inwalidzkiej 

(nr 880), wydanej przez Referat Spraw 

Inwalidów Wojennych, Piwowarczy-

kowi zaliczono 8 lat służby wojskowej 

(1914-1922) – wliczając zapewne pobyt 

w rosyjskiej niewoli i okres ukrywania 

się aż do powrotu do Polski.

Kiedy Józef przebywał w Odessie 

w wojnie polsko-bolszewickiej walczył 

Jego ojciec Jan i młodszy brat Kazi-

mierz (ur. 1901). Jan Piwowarczyk nie 

Kapral Józef Piwowarczyk (stoi w środku) 

1915 r. (archiwum autora)

Bronisława Piwowarczyk, żona Józefa (lata 20.) 

(archiwum autora)
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wrócił z frontu – zamarzł w okolicy 

Chełma Lubelskiego. Wojskowe tra-

dycje kontynuował kolejny brat Józefa 

– Antoni (ur. 1903), który służył w ma-

rynarce wojennej.

Po powrocie do kraju Piwowarczy-

kowie zamieszkali przy Gimnazjalnej 

861 a w latach 30. Józef wbudował dom 

przy ul. Pułaskiego, gdzie nadal miesz-

ka Jego rodzina.3

Józef pracował na kolei, także pod-

czas niemieckiej okupacji. Po zakończe-

niu II wojny światowej był zatrudniony 

w PKP jako telegrafi sta. Wiosną 1952 r. 

został zadenuncjowany przez kolegę – 

przyczyną donosu było słuchanie przez 

byłego legionistę Radia Wolna Europa. 

W domu przy ul. Pułaskiego funkcjo-

nariusze UB przeprowadzili rewizję – 

znaleziono radio. Józef został aresztowany. Po dwudniowym pobycie w więzieniu 

w Wadowicach, trafi ł do osławionego, ciężkiego zakładu karnego we Wronkach. 

Gdy wrócił miał poodbijane nerki, nabawił się tam również choroby serca.

Mimo wyczerpania i pogorszenia stanu zdrowia, pracował nadal na kolei. 

Zmarł w Wielką Niedzielę 1955 r.

3 W austriackim systemie numeracji parcel parcele budowlane wraz z podwórzami otrzymywały numerację od 
1 do n, ulice numerowano więc inaczej niż współcześnie, numeracja ta przetrwała w Wadowicach jeszcze do lat 
30. XX w. (stały adres zamieszkania Józefa Piwowarczyka w 1933 r. to ul. Gimnazjalna 861).

Józef Piwowarczyk (lata 30.) 

z Krzyżem Legionów w klapie marynarki

(archiwum autora)
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Marcin Witkowski

WSPOMNIENIE 
O KAROLU PUSTELNIKU

„O wartości sztuki decydują indywidualność wizji 
i wrażliwość przeżyć połączone ze stałą 
i szczerą potrzebą tworzenia.”

Karol Pustelnik

Karol Pustelnik urodził się 9 kwietnia 1918 r. we Frydrychowicach koło Wado-

wic. Od najmłodszych lat pasjonował się rysunkiem i malarstwem – przykład brał 

od ojca, artysty samouka, który malował farbami wodnymi na papierze, strugał fi -

gurki ludowe a także zdobił obrazy sprzedawane na odpustach.

Jeszcze przed wybuchem wojny Pustelnik nawiązał znajomość z wadowickimi 

artystami młodego pokolenia – odwiedzał Wincentego Bałysa w jego pracowni przy 

ul. Zatorskiej (Bałys dopiero później przeniósł swoją pracownię do domu koło Parku), 

tam spotkał Franciszka Suknarowskiego i rzeźbiarza Romana Brańkę oraz młodszego 

od siebie o dwa lata Karola Wojtyłę. Dzięki przyjaźniom z Bałysem i Suknarowskim 

zetknął się ze środowiskiem gorzeńskiego „Czartaka” – poznał prozaika i poetę Emi-

la Zegadłowicza oraz grafi ka Stefana Żechowskiego, ilustratora zegadłowiczowskich 

„Motorów”. Pierwsza wystawa, w której wziął udział miała miejsce w 1936 r. w Domu 

Zdrojowym w Wiśle, gdzie swoje prace, z okazji Dnia Gór, prezentowali między in-

nymi Bałys i Suknarowski. W latach 1937-1939 uczył się w Państwowym Instytucie 

Sztuk Plastycznych w Krakowie, gdzie zdał maturę. W okresie hitlerowskiej okupacji 

– zanim trafi ł na roboty przymusowe do Niemiec (Jägerndorf w Sudetach) – pracował 

nad polichromią w kościele we Frydrychowicach.

Studia na wydziale konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ukoń-

czył w 1952 r. Wśród jego wykładowców byli między innymi: wybitny malarz 

i grafi k Henryk Uziembło, rzeźbiarz Jacek Puget oraz wszechstronnie utalentowa-

ny artysta Tadeusz Kantor. Jeden z najlepszych obrazów Pustelnika – „Wszyscy lu-

dzie są równi” (1948 r.), powstał właśnie pod kierunkiem Kantora – „lokomotywy 

krakowskiej awangardy”. Po dyplomie związał się ze środowiskiem artystycznym 
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Krakowa, uczestnicząc w wystawach organizowanych przez Związek Polskich Ar-

tystów Plastyków (1954 r.) oraz Salonach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 

w Krakowie (1956 r.). Na wystawie ZPAP objawił swój talent szerokiemu gronu 

odbiorców, prezentując obraz „Kompozycja”. W maju 1957 r. Karol Pustelnik zo-

stał członkiem zorganizowanej przez Kantora „II Grupy Krakowskiej”, z  którą 

związał swoją artystyczną drogę. Mimo przynależności do Grupy pozostał indy-

widualistą dystansującym się od wielkiego miasta, tworzącym w rodzinnych stro-

nach, bliżej przyrody.

Z wykształcenia Karol Pustelnik był konserwatorem zabytków sztuki – wyko-

nywał konserwacje i renowacje zabytków kościelnych. Pracował nad polichromia-

mi, obrazami i feretronami między innymi w kościołach Małopolski, w Świętokrzy-

skiem, na Rzeszowszczyźnie i Sądecczyźnie. Prowadził także prace konserwatorskie 

w Wadowicach – jego dziełem jest złocenie ołtarza w Bazylice Ofi arowania NMP, 

prace u Księży Pallotynów na Kopcu i Sióstr Nazaretanek oraz Ojców Karmelitów 

„na Górce”, gdzie oprócz renowacji ołtarza wykonał także obraz św. Rafała Kalinow-

skiego (obecny obraz w nawie bocznej jest już innego autorstwa).

Karol Pustelnik, Niebieski dzień, olej 1967 r. 
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Artysta traktował jednak konserwację zabytków w kategoriach źródła utrzyma-

nia – był przede wszystkim malarzem a malarstwo było Jego wielką miłością. 

Czym charakteryzowała się Jego twórczość? Był indywidualistą – gdy artyści Gru-

py Krakowskiej prezentowali swoje dzieła – obrazy Pustelnika zawsze zwracały uwa-

gę zwiedzających i koneserów sztuki. Zaskakiwał. Był oryginalny i niepowtarzalny. 

Nigdy nie trzymał się określonego czy obowiązującego aktualnie stylu w sztuce. Gdy 

triumfy święcił socrealizm Pustelnik zachwycił się kubizmem, później, pod wpływem 

Kantora, poszedł w kierunku taszyzmu (abstrakcji niegeometrycznej) a jeszcze bar-

dziej zbliżonego do niego informelu – całej gamy swobodnych plam, intensywnych 

barw nieograniczonych rygorami kompozycji. Jednocześnie żaden z tych nurtów nie 

zdominował twórczości artysty. Korzystając z nich wszystkich Pustelnik stworzył swój 

własny, oryginalny i niepowtarzalny styl – dynamiczny, pełen barw i bogactwa kolo-

rów, magii oraz fantazyjnych postaci.

 

„Malowałem przede wszystkim z wyobraźni, bo zawsze ważne było dla mnie to, co 

otacza mnie i co jest we mnie. W swoim malowaniu szukałem przestrzeni. Chciałem, żeby 

określały ją nie tylko długość i szerokość, ale też dźwięk, nastrój i czas. Najważniejsza 

w obrazie była perspektywa, a potem kontrastowanie kolorem i dialog ogółu z detalem.”

Karol Pustelnik, brak tytułu, olej



241

S Y L W E T K I

Techniki malarskie rozwijały się u Karola Pustelnika wraz z rozwojem artystycz-

nym – zaczynał od pejzaży akwarelą, później zaczął malować olejami i temperą, pod 

wpływem artystów z Grupy Krakowskiej wykonywał także collage. W jego dorobku 

znalazły się obrazy olejne, także płótna wielkoformatowe (m. in. cykl „Mity rodzin-

ne”), rzadziej akwarele czy oleje na aluminiowym podobraziu („Pola sygnalizacyjne”, 

„Trzecie światło”). W jego dorobku artystycznym znalazła się też między innymi olej-

na kopia obrazu Marcina Wadowity. Brał udział w zbiorowych wystawach Grupy Kra-

kowskiej (od 1957 r.), Wystawach Sztuki Nowoczesnej oraz wystawach objazdowych 

w kraju i zagranicą (w 1962 r. w USA). Indywidualnie swoje prace prezentował m.in. 

w  galeriach krakowskich: Krzysztofory, DESA, Galery Starmach oraz w galeriach 

Biura Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej i Lublinie. Kilkakrotnie płótna Karola 

Pustelnika eksponowano na wystawach indywidualnych w Wadowicach (1980, 1987, 

1995, 2001, 2007) oraz na ekspozycji Wadowickiego Środowiska Artystycznego (1995, 

2000, 2005, 2010 (pośmiertnie)).

Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych Krakowa, Warszawy, Szczeci-

na, Łodzi, Lublina, Bydgoszczy, Tarnowa, Muzeum Miejskiego w Wadowicach oraz 

Muzeum E. Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym. Jego obrazy zdobią także kolekcje 

prywatne, tak w kraju jak i zagranicą.

Karol Pustelnik zmarł 22 września 2010 r. w wieku 92 lat. Jest pochowany na 

Cmentarzu Komunalnym w Wadowicach.
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2010
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3. Karol Pustelnik, Katalog towarzyszący wystawie prezentowanej w Muzeum Miejskim 
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4. Karol Pustelnik, Katalog towarzyszący wystawie prezentowanej w Muzeum Miejskim 

w Wadowicach w 2007 r.; opracowanie tekstu Magdalena Józefi ak
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Marcin Witkowski

ADAMA DECA 
DWIE PRZESTRZENIE TWÓRCZE

20 października 2010 r. zmarł 

w Wadowicach Adam Marian Dec.

Kim był człowiek, na pogrzebie 

którego zgromadziło się tak wie-

le osób? Odpowiedź, zwłaszcza dla 

tych trochę starszych mieszkańców 

miasta, nie nastręcza problemów – 

bez zastanowienia mówią kim był 

dla nich i dla Wadowic. 

– Muzyk, autor tekstów, nauczy-

ciel, założyciel kapeli podwórkowej, 

bard Wadowic – człowiek uzdolnień 

i  zainteresowań wielu. Wszyscy pa-

miętają jego śpiew przy akompania-

mencie akordeonu, z resztą na czym 

on nie grał – wspominają z uśmie-

chem, a jednocześnie z niekłamanym 

smutkiem, że twórca folkloru Wado-

wic już odszedł. Trudno spotkać oso-

bę, która by Go źle wspominała.

Adam Dec nie był rodowitym 

wadowiczaninem. O Jego młodości, 

rodzinie, pierwszych dokonaniach 

artystycznych przed przyjazdem do 

Wadowic, wiadomo u  nas niewie-

le. O  tym będzie poniższa opowieść 

– o znanym i nieznanym Adamie 

Decu.
Adam Dec 

(Kronika Rypińskiego Centrum Promocji i Kultury)
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Młodość w Rypinie

Adam Dec pochodził z Rypina, kilkunastotysięcznego miasta leżącego w dzi-

siejszym województwie kujawsko  -pomorskim, jednocześnie jednego z najstar-

szych w Polsce – pierwsze wzmianki o nim pochodzą bowiem z drugiej połowy 

XI w. Rodzinne miasto późniejszego barda Wadowic leży nad rzeką Rypienicą, 

dopływem Drwęcy, i położone jest w malowniczej okolicy Pojezierza Dobrzyń-

skiego, charakteryzującej się mnogością jezior. Tak jak później inspiracją dla 

twórczości Adama Deca był Beskid Mały i rzeka Skawa – tak w młodości była 

nią „Szwajcaria Dobrzyńska”. Ale życie nie było tak piękne i proste jak otaczająca 

Rypin przyroda.

Adam Marian Dec przyszedł na świat 8 września 1934 r. jako najstarszy syn 

Romana i Ireny z domu Mroczyńskiej. Matka urodziła się w 1912 r. w Rypinie. 

Pracowała w Wydziale Oświaty i Polskim Czerwonym Krzyżu, była przewodni-

czącą Ligi Kobiet. W pamięci mieszkańców zapisała się jako osoba niosąca po-

moc wszystkim, którzy jej potrzebowali. Ojciec – Roman Dec, pochodził z okolic 

Sterdynia (Sterdyń–Osada), wsi leżącej koło Sokołowa Podlaskiego na Mazowszu. 

Urodził się w 1906 r. Podczas okupacji był łącznikiem w ruchu oporu, później 

pracował jako dróżnik na kolei oraz księgowy w Wydziale Finansowym. Decowie 

mieli pięcioro dzieci – jedną córkę Ewę (ur. 1943 r.), oraz czterech synów: Adama, 

Andrzeja (ur. 1937 r.), Ryszarda (ur. 1941 r.) i, najmłodszego z całej piątki, Piotra 

(ur. 1945 r.).

Całe rodzeństwo miało uzdolnienia artystyczne a klimat domu Deców jesz-

cze to pogłębiał. W mieszkaniu stało pianino, na którym dzieci uczyły się grać. 

Rodzeństwo grało także, za wzorem ojca, na skrzypcach. Adam od najmłodszych 

lat miał więc kontakt z muzyką, która stała się jedną z miłości jego życia. Ale nie 

tylko muzyka królowała w rypińskim domu Deców. – Ojciec był instruktorem sza-

chowym a ja w wieku trzech lat grywałam już w szachy – opowiada Ewa Decówna.

W takiej atmosferze dorastał Adam. Ukończył szkołę podstawową i liceum 

w Rypinie, uczył się także w szkole muzycznej we Włocławku a później ukończył 

studia pedagogiczne w  Bydgoszczy. Podczas odbywania służby wojskowej grał 

w orkiestrze na puzonie. – Pamiętam jak Adaś przyjeżdżał z tym puzonem na 

przepustki do Rypina. Pierwszy raz widziałam wtedy taki instrument – wspomina 

z uśmiechem siostra. 

W 1955 r. w wieku zaledwie 43 lat, kiedy Adam był w wojsku, po ciężkiej cho-

robie zmarła matka. Jako najstarszy z rodzeństwa najmocniej przeżył tę stratę. Tę-

sknota za matką znalazła zresztą później odzwierciedlenie w Jego poezji. 21  -letni 
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Adam musiał przejąć teraz część obowiązków związanych z opieką nad młodszym 

rodzeństwem. A życie nie było łatwe – jedna pensja ojca, trójka niepełnoletnich 

dzieci, Ewa miała zaledwie 12 a Piotr niespełna 10 lat. Adam zajmował się rodzeń-

stwem jak mógł, Jego młodszy brat Ryszard, żeby zarobić na studia rozładowywał 

wagony na stacji kolejowej. Ewa na kilkanaście miesięcy trafi ła do Domu Dziecka 

w Aleksandrowie Kujawskim a później, wraz z bratem Piotrem, do Domu Mło-

dzieży „Młody Las” w Toruniu.

Wszystkie te trudności nie doprowadziły jednak do rozbicia rodziny De-

ców. Wręcz odwrotnie – byli ze sobą jeszcze bardziej zżyci, co miało zaowocować 

w przyszłości. Ale nie uprzedzajmy faktów.

Po dużej maturze Adam Dec rozpoczął pracę jako nauczyciel muzyki we wsi 

Strzygi, leżącej przy drodze Rypin – Brodnica. Po studiach pedagogicznych objął 

stanowisko kierownika a następnie dyrektora Powiatowego Domu Kultury w Ry-

pinie.

O rodzeństwie słów kilka

Andrzej ukończył technikum budowlane, później pracował jako kierownik 

budów w Rypinie, w którym mieszka do dziś.

Ryszard po ukończeniu szkoły średniej w Rypinie studiował technologię żyw-

ności w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. Przeniósł się później do Wrocławia, 

gdzie mieszkał wraz z rodziną a pracował na kierowniczych stanowiskach w Fa-

bryce Czekolady „Śnieżka” w Świebodzicach – słynnego producenta „Michałków”, 

Fabryce Czekolady „Jedność” w Wałbrzychu, prezesował także dolnośląskiej Spół-

dzielczości mleczarskiej. Zmarł nagle w 1989 r. w Wałbrzychu.

Ewa, jedyna siostra Adama, od najmłodszych lat przejawiała talenty aktorskie 

i teatralne. Pierwsze kroki stawiała na scenie teatru w Powiatowym Domu Kultu-

ry w Rypinie. Po ukończeniu Technikum Przemysłu Cukrowniczego studiowała 

w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, którą ukończyła w 1966 r. 

Pracowała w Teatrze Polskim w Bielsku–Białej (1966–1967), Teatrze Śląskim im. 

S. Wyspiańskiego w Katowicach (1967–1978), Teatrze Dramatycznym w Warsza-

wie (1978–1989) oraz Teatrze Ochoty (1989–1992), gdzie wcześniej występowała 

gościnnie. W latach 2000–2001 pracowała w Teatrze im. Bogusławskiego w Ka-

liszu.1 Jako aktorka fi lmowa wystąpiła w kilkunastu produkcjach – wcieliła się 

m.in.: w postać Teresy Plińskiej w „Nad Niemnem” (1986 r.). Grywa także w seria-

1 Występowała także gościnnie w Teatrze Powszechnym w Warszawie i Jeleniej Górze.
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lach oraz użycza głosu w dubbingach.2 

Mieszka w Warszawie.

Najmłodszy – Piotr uczył się 

w Technikum Mechanicznym w Toru-

niu. Był bardzo uzdolniony artystycz-

nie – parał się malarstwem i  rzeźbą, 

zarówno w drewnie jak i  w  kamieniu. 

Malował świetne repliki Kossaka – 

zwłaszcza konie, których sporo można 

znaleźć dziś w Warszawie. Zajmował 

się także pirografi ą – techniką zdo-

bienia drewna grafi ką lub rysunkiem 

przy pomocy rozgrzanego rylca. Zmarł 

w 2005 r.

Kierownik 
i dyrektor PDK 
w Rypinie

Wróćmy do bohatera niniejszej 

opowieści. Jak wspomniałem wy-

żej Adam Dec został kierownikiem 

a później dyrektorem PDK w Rypinie. 

O Jego działalności jako animato-

ra kultury w rodzinnej miejscowości 

opowiada szczegółowo kronika pro-

wadzona przez Rypińskie Centrum 

Promocji i Kultury, następcę PDK, do 

której pozwolę sobie teraz się odwołać:

„Po roku 1960 kierownictwo placówki przejmuje Adam Dec, który jako mło-

dy, uzdolniony, pełen pomysłów i ambicji człowiek doprowadza do dynamicz-

nego rozwoju.3 Kontynuuje swoją pracę męski chór „Lutnia” [sięgający swymi 

początkami przełomu wieków – przyp. autora], powstają sekcje: plastyczna, 

2  źródło: fi lmpolski.pl

3  Bogdan Balcerowicz w artykule „Adam Dec – kochał Rypin, Wadowicom oddał serce” („Czas Rypina”, czwartek 
4 listopada 2010, s. 8) podaje, że funkcję kierownika Powiatowego Domu Kultury Adam Dec pełnił w latach 
1964-1971 a dyrektora w latach 1974-1976.

Autor i jego poezja 

(Kronika Rypińskiego Centrum Promocji i Kultury)
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szachowa, radiowa, modelarnia, teatrzyk lalkowy. Pracuje zespół taneczny, klub 

„Starego Człowieka” oraz zespoły muzyczne. Organizowane są kursy tańca towa-

rzyskiego, turnieje szachowe, kursy języków obcych. Działa też Społeczne Ogni-

sko Muzyczne. Od 1963 roku pod opiekę domu kultury przechodzi orkiestra dęta 

z dyrygentem Zygmuntem Rychlewskim, która funkcjonuje w ramach placówki 

do 1965 roku. Okres ten obfi tuje w wiele propozycji artystycznych. Organizowa-

ne są m.in.: międzypowiatowy Przegląd Młodzieżowych Zespołów Muzycznych 

(z Brodnicy, Aleksandrowa, Włocławka, Rypina), Festiwale Kulturalne Związków 

Zawodowych, Przeglądy Artystyczne Zespołów Szkolnych, Programy Artystyczne 

np. „Niedziela na wsi”, cieszące się ogromnym powodzeniem na terenie powiatu. 

Organizowane są artystyczno-portowe turnieje Gromad np. Starorypin – Pręczki, 

miast np. Rypin – Sierpc, jak również turnieje szachowe, turnieje wiedzy społecz-

no-politycznej oraz olimpiady wiedzy z różnorodnej tematyki. Organizowane są 

cykliczne imprezy jak: Konkurs Piosenki Radzieckiej, czwartkowe spotkania przy 

świecach z pisarzami, malarzami, autorami, eliminacje powiatowe do ogólnopol-

skich konkursów recytatorskich itd.”4

Jak widać z powyższego pod kierunkiem Adama Deca Powiatowy Dom 

Kultury w  Rypinie rozwijał się prężnie a niektóre pomysły rypińskie zosta-

ły następnie z powodzeniem przeszczepione na grunt wadowicki. Szczególnie 

współpraca Domu Kultury z ośrodkami wiejskimi – PDK pod kierunkiem Deca 

sprawował opiekę merytoryczno – instruktażową nad placówkami w terenie – 

świetlicami, klubami rolnika i wiejskimi domami kultury, co było zarzewiem 

wielu inicjatyw kulturalnych. Na początku lat 70. rypiński Dom Kultury jest 

już prężną jednostką, realizującą się w różnych odsłonach szeroko rozumianej 

kultury – muzyki, poezji i teatru.5

Bard Rypina

W Rypinie Adam Dec założył także swój pierwszy zespół muzyczny – Ry-

pińską Kapelę Podwórkową „Sami swoi” i odnosił z nią sukcesy – kapela zajęła 

m.in. pierwsze miejsce na „Dniach Drwęcy” w Golubiu–Dobrzyniu. Takie utwo-

ry jak „Na Bielany”, „Mała błękitna chusteczka” czy „O kierowniku Kwiatkow-

skim” (kustoszu zamku golubskiego) stały się sztandarowymi utworami zespołu.

4 Kronika Rypińskiego Centrum Promocji i Kultury, s. 2.

5 Rozwój teatru był główną zasługą Marii (Maryli) Kalicieckiej, kierowniczki rypińskiego PDK w pierwszej 
połowie lat 70., oraz instruktora i poety Bogdana Balcerowicza.
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„Sami swoi” – Adam Dec, Marek Cieszyński, Edward Sobiechowski, Wal-

demar Wiśniewski – brali udział w imprezach muzycznych ale grywali także na 

spotkaniach Towarzystwa Miłośników Ziemi Rypińskiej w Klubie Seniora. A jak 

wyglądały te spotkania przy herbatce?

„Grano walczyki i inne utwory, a jakże miłe dla ucha. Tak słuchając przy her-

batce, marząc – przypominały się niejednej seniorce lata młodości. W drugiej czę-

ści [spotkania seniorów – przyp. autora], ta sama kapela przecharakteryzowała 

się w Kapele Podwórkową. Czapki, apaszki i już Feluś Stankiewicz w repertuarze. 

Wszyscy się rozweselili, bili brawa, a pan Dec grał i śpiewał i dalsze zapowiadał. 

To były niezapomniane chwile.”6 Nic dodać, nic ująć.

Adam Dec prezentował się także na spotkaniach autorskich, na których wy-

stępował przy akompaniamencie pianina. Pod Jego kierunkiem działał także ry-

piński Jazzband. Folklor, poezja i przede wszystkim muzyka – tym żył i temu się 

poświęcał.

W Rypinie Adam założył także rodzinę. W 1956 r. ożenił się z Haliną Rutkow-

ską, wkrótce urodziły się dzieci – Marzena i Mirosław. Decowie mieszkali począt-

kowo w domu rodzinnym a później w bloku.

Z Kujaw 
na Podbeskidzie 

Jak to się stało, że Adam Dec znalazł się w Wadowicach? Tutaj dotykamy kwe-

stii bliskich więzów rodzinnych między rodzeństwem Deców. Siostra Ewa praco-

wała w latach 70. w teatrze w Katowicach – odległość jaka dzieliła stolicę Górnego 

Śląska od Rypina pogłębiała tęsknotę za rodziną. Kiedy w domu kultury w Wado-

wicach zwolniło się stanowisko instruktora muzycznego, Adam uległ namowom 

siostry oraz szwagra i zdecydował się na podjęcie pracy – dzięki temu mógł być 

bliżej siostry. Wyjazd z rodzinnych stron nie był łatwy – W końcu mnie przekonał. 

Obiecał, że jeśli w ciągu roku nie sprawdzi się w Wadowicach, wraca do Rypina. – 

wspomina żona, Halina Dec.

Zdolności i zapał do pracy, które charakteryzowały Adama Deca przez całe 

Jego życie, sprawiły, że świetnie odnalazł się w nowym miejscu i nowej rzeczy-

wistości. Nie wrócił już do Rypina ale związał się z Wadowicami, gdzie wkrótce 

przyjechała także Jego żona i dzieci.

6 Kronika Klubu Seniora w Rypinie, 10 III 1975 r.
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Instruktor d/s upowszechniania muzyki 
w Wadowickim Domu Kultury

Przybycie Adama Deca do Wadowic – 1 października 1978 r., zbiegło się 

w czasie z wyborem kardynała Wojtyły na papieża. Urok miasta i fakt, że Jan 

Paweł II właśnie tutaj się urodził, w dużym stopniu wpłynęły na twórczość arty-

styczną muzyka, który stał się pionierem pisania piosenek i poezji o papieżu i jego 

rodzinnych stronach.

Dec objął funkcję etatowego instruktora d/s upowszechniania muzyki w Domu 

Kultury w Wadowicach, którego ówczesnym dyrektorem był Stanisław Czechowicz.7

Nowy pracownik WDK, zaprzysiężony na działacza kultury 1 października, 

szybko wziął się do pracy. Jego działalność jako instruktora była wszechstronna 

– prowadził Studio Piosenki, zespoły muzyczne i indywidualnych artystów. Ze-

spół wokalno – instrumentalny pod kierunkiem Adama Deca wziął m. in. udział 

w pierwszych PIOSTUR–ach (Ogólnopolskich Przeglądach Piosenki Turystycznej 

i Poetyckiej) w Bielsku  -Białej i Ujsołach (1979 rok).8 Pod jego opieką duet „Ingu-

sie” – siostry Ania i Inga Drzerskie, zakwalifi kował się jako jeden z dwóch zespo-

łów z województwa bielskiego do fi nału XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 

Harcerskiej „Siedlce 87” (21-24 maja 1987 r.). Pierwsze kroki na scenie muzycznej 

stawiał także Paweł Jarosz.9 Z inicjatywy Deca od 1980 r. w WDK organizowano 

cykliczną imprezę „Muzyczne konfrontacje”. Jeździł po terenie, opiekował się ko-

łami gospodyń wiejskich w Kozińcu, Mucharzu oraz we Frydrychowicach, gdzie 

był dyrygentem chóru. Jako instruktor muzyczny prowadził kapelę przy Zespole 

Pieśni i Tańca Wadowice – koncertowali w kraju i zagranicą – w Turcji, Bułgarii 

i we Francji.

7 Archiwum Wadowickiego Centrum Kultury (dalej AWCK), „Organizacja”, t. 66 „Sprawozdania od 01.01.1978 
– 31.12.1979”. W „Stanie zatrudnienia w Wadowickim Domu Kultury i podległych placówkach na dzień 
15 IX 1978” przy nazwisku Adama Deca znajduje się adnotacja – „będzie zatrudniony od 1 X 1978 r.”. 
Nazewnictwo wadowickiej placówki kulturalnej zmieniało się kilkakrotnie – w latach 1956-1975 działał 
w Wadowicach Powiatowy Dom Kultury (PDK), po reformie administracyjnej znoszącej powiaty, w latach 
1975-1978 w mieście działał Miejski Dom Kultury (MDK), natomiast po 1978 – Wadowicki Dom Kultury 
(WDK). Obecna nazwa – Wadowickie Centrum Kultury (WCK) funkcjonuje od października 2000 r.

8 AWCK, „Dzienniki Zajęć”, t. 34, „Dziennik Zajęć Pozalekcyjnych – Pozaszkolnych na rok szkolny 1978/1979; 
Zespół Wokalno–Instrumentalny”.

9  Kronika Zespołu „Ingusie”.
  Siostry Drzerskie pracując pod kierunkiem Adama Deca zdobyły m. in. „Brązowy Liść Platana” (III miejsce) na 

Międzywojewódzkim Konkursie Piosenki Amatorskiej „O Liść Platana” podczas Dni Andrychowa (6 czerwca 
1987 r.). W 1988 r., w XIV Ogólnopolskim Dziecięcym Konkursie Piosenki i Tańca „Barwy Przyjaźni 88” 
w Krakowie, „Iingusie” zajęły I miejsce. Siostry występowały też u boku Kapeli Podwórkowej Adama Deca 
w czasie Dnia Seniora. W kolejnej edycji Konkursu Piosenki Amatorskiej „Platan 88” Nagrodę Wojewódzkiego 
Domu Kultury przyznano Pawłowi Jaroszowi. [źródło: Kronika Zespołu „Iingusie”].
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Ostatnie sześć lat życia poświęcił działalności wspomnianego wyżej zespołu 

z  Frydrychowic, który pod jego kierunkiem dał ponad 150 koncertów. Ostatni 

utwór dla chóru napisał na kilka dni przed śmiercią.

Adam Dec zasłynął także jako wielki przyjaciel dzieci – przez dwie kadencje 

pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wadowicach, był kawa-

lerem Orderu Jordana, najwyższego odznaczenia przyznawanego przez TPD. Był 

również nadzwyczajnym członkiem Polskiego Związku Niewidomych.10

Pracował jako nauczyciel muzyki w Witanowicach i Barwałdzie. W jego mu-

zycznym dorobku znalazły się hymny kilku szkół na Ziemi Wadowickiej, m.in.: 

SP nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach, SP nr 1 w Wadowicach im. Marii 

Skłodowskiej  -Curie (obecnie ZSP nr 3), SP w Babicy im. ks. Jana Twardowskiego, 

Gimnazjum im. Żwirki i Wigury w Radoczy czy SP w Barwałdzie Dolnym im. Je-

rzego Kukuczki. Zanim zabrał się do pisania studiował dokładnie życiorys patro-

na szkoły, aby w hymnie oddać wszystkie jego osiągnięcia. – Kiedy dziadziuś pisał 

hymn dla szkoły podstawowej w Barwałdzie Dolnym to wertował książki o Jerzym 

Kukuczce, który został jej patronem – opowiada wnuczka, Monika Wojtanek.

Adam Dec napisał także hymn Klubu „Pod Plebanią”, działającego przy wa-

dowickiej parafi i w Rynku oraz hymn francuskiej młodzieży polonijnej – „Dzień 

dobry ojczyzno”.

„Człowiek orkiestra”

Odnosząc się do muzycznych porównań – Adam Dec był „człowiekiem orkie-

strą”. I nie jest to przesadą. Potrafi ł grać na wielu instrumentach – gitarze, puzo-

nie (jeszcze od czasów służby w wojsku), akordeonie, z którym przede wszystkim 

kojarzą go wadowiczanie, fl ecie, pianinie, melodyce i harmonijce ustnej. Śpiewał. 

Jego prowizoryczne studio muzyczne mieściło się w mieszkaniu przy Teatralnej 

1, w budynku Domu Kultury. Kiedy nagrywał swoje piosenki szybko aranżował 

miejsce pracy: podwieszał sobie mikrofon, przygotowywał instrumenty i zaczynał 

tworzyć.

– Pan Adam jak tylko pamiętam kojarzył mi się z muzyką. Jeszcze dzisiaj 

widzę rozstawione w pokoju organy i słyszę Jego piękny głos – opowiada pani Kry-

10 Błasiak-Warchał Małgorzata, Bard ziemi wadowickiej – Adam Dec, „Przebudzenie”, nr 6, 5 września 2004 r. 
Order im. dr. Henryka Jordana został ustanowiony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w 1974 r. i przyznawa-
ny jest osobą zasłużonym na rzecz dzieci i młodzieży. Adam Dec posiadał także m.in.: „Odznakę zasłużonego 
działacza TPD” (1999), „Srebrną odznakę honorową Polskiego Związku Niewidomych” (1990) oraz „Medal za 
szczególny wkład w rozwój i pomoc na rzecz dzieci” (2009).
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styna Kałużna z rypińskiego Urzędu Miasta. – Pisał piękne wiersze, teksty, do 

których komponował muzykę. Grał na akordeonie i chyba nie było instrumentu, 

na którym nie potrafi łby zagrać. Pamiętam wiele spotkań, gdzie wystarczył akor-

deon i Pan Adaś już rozweselał całe zebrane towarzystwo.

Żona wspomina, że potrafi ł obudzić się w środku nocy, chwycić kartkę pa-

pieru i zapisać tekst piosenki czy nuty. Na pytanie dlaczego nie śpi, odpowiadał 

zwykle: „Właśnie wpadł mi do głowy pomysł…”

Kiedy w ostatnich miesiącach życia leżał schorowany w wadowickim szpi-

talu nawet wtedy nie opuściła go muzyczna wena i chęć napisania czegoś o sali 

chorych...

 „Wadowickie chłopaki”

Korzystając z doświadczeń rypińskich, Adam Dec stworzył jesienią 1978 r., 

przy Domu Kultury, zespół, który miał niebagatelny wpływ na folklor miasta – 

Kapelę Podwórkową „Wadowickie Chłopaki”, swoje „ukochane muzyczne dziec-

ko”. Debiut kapeli miał miejsce 16 grudnia 1978 r., zaledwie po kilku miesiącach 

pobytu muzyka w  Wadowicach, kiedy „Wadowickie chłopaki” zagrali w Pań-

stwowym Domu Rencistów w Wadowicach.

Skład kapeli zmieniał się na przestrzeni lat – jego pierwszy skład stanowili: 

Adam Dec (akordeon), Marian Sarnecki (banjo), Marek Baca (gitara), Sławo-

mir Maciejczyk (trąbka), Krzysztof Maciejczyk (skrzypce), Józef Maciejczyk 

(skrzypce, bęben), Zbigniew Jura (gitara), Zbigniew Bartel (akordeon), Cze-

sław Romanowski (klarnet), Bernard Zatorski (bęben) oraz Franciszek Bruzda 

(tamburyno).11 Później w kapeli grali: Marek Boroń (gitara), Andrzej Sarapata 

(gitara, śpiew), Karol Palichleb (bęben), Bogdan Piątek (gitara, śpiew) oraz bra-

cia Ireneusz i Krzysztof Kurkowie (odpowiednio: akordeon i bęben). Repertuar 

zespołu, dla którego teksty i muzykę pisał Adam Dec, przez kilkanaście lat dzia-

łalności pozostawał niezmienny – „Wadowickie chłopaki” śpiewali w rytm wal-

czyka, tanga i poleczki. A gdzie prezentowali swoją twórczość? Kapelę można 

było spotkać najczęściej na wadowickim rynku, w Parku a w targowe czwartki 

na Placu Getta.

– Dla mnie Adam był twórcą wadowickiego folkloru miejskiego. W Wado-

wicach przed Adamem nie było żadnych zachowanych choćby cząstkowo śladów 

11 AWCK, „Dzienniki Zajęć”, t. 34, „Dziennik Zajęć Pozalekcyjnych – Pozaszkolnych na rok 1978/1979; Kapela 
Podwórkowa”.
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miejskiego folkloru – opowiada Zbigniew Jurczak, którego z Adamem Decem 

łączyła m.in. współpraca w  Towarzystwie Miłośników Ziemi Wadowickiej. 

– Adam był twórcą tego rodzaju muzycznego folkloru, łączącego w sobie w spo-

sób prosty tematykę podwórkową, lokalną, obyczajową z łatwo przyswajalną 

muzyką. Kapela Adama ożywiała miasto, dawała wiele radości prostym lu-

dziom a jednocześnie poprzez ciekawą formę edukowała wadowiczan z  tematu: 

Moje Wadowice.

Adam Dec był członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej 

a kapela „Wadowickie Chłopaki” działała nawet przez kilka lat pod patronatem 

TMZW. Zespół uświetniał swoja grą wernisaże w Galerii oraz coroczne Walne 

Zjazdy Towarzystwa a później spotkania gorzeńskie (1994-1997).

W latach 80. TVP Katowice realizował cykl programów „Zajechał wóz do...”, 

w których prezentowano tradycję, kulturę oraz dokonania, również w zakresie 

przemysłu, poszczególnych miast, między innymi: Węgierskiej Górki, Skoczowa 

i innych.

Do Wadowic „zajechał wóz” jesienią 1986 r. Na Rynku prezentowały się 

wadowickie przedsiębiorstwa, m.in.: ZEO, „Bumar – Łabędy” czy ZPC „Ska-

X lat wadowickiej kapeli podwórkowej (Kronika Adama Deca)
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wa” oraz zespoły folklorystyczne. Program był jednym z bardziej znaczących 

wydarzeń w historii kapeli „Wadowickie Chłopaki” – zespół Adama Deca przy-

gotował oprawę muzyczną i dzięki telewizji mógł zaprezentować się szerszej, 

nie tylko wadowickiej publiczności. Podczas programu 14  -letni wówczas Paweł 

Jarosz przy akompaniamencie akordeonu Adama Deca zaprezentował piosen-

kę „Moje miasto Wadowice”, będącą owocem ich wspólnej pracy. Po trzeciej 

papieskiej pielgrzymce do Wadowic piosenka nieodłącznie jest kojarzona z ro-

dzinnym miastem Jana Pawła II. Innym wydarzeniem o charakterze medial-

nym w dziejach kapeli był udział w ogólnopolskim programie Polskiego Radia 

„Ojca Świętego Polska światu dała”.12 Swoje utwory kapela wysłała do Watyka-

nu.

Kapela „Wadowickie Chłopaki” występowała nie tylko w Wadowicach – 

zespół grał w  Krakowie, Bielsku-Białej, Oświęcimiu, uczestniczył w konkur-

sach oraz licznych występach okolicznościowych. Kapela zajęła m.in. II miej-

sce w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Podwórkowych w Przemyślu otrzymała 

także nagrodę „Srebrne liście” podczas VII Ogólnopolskiego Jarmarku Kapel 

Podwórkowych w Łaziskach Górnych.13

Zespół uczestniczył we wszystkich akcjach charytatywnych odbywających 

się w mieście, kwestował także na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-

cy. W 1995 r. kapela zaprezentowała się w TV Katowice podczas Finału WOŚP 

z piosenką napisaną specjalnie na tę okazję przez Adama Deca – „Małe ser-

duszko”. O potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi świadczyć może 

fakt, że, mimo zawieszenia swojej działalności w 1993 r., kapela została reak-

tywowana w związku z katastrofalną powodzią w 1997 r. aby prowadzić kwestę 

na rzecz odbudowy Domu Dziecka im. Starzyńskiego w Kłodzku.14

Wielość dokonań artystycznych „Wadowickich Chłopaków” doskonale ilu-

struje kilkutomowa kronika kapeli prowadzona przez Adama Deca, w której 

muzyk drobiazgowo dokumentował udział w poszczególnych imprezach oraz 

wydarzenia z życia zespołu. Wydany został także śpiewnik – „Spacerkiem po 

Wadowicach, czyli z Kapelą na Ty”.

 „Wadowickie Chłopaki” zakończyli ostatecznie swoją działalność pod koniec 

lat 90.

12  „Ojca Świętego Polska światu dała”: wiersze, przyśpiewki, gawędy, opowieści polskich poetów ludowych, zebrał 
P. Płatek, Kraków 1989 (wyd. II., 1991).

13 Dec Adam, Kronika Kapeli Podwórkowej „Wadowickie Chłopaki” .

14 tamże.
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„Prawda życia”

Adam Dec po przejściu na emeryturę wciąż pracował – w ciągu ostatnich lat 

życia powstawały hymny dla szkół, muzyk współpracował także z chórem „Opo-

ka”, dla którego pisał pieśni („Słowo Ojczyzna”, „Witaj nam w ojczystym kraju”, 

„Bądź pozdrowiony”, „Gdy Opoka śpiewa”) a także przygotowywał oprawę mu-

zyczną. Pisał także poezję – ukazał się tomik jego wierszy „Prawda życia”. Te-

matem ostatnich wierszy były rozważania o życiu – jego troskach i radościach.

Przy wszystkich dokonaniach i osiągnięciach Adama Deca jest jedna rzecz, 

która może czasem umyka – bard Wadowic był przede wszystkim dobrym 

i wrażliwym człowiekiem, który nigdy nie przeszedł koło potrzebującej osoby 

obojętnie. I takim zapamiętają go wadowiczanie.

Kiedy przygotowywałem artykuł chciałem przede wszystkim pokazać mniej 

znanego Adama Deca – Jego młodość, rodzinę, działalność artystyczną przed 

przyjazdem do grodu nad Skawą. Wydawało się jednak, że będzie to bardzo 

trudne – minęły przecież długie lata odkąd opuścił rodzinny Rypin na Kuja-

wach, ludzka pamięć też jest przecież zawodna. Kiedy jednak zadzwoniłem do 

Rypińskiego Centrum Promocji i Kultury i zapytałem o pana Adama, usłysza-

łem:

  - Pan Adam? Oczywiście! – posypały się informacje, telefony, kontakty... 

Tak jak Adam Dec nigdy nie zapomniał swego rodzinnego miasta tak Rypin nie 

zapomniał swojego barda, który przed laty śpiewał:

„O moim mieście mówiono lata,

że to jest dziura na końcu świata,

żadna tu przyszłość, żadna kultura,

a tylko nuda, po prostu bzdura.

A ja wiem swoje – to mówię wam – 

Ja o swym mieście inny sąd mam.

Tu nowy stadion, szkoła, ulica,

To moje miasto, które zachwyca.”

Artykuł powstał dzięki bezinteresownej i życzliwej pomocy udzielonej mi 

przez rodzinę pana Adama: żonę – Halinę Dec, wnuczkę – Monikę Wojtanek 

oraz siostrę – Ewę Decównę.

Chciałbym także podziękować (wymieniam w kolejności alfabetycznej): 

Urszuli Fortmańskiej (Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej), Pawłowi Jaroszowi, Zbi-

gniewowi Jurczakowi, Krystynie Kałużnej, Januszowi Kuładze, Małgorzacie Mar-
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kowskiej (RCPiK), Jolancie Michalskiej (Biblioteka Publiczna w Rypinie), Zeno-

bii Rogowskiej (Civitas Christiana w Rypinie), Marianowi Sarneckiemu, Iwonie 

Wojdyło (Biblioteka Publiczna w Rypinie) oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek 

sposób pomogli w napisaniu tego artykułu.
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Janusz Gawron

„WIDZIAŁEM NAWET BARWNY ŚWIAT”
Kazimierz Koczur – Wspomnienie

Jest 29 czerwca 1975 r., niedziela. 

W malezyjskim Kuala Lumpur przewod-

niczący Klubu Fotografi cznego „Sara-

wak” Winston K. L. Pang otwiera „2 Mię-

dzynarodowy Salon Fotografi i”. W tym 

samym czasie, w oddalonych o ponad 

9 tys. km Wadowicach Kazimierz Koczur 

odpoczywa po  pracowitym tygodniu. 

Niedzielę rozpoczyna szklanką „fusiary”, 

oraz rozmyślaniami nad zbliżającym się 

okresem urlopowym. Jeszcze nie wie, że 

to jeden z najważniejszych dni w jego fo-

tografi cznej karierze.

Kazimierz Koczur urodził się 4 marca 1941 r. w Krakowie. Do Wadowic prze-

prowadził się z rodzicami w wieku sześciu lat. Tutaj ukończył szkołę podstawową, 

liceum i w 1959 r. rozpoczął studia na wydziale elektronicznym AGH w Krako-

wie. Przerwał je w 1962 r. ze względu na trudną sytuację fi nansową i podjął pracę 

w Krakowskiej Fabryce Kabli. Epizod krakowski trwał krótko. Rok później nie 

otrzymał pozwolenia na meldunek i wrócił do Wadowic. Tutaj pracował m.in. 

w Wadowickim Przedsiębiorstwie Budowlanym i Wojewódzkim Przedsiębior-

stwie Gastronomiczno–Turystycznym, gdzie najpierw zajmował stanowisko to-

waroznawcy, a od 1969 r. kierownika. W tym okresie rozpoczął również społeczną 

współpracę jako instruktor zespołu fotografi cznego z Powiatowym Domem Kul-

tury, by od 1973 r., aż do emerytury stać się jego etatowym pracownikiem.

Swoją przygodę z fotografi ą Kazimierz Koczur rozpoczął w liceum. Pierwszy 

aparat otrzymał od ojca, po kilku latach zamienił go na camerę obscura – urządze-

nie służące do fotografi i otworkowej, które zamiast obiektywu posiada niewiel-

ki otwór o średnicy ok. 1mm, a zamiast matówki – materiał światłoczuły. Wtedy 

Kazimierz Koczur
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posiadał już małoobrazkowy aparat marki Zenit, kupiony na raty dzięki pomocy 

siostry pracującej w państwowym przedsiębiorstwie Obsługi Ratalnej Sprzedaży 

(ORS). Pożyczkę żyrowała mu przyszła żona, Maria. 

Koczur uczy się fotografować sam, ufa instynktowi, ma dobre oko i przede 

wszystkim mnóstwo samozaparcia i wiary we własne możliwości. Pracuje na ma-

teriałach odwracalnych, które przygotowuje w małej łazience bloku na os. XX-

 -lecia. Na czarno  -białych fotogramach rejestruje życie codzienne miasta, swoich 

najbliższych i przede wszystkim piękno otaczającego go świata przyrody i  gór, 

które kochał. Dorobek tego okresu jest bardzo zróżnicowany nie tylko poziomem 

prac, ale też obszarem poszukiwań co jest typowym zjawiskiem dla młodych sta-

żem fotografi ków, jednak dynamika i zakres tych poszukiwań ujawniają sporą 

wrażliwość oraz nieprzeciętne uzdolnienia plastyczne. Z czasem praca w fotogra-

fi cznej ciemni zamieni się na coraz to nowe eksperymenty. Popychają one fotogra-

fa do dalszych poszukiwań i częściowego porzucenia monografi cznego porządku, 

na rzecz coraz bardziej popularnej barwnej fotografi i negatywowo  -pozytywowej. 

To właśnie dzięki tej technice Kazimierz Koczur staje się wyróżniającym fotogra-

fi kiem i z nią związane są największe indywidualne sukcesy.

Podczas 2 Międzynarodowego Salonu Fotografi i w Kuala Lumpur pod patro-

natem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotografi cznej (FIAP), Kazimierz Ko-

Kazimierz Koczur, Prawo Czasu Kazimierz Koczur, Sax-Bas
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czur zostaje laureatem złotego medalu w kategorii wydruków kolorowych za pracę 

pt. „Średniowiecze”. Artysta o werdykcie dowiaduje się od prezesa Krakowskiego 

Towarzystwa Fotografi cznego (KTF) Władysława Klimczaka, dzięki któremu kil-

ka lat wcześniej otwarły się dla niego drzwi do światowej elity fotografi cznej.

Przyjaźń z prezesem KTF nawiązała się na początku lat siedemdziesiątych. 

Koczur przygotowując wystawę własnych prac w Wadowickim Domu Kultury za-

prosił na odczyt Klimczaka. Ten zachwycony głęboką wrażliwością fotografi czną 

połączoną ze stosowaniem specjalnych technik tono  -rozdzielczych, oraz wprowa-

dzaniem nierealnych barw do obrazów bez naruszania ich realizmu i kompozycji 

zaproponował wstąpienie w szeregi fotografi ków zrzeszonych w krakowskim To-

warzystwie. Zarząd KTF zalicza dotychczasowy staż i w czerwcu 1973 r. przyjmu-

je K. Koczura w poczet członków rzeczywistych. KTF przeżywa swoje najlepsze 

lata, to pozwala Koczurowi rozwinąć skrzydła. Istniejący w Towarzystwie klimat, 

szerokie kontakty z fotografi ką światową, spotkania z wybitnymi autorami, prze-

gląd aktualnych technik i tendencji – oddziaływuje silnie na wrażliwość i twórczy 

Kazimierz Koczur, Średniowiecze
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niepokój artysty. Otworem stoją krajo-

we i zagraniczne galerie, domy wysta-

wowe, prestiżowe festiwale, biennale 

i wystawy. Tylko w latach 1973  -76 foto-

gramy Koczura zdobywają akceptacje 

i  nagrody na 17 międzynarodowych 

salonach fotografi i artystycznej oraz 10 

ogólnopolskich konkursach. Prace wa-

dowickiego artysty pojawiają się w ga-

leriach Warszawy, Gdańska, Sydney, 

Sao  Paolo, Buenos Aires, Paryża, Ber-

lina, Bangkoku, Port Arthur i Chicago 

w USA, Kapsztadu czy  Calgary. Foto-

grafi e takie jak „Pod strzechą”, „Portret 

nocny”, „Sax  -bas”, „Las polski” dowo-

dzą dojrzałości jakościowej i technicz-

nej oraz dużego doświadczenia w prze-

twarzaniu barwnych zdjęć. Wśród tych 

barwnych przetworzeń wybija się „Średniowiecze”, o którym Jerzy Baranowski 

wice  prezes KTF powiedział, że: „emanuje specyfi cznym nastrojem osiągniętym 

przez połączenie świetnej kompozycji formalnej z niezwykłą kolorystyką” (Nasze 

Problemy, nr 6  -7, 1976 r.). Na zdjęciu pojawia się żona artysty, później będzie ona 

częstym elementem abstrakcyjnych kolaży. Dzięki żonie Marii powstaje też jedna 

z ciekawszych prac pt. „Ab Ovo” na której udaje się uchwycić wbite na głęboki ta-

lerz jajko. Zdjęcie, o którym sam mówi: „od jajka się wszystko zaczęło” robi furorę 

na salonach fotografi cznych, zdobywa srebrny medal w Brazylii i wiele akceptacji 

na prestiżowych wystawach.

 Kazimierz Koczur nawiązuje współpracę z wieloma krajowymi ośrodkami 

fotografi cznymi, m.in. z Klubem Fotografi cznym „Niezależni” z Jastrzębia Zdroju, 

gdzie organizuje autorskie wystawy, a  z  czasem otrzymuje propozycję pracy na 

stanowisku fotografa w powstającym szpitalu. Z propozycji, jakkolwiek atrakcyj-

nej nie decyduje się skorzystać. Pozostaje w Wadowicach, prowadzi działalność 

edukacyjną w zakresie fotografi i, nie tylko w domu kultury ale też w mniejszych, 

wiejskich ośrodkach, do których często chodzi na piechotę kilka kilometrów roz-

liczając delegacje 20 gr za każdy kilometr. W 1978 r. otrzymuje dodatkowe za-

trudnienie w Wojewódzkim Domu Kultury w Bielsku  -Białej jako instruktor ds. 

upowszechniania fotografi i i fi lmu. Wyjeżdża na plenery fotografi czne, czasem 

Kazimierz Koczur, Tulipany
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  - tak jak do Ciechocinka, na zaproszenie miejscowych władz w celu wykonania 

dokumentacji fotografi cznej miasta.

Praca zawodowa nie przeszkadza Koczurowi w działalności artystycznej. Kra-

kowskie Towarzystwo Fotografi czne nadal wysyła jego prace na prestiżowe wysta-

wy i salony fotografi czne. Pojawiają się kolejne wyróżnienia, wśród nich to wy-

jątkowe. W 1980 r. Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotografi cznej nadaje mu 

dyplom i tytuł Artysty Fotografi ka, wyróżnienie, które przed nim otrzymało tylko 

kilkunastu polskich fotografi ków. 

W późniejszych latach odkrywa swoje nowe pasje. Pierwszą jest astronomia, 

którą skutecznie zaraża swojego wnuka . Później wraz z rozwojem techniki tworzy 

grafi kę komputerową selektywnie nakładając martwą naturę na wcześniej przy-

gotowane kompozycje fotografi czne tworząc abstrakcyjne, surrealistyczne kolaże. 

W 2008 r. w holu Wadowickiego Centrum Kultury odbyła się ostatnia autorska 

wystawa Koczura pt. „Limeryki, straszydełka i liryki” poświęcona dzieciom: Mar-

cie, Agnieszce, Krzysztofowi i ich rodzinom. Był to zbiór 75 grafi k komputerowych 

podzielonych na trzy części o różnej nastrojowości i zabarwieniu emocjonalnym. 

Dwa lata później zadebiutował w sekcji grafi cznej Wadowickiego Środowiska Ar-

tystycznego pracą pt. „Agnieszka” przedstawiającą przetworzony komputerowo 

profi l córki. 

Kazimierz Koczur, Światła
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Kazimierz Koczur zmarł 12 sierpnia 2011 r. w wieku 70 lat. Był najbardziej 

znanym wadowickim fotografi kiem, wystawianym w galeriach całego świata, 

człowiekiem skromnym, rodzinnym i  serdecznym, który wykształcił w dziedzi-

nie fotografi i wiele pokoleń amatorów migawek. O sobie zwykł mówić: „Trochę 

kpiarski, trochę przewrotny, trochę cyniczny, ale czasem spod tej skorupy, która 

pozwala mi zachować dystans do tego co mnie otacza przebija się cichutka nuta 

romantyzmu…”

Gawron Janusz – pracownik Informacji Turystycznej w Wadowicach, przewodnik 

beskidzki, od kilkunastu lat fotograf-amator, uczestnik kursów  prowadzonych przez Ka-

zimierza Koczura, z którym był  członkiem jury konkursów fotografi cznych organizowa-

nych przez Wadowickie Centrum Kultury.
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Marcin Witkowski

MALARSTWO JAK PSYCHOTERAPIA 
wspomnienie o Krystynie Sowińskiej

Krystyna Sowińska urodziła się w 1952 r. w Londynie. W Wadowicach 

mieszkała od 1959 r. i z tym miastem związała swoje życie i twórczość.

W 1972 r., tuż po ukończeniu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych 

w Tarnowie, na wydziale tkactwa artystycznego i malarstwa, związała się z gru-

pą artystyczną  „Beskidnicy” i szybko stała się jednym z najbardziej aktywnych 

jej członków. A  zaczęło się od organizowanej na początku lat 70. przy ulicy 

Ogrodowej, sobotnio – niedzielnej „Galerii na murze”, gdzie przygotowywa-

no wystawy i kiermasze oraz „Galerii w bramie”. Tam po raz pierwszy Sowiń-

ska dała się poznać jako bardzo twórcza i zdolna artystka. Od tego czasu każdą 

wolną chwilę poświęcała „Beskidnikom”. Wspólnie ze Zbigniewem Jurczakiem 

i Tadeuszem „Krakiem” Kurnikiem 

jeździła na plenery, które współorga-

nizowała, miedzy innymi do Bielska-

-Białej (od 1975 r.), Ponikwi, Mucha-

rza, Mszany Dolnej, Makowa Podha-

lańskiego i Zawoi. „Kiedy w 1977 r.

 podjęliśmy współpracę z grupą ar-

tystyczną „Ondraszek” z Bielska – 

Białej – opowiada Zbigniew Jurczak 

– Krysia stała się naszym „ambasa-

dorem” przy „Ondraszku””. Bardzo 

mocno zaangażowała się w różnorod-

ną działalność Wadowickiego Klubu 

Pracy Twórczej – taką nazwę przyjęli 

„Beskidnicy” wiosną 1979 r. – brała 

udział w  przygotowaniach do „Dni 

Wadowic”, poniedziałkowych spotka-

niach artystycznych w Klubie „Piguła”, 

gdzie prowadziła „Wieczór (Galerię) 
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jednego dzieła”. Kiedy w 1978 r. wła-

dze miejskie udostępniły artystom 

kamienicę u  zbiegu ulic Poprzecz-

nej i Emila Zegadłowicza na galerię 

i pracownię artystyczną Krystyna So-

wińska włączyła się i w tę aktywność 

Klubu. Droga artysty – amatora do 

pracy twórczej wśród „Beskidników” 

nie była łatwa – przy Klubie powsta-

ła bowiem komisja, która kwalifi ko-

wała chętnych – obok nestora wado-

wickiego środowiska artystycznego, 

profesora Franciszka Suknarowskiego 

oraz  Zbigniewa Jurczaka, animatora 

grupy, zasiadała w niej także Krystyna 

Sowińska.

Artystka brała udział we wszyst-

kich zbiorowych wystawach WKPT 

oraz kilkudziesięciu wystawach plenerowych, także zagranicznych. Jako gra-

fi k była jednym z ilustratorów wydawanej w latach 1982-1988 serii „Bibliote-

ki Nadskawia”, redagowanej przez Jacka Kajtocha a ukazującej się z  inicjatywy 

Grupy Literackiej „Nadskawie”.

W latach 1998-2005 była prezesem WKPT „Beskidnicy”.

W latach 70. Krystyna Sowińska pracowała w „Łabędach” ale swoje zdolno-

ści plastyczne mogła rozwinąć dopiero jako instruktor plastyk w Wadowickim 

Domu Kultury i nauczyciel.

„Była punktualnym i niezawodnym pracownikiem – wspomina Anna Za-

jąc, długoletni pracownik merytoryczny WDK – ale przede wszystkim bardzo 

płodną osobowością twórczą – aranżowała i dekorowała wystawy odbywające 

się w Domu Kultury. Sama wystawiała też swoje prace w tzw. „Kurniku” na 

drugim piętrze budynku.” „Kurnik” był swego czasu „mekką” wadowickich ar-

tystów, sama jego nazwa pochodziła zaś od nazwiska jednego z nich – malarza, 

grafi ka i rzeźbiarza Tadeusza Kurnika.

Sowińska pracowała również jako instruktor plastyki w Szkole Podstawowej 

nr 1 (dziś Zespół Szkół nr 3) – miała świetny kontakt z młodzieżą, którą także 

prywatnie przygotowywała do konkursów i egzaminów do szkół plastycznych.

Swoje prace prezentowała, obok wymienionych wyżej zbiorowych wystaw 
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i plenerów „Beskidników”, także na 

wystawach indywidualnych w Wado-

wicach, m.in. w Galerii przy Kościelnej, 

w Klubie Osiedlowym „Garsoniera”, 

w Galerii BWA. Jej prace eksponowano 

w  Bielsku-Białej, miastach Małopolski, 

Śląska a także za granicą – we Francji 

i Włoszech. Często traktowała je jako 

podarunki przy różnych okazjach.

Czym inspirowała się w swojej 

wszechstronnej twórczości? Przede 

wszystkim przyrodą, zwłaszcza kwia-

tami – na jej akwarelach i grafi kach 

pojawiają się motyle, ptaki, ptaki 

w klatce, pejzaże i oczywiście kwiaty. 

W jej twórczości przewijały się różne 

techniki – od akwarel i gwaszu (kryją-

cej farby wodnej) poprzez malarstwo 

fi guratywne i dekoratywne, grafi kę, temperę aż po olej. U Sowińskiej znaleźć 

można zarówno realizm jak i symbolizm czy fantazję. Artystki na pewno nie 

można przypisać do określonej formy czy techniki – była indywidualistką.

Na organizowanych cyklicznie (1995, 2000, 2005) przez Wadowickie Cen-

trum Kultury wystawach Wadowickie Środowisko Artystyczne Krystyna Sowiń-

ska prezentowała swoje prace. W udziale w IV edycji WŚA w 2010 r. przeszko-

dziła artystce śmierć, mimo to jej prace zdobiły holl Domu Kultury.

Zmarła 9 lutego 2010 r. Jest pochowana na Cmentarzu Parafi alnym w Wa-

dowicach.
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Michał Siwiec-Cielebon

O TADEUSZU FILIPIE 
– WADOWICZANINIE Z PRZYPADKU 
I KONIECZNOŚCI SŁÓW KILKA JESZCZE

Niewątpliwie warto było na łamach poprzedniego tomu „Wadovian” przypo-

mnieć sylwetkę Tadeusza Filipa, postaci barwnej a poprzez rozległość jego wiedzy 

i ciekawą karierę można rzec renesansowej. A skoro autor – dr Tomasz Maczuga 

– uczynił to w sposób bardzo ciepły i sympatyczny, można jedynie przyklasnąć, 

a gdzie się da uzupełnić. Wadowiczanie z lat powojennych pamiętają owego z za-

maszystą gracją i godnością kroczącego mężczyznę niewątpliwie jako owego arbitra 

elegantiarum, choćby poprzez fakt, że jako jedyny w miasteczku nosił czasami na-

sunięte na eleganckie trzewiki czy półbuty kalosze… Tak, tak, ale kto dzisiaj pamięta 

owe gumowe pokrowce wzuwane na obuwie w słotne dni? Albo też na bardziej ele-

ganckie spotkania idącego w błyszczących lakierach okrytych kamaszami… I zno-

wuż pytanie o to, kto jeszcze wie, czym były owe kamasze, bynajmniej niekoniecz-

nie z wojskową służbą związane? Kiedy opuszczał swoją samotnię za Choczenką, 

wędrował po Wadowicach w eleganckiej jesionce, która odbijała się na tle geesow-

skich i emhadowskich ortalionów, albo, przy większych okazjach, w dwurzędowej 

dyplomatce z nieodłącznym białym szalikiem. Ot, taki mało komu znany oryginał. 

I pewnie wkrótce prawie nikt by już o nim nie pamiętał, wszak za rok minie dwa-

dzieścia lat od jego śmierci, gdyby nie T. Maczuga. Dopiero ze wspomnienia tego 

autora widać, jak życie Tadeusza Filipa było barwne zarówno intelektualnie, jak i, 

z racji wykonywanych prac i zawodów, formalnie. Krótkotrwały asystent uniwersy-

tetu, co umknęło zapewne autorowi wspomnienia, a być może nie warte było uwagi 

i wspomnień samego T. Filipa, który prawdopodobnie niezbyt chętny był do robie-

nia takiej skazującej na pewne zasiedzenie kariery, skoro porzucił ją dla dyplomacji. 

Pracownik resortu spraw zagranicznych II RP w nader ciekawych czasach, czemu 

kilka zaledwie zdań poświęcono we wspomnieniu, a warto nieco doprecyzować owe 

informacje, także i po to, aby zobaczyć, jak rozpoczynały się w owym czasie kariery 

młodych adeptów dyplomacji. I wreszcie żołnierz, nieco na przekór i wbrew własne-

mu wyborowi drogi życiowej, ale za to… w tajnych służbach.
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Wypada ująć owe przypomnienia chronologicznie, a zatem zacząć od owej 

przygody uniwersyteckiej. Jak pisze badaczka karier pracowników Wydziału 

Filozofi cznego UJ, dr hab. Urszula Perkowska, po ukończeniu Szkoły Morskiej 

w Tczewie T. Filip studiował w latach 1928/29  -1931/32 na Wydziale Filozofi cz-

nym UJ. Podczas studiów, od 1 grudnia 1929 do 30 września 1930 r. był równo-

cześnie zastępcą asystenta Seminarium Filologii Orientalnej. T. Maczuga wspo-

mina co prawda, że w okresie 1928  -1931 T. Filip studiował w Wyższym Studium 

Handlowym, ale prawdopodobnie były to studia równoległe z uniwersyteckimi, 

o których pisze U. Perkowska. Ta znana i zasłużona dla UJ badaczka popełniła 

jednak w notce o Tadeuszu Filipie błąd, pisząc, iż zmarł w 1992 r. w Londynie. 

Jak wiadomo, zmarł w Wadowicach. Powołała się przy tym na publikację dra An-

drzeja M. Kobosa „Życie wśród książek” na łamach 4 zeszytu „Zwojów” z 1997 r. 

Niewątpliwie jest to nieporozumienie, bowiem Andrzej M. Kobos jako jeden 

z duchowych wychowanków T. Filipa z Wadowic wie doskonale, że od 1948 r. 

mieszkał on nieprzerwanie w mieście nad Skawą.1

Z kolei czas na nieco szczegółów o służbie dyplomatycznej T. Filipa. Jak po-

daje „Rocznik służby zagranicznej RP” wg stanu na 1 kwietnia 1937 r. ówczesny 

attaché konsularny w Antwerpii Tadeusz Filip rozpoczął swoją przygodę z dyplo-

macją w Konsulacie Polskim w Wiedniu jako pracownik kontraktowy od 1 lipca 

1931 do 30 września 1931 r., a po kilkumiesięcznej przerwie później w tym sa-

mym charakterze pracował w Poselstwie RP w Rio de Janeiro od 16 lutego 1933 

do 31.12.1934 r. Od 1 stycznia 1935 r. rozpoczął roczną praktykę w MSZ w War-

szawie, po której od 1 stycznia 1936 r. otrzymał stanowisko referenta w VIII gru-

pie uposażenia w Departamencie Polityczno  -Ekonomicznym MSZ. Warto wspo-

mnieć, że ówczesny Departament Polityczny był swoistą kuźnią kadr, przez którą 

przeszła większość spośród znanych dyplomatów II RP. Attaché konsularnym 

w Antwerpii mianowany został z dniem 1 lutego 1937 r.2 Jak wiadomo, w 1939 r. 

przeniesiony został do Ambasady RP w Rzymie, skąd po wybuchu wojny, po cof-

nięciu przez władze włoskie exequatur (czyli prawa działania) przedstawicielom 

polskim, wyjechał do Francji, a stamtąd, już jako zmobilizowany żołnierz Polskich 

Sił Zbrojnych, do Wielkiej Brytanii.

Najciekawszy – a zarazem najmniej znany – jest właśnie ów wojenny epizod 

służby Tadeusza Filipa. Autor wspomnienia wzmiankuje wprawdzie o kontynu-

1  Urszula Perkowska, Corpus Academicorum Facultatis Philosophiae Universitatis Iagellonicae 1850  -1945, Księ-
garnia Akademicka, Kraków 2007, s. 78.

2  Rocznik służby zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 kwietnia 1937, Warszawa 1937, s. 167 
i 230.
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acji pracy w MSZ, ale przecież… wojna upomniała się o Tadeusza Filipa i z dy-

plomaty uczyniła go żołnierzem, w jakże dziarskim stopniu kaprala. Jak wiadomo 

w warunkach wojennych nie były potrzebne liczne kadry dyplomatyczne, za to 

wojsko potrzebowało fachowców z wielu dziedzin – także mających wiedzę o sto-

sunkach międzypaństwowych i świadomości roli Polski na arenie międzynarodo-

wej. Tadeusz Filip trafi ł więc do II Oddziału Informacyjno  -Wywiadowczego Szta-

bu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii. Według ustaleń 

znanego badacza tej instytucji, prof. Andrzeja Pepłońskiego, pracował w Referacie 

Kontrwywiadu Ofensywnego Wydziału Wywiadowczego II Oddziału. Referatem 

tym kierował rotmistrz Rudolf Plocek, a jego podwładnymi byli ppor. mgr Win-

centy Tarnawski i właśnie kpr. z cenzusem T. Filip. Oprócz sporządzania instruk-

cji oraz rozpracowywania pozyskanych przez agenturę materiałów, zadaniem 

Referatu było przekazywanie owych materiałów władzom polskim i alianckim 

służbom specjalnym, przekazywanie polskim strukturom kontrwywiadu ofen-

sywnego informacji uzyskanych od wywiadu brytyjskiego i wywiadów sojuszni-

czych, rozpracowywanie metod działania wywiadów obcych (nieprzyjacielskich), 

rozpracowanie metod działania służb bezpieczeństwa państw obcych, prowadze-

nie ewidencji komórek wywiadów obcych oraz kartotek attachés wojskowych, 

morskich i lotniczych, kartotek osób podejrzanych i rozpracowywanych przez 

kontrwywiady sojuszników. W Referacie KO prowadzono także sprawy dotyczące 

działalności grup mniejszości narodowych, nielegalnych lub mogących stanowić 

zagrożenie partii politycznych w różnych krajach na wielu kontynentach, dossier 

nielojalnych posunięć państw obcych w stosunku do Polski i spraw polskich, 

przesłuchiwano osoby „spalone” powracające spoza linii frontu, czyli z terytorium 

wroga, badano „wsypy” w komórkach wywiadu własnego, wreszcie organizowano 

pomoc dla aresztowanych przez Niemców i ich sojuszników pracowników wywia-

du polskiego. Równocześnie zbierano, opracowywano i upubliczniano informacje 

naświetlające stosunki na terenach pozostających pod okupacją niemiecką. Refe-

rat współdziałał z Wydziałem Wywiadu Obronnego polskiego MON, brytyjskim 

kontrwywiadem ofensywnym a w miarę potrzeby w kontrwywiadami innych 

państw sojuszniczych.3 Jak widać, także wojenno  -wojskowy okres życia T. Filipa 

nie był typowy i nietuzinkowe zadania mu wyznaczył. Wypada jeszcze kilka słów 

poświęcić sprawie stopnia wojskowego. Kapral z cenzusem wydaje się bowiem na-

der niską rangą. Nawet jednak w warunkach wojennych polskie władze wojskowe 

bardzo formalistycznie przestrzegały zasady, iż stopień ofi cerski uzyskać może tyl-

3  Andrzej Pepłoński, Wywiad Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939  -1945, AWM Warszawa 1995, s. 78  -79.



267

S Y L W E T K I

ko absolwent szkoły podchorążych. T. Filip zgłosił się co prawda przed wojną do 

odbycia przysługującej mu rocznej służby wojskowej w szkole podchorążych, ale 

marzeniem jego było odbyć ją w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Gru-

dziądzu. Skoro zaś okazało się, że otrzymał przydział do piechoty, postanowił… 

obrazić się na wojsko i podchorążówki nie ukończył. Zatem przysługiwał mu cen-

zus wykształcenia, ale nie miał uprawnień do starań o stopień ofi cerski. Służył 

więc w stopniu szeregowego i podofi cerskim, z dodaniem do niego, przysługują-

cego zgodnie z pragmatyką określenia „z cenzusem”.
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Franciszek Pilarczyk

O WADOWICKICH KSIĄŻKACH 
RELIGIJNYCH I QUASI  -RELIGIJNYCH
 

W grudniu 2010 r. nakładem war-

szawskiego Wydawnictwa DiG i przy 

współudziale fi nansowym Wadowic-

kiego Centrum Kultury na rynku księ-

garskim ukazała się monografi a Książki 

religijne i quasi  -religijne z wadowickich 

ofi cyn drukarskich (1825-1940) autor-

stwa Tomasza Ratajczaka – badacza 

jeszcze młodego, ale o już znaczącym 

dorobku. Z lektury jego artykułów 

i rozpraw, ogłaszanych w uznanych 

czasopismach wypływają podstawowe 

atrybuty naukowego warsztatu – do-

ciekliwość, skrupulatność, ostrożność 

w wydawaniu sądów oraz – co równie 

ważne – dobry styl naukowy. Wszyst-

kie wymienione zalety odnajdziemy 

w przywołanej książce, której tematem 

są nie tylko druki o tematyce transcen-

dentnej, ale także przeszło stuletnia historia nadskawińskiego drukarstwa. 

Już z pierwszych kart recenzowanej pracy dowiemy się, że w XIX i pierwszej 

połowie XX w. Wadowice należały do ważnych, a zarazem typowych dla ówcze-

snej Galicji ośrodków wydawniczych. Miały jednak swoją specyfi kę. Usytuowane 

w bezpośrednim sąsiedztwie Kalwarii Zebrzydowskiej, jednego z ważniejszych 

centrów pielgrzymkowych na ziemiach polskich, były doskonałym miejscem pro-

dukcji wszelkiego rodzaju książki religijnej i straganowej. Wadowiccy drukarze, 

a zwłaszcza rodzina Foltynów, która przez trzy pokolenia tworzyła i kształtowała 

tutejszy ośrodek wydawniczy, potrafi li to znakomicie wykorzystać, co w książ-
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ce w sposób klarowny i konsekwentny ukazano. Całość przedstawionych w niej 

zjawisk ujęto z perspektywy komunikacji społecznej, tj. z uwzględnieniem takich 

elementów, jak: nadawca, tekst/komunikat, odbiorca, którym podporządkowano 

kolejne rozdziały. Według mnie trop ten jest jak najbardziej zasadny, gdyż w przy-

padku książek, które niejednokrotnie oceniano jako produkty „małej wartości” 

bądź które stanowiły nośnik tekstów nieliterackich sięganie do „sztuki interpreta-

cji” byłoby błędne, natomiast usytuowanie się w kręgu socjologicznie zorientowa-

nej metody komunikatywnej dało możność rzetelnego i obiektywnego spojrzenia 

na to zagadnienie, a także na jego związek z kulturą narodową (religijną) Polaków. 

W częściach analitycznych ocenianej rozprawy dostrzeżemy nie tylko rozwa-

żania właściwe dla księgoznawstwa i historii literatury, lecz także z zakresu histo-

rii wybranego obszaru geografi cznego, a także historii i socjologii religii oraz ba-

dań nad zjawiskami społecznej genezy twórczości i zasad jej odbioru w systemie 

komunikacji społecznej. Dla Ratajczaka książkami religijnymi są, po pierwsze, 

wytwory ściśle związane z liturgią bądź obrzeżami ofi cjum mszalnego lub brewia-

rzowego oraz druki kształtujące świadomość religijną i rozpowszechniające wie-

dzę o religii; po drugie, są to wydawnictwa popularne, z których część spełniała 

surowe obostrzenia kościelne i była przez Kościół niejednokrotnie aprobowana 

(mowa przede wszystkim o drukach funkcjonujących w patronackim obiegu „dla 

ludu” z licznymi przykładami opisów miejsc kultu, opowieści hagiografi cznych 

i opowieści egzemplarnych), a część przybierała formę wypowiedzi, w których 

różne aspekty religijności lub religijnych wyobrażeń bywały niezgodne z formami 

i treściami obowiązują cymi w katolicyzmie bądź też ocierały się o zabobon (będą 

to m. in. niektóre apokryfy i quasi  -apokryfy, opowieści o cudach i inne przykłady 

beletrystyki rozprowadzanej w postaci jarmarczno  -odpustowych druków ulot-

nych i książek ludowych). Na biegunie przeciwległym wobec ortodoksyjnych i po-

pularnych wytworów religijnych umiejscawia autor pozycje parareligijne (quasi-

 -religijne), rozumiejąc je przede wszystkim jako druki charakterystyczne dla 

obiegu brukowego, które tworzono w przekonaniu, że losy świata, natury i czło-

wieka są rezultatem przeznaczenia (odnajdziemy tu zbiory wróżb i przepowiedni 

oraz zestawienia tłumaczeń wizji sennych). 

W rozdziale pierwszym, bezpośrednio podporządkowanym nadawcom wa-

dowickich książek religijnych i quasi  -religijnych, odnajdujemy przedstawienie 

zmieniających się generacji wadowickich wydawców, z akcentem padającym na 

kolejne pokolenia Foltynów – z czasów młodości znanych jeszcze najbardziej za-

służonemu mieszkańcowi Wadowic, Janowi Pawłowi II. Zaprezentowane przez 

autora informacje na ich temat są rzeczowe i dociekliwe, a zarazem nie pomijają 
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rozważań traktujących o stosowanych w XIX i pierwszej połowie XX w. techni-

kach drukarskich, regulaminie i czasie pracy w drukarniach, stosunkach rodzin-

nych i pozycji majątkowej wadowickich drukarzy  -wydawców. Poza bogatą litera-

turą przedmiotową za podstawę źródłową służą tu autorowi (socjologiczne w swej 

istocie) wywiady, jakie w różnych odstępach czasu przeprowadził on z Ludwiką 

Foltyn, stojącą na straży pamięci o zasłużonym nie tylko dla Wadowic rodzie, 

a także kilkoma innymi osobami   - z Atessą Rudel  -Zegadłowicz i ojcem Honora-

tem Gilem na czele. Wiele erudycyjnych przypisów i uwag odnajdziemy w kolej-

nych rozdziałach: drugim, poświęconym komunikatom, oraz trzecim, w którym 

ukazano drogi i sposoby rozprowadzania badanych druków, starając się zarazem 

scharakteryzować publiczność czytelniczą. 

Jednym z narzędzi służących do usprawnienia rozpowszechniania książek re-

ligijnych i quasi  -religijnych była stosowana przez wadowickich wydawców rekla-

ma. Autor wnikliwie wymienia i opisuje jej rodzaje, porównując je ze sposobami 

reklamy stosowanymi gdzie indziej. Uwzględnia także zasady walki konkurencyj-

nej. W oparciu o odnalezione źródła i bogatą literaturę przedmiotu opisuje spo-

soby obiegu wydawnictw wadowickich, zakreślając zarazem zasięg geografi czny 

ich rynku zbytu. Ten ostatni, jak najbardziej zasadnie, wiąże się przede wszystkim 

z ruchem pątniczym do miejsc kultu maryjnego m. in. w Częstochowie, Kalwarii 

Zebrzydowskiej, Alwerni, Kalwarii Pacławskiej, Leżajsku, Gietrzwałdzie i wielu 

innych, a zdając sobie sprawę z wyjątkowej wagi tego kanału rozpowszechniania, 

poświęca mu dużo uwagi. Wiele nowych i ciekawych ustaleń zamieszcza Rataj-

czak w części dotyczącej odbiorców wadowickich książek, stwierdzając, że wśród 

nich byli także analfabeci uczestniczący w wieczornych spotkaniach, podczas któ-

rych odczytywano nie tylko nadskawiński „Tygodnik Wiejski”, ale także pozycje 

z zakresu popularnej beletrystyki religijnej. Podobnie bywało z innymi drukami, 

które wypożyczane z domu do domu i tam głośno czytane docierały do osób nie-

piśmiennych. 

Biorąc to wszystko pod uwagę uważam recenzowaną pracę za jedno z waż-

niejszych opracowań na temat polskiej książki religijnej i parareligijnej w XIX 

i XX w. Zarazem traktuję ją jako istotne dopełnienie historyczno  -socjologicznego 

studium Daniela Olszewskiego pt. Polska kultura religijna na przełomie XIX 

i XX wieku (Warszawa 1996), gdyż wiele zagadnień w nim zasygnalizowanych au-

tor Książek religijnych i quasi  -religijnych..., dokonując całościowej analizy wado-

wickiego ośrodka drukarskiego, w pełni rozwinął. Traktując wnioski wypływające 

z poczynionych przez siebie analiz jako punkt odniesienia dla książki religijnej 

i quasi  -religijnej w dorobku drugorzędnych ofi cyn w XIX i pierwszej połowie 
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XX w. (bo w głównej mierze właśnie ośrodki prowincjonalne specjalizowały się 

w produkcji takich druków), odpowiedział na postulaty badawcze zgłoszone przez 

Olszewskiego pod adresem m. in. księgoznawców, to znaczy udzielił odpowiedzi 

na pytanie dotyczące skali, w jakiej upowszechniane były poszczególne rodzaje 

publikacji o tematyce transcendentnej w omawianym czasie (należy pamiętać, że 

istniały wówczas środowiska, do których poza tego typu literaturą nie dociera-

ło żadne inne drukowane słowo); ukazał ich funkcję tak w życiu religijnym, jak 

i w kulturze narodowej, a tym samym poszerzył dotychczasową wiedzę na temat 

religij ności Polaków w XIX i pierwszych dziesięcioleciach XX w. 

Franciszek Pilarczyk – bibliolog i historyk książki, profesor Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Łużyckiej Wyższej Szkoły Humani-

stycznej im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach, dyrektor biblioteki ŁWSH. 
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Piotr Wyrobiec

WADOWICKIE 
ŚRODOWISKO ARTYSTYCZNE 2010

Prezentacje działań artystów mieszkających w Wadowicach i związanych 

z miastem organizowane są w cyklu pięcioletnim i do 2010 r. nosiły nazwę Wado-

wickie Środowisko Plastyczne.

Pomysłodawczynią projektu była Anna Zając, ówczesna instruktorka wado-

wickiego Domu Kultury, która zrealizowała trzy pierwsze edycje wystawy. Pierw-

szą zaprezentowano w marcu 1995 r. w sali kameralnej Wadowickiego Domu Kul-

tury i swoje prace pokazało wtedy 22 artystów. 

Pięć lat później w kolejnej wystawie wzięło udział aż 52 twórców i jak na-

pisano w katalogu wystawy była ona próbą bilansu dokonań ludzi utalentowa-

nych, którym przyszło żyć i tworzyć na Ziemi Wadowickiej na przełomie wieków, 

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2010



273

W Y D A R Z E N I A

a wystawę wzbogacili także artyści mieszkający poza Wadowicami, ale z miastem 

związani emocjonalnie. 

Takie samo kryterium kwalifi kacji do udziału w Wadowickim Środowisku 

Plastycznym przyjęto w kolejnych edycjach, nie ograniczając prezentowanych 

twórców wyłącznie do tych na stałe zamieszkujących Wadowice i najbliższą oko-

licę. 

W 2005 r. w wystawie wzięło udział 57 osób, a ich prace zaprezentowano w 

salach muzeum miejskiego (w 2000 r. stało się ono częścią Wadowickiego Cen-

trum Kultury). 

Kolejna czwarta edycja projektu prezentującego wadowickich twórców i ich 

prace miała miejsce w grudniu 2010 r. Zmianie jednak uległa formuła wystawy i 

powiększono ją o prezentację grafi k komputerowych oraz fotografi i. Zmiana for-

muły wymusiła także modyfi kację nazwy wystawy i dlatego ekspozycja w 2010 r.

 nosiła już tytuł Wadowickie Środowisko Artystyczne. 

Ze względów organizacyjnych (w muzeum jest stała historyczna ekspozycja) 

wystawa w 2010 r. prezentowana była w holu sali teatralnej domu kultury. Spe-

cjalnie w tym celu zakupiono oświetlenie ekspozycyjne i zamontowano system 

wystawienniczy umożliwiający przygotowanie wystawy w tej nowej przestrzeni.

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2010
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Adaptację holu, dobór i selekcję prac oraz samą aranżację wystawy przygoto-

wał dr hab. Tomasz Wójcik z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dzięki jego 

dużemu zaangażowaniu udało się na niezbyt dużej powierzchni zaprezentować 

prawie 150 prac plastycznych, a fotografi e i grafi ki pokazano publiczności na ste-

lażach ekspozycyjnych umieszczonych przed budynkiem domu kultury. Dzięki 

temu stały się one dodatkowymi afi szami zapraszającymi na wystawę.

Na wystawie w 2010 r. swoją twórczość zaprezentowało 68 artystów, wśród 

których było aż 35 debiutujących. Ekspozycję uzupełniono o obrazy zmarłych 

w tym roku Karola Pustelnika i Krystyny Sowińskiej. Tak jak i poprzednim edy-

cjom projektu ekspozycji towarzyszył kolorowy katalog prezentujący sylwetki 

wszystkich uczestników.

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2010
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Joanna Pytlowska-Bajak

DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM MIEJSKIEGO 
W WADOWICACH W 2011 ROKU

Wystawa plenerowa – 
„Błogosławiony Jan Paweł II 
w drodze do świętości”

W związku z beatyfi kacją papieża Jana Pawła II została przygotowana plene-

rowa wystawa, przedstawiająca Jego życiową drogę. Tablice prowadzą widza od 

obrazów rodzinnego domu w Wadowicach poprzez posługę dla Kościoła Kra-

kowskiego aż do godności biskupa Rzymu. Bogato zilustrowany pontyfi kat koń-

czy plansza przedstawiająca uroczystości beatyfi kacji Jana Pawła II w Watykanie 

i Wadowicach.

Ekspozycja została przygotowana przy współpracy z Francuską Agencją Praso-

wą (Agence France Presse), która bezpłatnie użyczyła fotografi e. Opowieść o życiu 

Otwarcie wystawy „Jan Paweł II w drodze do świętości”. Przy mikrofonie Emmanuel Angleys, 

dyrektor AFP w Warszawie, z lewej Piotr Ufnal, 13 maja 2011 r.
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i pontyfi kacie papieża – wadowiczanina uzupełniają zdjęcia ze zbiorów archiwal-

nych Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła 

II, Muzeum Miejskiego w Wadowicach, Parafi i Ofi arowania NMP w Wadowicach 

oraz prywatnych zbiorów. Honorowy patronat nad wystawą objęli ks. kardynał 

Stanisław Dziwisz oraz Marszałek Małopolski i Burmistrz Wadowic.

Autorem scenariusza wystawy jest Marcin Witkowski, który także dokonał 

wyboru fotografi i, a całość zaprojektowała Agnieszka Matuła. Wystawie towa-

rzyszyła publikacja „Kalendarium życia i  pontyfi katu błogosławionego Jana 

Pawła II.”

Zarówno ekspozycja jak i kalendarium były realizowane w ramach projektu 

„Jan Paweł II w  drodze do świętości”, partnerem którego były Województwo 

Małopolskie, Gmina Wadowice oraz Francuska Agencja Prasowa.

Wystawę, w dniu 13 maja 2011 r., uroczyście otwarli: dyrektor AFP w War-

szawie Emmanuel Angleys, Piotr Ufnal z biura AFP w Pradze i burmistrz Wado-

wic Ewa Filipiak. Ekspozycja była prezentowana na wadowickim rynku a później, 

do końca października 2011 r., można było ją oglądać na placu przed kościołem 

św. Piotra w Wadowicach.

W przyszłym roku wystawa będzie wypożyczana do innych miast.

Otwarcie wystawy w Tiranie – albański premier, Salim Berisha (z lewej) i minister Bogdan Zdrojewski, 

16 października 2011 r.
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Wystawa z Wadowic w Tiranie

Dużym powodzeniem cieszy się także inna wystawa przygotowana w Mu-

zeum Miejskim. Wystawa „Szukałem was i teraz przyszliście do mnie”, która 

powstała w 2006 r. w latach następnych prezentowana była w wielu miejscach. 

W 2011 r. została wypożyczona do  Chełmca a w maju prezentowana była w wado-

wickim Zakładzie Karnym. Największym wyzwaniem był jednak wyjazd ekspo-

zycji do Albanii – wystawa została bowiem wypożyczona przez Ambasadę Polski 

w Tiranie i prezentowana od czerwca w różnych albańskich miejscowościach.

16 października naszą ekspozycję otwarto w stolicy kraju a w uroczysto-

ści wzięli udział m.in. premier Albanii Sali Berisha i polski minister kultury 

i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.

Wystawa „Dziadki do orzechów”

Od 3 grudnia 2011 do 5 lutego 2012 r. w jednej z muzealnych sal oglądać moż-

na wystawę dziadków do orzechów, wypożyczoną z Muzeum Zabawy i Zabawek 

w Kielcach. Dziadki do orzechów w kształcie kolorowych fi gur żołnierzy, gwardzi-

stów i królów pochodzą m.in. z Ukrainy, Niemiec, obu Ameryk i Chin. Najstarszy 

z eksponatów wykonano w XIX w. Ekspozycji towarzyszą zajęcia warsztatowe.

Noc muzeów
 
Projekt „Noc muzeów” na terenie naszego powiatu zainicjowało Muzeum 

Miejskie i zaprosiło pozostałe muzea do udziału, a także podjęło się koordynacji 

działań promocyjnych. W sobotę 14 maja 2011 r. można było bezpłatnie zwie-

dzać Muzeum Miejskie w Wadowicach, Replikę Domu Rodzinnego Jana Pawła 

II w Domu Katolickim, Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym, Izbę 

Muzealną w Lanckoronie, Dwór – Muzeum w Stryszowie oraz Izbę Regionalną 

Ziemi Andrychowskiej.

Muzea gościły zwiedzających od 18.00 do 24.00, oferując wiele atrakcji. 

Dzięki pomocy wolontariuszek z Gimnazjum z Mucharza muzealne sale „ożyły” 

w klimacie międzywojennych Wadowic. W klasie szkolnej wcieliły się one w role 

przedwojennych uczennic a w sali zaaranżowanej na pokój mieszczański zapre-

zentowały się jako damy lat 30. Odwiedzający w tym dniu wystawę mogli podjąć 

próbę opanowania trudnej sztuki kaligrafi i i poczuć klimat przedwojennych salo-

nów. Przed muzeum zaparkował retro samochód Spartan, który budził ogromne 
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zainteresowanie wszystkich miłośników motoryzacji, będąc przede wszystkim 

tłem do fotografi i w majową noc.

Natomiast w ogrodzie na ul. Kościelnej kapela Rzeszów Klezmer Band zagra-

ła tradycyjne melodie klezmerskie, bałkańskie i pochodzące ze środkowej Europy. 

Dopełnieniem wadowickiej Nocy Muzeów były wyświetlane na ścianie naszego 

budynku archiwalne fi lmy i wywiad z wnukiem Karola Hagenhubera, cukiernika, 

u którego Karol Wojtyła jadał słynne wadowickie kremówki.

Patronat honorowy i wsparcia fi nansowego udzieliło Starostwo Powiatowe 

w Wadowicach.

Małopolskie Dni Bł. Jana Pawła II

Muzeum Miejskie w Wadowicach w dniach 10 i 11 czerwca 2011 r. (piątek 

i sobota) włączyło się w Małopolskie Dni Bł. Jana Pawła II organizowane przez 

Urząd Marszałkowski w Krakowie. Bezpłatnie udostępniliśmy dla zwiedzających 

ekspozycję „Wadowice Karola Wojtyły” – w ciągu dwóch dni odwiedziło nas po-

nad półtora tysiąca osób. W piątkowy wieczór, wzorem koncertu z „Nocy Muze-

ów”, ogród przy ul. Kościelnej rozbrzmiewał muzyką gospel i negro spirituals wy-

 Nocna wizyta w muzeum była okazją do nauki kaligrafi i. Noc muzeów, 14 maja 2011 r.
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konywaną przez „Th e Willows Revival Singers” z Krakowa. Grupa zagrała koncert 

pt.: „Zstąp Duchu Święty i odnów oblicze ziemi”. Zaśpiewała także grupa wokalna 

Attacca działająca w Wadowickim Centrum Kultury. W kinie Centrum przygo-

towano dwie projekcie fi lmów dokumentalnych, można było również bezpłatnie 

zwiedzić z przewodnikiem Bazylikę Ofi arowania NMP, wystawę „Skarb mojego 

życia” Replika Domu Rodzinnego Jana Pawła II oraz Klasztor Karmelitów Bosych.




