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WSTĘP
Szanowni Państwo
Trzymacie w rękach kolejny, osiemnasty numer rocznika „Wadoviana”. Nasze
pismo stale ugruntowuje swoją pozycję w środowisku naukowym o czym najlepiej
świadczą nowe nazwiska publikujących autorów. W tym roku „Wadoviana”, od dwóch
lat znajdujące się na ministerialnej liście czasopism naukowych, otrzymały 4 punkty
stając się jednym z najwyżej punktowanych pism regionalistycznych w Polsce. Rocznik
wpisany został także do prestiżowej bazy czasopism CEJSH (The Central European
Journal of Social Sciences and Humanities), indeksowany jest również w innych humanistycznych bazach naukowych – Index Copernicus Journal Master List oraz BazHum.
Sukcesy mijającego roku pozostały jednak w cieniu niepowetowanej straty jaką
poniosły „Wadoviana”. W karmelitańskim klasztorze „na Górce” 12 września zmarł O.
dr hab. Honorat Czesław Gil, członek Rady Naukowej pisma i długoletni współpracownik redakcji. Nasze pismo straciło wyjątkowego doradcę i przyjaciela a Wadowice
zasłużonego badacza dziejów miasta i historii wadowickiej wspólnoty karmelitańskiej.
Artykuł Jemu poświęcony otwiera niniejszy numer.
Teksty, które wpłynęły do teki redakcyjnej recenzowało w tym roku piętnastu
recenzentów, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego
i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz pracownicy krakowskiego
i katowickiego IPN. Po ich surowej ocenie do publikacji skierowaliśmy sześć rozpraw.
Tematyka artykułów, zarówno rozpraw jak i tekstów nierecenzowanych, jest w tym
roku bardzo zróżnicowana. Na łamach rocznika Czytelnik znajdzie nie tylko interesujące szczegóły funkcjonowania wadowickiego Sądu Obwodowego końca XIX w.
czy biografię galicyjskiego posła Ludwika Dobiji ale także edycję tekstów źródłowych
dotyczących ojca Marcina Wadowity czy relację z gaszenia pożaru w andrychowskiej
fabryce „Bracia Czeczowiczka” w 1945 r. Na uwagę zasługują artykuły z działu „Miscellanea”, a wśród nich szczególnie tekst Andrzeja Kotowieckiego o wadowickich wodociągach miejskich, których mapę załączyliśmy do niniejszego numeru. Na kartach
„Wadovianów”, wzorem lat ubiegłych znalazły się także wadowickie i okołowadowickie
bibliografie za rok bieżący i 2007.
Najnowszy numer „Wadovianów” dostępny jest również na stronie internetowej
pisma – wadoviana.eu.
Serdecznie zapraszamy do lektury.
Piotr Wyrobiec,
redaktor naczelny

Marcin Witkowski,
sekretarz redakcji
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PR O ME MOR IA

O. dr hab. Honorat Czesław Gil
OCD (1934-2015).
Wadowiczanin z adopcji
W godzinach popołudniowych 12 września
2015 r. zmarł w wadowickim klasztorze Karmelitów Bosych mieszkający w nim od 2 lutego
1962 r. i realizujący w jego murach swoje zakonne
i kapłańskie powołanie o. Honorat od św. Teresy
– Czesław Gil, znany historyk Kościoła i Zakonu,
doktor habilitowany w zakresie historii Kościoła
czasów najnowszych, często publikujący na łamach „Wadovian” i należący do Rady Naukowej
pisma Wadowickiego Centrum Kultury. Będąc
współbratem zakonnym Zmarłego, zostałem najpierw poproszony przez Przełożonych o wygłoszenie homilii podczas pogrzebowej liturgii, jaka
była za Niego sprawowana w kościele klasztornym „na Górce” 15 września, a następnie redakcja „Wadovian” zwróciła się do mnie
z prośbą o napisanie wspomnienia o tym wybitnym karmelicie bosym.

Szkic życiorysu
Czesław Gil przyszedł na świat w rodzinie rolniczej w Kidałowicach koło Jarosławia 11 października 1934 r. Jego rodzicami byli Stanisław Gil i Maria Lis. Był
ich trzecim synem, miał jeszcze trójkę młodszego rodzeństwa (jednego brata i dwie
siostry). Siedmioklasową szkołę podstawową rozpoczął w rodzinnej wiosce, a ukończył w Jarosławiu. Tam też zaczął uczęszczać do liceum, ale pod wpływem ciotki
Bronisławy Lotycz, karmelitanki bosej z klasztoru w Przemyślu, przeniósł się do
Niższego Seminarium Karmelitów Bosych w Wadowicach.
7
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W 1951 r. wstąpił do zakonu karmelitów bosych: 15 lipca otrzymał w Czernej
k. Krakowa habit zakonny i nowe imię: Honorat od św. Teresy. Studia seminaryjne
przygotowujące do kapłaństwa odbył w Poznaniu (filozofia) i w Krakowie (teologia). Święcenia przyjął w Krakowie 16 maja 1959 r. Jesienią tego samego roku podjął
studia z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po trzech latach,
24 stycznia 1962 r., uzyskał tam stopień magistra, a 7 czerwca 1968 r. dyplom doktorski na podstawie rozprawy „Prowincja Polska Zakonu Karmelitów Bosych w latach
1617-1655”. Wcześniej podjął też studia eksternistyczne II stopnia na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie i 26 stycznia 1967 r. uzyskał tytuł magistra historii.
Od lutego 1962 r., tj. od uzyskania dyplomu magisterskiego, po otrzymaniu
którego przybył do Wadowic, pracę naukową łączył z pracą wykładowcy. W latach
1962-1987 był w tym mieście nauczycielem historii i geografii w Niższym Seminarium Karmelitów Bosych. Od 1963 r. do początku lat dziewięćdziesiątych wykładał
także historię Kościoła w Wyższym Seminarium Karmelitów Bosych w Krakowie
i prowadził tam seminarium naukowe.
Czynnie uczestnicząc w życiu zakonu, Zmarły podejmował też inne obowiązki
wpisane w jego karmelitańską tożsamość. W latach 1984-1987 i później – od r. 1990 do
1994 był członkiem zarządu prowincjalnego. Kierował też, jako prowincjalny prefekt
studiów, formacją intelektualną kleryków karmelitańskich, pełnił funkcje redaktora
i cenzora w Wydawnictwie Karmelitów Bosych w Krakowie i był zaangażowany w promocję karmelitańskich kandydatów na ołtarze, zwłaszcza św. Rafała Kalinowskiego i bł.
Alfonsa Mazurka, i propagatorem ich kultu. Był także prezesem komisji historycznej
w procesie sł. b. Teresy Marchockiej, opracował biografię sł. b. Rudolfa Warzechy.
Zaangażowany niemal do ostatnich dni życia, jakkolwiek nigdy nie cieszył się
żelaznym zdrowiem, zmarł w klasztorze wadowickim w 81 roku życia i został pogrzebany w kwaterze karmelitańskiej wadowickiego cmentarza parafialnego.

Dorobek naukowy
Zwieńczeniem naukowej drogi Zmarłego był stopień doktora habilitowanego
historii Kościoła w zakresie historii Kościoła czasów najnowszych uzyskany na Papieskiej Akademii Teologicznej (dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) w Krakowie
8 maja 1991 r. Bibliografia jego prac naukowych obejmuje ponad 110 pozycji z zakresu historii Kościoła i Zakonu, mariologii, józefologii oraz hagiografii, nie licząc popularnych artykułów publikowanych w lokalnej prasie parafialnej czy biuletynach zakonnych. Współpracował z Instytutem Geografii Historycznej Kościoła przy KUL-u
oraz redakcją Encyklopedii Katolickiej.
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Badania z dziedziny historii Zakonu wymagały od o. Honorata rzetelnej kwerendy w archiwach zagranicznych, tj. W Archiwum Generalnym Zakonu w Rzymie, w Archiwum Watykańskim i w Archiwum Prowincji Austriackiej w Wiedniu.
Wygłosił prelekcje na wielu sympozjach i kongresach naukowych, jak np. na Sympozjum Józefologicznym w Kaliszu (1974), Międzynarodowym Kongresie Józefologicznym w Montrealu (1980), IV i V Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej w Krakowie
(1983, 1984), Kongresie Mariologicznym w Lublinie (1986), Krajowym Kongresie
Mariologicznym w Częstochowie (1990), Międzynarodowym Kongresie Maryjnym
i Mariologicznym w Huelva (1992), III i IV Karmelitańskim Tygodniu Duchowości
w Krakowie (2000, 2001). Jego referat został też odczytany na Międzynarodowym
Kongresie Mariologicznym w Kevelear (1987).

Związki z Wadowicami i wspomnienia osobiste
Przeżywając ponad 60 lat w klasztorze na wadowickiej „Górce”, o. Honorat był
także badaczem dziejów Wadowic, bliskim współpracownikiem redakcji i członkiem
Rady Naukowej „Wadovian”. Podkreślono to w nekrologu, jaki tuż po Jego śmierci
zamieszczono na portalu Wadowickiego Centrum Kultury: Oprócz artykułów o życiu
religijnym, społecznym i kulturalnym miasta, przede wszystkim w okresie dwudziestolecia międzywojennego, był autorem tekstów do albumu ‚Wadowice. Kartki z rodzinnego
albumu’, który ukazał się nakładem Wadowickiego Centrum Kultury w 2009 r. Od
lat związany był z redakcją ‚Wadovianów. Przeglądu historyczno-kulturalnego’ a po
reorganizacji pisma w rocznik naukowy został członkiem jego Rady Naukowej. Zawsze
był gotowy służyć radą i pomocą, mimo coraz słabszego zdrowia jeszcze w sierpniu
opiniował artykuły skierowane do teki redakcyjnej rocznika1.
Podkreślmy, że o. Honorat opublikował też liczne książki dotyczące wadowickiego klasztoru „na Górce”, który był najpierw miejscem jego edukacji w zakresie
szkoły średniej, a potem stał się praktycznie jego ulubionym domem na całe życie.
Pamiętam, jak będąc przełożonym prowincjalnym, jesienią 2002 r., gdy planowane
były w wadowickim klasztorze gruntowne remonty i związana z nimi konieczność
czasowej przeprowadzki zakonników z ich cel zakonnych do pokojów domu rekolekcyjnego, zaproponowałem o. Honoratowi ewentualne przenosiny na stałe do nowego
i wygodnego klasztoru w Krakowie – Prądniku Białym. Odpowiedział mi, że woli dopełnić swoich dni w Wadowicach, które stały się miastem jego życia. Co więcej, cytując
(choć nie ad litteram) jedną z moich wypowiedzi o św. Rafale Kalinowskim z biografii
1

http://www.wadoviana.eu/?p=1515[dostęp 29.09.2015].
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świętego opublikowanej w języku włoskim, wypowiedzi mówiącej, że był on wilnianinem per nascita i wadowiczaninem per adozione2, zastosował ją do siebie, stwierdzając,
że nie chce nigdzie wyjeżdżać z Wadowic, bo stały się one jego rodzinnym miastem
z adopcji. Nie dziwi więc, że temu miastu, jego dziejom, życiu gospodarczemu, szkolnictwu i życiu kulturalnemu, a nadto wybranym postaciom, zwłaszcza św. Janowi
Pawłowi II, poświecił wiele swoich publikacji. Drukował je na łamach „Wadovian”,
ale nie tylko. Chciejmy te publikacje przywołać (w porządku chronologicznym):
Związki Ojca Świętego z Karmelem, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”,
2000, nr 5, s. 5-9.
Jest moją siłą. Jan Paweł II a szkaplerz karmelitański, „Zeszyty Karmelitańskie”, 2001,
nr 2, s. 66-73.
Wadowice w zapiskach klasztornych kronikarzy 1892-1945, teksty wybr. i oprac. Czesław Gil OCD, Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity, Wadowice
2002, 80 s., il.
Życie religijne w Wadowicach 1918-1939, „Nasza Przeszłość”, 2003, t. 100, s. 9-75.
Życie gospodarcze w Wadowicach 1918-1939, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2004, nr 8, s. 10-27.
Protokoły z zebrań wadowickiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Mężów, „Nasza Przeszłość”, 2004, t. 102, s. 5-62.
Wadowickie muzy 1918-1939, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2006,
nr 10, s. 25-42.
Wadowice. Kartki z rodzinnego albumu, red. Piotr Wyrobiec, tekst Czesław Gil OCD,
Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon” & Wadowickie Centrum Kultury, Wadowice 2008, 227 s.
Szkolnictwo w Wadowicach 1918-1939, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2010, nr 13, s. 150-177.
Kiedy Karol Wojtyła przyjął szkaplerz karmelitański?, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2014, nr 16, s. 167-169.
Przywołajmy nadto publikacje o. Honorata dotyczące stricte wadowickiego
klasztoru i wadowickich karmelitów bosych. Są one, ze zrozumiałych względów,
nieco liczniejsze. Czynimy to również w porządku chronologicznym.
Karmelici bosi – przykład klasztoru w Wadowicach, w: Życie religijne w Polsce pod
okupacją hitlerowską 1939-1945, praca zbiorowa pod red. ks. Zygmunta Zielińskiego, OdiSS, Warszawa 1982, s. 615-622.
2
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Fundator klasztoru w Wadowicach, w: Ojciec Rafał Kalinowski, karmelita bosy 18351907, oprac. Cz. Gil, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1983,
s. 257-291.
O. Rafał Kalinowski w Wadowicach, „Nadskawie. Almanach kulturalny”, Bielsko-Biała – Wadowice 1984, s. 19-27.
Zwyciężyłeś zwycięstwem Boga. Sługa Boży Alfons Maria Mazurek OCD 1891-1944,
Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1994, 75 s.
Błogosławiony Alfons Maria Mazurek karmelita bosy 1891-1944, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1999, 48 s., il.
Klasztor Karmelitów Bosych w Wadowicach, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1999, 47 s., il.
Ojciec Rudolf. Kapłan z otwartymi oczami, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2000, 79 s., il.
Klasztorne dzwony, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2002, nr 7, s. 29-34.
Święty Józef patron wadowickiej Górki, Kraków 2004, 63 s.
Jestem kapłanem dla was. O. Rudolf Warzecha w oczach świadków, Wydawnictwo
Karmelitów Bosych, Kraków 2005, 135 s., il.
O. Rudolf Warzecha (1919-1999), „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”,
2009, nr 12, s. 232-254.
Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach 1892-1921, oprac. Czesław Gil
OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2009, 489 s.
Karmelici bosi w Wadowicach, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2010
(wyd. II uzupełnione), 252 s., il.
Ojciec Rudolf Warzecha (1919-1999), Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2010, 56 s.
Ludzie z wadowickiej Górki, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2012, 168 s.
Osobiście znałem o. Honorata od września 1973 r., czyli przez 42 lata. Wspominam często czasy, gdy był on naszym nauczycielem historii i geografii w Niższym
Seminarium. Bardzo ceniliśmy jego lekcje. Potrafił, pomimo oficjalnych ukierunkowań kuratorium oświaty, fałszujących prawdę historyczną, przekazać nam rzetelną wiedzę, tak, że – przytaczam to tylko jako przykład – nie pozwoliliśmy sobie
potem nikomu wmówić, że Sowieci 17 września 1939 r. przyszli Polsce z pomocą. Gdy nasi koledzy i rówieśnicy z rodzinnych stron, z którymi spotykaliśmy się
w czasie wakacji, nie mieli pojęcia o niektórych wydarzeniach, np. o poznańskim
czerwcu z 1956 r. czy też o warszawskim, studenckim marcu 1968 r., nastałemu po
zdjęciu przez państwową cenzurę spektaklu mickiewiczowskich Dziadów ze sceny
Teatru Narodowego, my – dzięki Jego lekcjom – byliśmy w tych sprawach prawie
11
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ekspertami. Moja pamięć zarejestrowała m.in. fakt, że omawiając na lekcjach czasy
polskiego oświecenia, powstanie Komisji Edukacji Narodowej, i przywołując znane osoby tego okresu jak chociażby Konarskiego, Staszica, Kołłątaja, Bohomolca,
Jezierskiego czy też późniejszego, słynnego działacza ruchu niepodległościowego
Piotra Ściegiennego, nie omieszkał zaznaczyć, że wszyscy oni byli przecież duchownymi, choć w serwowanym nam wówczas przez władze oświatowe podręczniku
historii opuszczono przed ich nazwiskami skrót „ks.” (ksiądz) – pewnie dlatego,
by oszczędzać farbę drukarską, jak nam to z taktem tłumaczył.
Z lat późniejszych, gdy byłem już zakonnikiem i kapłanem, mogę zaświadczyć,
że Jego zaangażowanie naukowe i dydaktyczne nie było nigdy przeszkodą czy alibi,
aby nie pamiętać o modlitewnym wymiarze karmelitańskiego charyzmatu czy też
nie podejmować specyficznego duszpasterstwa karmelitańskiego. Prawy, wierny swej
tożsamości kapłan i zakonnik respektujący klasztorny porządek dnia ze wszystkimi
ćwiczeniami duchowymi, włączał się na miarę swoich sił także w tę posługę duszpasterską. Przez jakiś czas był m.in. zastępcą przeora wadowickiego klasztoru, prowadził konferencje ascetyczne dla sióstr karmelitanek bosych3, wygłaszał konferencje
oraz przygotowywał pomoce duszpasterskie z duchowości Karmelu, zwłaszcza o św.
Rafale Kalinowskim, dla wychowawców Zakonu i kapłanów diecezjalnych4.
* * *
W zakończeniu pragnę jako młodszy współbrat zakonny o. Honorata stwierdzić,
że całe Jego życie było realizacją słów św. Jana Pawła II, że jesteśmy spadkobiercami
przeszłości odpowiedzialnymi za teraźniejszość i przyszłość. Moje pokolenie zakonników mogło dzięki wysiłkom o. Honorata poznać bogate dziedzictwo polskiego Karmelu i uczyło się od niego, jak je pogłębiać i przekazać naszym młodszym
współbraciom. W pewnym sensie również wadowiczanie mogli dzięki publikacjom
Zmarłego poznać wiele aspektów dotyczących swego miasta, które stało się także
jego miastem rodzinnym. O. Honorat ocalił wiele kart historii Wadowic, wpisał się
chlubnie w ich dzieje i spoczął w Wadowicach w oczekiwaniu na chwalebne zmartwychwstanie.
o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD
3

Zob. Cz. Gil, Prowadzony ręką Matki [św. Rafał Kalinowski]. Konferencja wygłoszona w klasztorze karmelitanek bosych w Zakopanem w 1980 r., „Karmel”, 1982, nr 3, s. 64-70; Idem, Zakonnica jest tylko chrześcijanką.
Bł. Rafał Kalinowski o powołaniu karmelitanki, „Karmel”, 1986, nr 3, s. 17-30.

4

Idem, Św. Rafał Kalinowski jako wychowawca, „Karmel”, 1991, nr 4, s. 32-37; Idem, Św. Rafał Kalinowski –
Patron trudnych wyborów, „Materiały duszpasterskie”, 1991, nr 35, s. 20-28; Idem, Syn Matki Miłosierdzia,
ibidem, s. 29-34.
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Tomasz Graff

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Nieznane fakty z życia rajcy
wadowickiego Mateusza Kępki
(zm. 1602), ojca Marcina Wadowity,
w świetle dokumentów z Archiwum
Parafialnego Bazyliki ONMP
w Wadowicach z lat 1585, 1599 i 1616
W trakcie kwerendy w Archiwum Parafialnym Bazyliki ONMP w Wadowicach natrafiłem na dziesiątki niepublikowanych dotychczas dokumentów z epoki
staropolskiej, które wnoszą nowe światło do naszej wiedzy o najstarszym wadowickim kościele. Oprócz archiwaliów odnoszących się stricte do kościoła i parafii,
można tutaj odnaleźć także ważne źródła dotyczące innych wadowickich instytucji
z tego okresu, jak np. szpital czy szkoła. Dowiadujemy się np., że w 1634 r. wadowiczanie posłali po nauczyciela do Krakowa, a ten, bakałarz Wojciech Wałkowicz,
skrupulatnie zadbał o swoje dochody, skoro nie chciał iachać y rzeczy na wóz kłaść,
wprzód się wywiadował coby miał za solaria [- -] y gdy Panu Bakałarzowi wszystkie
solaria Pan Bernacki pokazał, dopiero rzeczy kazał kłaść na wóz y do Wadowic poiachał1. Liczne akty darowizn znajdujące się w odpisach pozwalają poznać również
1

Archiwum Parafialne Bazyliki ONMP w Wadowicach, sygn. I.1. Volumen Documentorum do 1700 r., dokument luźny z 1638 r. dotyczący wypadków o 4 lata wcześniejszych. Ze względu na znaczenie jego treści dla
uzupełnienia historii szkolnictwa wadowickiego w okresie staropolskim przytaczam go w zasadniczej części,
tym bardziej że wymieniony w nim Laurentius (Wawrzyniec) Raczek był powinowatym Marcina Wadowity:
Primus Laurentius Raczek recognovit, iż on gdy był posłany od Panów Burmistrza y Radziec Wadowskich in Anno
Millesimo Sexcentesimo Trigesimo quarto [1634] do Krakowa starać się o Bakałarza na szkołę do Wadowic w tym
Pan Woyciech Wałkowicz Bakałarz ninieyszy obiecał się iachać na Szkołę. Pan Walenty Bernacki przyiachał po
niego. Pan Bakałarz nie chciał iachać y rzeczy na wóz kłaść, wprzód się wywiadował coby miał za solaria. Pan Bernacki inter caetera solaria, które idą z miasta y z kościoła to mu też powiedział, że Wielebny X. Marcin Golszewicz
Pleban Wadowski obiecał i powinien zawsze Rectori Scholae dawać na Suche dni po złotych dwa, na co y pisanie
od Xiędza Plebana teraźnieyszego pokazował, co do niego Xiądz Pleban pisał o tym, y gdy Panu Bakałarzowi
wszystkie solaria Pan Bernacki pokazał, dopiero rzeczy kazał kłaść na wóz y do Wadowic poiachał. Bartholomaeus
Skowronek sub Juramento recognovit, iż on ma to dobrze w pamięci, że nieboszczyk Xsiądz Zygmunt Wrzaszkowicz
Pleban Wadowski a Dziekan Zatorski na ten czas dawał z offert tertiam partem Panu Bakałarzowi na ten czas
Bartłomieiowi Bagińskiemu także y z kolęndy, którą brali we wsiach post Festum Nativitatis Christi tak pieniędzy
iako y inszych rzeczy, które dawali ludzie na kolende, także też y Nieboszczyk Jm Xiądz Suchodolski dawał.
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środowisko wadowickich mieszczan, powiązania rodzinne, a nawet ocenić status
materialny poszczególnych mieszkańców miasteczka nad Skawą. Niniejszy artykuł
ujawnia zaledwie próbkę tego olbrzymiego materiału, który z pewnością wymaga
w przyszłości naukowego opracowania łącznie z wydaniem. Zdecydowałem się na
publikację trzech, nieznanych dotychczas, uwierzytelnionych wypisów z zaginionych ksiąg radzieckich miasta Wadowice z konkretnego powodu, a mianowicie:
wszystkie zawierają cenne informacje biograficzne dotyczące ojca słynnego wadowickiego teologa Marcina Wadowity, o którym dotychczas historycy niemal nic nie
wiedzieli. Przy okazji w tych źródłach pojawiają się także inne osoby, z którymi urodzony prawdopodobnie ok. 1540 r. Mateusz Kępka (Kęmpka)2 był związany, czy to
więzami pokrewieństwa lub powinowactwa, czy też relacjami międzysąsiedzkimi.
Tym samym badacz może lepiej poznać środowisko rodzinne i społeczne, w jakim
wzrastał przyszły krakowski akademik, Marcin Wadowita, zwany też po ojcu Kępką
(Campiusem). Aby lepiej naświetlić powiązania rodzinne i kontekst omawianych
w dokumentach czynności prawnych, w artykule wykorzystano również inne źródła,
ze szczególnym uwzględnieniem archiwaliów tej samej proweniencji – z Archiwum
Parafialnego Bazyliki ONMP w Wadowicach, jak i tych znajdujących się w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Bibliotece Jagiellońskiej.
Postać Mateusza Kępki w zasadzie nigdy nie spotkała się z szerszym zainteresowaniem historyków zajmujących się biografią Marcina Wadowity. Ojciec teologa
zazwyczaj był tylko sporadycznie wymieniany z imienia jako Mateusz bądź Maciej.
W 1997 r. Jerzy Rajman podał, że imiona rodziców Wadowity to Anna i Mikołaj, ale
jest to ewidentny lapsus odnoszący się do zapisków z rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej w sprawie rezygnacji akademika z altarii św. Anny i św. Mikołaja w wadowickim kościele parafialnym. Słusznie jednak ów uczony zauważył, że nazwisko Kępka
występowało w Wadowicach już w latach 1550-69, skoro Walerian Heck dostrzegł je
na kartach niezachowanej do dzisiaj księgi miejskiej3. Całkiem niedawno, bo jeszcze
w 2000 r., śp. o. Benignus Wanat w swoim artykule o Wadowicie jednoznacznie
stwierdził, że rodzic Wadowity miał na imię Maciej. O Macieju pisał także w 2007 r.
Jan Krukowski i w 2015 r. Janusz Sondel4. Mimo że w okresie staropolskim imiona
2

W źródłach zazwyczaj występuje zapis: „Kęmpka”. Autor przy okazji przygotowania niniejszego artykułu opracował także hasło biograficzne: Kępka (Kęmpka) Mateusz, (ok. 1540-1602), które będzie dostępne w Internecie
(pod adresem wadowiczanie.eu).

3

Biblioteka Jagiellońska (dalej BJ), rkps 5944, t. 2, k. 192r-v.; ibidem, rkps 5955, t. 2, k. 15v; J. Rajman, Średniowieczne Wadowice na tle osadnictwa nad Skawą i Wieprzanką, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red.
E. Kotowiecki, A. Nowakowski, G. Studnicki, Wadowice 1997, s. 53.

4

B. J. Wanat, Marcin Wadowita (1567-1641), „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2000, nr 5, s. 92;
idem, Marcin (Campius) Wadowita (1567-1641), w: Złota Księga Papieskiej Akademii Teologicznej, red. S. Piech,
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Maciej i Mateusz były niejednokrotnie tożsame i niejeden Maciej w innym źródle
bywał Mateuszem lub Matysem, to jednak w przypadku ojca Wadowity nie może
być mowy o pomyłce. Otóż Marcin Wadowita podawał imię swojego ojca Mateusza
pisarzom, którzy wyraźnie odróżniali już oba te imiona, co miało potwierdzenie
w konkretnych zapisach. Sytuacja taka wystąpiła np. przy okazji immatrykulacji
w 1583 r. Wadowity czy przed jego egzaminami, wymaganymi do święceń diakonatu i prezbiteratu w 1602 r. Zapiski te wyglądają następująco: Martinus Matthaei
de Wadowicze przy immatrykulacji i Martinus Matthaei Campius Vadovius przy
egzaminach do święceń. Wskazują zatem na Marcina syna Mateusza, a nie na Marcina syna Macieja. Równocześnie inni studenci lub kandydaci do święceń, którzy
byli synami Maciejów, zostali jednoznacznie określeni jako – filius Mathiae5. Można
zatem skonstatować, iż nie ma żadnych wątpliwości, że ojcem profesora był Mateusz,
nie zaś Maciej.
Dotychczas niewiele wiedzieliśmy o działalności Mateusza, może poza supozycją
Waleriana Hecka, który sugerował w swoich rękopiśmiennych wypisach, że występujący w zaginionej dziś jednej z ksiąg miejskich Wadowic rajca, Mateusz Kępka, to
właśnie rodzic akademika6. Sugestia Hecka, która w zasadzie oznaczała, że ojciec Wadowity należał do zamożniejszej warstwy społeczeństwa XVI-wiecznych Wadowic,
wręcz elity ówczesnego miasteczka, nie znalazła jednak stałego miejsca w literaturze,
bo najpewniej autorzy opracowań dotyczących życia Wadowity jej nie odnaleźli7.
Wręcz przeciwnie, pod presją znanej w literaturze historii o pasaniu świń przez przyszłego profesora, przypisywano Wadowicie pochodzenie chłopskie i czyniono z niego
biednego świniopasa. Stąd określano go jako włościanina, kmiecia, choć niektórzy
widzieli w nim ubogiego mieszczanina8. Pogląd ten jest do dzisiaj mocno zakorzeniony w historiografii, skoro niemal równocześnie z oddaniem niniejszego artykułu do
Kraków 2000, s. 250; J. Krukowski, Nauczyciele szkół parafialnych Krakowa w XVI wieku, Kraków 2007, s. 114,
135; J. Sondel, Przywileje fundacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przywilej nadania szlachectwa jego profesorom (z historyczno-prawnym komentarzem), Kraków 2015, s. 330.
5

Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. III: (1551-1606), ed. A. Chmiel, Cracoviae 1904, s. 133 (zapis
ten Wanat i Krukowski znali, ale go niewłaściwie odczytali); Księgi egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej
z lat 1573-1614, oprac. Z. Pietrzyk, Kraków 1991, s. 14-15, 48 i nr 3481.

6

BJ, rkps 5944, t. 2, k. 192v; rkps 5955, t. 2, k. 10.

7

Informację tę zamieściłem w artykule z 2009 r.: T. Graff, Intelektualiści w otoczeniu Marcina Wadowity, w: Wadowice. Siedem wieków historii, red. T. Graff, Kraków 2009, s. 68.

8

Zob. np. M. Płaszczyca, Wadowiczanin akademikiem. Marcin Campius, zwany Wadowitą (1567-1641), profesor
Akademii Krakowskiej, w: Marcin Wadowita (1567-1641). In Universitate Collegii Maioris Proffessor, Wadowice
2000-2001, s. 11-12; B. J. Wanat, Marcin Wadowita (1567-1641), op. cit., s. 92; idem, Marcin (Campius) Wadowita
(1567-1641), op. cit., s. 250; Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 4, Laskauer 1903, s. 417; H. Stupnicki, Herbarz polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów: ułożony porządkiem
alfabetycznym na podstawie Herbarza Niesieckiego i manuskryptów, t. III, Lwów 1862, s. 163.
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druku, wybitny znawca epoki staropolskiej Janusz Sondel nazwał Wadowitę synem
rolnika9. Grunt pod takie przekonanie dał zapewne Oskar Kolberg, pisząc o akademiku, iż to Syn chłopski, musiał uciec z zagrody, by się kształcić w Krakowie, chodząc
po żebrze z garczkiem jako pauper, a że uciekł z pola, stąd Campius10. Tymczasem, jak
ujawniają publikowane poniżej archiwalia, Wadowita był synem mieszczanina, człowieka stosunkowo zamożnego, posiadacza własnej roli, niejednokrotnie pełniącego
funkcję wadowickiego rajcy. Choć posiadał rolę, nie można go więc nazywać tylko
rolnikiem (czyli w domyśle chłopem), jak to uczynił Janusz Sondel.
W świetle zapisów testamentowych znajdujących się w Archiwum Parafialnym
Bazyliki ONMP w Wadowicach można stwierdzić, że elita wadowicka dysponowała
dosyć pokaźnym majątkiem, oczywiście mierząc ów majątek lokalną skalą i specyfiką
oraz porównując go do możliwości materialnych innych elit miejskich z podobnych
pod względem potencjału demograficznego i ekonomicznego miejscowości ówczesnej Rzeczypospolitej, nie zaś np. do zasobności patrycjatu Krakowa czy Gdańska11.
O zasobności przedstawicieli wadowickiego patrycjatu świadczy np. testament współczesnego Mateuszowi Kępce mieszczanina wadowickiego, niejakiego Balcera Wojaszka, którego potomkowie weszli niedługo później w związki powinowactwa z rodziną
Kępków. Balcer pozostawił po sobie i swojej małżonce m.in. srebrną biżuterię, kilkanaście rodzajów garderoby, w tym królicze futro, jedwabne czepce, pas srebrny na
aksamicie, wazy, garniec miedziany, prześcieradła, poduszki, płótno i sukno, meble,
a nawet stosunkowo liczny inwentarz: 5 krów, 2 świnie, 1 wieprza, 6 prosiąt i konia.
Ponadto w zapisie znalazły się np.: garniec gorzałczany z pokrywą, 17 snopów żelaza, 58 złotych, 3 łyżki srebrne, 3 rożny itd12. Inny zamożny, wadowicki mieszczanin,
szczycący się pochodzeniem szlacheckim Andrzej Brandys, były burmistrz, posiadał
własną służbę, konie, krowy, świnie, a w testamencie ofiarował m.in. swoją rolę z domem kościołowi i szpitalowi w Wadowicach13. W świetle tych zapisów informacja
o pasaniu świń przez Wadowitę staje się bardziej zrozumiała, co zresztą pokrywa się
z ustaleniami Zdzisława Nogi i Jerzego Rajmana dotyczącymi struktury zawodowej

9

J. Sondel, Przywileje fundacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 330.

10

O. Kolberg, Dzieła wszystkie: Góry i Podgórze, cz. 1, t. 44, Wrocław-Poznań 1968, s. 17.

11

Zob. np. zapisy dotyczące majątków mieszkańców sąsiednich w stosunku do Wadowic terenów: Dziejopis Żywiecki Andrzeja Komonieckiego, wyd. S. Grodziski, I. Dwornicka, Żywiec 2005, passim; por. również np. testamenty
z obszaru województwa sandomierskiego: K. Justyniarska, Testament mieszczanina przedborskiego Łukasza
Janczurkowica z 1668 roku, „Almanach Historyczny”, 2001, nr 3, s. 189-195; eadem, Testamenty i inwentarze
pośmiertne z ksiąg miejskich województwa sandomierskiego (XVI-XVIII wiek), Kielce 2010.

12

BJ, rkps 5945, t. 2, k. 16-18; por. J. Rajman, Średniowieczne Wadowice, op. cit., s. 37.

13

Archiwum Parafialne Bazyliki ONMP w Wadowicach, sygn. I.1. Volumen Documentorum do 1700 r., dokument
luźny z 1585 r.
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i zajęć ludności wadowickiej w tym okresie. Duża część obywateli Wadowic parała się
bowiem nie tylko rzemiosłem, ale również rolnictwem i hodowlą zwierząt14.
Odkryte niedawno dokumenty w wadowickim Archiwum Parafialnym, które
opublikowano poniżej, wnoszą kilka istotnych faktów do niemal całkowicie nieznanej dotychczas biografii Mateusza Kępki, wkomponowując się przy okazji doskonale do naszkicowanego wyżej tła społecznego. W pierwszym z nich, datowanym
na 14 września 1585 r., czytamy, że rajca Mateusz Kępka wraz z innymi rajcami
i burmistrzem Janem Horzypietką przyjęli mieszczanina wadowickiego Wojciecha
Kostyrę i jego małżonkę, którzy, stanąwszy przed urzędem, ofiarowali 100 złotych
na fundację ołtarza św. Mikołaja w kościele parafialnym. Warunkiem tej fundacji
miała być służba Boża, to iest msza we wtorek o S. Annie, a w sobotę o Pannie Maryi,
która miała się odprawiać przy tym ołtarzu we wtorki i soboty na wieczne czasy,
to jest póki tego kościoła Wadows[kiego] staie. Opiekunem darowizny został rajca
miejski Mateusz Kępka wraz z miejscowym kościelnym Janem Niedźwiedziem.
Akt ten świadczy o zaufaniu, jakim cieszył się w lokalnej społeczności Mateusz
Kępka15. Jak dowiadujemy się z kolejnego publikowanego poniżej dokumentu, 14
lat później, w 1599 r. Mateusz wraz ze wspomnianym Janem Niedźwiedziem stanęli
przed wadowickim burmistrzem Adamem i rajcami, aby sprawę tę uregulować
w związku z dotychczasowymi komplikacjami związanymi z ową „opieką” nad
kwotą ofiarowaną przez Wojciecha Kostyrę. Dowiadujemy się, że Mateusz Kępka, niekiedy Rayca a mieszczanin wadowski, będąc zdrowy na umyśle, zeznał, że
w związku z darowizną Kostyry winien jest kościołowi wadowickiemu 50 złotych
długu. Sumę tę zatem obligował na swojej nowej roli, którą kupił od Walentego
i Anny Baranków. Znajdować się ona miała wraz z małym stawem obok jego innej
starej roli i roli Jakuba Bieli16. Zwraca uwagę fakt, że przy takiej okazji, jak wykazała
praktyka innych podobnych obligacji, mężczyzna występował zazwyczaj przed
urzędem wraz z małżonką albo ewentualnie wspominano o jej zgodzie, spisując
akt prawny. W interesującym nas przypadku tak jednak nie było, można zatem
przypuszczać, iż Mateusz był już od pewnego czasu wdowcem. W tym samym
dokumencie jest mowa o tym, że kościelny Jan Niedźwiedź wraz ze swoją małżonką Anną obligował dług w kwocie 50 złotych na roli własnej, leżącej na gruncie

14

J. Rajman, Średniowieczne Wadowice, op. cit., s. 32 i n.; Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII-XVIII wieku (do czasu
i rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, op. cit., s. 81 i n.

15

Archiwum Parafialne Bazyliki ONMP w Wadowicach, sygn. I.1. Volumen Documentorum do 1700 r., dokument
luźny z 1585 r.

16

Ibidem, dokument luźny z 1599 r.

17

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

miejskim17. Wnosić zatem można, że powierzone Mateuszowi i Niedźwiedziowi
pieniądze nie trafiły do kościoła wadowickiego. Młody Marcin Wadowita studiował wówczas w Krakowie, zdobywał pierwsze stopnie bakałarza oraz magistra i,
co niezwykle interesujące, był także przez pewien czas altarystą w wadowickim
kościele (1586-98), posiadając połączoną prebendę św. Anny i św. Mikołaja, a przecież dług 50 złotych dotyczył właśnie ołtarza św. Mikołaja. Czyżby zatem ojciec
owe 50 złotych w dużej mierze przeznaczył na wsparcie studiującego w Krakowie
syna, a niedługo później (1586), będąc przecież rajcą miejskim (bądź ex rajcą),
postarał się o to, aby jego syn, wówczas student i zarazem kleryk franciszkański18,
otrzymał altarię, której nadanie było w gestii burmistrza i rajców miejskich, po
śmierci zmarłego właśnie Mikołaja Malcza? Jeśli tak było, to można przypuścić, że
Mateusz Kępka był ponadto „umówiony” z proboszczem i przedstawicielami miasta, że dług swój spłaci, obligując owe 50 złotych na własnej roli. Tak też ostatecznie
uczynił, dokupując do swojej ziemi od mieszczan Baranków dodatkową rolę wraz
ze stawem. Warto w tym miejscu wspomnieć, że wadowiczanie nie tylko wspierali
karierę swojego krajana, ale byli autentycznie dumni z postępów naukowych rodaka. W 1606 r. rajcy wadowiccy wraz z burmistrzem nakazali nawet odnotować
w księdze miejskiej, iż ksiądz Marcin Kępkowic rodem z Wadowic został doktorem
świętej teologii w Akademii Krakowskiej19. Tego faktu nie doczekał już jego ojciec.
Jak dowiadujemy się z Acta Rectoralia, Mateusz zmarł w kwietniu 1602 r. Wtedy
bowiem, tj. 25 kwietnia tego roku, jego syn, Marcin Wadowita, dostał od rektora
zgodę na opuszczenie zajęć i wyjazd do rodzinnego miasta na pogrzeb rodzica20.
Natomiast historia długu Mateusza Kępki miała ostateczne zakończenie dopiero
w następnych latach. Z inwentarza zapisów kwot pieniężnych na poczet altarii św.
Anny, połączonej z Bractwem Różańcowym, dowiadujemy się, że opiekunowie
legacji Kostyry jeszcze w 1611 r. w nieznanych okolicznościach ją unieważnili21.
W 1616 r., a zatem 14 lat po śmierci Mateusza, sprawa ta znalazła ostateczny finał. Jak bowiem dowiadujemy się z kolejnego, nieznanego dotychczas dokumentu
z Archiwum Parafialnego Bazyliki ONMP w Wadowicach, stanęli wówczas przed

17

Ibidem.

18

BJ, rkps 5944, t. 2, k. 192r-v.; ibidem, rkps 5955, t. 2, k. 15v; Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Acta
Officialia 109, k. 625.

19

BJ, rkps 5944, t. 2, k. 192; rkps 5945, k. 12.

20

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rkps 18, s. 252.

21

Archiwum Parafialne Bazyliki ONMP w Wadowicach, sygn. I.1. Volumen Documentorum do 1700 r., dokumenty
luźne z 1599 r. i z 1680 r.; por. ibidem, sygn. II.10. Liber Documentorum Ecclesiae Parochialis Wadowicensis,
s. 132.
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wadowickim urzędem opiekunowie dzieci i egzekutorzy testamentu Mateusza
Kępki. Byli to spowinowaceni z nim (poprzez córki?, zięciowie?) mieszczanie
Mateusz Rak i Marcin Woiaszek, którzy rozliczyli się przed urzędem radzieckim
wadowickim z wyżej wspomnianego długu „Kostyrowskiego”, odbierając kwit na
50 złotych. W dokumencie tym zmarły Kępka nazwany został niegdy sławnym
Matysem Kępkowicem alias Wędzimieszem. Dzieci zaś Mateusza nazwano potomkami Wędzimieszowymi, a dług określono jako od sierotków należny22. Oczywiście
pewne wątpliwości może budzić nazwanie Mateusza Kępki Matysem Kępkowicem,
wszak imię Matys często przecież występowało samodzielnie, a z kolei forma „Kępkowic” oznacza jakiegoś syna Kępki. Jednak z drugiej strony imię Matys często
było zdrobniałą formą urobioną od Mateusza, natomiast zapis „Kępkowic” to być
może forma wynikła z pośpiechu notariusza. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że cały kontekst sprawy – spłata długu po fundacji Wojciecha Kostyry, której
Mateusz Kępka był przecież opiekunem, zdaje się wskazywać właśnie na niego. Być
może Kępka został nazwany Matysem Kępkowicem, ponieważ notariusz, który
protokołował sprawę dotyczącą rodu Kępkowiców, zwyczajnie nie zwrócił uwagi
na ten szczegół, co zdarzało się dosyć często w zachowanym wadowickim materiale
archiwalnym z tego okresu (podobnie Marcin Wojaszek był np. określany zamiennie jako Wojaszkowic). Oczywiście, to tylko przypuszczenia i dlatego całkowicie
nie możemy wykluczyć istnienia Mateuszowego syna – Matysa Kępkowica, który
zmarł niedługo po swoim ojcu (najpóźniej w 1616 r.). Na potrzeby tego artykułu
najważniejszy jest jednak fakt, iż, jak już nadmieniono wyżej, czynność prawna,
jaka się dokonała w 1616 r., ewidentnie dotyczyła długu 50 złotych, zaciągniętego przez Mateusza Kępkę – powiernika fundacji Wojciecha Kostyry. Tym samym
kolejna, nieznana dotychczas informacja dotycząca najbliższej rodziny Marcina
Wadowity ujrzała światło dzienne. Zakładając, że owym Matysem Kępkowicem
alias Wędzimieszem był ojciec Marcina Wadowity, możemy suponować, że profesor
miał jakieś rodzeństwo, owych wspomnianych w dokumencie potomków Matysa. W przypadku, gdyby to były jednak dzieci jego domniemanego brata Matysa,
moglibyśmy wtenczas mówić o bratankach i bratanicach Wadowity. Jakkolwiek
było, należy ich imion szukać wśród członków rodziny Kępków, występujących
jako spadkobiercy akademika w 1642 r. Byli to mieszczanie wadowiccy: Baltazar,
Walenty, Wawrzyniec Kępkowie, Anna Kępka (żona Mateusza Raczka) oraz Zofia
Kępka (od 1617 r. członkini Bractwa Różańcowego), którzy upominali się o spadek
po Wadowicie jako jego najbliżsi krewni. Dodajmy, że genealogia rodu Kępków ma
22

Ibidem, sygn. I.1. Volumen Documentorum do 1700 r., dokument luźny z 1616 r.
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i inne tajemnice. Być może synem Mateusza Kępki lub ewentualnie jego bratem był
niejaki Stanisław Kępkowic, wspomniany jako właściciel roli w 1600 r. i członek
wyżej wymienionego Bractwa Różańcowego w 1616 r.23 Ciekawostką uzupełniającą
powyższe dywagacje jest także fakt, że w trakcie wizytacji wadowickiego kościoła
w 1617 r. archidiakon krakowski Jan Fox zaznaczył, że altaria św. Anny połączona
z ołtarzem św. Mikołaja jest uposażona 6 florenami na roli zwanej „Kęmpkowską”
(in agro Kempkowskie dicto)24.
Podsumowując, można zauważyć, że ujawnione źródła znacznie wzbogacają
naszą wiedzę zarówno o rodzinie profesora Marcina Wadowity, jak i o życiu codziennym w Wadowicach na przełomie XVI i XVII w. Postać i działalność rajcy wadowickiego Mateusza Kępki (Kęmpki) – dotychczas w zasadzie polskiej historiografii
nieznana – pozwala wysnuć wniosek, że kariera akademicka jego syna, Marcina
Wadowity, miała stosunkowo solidne zaplecze w lokalnym środowisku mieszczan
wadowickich. Nawet jeśli ojciec gniewał się przez jakiś czas na swojego syna po
jego ucieczce do Krakowa, to jednak prawdopodobnie bardzo szybko wraz z innymi
członkami miasta, będąc stosunkowo wpływowym rajcą miejskim, wspomógł młodego studenta w jego zmaganiach z nauką i trudami życia w stolicy państwa, o czym
świadczy choćby nadanie Wadowicie przez burmistrza i radę miasta altarii św. Anny
i św. Mikołaja w miejscowym kościele farnym.

DODATEK

Edycja dokumentów25
1. 14 IX 1585. Mieszczanin Wojciech Kostyra daruje pieniądze na fundację
ołtarza św. Mikołaja w kościele wadowickim.
Or. ARCHIWUM PARAFIALNE BAZYLIKI ONMP w WADOWICACH, sygn.
I.1. Volumen Documentorum do 1700 r., odpis notarialny z ksiąg miejskich radzieckich z 1585 r. (il. 1)

23

Ibidem, dokumenty luźne z 1600 i 1643 r.; ibidem, sygn. III.1. Liber Rosarianus Ecclessiae Parochialis in Civitate
Wadowice 1616-1768, bez paginacji (obecnie zaginiona); BJ, rkps 5944, t. 2, k. 192v; BJ, rkps 5945, t. 2, k. 57v;
W. Heck, Archiwum miejskie w Wadowicach, w: Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum w Wadowicach za rok
szkolny 1889, Wadowice 1889, s. 14.

24

Ibidem, sygn. II.10. Liber Documentorum Ecclessiae Parochialis Wadowicensis, s. 14.

25

W edycji zachowano oryginalną pisownię staropolską. W nawiasach kwadratowych podano uzupełnienia od autora.
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Actum die Sabbathi ipso Festo Exaltationis S. Crucis p[ro]x[i]ma Anno Domini
Millesimo Quingentesimo Octuagesimo
Quinto [14 IX 1585].
Darunek Pieniędzy od Woyciecha
Kostyry mieszczanin[a] Wadows[kiego]
kościołowi Wadows[kiemu] na Fundus[z]
ołtarza S. Mikołaia założenia.
Przed naszym urzędem na ten czas
będącym Burmistrzem Janem Horzypiętką y Mateuszem Kęmpką, Jerzem Tesnarem Radcami [rajcami] y przy obliczności
kościelnych na ten czas będących Janem
Niedźwiedziem y Janem Smółką stanąwszy
oblicznie Woyciech Kostera mieszczan[in]
Wadows[ki] przed tymże urzędem wyżey
mianowanym y z małżonką swoyą dobro- il. 1
wolnie y nieprzymuszony, y przy dobrey
baczności będący y z małżonką swoyą, y przy obliczności wielu ludzi będących pospolitych darował sto złotych monety y mienice polskiey, w każdy złoty po trzydzieści
groszy licząc, a to do kościoła Wadows[kiego] na Fundus[z] ołtarza S. Mikołaia, przy
którym ołtarzu dwa razy się ma dziać Służba Boża w Tydzień, we wtorek y w sobotę,
to iest msza we wtorek o S. Annie, a w sobotę o Pannie Maryi, która Służba Boża ma
się dziać na wieczne czasy, to jest póki tego kościoła Wadows[kiego] staie. Na które
sto złotych wyżey mianowane czyni opiekuny y mocnemi ludźmi na imię opatrznego
Mateusza Kęmpkę na ten czas Rad[cę] Wadows[kiego] y Jana Niedźwiedzia człowieka przysięgłego y na ten czas kościelny urząd maiącego mieszcza[nina] Wadows[kiego]. A gdzieby P. Bóg raczył powołać przez śmierć tych ubudwuch opiekunów
wyżey mianowanych tedy urząd, który na ten czas będzie, tedy się będzie opiekować
tymi pieniędzmi. Aże co nayrychley do tego wykonania Fundus[z]u na co pamiętne
jest położono.
Extractum ex Actis Consularibus Vadovicens[is]
[dalej miejsce nieczytelne]
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2. 23 III 1599. Mieszczanin Mateusz Kępka (Kęmpka) obliguje na swojej
roli dług 50 złotych należnych kościołowi wadowickiemu w związku z fundacją
mieszczanina Wojciecha Kostyry, której był opiekunem.
Or. ARCHIWUM PARAFIALNE
BAZYLIKI ONMP w WADOWICACH,
sygn. I.1. Volumen Documentorum do
1700 r., odpis notarialny z ksiąg miejskich
radzieckich z 1599 r. (il. 2)
Actum Feria Secunda post Dominicam Laetare proxima Anno Domini Millesimo Quingentesimo nonagesimo nono
[23 III 1599].
Przed nami Adamem Burmistrzem będącym, Janem Laskiem, Tomaszem Moskałą [rajcami] na ten czas społecznie siedzącymi stanąwszy osobą swą własną sławny
Mateusz Kęmpka niekiedy Rayca a mieszczanin wadowski, będąc na ciele zdrowy,
il. 2
y rozumu dobrze bacznego, nie będąc do
tego przymuszony, ani żadnem błędem zwiedziony, ale jaśnie, szczerze a dobrowolnie
zeznał, iże on powinien jest długu i z tego a sprawiedliwego od Woyciecha Kostyry niegdy mieszczanina Wadows[kiego] funduszowych pieniędzy kościołowi Wadows[kiemu]
złotych pięćdziesiąt monety polskiey w każdy złoty licząc po groszy trzydzieści, który
takową sumę obliguie na swey własney roli od opatrznego Walentego Baranka i Anny
małżonki iego kupioney z iedney strony Jakuba Biele y między iego własną y na stawku
na teyże roli.
[Następuje podobny akt mieszczanina Jana Niedźwiedzia, który wraz z małżonką Anną obligował swój dług w tej samej kwocie 50 złotych polskich na własnej
roli na gruncie mieyskim Wadowskim leżącey, [- -] między rolami Zamorowską a Baranowską [- -].]
Extractum ex Actis Consularibus Vadovicens[is]
[dalej miejsce nieczytelne]
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3. 10 X 1616. Opiekunowie dzieci Matysa Kępkowica zwanego Wędzimieszem i egzekutorzy jego testamentu otrzymują od urzędu radzieckiego w Wadowicach kwit na sumę 50 złotych, którą oddali urzędnikom miejskim.
Or. ARCHIWUM PARAFIALNE BAZYLIKI ONMP w WADOWICACH,
sygn. I.1. Volumen Documentorum do 1700 r., odpis notarialny z ksiąg miejskich
radzieckich z 1616 r. (il. 3)
Actum Feria Secunda post Festum Sancti
Francisci p[ro]x[i]ma Anno Domini Millesimo
Sexcentesimo Decimo Sexto [10 X 1616].
Kwit opiekunom potomków Wędzimieszowskich Pieniędzy Kostyrowskich
Przed urzędem Naszem Radzieckim Wadowskim społecznie na ten czas siedzącym, stanąwszy oblicznie sławny Mateusz Rak, Marcin
Woiaszek mieszczanin Wadowski, a egzekutorowie testamentu, niegdy sławnego Matys Kęm[p]
kowicza alias Wędzimies[z]a mieszczanina Wadowskiego, za oddaniem sumy od sierotków należącey Urzędowi Mieyskiemu Wadowskiemu, il. 3
żądali od nich kwitu na sumę od nich odebraną złotych pięćdziesiąt przestrzegaiąc sobie
pokoiu, na których żądanie tenże Urząd Radziecki zupełnie siedzący dobrowolnie przed
aktami zeznali, iż odebrali od tychże exekutorów wyżey pomienionych sumę złotych
pięćdziesiąt w monecie Polskiey, z którey sumy tychże exekutorów kwituią.
Quod memoriae [dalej miejsce nieczytelne] datum est.
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Summary
Unknown facts of life councillor Mateusz Kepka (d. 1602), the father
of Marcin Watowita, in the light of documents from the Parish Archives
of the Assumption of the Blessed Virgin Mary Basilica in Wadowice
in the years 1585, 1599 and 1616
The author informs about the discovery of previously unknown sources in the
Parish Archives of the oldest church in Wadowice, concerning a theologian, father
Martin Wadowita also known as Mateusz Kępka. So far the figure of Mateusz Kępka
has not been the focus of interest in the literature of the subject. Hence, the article is
trying to confront new information with other archives, including those located at
the Jagiellonian Library and the Archives of the Jagiellonian University. It turns out
that the person in question was a city councilor belonging to the elite of the town of
Wadowice, who could significantly affect the academic career of his son, Marcin. In
the appendix, the author publishes 3 unknown sources concerning the foundation
of the altar in the parish church in Wadowice, in which Mateusz Kępka, executing
care over the money offered by the founder, was directly involved.
Key words: Mateusz Kępka, Marcin Wadowita, parisch church in Wadowice,
Wadowice in the 16th century and 17th century
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Tomasz J. Kotliński

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

Sąd Obwodowy w Wadowicach.
Jego prezydenci i radcy
(1882–1899)
Celem niniejszego opracowania jest uzupełnienie stanu badań nad historią
sądownictwa w Wadowicach. W roku 2009 wydana została książka Wadowice.
Siedem wieków historii, w której znalazł się artykuł poświęcony początkom Sądu
Obwodowego w Wadowicach1. Wpisuje się on w nurt rosnącego zainteresowania dziejami polskiego sądownictwa w tym lokalnym wymiarze2. Choć tekst ten
jest bardzo wartościowy w swojej treści, w główniej mierze odnosi się do genezy
ustanowienia oraz budowy wspomnianego Sądu. Jego autor jednak dość dowolnie
podszedł do aktów prawnych dotyczących podstaw ustrojowych galicyjskiego sądownictwa, co doprowadziło do kilku nieścisłości3. Stąd też zamysłem opracowania
jest próba uzupełnienia informacji na temat genezy utworzenia w Wadowicach
Sądu Obwodowego. W związku z tym, że każdy sąd to nie tylko instytucja, ale też
szereg osób go tworzący, w dalszej części przedstawiono sylwetki prezydentów
wadowickiego trybunału pierwszej instancji i jego radców w okresie lat 1882-18994.
1

Zob. K. Meus, Początki Sądu Obwodowego w Wadowicach w XIX w., w: Wadowice. Siedem wieków historii, red.
T. Graff, Kraków 2009, s. 103–132.

2

Np. A. Bereza, Historia Sądu Apelacyjnego w Lublinie, Lublin 2010; M. Gosztyła, L. Lichołai, Sąd Okręgowy w Przemyślu
1938-2008, Przemyśl 2008; T. J. Kotliński, Sądownictwo powszechne w Rzeszowie w latach 1855-1939, „Prace Historyczno-Archiwalne”, 2010, t. XXII, s. 25-33; idem, C.K. Sąd Powiatowy i Obwodowy w Jarosławiu, „Rocznik Stowarzyszenia
Miłośników Jarosławia”, 2014, t. XX, s. 149-158; G.M. Kowalski, Zarys historii Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Od zaborów
po czasy współczesne, w: Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, Bielsko-Biała 2009, s. 481-490; S. Stępak, Noty biograficzne urzędników tarnobrzeskiego sądu powiatowego do
1914 roku, „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne”, 2014, nr 40, s. 37-78; G. Zamoyski, CK Sąd Powiatowy w Nowym Targu
1868-1914. Studium z dziejów sądownictwa galicyjskiego, „Almanach Nowotarski”, 2005, s. 58-64.

3

Autor błędnie podaje, że w ramach reform przeprowadzonych na początku lat pięćdziesiątych XIX w. w Wadowicach został utworzony sąd kolegialny – sąd obwodowy oraz że kres jego działalności położyła ustawa z 1868
r., tworząca w Galicji sądy powiatowe. Błędne również jest założenie, że akt ten dawał możliwość reaktywowania
sądu obwodowego, gdyż dotyczył on jedynie sądów powiatowych, z kolei zgodę na utworzenie nowego trybunału
pierwszej instancji wydawał cesarz, a tym samym nie leżała ona w samodzielnej gestii ministra sprawiedliwości.
Zob. K. Meus, Początki Sądu Obwodowego w Wadowicach w XIX w., w: Wadowice..., op. cit., s. 107.

4

Ograniczenie biogramów do tylko tych prezydentów i radców, którzy rozpoczęli swoje urzędowanie w Wado-
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Pracę kończy tabela przedstawiająca osoby zajmujące urząd prezydenta lub radcy
Sądu w Wadowicach5.
W ramach reform wymiaru sprawiedliwości przeprowadzonych w monarchii
na początku lat pięćdziesiątych XIX w. zdecydowano się ostatecznie na utworzenie
w Galicji dwóch okręgów apelacyjnych dla zachodniej i wschodniej części kraju,
odpowiednio z siedzibami w Krakowie i Lwowie. W miastach tych ustanowiono
wyższe sądy krajowe. Nadto w wybranych miastach powołano trybunały pierwszej
instancji. W Galicji Zachodniej, obok Krakowa, gdzie trybunał ten otrzymał nazwę Sądu Krajowego, ustanowiono sądy obwodowe z siedzibami w Nowym Sączu,
Rzeszowie i Tarnowie6. Ze względów finansowych nie zdecydowano się natomiast
na utworzenie sądów najniższej instancji, powierzono wykonywanie zastrzeżonego im sądownictwa urzędom mieszanym. Dopiero w roku 1868 zdecydowano się
na oddzielenie administracji od wymiaru sprawiedliwości i powołanie sądów powiatowych. Sąd taki został ustanowiony w Wadowicach. Po wprowadzeniu sądów
powiatowych wiele miast Galicji podjęło starania o utworzenie w nich trybunałów pierwszej instancji. Istnienie sądu obwodowego w danym mieście wiązało się
z prestiżem, ale też miało znaczenie praktyczne. Ustanowienie sądu zwiększało zatrudnienie, czyniło dla okolicznych mieszkańców łatwiejszym dostęp do wymiaru
sprawiedliwości, czy też wpływało na rozwój gospodarczy miasta. Nie dziwi zatem,
że również reprezentacja miasta Wadowice podjęła na początku lat siedemdziesiątych starania o powołanie w mieście sądu obwodowego. Działania wadowickiej gminy związane z uzyskaniem zgody na ustanowienie w mieście trybunału, a następnie budowa gmachu sądowego zostały bardzo dokładnie opisane we
wspomnianym na wstępie opracowaniu7, a także w dokumencie z epoki8. Niemniej
jednak sukces, jakim była zgoda cesarza na kreowanie w Wadowicach trybunału,
był rezultatem działań nie tylko reprezentacji miejskiej, ale też władz krajowych,
sądowych, powiatowych, ościennych gmin czy pojedynczych osób9. Stąd też w dalwicach w XIX w., wynika z faktu, że po roku 1900 radcami wadowickiego trybunału mianowano jeszcze ok.
kilkudziesięciu osób i przedstawienie sylwetek ich wszystkich przekraczałoby ramy opracowania.
5

Za podstawę przyjętego w tabeli okresu urzędowania uznano – tam, gdzie dało się to precyzyjnie określić – dzień mianowania lub przeniesienia. Wykaz ten, podobnie zresztą jak przedstawione w pracy biogramy, opracowane zostały na
podstawie akt osobowych prezydentów i radców znajdujących się w Archiwum Narodowym w Krakowie, dziennika
urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ogłoszeń zamieszczanych w wiedeńskiej i galicyjskiej gazecie urzędowej.

6

Zob. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości…, „Gazeta Lwowska”, 1855, nr 158, s. 629.

7

K. Meus, Początki Sądu Obwodowego w Wadowicach w XIX w., w: Wadowice…, op. cit., s. 109–121.

8
9

Zob. Budowa gmachu sądu, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2001, nr 6, s. 104–109.
Szczególne zasługi dla utworzenia trybunału pierwszej instancji w Wadowicach położył baron Józef Baum; zob.
K. Meus, Ojcowie założyciele nowoczesnych Wadowic cz. 1: Józef baron Baum Ritter von Appelshofen (1821-1883),
„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2012, nr 15, s. 29-55.
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szej części przedstawiony zostanie zarys działań tych instytucji nad ustanowieniem
w Wadowicach trybunału sądowego.
Najpewniej impulsem dla wadowickiej zwierzchności gminnej do podjęcia
z końcem 1873 r. starań o utworzenie trybunału pierwszej instancji była podjęta przez
Sejm Krajowy w grudniu tego roku uchwała. Sejm uznawał w niej potrzebę ustanowienia sądu obwodowego w każdym z byłych obwodów Galicji, ale za szczególnie
pilną sprawę uznał kreowanie trybunałów w kilku miastach, do których w zachodniej
części kraju zaliczył Wadowice10. Uchwała ta rozpoczęła pracę Wydziału Krajowego,
który po zapoznaniu się ze stanowiskiem władz lokalnych i krakowskiej apelacji miał
przedstawić swoją opinię. W sprawozdaniu przedstawionym Sejmowi w lutym 1875 r.
Wydział uznał, że z uwagi na odległości, stosunki przemysłowe i handlowe zachodzi
pilna potrzeba ustanowienia w okręgu Sądu Krajowego w Krakowie nowych trybunałów w Bochni i Wadowicach11. Podobne stanowisko w swoim sprawozdaniu zawarła
Komisja Prawnicza Sejmu12. Jej zdaniem za ustanowieniem w Wadowicach trybunału
przemawiało głównie położenie miasta. W przypadku bowiem jego kreowania mieszkańcy południowej i południowo-wschodniej części projektowanego okręgu sądowego mieliby tylko niewiele ponad 6 mil drogi13. Po przedłożeniu Wydziału Krajowego
i sprawozdaniu Komisji Prawniczej Sejm Krajowy powrócił do sprawy utworzenia
nowych trybunałów w maju 1875 r. Podjęta została wówczas uchwała, w której wyrażono potrzebę jak najrychlejszego powołania trybunału w Wadowicach, co miało
choć w części zaradzić potrzebom sądownictwa zachodniej części kraju14.
Oczywiście działaniom władz krajowych towarzyszyły zabiegi reprezentacji Wadowic oraz ościennych gmin i powiatów. Gmina Wadowice wystosowała kilka petycji
w sprawie utworzenia w mieście sądu obwodowego. Najpewniej pierwszą z nich była
petycja złożona w połowie stycznia 1874 r. do Sejmu Krajowego15. W dokumencie
tym reprezentacja gminna miasta Wadowice zwracała się do Sejmu o uznanie potrze10

Sejm galicyjski, „Dziennik Polski”, 1875, nr 291, s. 3.

11

Sprawozdanie Wydziału Krajowego w sprawie ustanowienia nowych trybunałów I instancyi w Zachodniej Galicyi,
Alegat 4, w: Alegata do Sprawozdań Stenograficznych z Szóstej Sesyi Trzeciego Peryodu Sejmu Krajowego Królestwa
Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z r. 1875, Lwów 1875, s. 5.

12

Sprawozdanie Komisyi Prawniczej w sprawie ustanowienia nowych trybunałów I instancyi w Galicyi Zachodniej,
Alegat 59, w: ibidem, s. 4.

13

Zdaniem Komisji Prawniczej Sejmu okręg przyszłego trybunału w Wadowicach winien obejmować powiaty
w Wadowicach, Myślenicach, Białej i Żywcu. Obejmowałby on zatem teren zamieszkały przez ponad 340 tysięcy
mieszkańców, co gwarantować miało, że w grupie tej znajdą się odpowiednie osoby do pełnienia funkcji w sądzie
przysięgłych, który tworzony był przy każdym trybunale pierwszej instancji. Ibidem.

14
15

28

Posiedzenia sejmowe, „Gazeta Narodowa”, 1875, nr 102, s. 1.
Zob. Stenograficzne Sprawozdania z Czwartej Sesyi Trzeciego Peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem w roku 1873–4, Lwów 1874, s. 38.
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by jak najrychlejszego ustanowienia trybunału w mieście i w tym celu wystosowanie
odpowiedniego przedłożenia do rządu wiedeńskiego16. W dokumencie wiele miejsca poświęcono porównaniom do planów utworzenia w okręgu Sądu Obwodowego
w Stanisławowie nowego trybunału w Kołomyi. Zdaniem radnych, mimo pewnych
różnic, także zachodnia część kraju potrzebowała nowego trybunału. Akcentowano
bliskość granicy ze Śląskiem Austriackim, w którym to kraju funkcjonowały dwa
trybunały pierwszej instancji. Oprócz petycji do Sejmu Krajowego reprezentacja
Wadowic kierowała pisma do Wydziału Krajowego17.
W tworzenie Sądu Obwodowego w Wadowicach zaangażowali się również
mieszkańcy byłego obwodu wadowickiego. W kwietniu 1874 r. do Ministerstwa
Sprawiedliwości wysłana została petycja podpisana przez kilka tysięcy mieszkańców dawnego cyrkułu wadowickiego, którzy domagali się od rządu ustanowienia
w Wadowicach sądu kolegialnego18. W połowie 1874 r. wystosowano do resortu
sprawiedliwości kolejne już pismo, w którym mieszkańcy ci domagali się utworzenia
trybunału. W dokumencie tym, zaczynającym się od słów Ludność wszystkich stanów
obwodu wadowickiego, pod którym znalazło się kilkadziesiąt nazwisk, domagano się
utworzenia trybunału19. Argumentowano, że to właśnie za przyczyną niedostatecznej
liczby sądów obwodowych w Galicji panuje powszechne w państwie przekonanie
o złym stanie sądownictwa w tym kraju koronnym. Petycję w sprawie ustanowienia trybunału w Wadowicach wnosiły też reprezentacje innych okolicznych miast,
jak choćby Jordanowa20. Należy przy tym wspomnieć, że w omawianym okresie
Ministerstwo Sprawiedliwości popierało, co prawda, pomysł utworzenia w Galicji
Zachodniej nowego trybunału, jednakże z siedzibą w Białej. I w tej sprawie reprezentacje byłego cyrkułu wadowickiego zabrały głos. W lipcu 1874 r. zwierzchność miasta
Myślenic wystosowała do resortu sprawiedliwości pismo, w którym informowano
o rozpowszechnianej w okolicy pogłosce o zamiarze utworzenia sądu kolegialnego
w Białej. Tym samym, jakby uprzedzając fakty, radni Myślenic sprzeciwiali się kreowaniu w tym mieście sądu obwodowego, co więcej – prosili ministra o poddanie ich
właściwości Sądu Krajowego w Krakowie na wypadek powołania trybunału w Białej.

16

Do Wysokiego Sejmu Królestw Galicyi i Lodomeryi z W. Ks. Krakowskim we Lwowie, Archiwum Narodowe
w Krakowie, zespół: C. K. Sąd Krajowy Wyższy w Krakowie (dalej: ANKr., SKWK), sygn. 29/438/24.

17

Zob. Wysoki Wydziale Krajowy, ANKr., SKWK, sygn. 29/438/24.

18

Petycya kilku tysięcy obywateli zamieszkałych w obwodzie wadowickim o zaprowadzenie sądu kolegialnego
siedzibą w Wadowicach, ANKr., SKWK, sygn. 29/438/24.

19

Wysokie ck Ministerium Sprawiedliwości, ANKr., SKWK, sygn. 29/438/24.

20

Prośba mieszkańców wiejskich z miasta Jordanowa w zachodniej Galicyi o ustanowienie siedziby c. k. sądu
kolegialnego w mieście Wadowicach, ANKr., SKWK, sygn. 29/438/24.
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Za optymalne rozwiązanie uznali jedynie oznaczenie siedziby nowego trybunału
w Wadowicach21.
Zabiegi te przyniosły oczekiwany rezultat i cesarz 8 września 1876 r. zezwolił
na utworzenie w Wadowicach trybunału pierwszej instancji22. Zgoda cesarza nie
oznaczała przy tym automatycznego wykreowania nowego sądu, gdyż zachodziła
przede wszystkim potrzeba przygotowania dla niego odpowiednich budynków, to
zaś oznaczało konieczność podjęcia przez reprezentację miejską rozmów z resortem sprawiedliwości i władzami sądowymi na temat zasad finansowania budowy
gmachów sądowych. Stąd też dopiero po finalizacji porozumień i faktycznym rozpoczęciu prac budowlanych minister sprawiedliwości wydał z końcem maja 1879 r.
rozporządzenie o ustanowieniu w Wadowicach Sądu Obwodowego23. Wznoszenie
budynków sądowych zostało niemal w całości ukończone jeszcze w 1881 r. i w tym
też roku przeniesiono do nich Sąd Powiatowy. Różne okoliczności, w tym epidemia
tyfusu panująca w krakowskich aresztach i brak środków finansowych na utworzenie
nowych posad, powodowały, że władze zwlekały z wyznaczeniem daty otwarcia Sądu
Obwodowego24. Dlatego termin otwarcia sądu wyznaczono ostatecznie dopiero na
1 maja 1882 r. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że już na kilka dni przed formalnym otwarciem trybunału w mieście wyraźnie zwiększył się ruch. Jedna z gazet
pisała, że dało się zauważyć przybywających do miasta nowych urzędników, którzy
załadowanymi wozami przywozili meble. Szczególnie zainteresowane widokiem
urzędników sądowych miały być wadowickie mieszczanki, a to z tej przyczyny, że
wielu z nich było jeszcze kawalerami25. Uroczyste otwarcie trybunału w Wadowicach
odbyło się w obecności władz sądowych, krajowych oraz miejscowych. Choć zwracano uwagę na ogromne znaczenie tego wydarzenia, to jednak wskazywano przy tym
liczne niedociągnięcia. Zaliczono do nich zbyt małą liczbę systematyzowanych posad
oraz małą praktyczność wzniesionego takim trudem budynku sądowego26. Pojawiały
21

Wysokie c. k. Ministerstwo, ANKr., SKWK, sygn. 29/438/24.

22

Sprawozdanie komisyi prawniczej o prośbach gmin miast Brzeżan, Stryja, Sanoka i Jasła wniesionych do L. 339,
418, 593 i 664 r. 1882 względem zaprowadzenia c. k. sądów obwodowych w tych miastach, Alegat 99, w: Alegata do
Sprawozdań Stenograficznych z Piątej Sesyi Czwartego Peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi
wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z r. 1882, Lwów 1882, s. 1.

23

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 27 maja 1879 r. tyczące się ustanowienia Sądu Obwodowego
Wadowickiego w królestwie galicyjsko-lodomeryjskim (Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie
Państwa Reprezentowanych, 1879, Nr 85).

24

O trybunale wadowickim, „Przegląd Sądowy i Administracyjny”, 1882, nr 2, s. 18.

25

Sąd Obwodowy w Wadowicach, „Urzędnik w połączeniu z Prawnikiem”, 1882, nr 10, s. 75.

26

Budynek nowego sądu, choć okazały, miał być mało funkcjonalny, znajdował się w nim bowiem nie tylko sąd,
ale też więzienie i szpital więzienny, nadto obok biur prezydialnych zlokalizowano biuro zarządu więzienia,
a jedna tylko sala rozpraw karnych zlokalizowana została od strony dziedzińca, ponadto nie była największych
rozmiarów. Zob. Wadowice dnia 7 maja, „Przegląd Sądowy i Administracyjny”, 1882, nr 19, s. 155.
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się także głosy, że nowy trybunał tylko w niewielkim stopniu odciąży w pracy Sąd
Krajowy w Krakowie27.
Formalnie otwarcie Sądu Obwodowego w Wadowicach poprzedzone zostało
ustaleniem etatów jego urzędników i dokonaniem nominacji na te stanowiska. Etat
obejmował przede wszystkim prezydenta, który kierował trybunałem i wykonywał
nadzór nad podległymi sobie sądami powiatowymi i więzieniem sądowym28. Nadto
trybunał tworzyli w odpowiedniej liczbie urzędnicy sądowi29, w tym radcy sądowi,
którzy w wadowickim Sądzie Obwodowym zajęli sześć etatów.
W związku z tym, że przygotowanie otwarcia trybunału leżało w gestii jego prezydenta, obsada tego stanowiska dokonana została już w marcu 1882 r. Pierwszym
prezydentem Sądu Obwodowego w Wadowicach został mianowany Jan Danecki.
Urodził się w Wilamowicach w 1831 r. Gimnazjum ukończył w Bochni i bezpośrednio po nim wstąpił do seminarium w Tarnowie. Przebywał w nim jedynie
rok, by następnie rozpocząć studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Ukończył je w 1856 r. i wstąpił do sędziowskiej służby przygotowawczej, którą
odbywał w prezydium Wyższego Sądu Krajowego w Krakowie. Po kilku latach
został adiunktem, a następnie zastępcą prokuratora państwa w Krakowie. Z chwilą
oddzielenia sądownictwa od administracji i ustanowienia w Galicji sądów powiatowych minister sprawiedliwości mianował go sędzią w Kolbuszowej. Po pewnym
czasie Danecki powrócił do Krakowa, by objąć tam urząd zastępcy nadprokuratora państwa. Po nominacji na radcę sądu krajowego otrzymał przydział do Sądu
Obwodowego w Rzeszowie. Tutaj dostrzeżono jego pracowitość, co zaowocowało
tym, że cesarz nadał mu Krzyż Kawalerski Orderu Franciszka Józefa. W 1875 r.
Danecki na własną prośbę przeniósł się do Tarnowa. W 1881 r. otrzymał nominację
na radcę apelacyjnego, ale formalnie nie objął tej posady wobec mianowania go
prezydentem nowo utworzonego sądu w Wadowicach. Ukoronowaniem kariery
27

Przyczyną takiego stanu rzeczy miała być praktyka zawierania kontraktów cywilnych przez mieszkańców powiatów położonych blisko granicy ze Śląskiem Austriackim w taki sposób, by w razie sporu był on poddany
pod właściwość Sądu Obwodowego w Cieszynie, który rozpatrywał sprawy szybciej i dokładniej od sądów
galicyjskich. Zob. Korespondencye, „Przegląd Sądowy i Administracyjny”, 1881, nr 8, s. 66–67.

28

W więzieniach sądowych funkcjonujących przy trybunałach pierwszej instancji osadzano co do zasady inkwizytów oraz skazanych przez ten sąd więźniów na karę więzienia nieprzekraczającą roku.

29

W monarchii austriackiej omawianego okresu etat sądów tworzyli urzędnicy sędziowscy, zwani również konceptowymi, i urzędnicy kancelaryjni, których nazywano także manipulacyjnymi. Do pierwszej grupy należeli nie tylko
sędziowie, ale też pomocnicy sędziów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracę w sądownictwie zaczynało się
od posad służby pomocniczej, do której zaliczano auskultantów, adiunktów sądowych oraz sekretarzy rady. Do
sędziów zaliczano z kolei prezydentów, wiceprezydentów, radców trybunału, sędziów powiatowych i wotantów.
Za wyjątkiem prezydentów i wiceprezydentów, których mianował cesarz, pozostała obsada posad sędziowskich
leżała w gestii ministra sprawiedliwości. Nadto cesarz nadawał tytuł radcy wyższego sądu krajowego i tytuł radcy
dworu lub tajnego radcy. Każdemu z tych tytułów sędziowskich odpowiadała przy tym odpowiednia klasa rangi
służbowej, co z kolei przekładało się chociażby na wynagrodzenie i dodatki funkcyjne lub aktywalne.
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było przyznanie mu w 1890 r. tytułu radcy dworu. Jan Danecki zmarł podczas
przewodnictwa rozprawie 19 września 1891 r. W nekrologu prezydenta galicyjska
gazeta urzędowa napisała, że zmarły odznaczał się zdolnościami, gorliwą pracą
i prawością charakteru30. Potwierdzeniem tego było niemal wzorowe prowadzenie
przez niego spraw prezydialnych wadowickiego Sądu. Mimo kalectwa – wcześnie
stracił wzrok na jedno oko, a na drugie widział bardzo słabo – prezydent osobiście
podejmował się przewodnictwa wielu rozprawom karnym31. Często dokonywane
przez niego wizytacje sądów w okręgu wadowickim doprowadzały tam do wysokiego poziomu orzecznictwa. Pośrednią zasługą prezydenta było doprowadzenie
do otwarcia w 1891 r. Sądu Powiatowego w Zatorze32, której to chwili jednak już
nie dożył. Prezydent cieszył się ogólnym szacunkiem i poważaniem. Dowodem na
to był jego pogrzeb, w którym licznie wzięli udział mieszkańcy miasta i sędziowie,
zaś na cmentarz w Wadowicach trumnę niosła miejscowa młodzież prawnicza.
Po śmierci prezydenta Daneckiego cesarz najwyższym postanowieniem z 6 grudnia
1891 r. mianował zwierzchnikiem wadowickiego trybunału urzędującego prokuratora
państwa w Rzeszowie Wilibalda Prussniga. Nowy prezydent był obcokrajowcem, a swoją karierę w służbie sądowej rozpoczynał od posady adiunkta w Dąbrowie. W kolejnych
latach pracował głównie w instytucjach prokuratury jako zastępca prokuratora państwa, a następnie nadprokuratora państwa w Krakowie. Wilibald Prussnig wadowickim
trybunałem kierował do 9 kwietnia 1899 r., kiedy cesarz nadał mu tytuł radcy dworu
i przeniósł na równorzędne stanowisko do Sądu Obwodowego w Brzeżanach33. Tam
urzędował do czerwca 1906 r., gdy przeszedł na własne żądanie w stan spoczynku,
otrzymując przy tej okazji Krzyż Kawalerski Orderu Leopolda. Prezydent Prussnig
zmarł w styczniu 1909 r. w podwiedeńskiej miejscowości Baden w wieku 68 lat34.
Następcą Wilibalda Prussniga cesarz mianował w czerwcu 1899 r. radcę krakowskiego Sądu Krajowego Józefa Kaisera35. Okres jego prezydentury nie odznaczał
się niczym wyjątkowym, ale w porównaniu z innymi galicyjskimi sędziami szczególnie interesująco przedstawiała się jego droga kariery zawodowej. Józef Kaiser
urodził się 14 kwietnia 1849 r. w Stanisławowie. Nauki gimnazjalne pobierał we

30

Jan Danecki, „Gazeta Lwowska”, 1891, nr 215, s. 4.

31

Tylko od stycznia 1891 r. do dnia swojej śmierci prezydent Danecki przewodniczył przeszło 300 sprawom karnym
o zbrodnie, rozpoznawanym przed wadowickim Sądem Obwodowym, oraz kilkudziesięciu rozprawom przed
sądem przysięgłych. Zob. Jan Danecki, „Prawnik”, 1891, nr 42, s. 332.

32

Zob. Otwarcie Sądu Powiatowego w Zatorze, „Prawnik”, 1891, nr 43, s. 341–342.

33

Część urzędowa, „Gazeta Lwowska”, 1899, nr 86, s. 1.

34

Kronika, „Gazeta Lwowska”, 1909, nr 6, s. 3.

35

Personalnachrichten, „Verordnungsblatt des k.k. Justizministeriums“, 1899, nr 29, s. 29.
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Lwowie, tam też na Uniwersytecie Franciszkańskim ukończył studia prawnicze
i uzyskał doktorat. W 1870 r. przystąpił do odbywania praktyki w lwowskim Sądzie Krajowym, a już po roku otrzymał posadę auskultanta w Dyrekcji Policji we
Lwowie36. W 1872 r. przeniósł się do stolicy państwa i mianowano go koncepistą przy tamtejszej Dyrekcji Policji. Po trzech latach zamieszkiwania w Wiedniu
Keiser powrócił do Galicji i został adiunktem sądu w Horodence. W kolejnych
latach pracował w Sądach Powiatowych w Drohobyczu i Glinianach. W 1883 r.
został przeniesiony do służby w sekretariacie Najwyższego Trybunału Sądowego
i Kasacyjnego w Wiedniu. Tam przebywał przez dwa lata, po czym Rząd Krajowy
w Bośni i Hercegowinie obsadził go na stanowisku prowizorycznego radcy Sądu
Obwodowego w Banja Luce. Przez trzyletni okres pobytu na Bałkanach Kaiser był
zastępcą prokuratora państwa. Następnie wrócił do Galicji i objął naczelnictwo
Sądu Powiatowego w Dynowie. W 1889 r. został radcą policyjnym w Krakowie,
a po czterech latach minister sprawiedliwości mianował go radcą Sądu Krajowego
w tym mieście. Pozostawał w nim do czasu objęcia prezydentury wadowickiego
Sądu Obwodowego w czerwcu 1899 r. Sądem tym kierował do stycznia 1904 r., gdy
odebrał nominację na radcę apelacyjnego. W czynnej służbie pozostawał do 1910 r.
Po zakończeniu pierwszej wojny światowej Józef Kaiser zamieszkał we włoskiej
miejscowości Zamet, gdzie najprawdopodobniej zmarł37.
Obsadzenie pierwszych posad radców przy wadowickim trybunale nastąpiło
2 kwietnia 1882 r.38 W tym dniu minister sprawiedliwości dokonał także nominacji na pozostałe posady urzędników sędziowskich, w tym personelu więziennego39.
Obsada utworzonych posad nowego trybunału potwierdziła jednak pojawiające się
w prasie informacje o tym, że na posady te zostaną w dużej części przeniesieni sędziowie orzekający z Krakowa40. Decyzja resortu, podyktowana bez wątpienia względami
finansowymi, była krytykowana, gdyż w sposób zasadniczy nie prowadziła do zamierzonego celu, jakim było odciążenie w pracy krakowskiego trybunału. Przeniesienie
kilku radców z Krakowa do Wadowic i niemianowanie w ich miejsce nowych powodowało obciążenie Sądu Krajowego, któremu ubyły trzy posady. Przy pierwszej obsadzie etatu radców trybunału w Wadowicach przeniesieni zostali bowiem z Krakowa

36

T. J. Kotliński, Zwierzchnicy sądownictwa galicyjskiego, Warszawa 2013, s. 141.

37

Józef Kaiser, Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół: Sąd Okręgowy w Krakowie (dalej: ANKr., SOK), sygn.
29/1989/14333.

38

Amtlicher Cheil, „Weiner Zeitung”, 1882, nr 77, s. 1.

39

Pierwszym zarządcą wadowickiego więzienia sądowego został mianowany Maksymilian Köhler, powołany na
to stanowisko z posady kancelisty przy Sądzie Krajowym w Krakowie.

40

Zob. Korespondencye, „Przegląd Sądowy i Administracyjny”, 1881, nr 22, s. 182.
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Sąd Obwodowy w Wadowicach (zbiory Muzeum Miejskiego w Wadowicach)

radcy: Stanisław Szpor41 oraz Klemens Pawłowicz42 i sekretarz rady przy apelacji, ale
posiadający już tytuł i charakter radcy sądu, Adolf Podwin43. Nadto radcami sądu
krajowego przy Sądzie Obwodowym w Wadowicach mianowani zostali: zastępca
prokuratora państwa w Krakowie Jan Lipka44, sędzia powiatowy w Wadowicach Karol

41

Stanisław Szpor urodził się w 1829 r. w Krakowie. Tutaj ukończył gimnazjum, a następnie studiował prawo
w Krakowie i Wiedniu. Auskultantem został mianowany w styczniu 1857 r. Od października 1869 r. był sędzią
przy Sądzie Powiatowym we Frysztaku, a po czterech latach przeniósł się do Dobczyc. Jako radca Sądu Krajowego
orzekał w Krakowie. W 1882 r. przez okres kilku miesięcy pozostawał na etacie radców Sądu Obwodowego
w Wadowicach. W grudniu 1886 r. cesarz mianował go radcą apelacyjnym, a w styczniu 1896 r. odznaczył tytułem radcy dworu. W stan spoczynku Szpor został przeniesiony na własne żądanie w roku następnym. Zmarł
30 XI 1906 r. we Lwowie. Zob. Stanisław Szpor, ANKr., SOK, sygn. 29/1989/14524.

42

Klemens Pawłowicz urodził się w 1831 r. w Stryju. Służbę w sądownictwie rozpoczął w 1857 r. Radcą sądu krajowego
dla Krakowa mianowany został w październiku 1873 r. Z tej posady w kwietniu 1882 r. przeniesiony został do Wadowic, gdzie orzekał do maja następnego roku. Po powrocie do Krakowa pracował w Sądzie Krajowym do czasu przejścia
w 1898 r. w stan spoczynku. Zmarł 31 V 1913 r. Zob. Klemens Pawłowicz, ANKr., SOK, sygn. 29/1989/14449.

43

Adolf Podwin urodził się ok. 1837 r. Na temat przebiegu jego służby zachowało się niewiele informacji. Przed nominacją w 1882 r. na radcę w wadowickim Sądzie Obwodowym pełnił obowiązki sekretarza przy krakowskim Sądzie
Krajowym. W Wadowicach pracował tylko kilka lat, po czym przeniósł się do Krakowa. W listopadzie 1888 r. cesarz
mianował go prezydentem nowo utworzonego Sądu Obwodowego w Jaśle, którym kierował do przejścia w stan
spoczynku w 1899 r. Zmarł w Krakowie 27 II 1904 r. Zob. Adolf Podwin, ANKr., SOK, sygn. 29/1989/8403.

44

Jan Lipka urodził się w 1839 r. w Wadowicach. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim
i w 1865 r. rozpoczął służbę w sądownictwie krajowym. W trzy lata później został adiunktem w trybunale
w Tarnowie. W 1872 r. otrzymał nominację na prowizorycznego zastępcę prokuratora państwa w Krakowie.
Z tej posady w 1882 r. przeszedł do pracy w Sądzie Obwodowym w Wadowicach, otrzymując przy tym tytuł
radcy sądu krajowego. W marcu 1890 r. cesarz nadał mu tytuł radcy apelacyjnego i przeniósł do Wyższego Sądu
Krajowego w Krakowie. W 1899 r. Lipka został radcą dworu przy wiedeńskim Najwyższym Trybunale Sądowym
i Kasacyjnym. Zmarł w Krakowie 16 VI 1917 r. Zob. Jan Lipka, ANKr., SOK, sygn. 29/1989/14382.
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Szurek45, zaś ostatnią z kreowanych posad otrzymał radca Sądu Krajowego w Tarnowie Michał Krzeczowski46. Ten ostatni zresztą przeniesiony został do Wadowic
na własne żądanie. O tym, że pierwsze mianowania miały charakter tymczasowy,
może świadczyć choćby osoba Stanisława Szpora, który przebywał w Wadowicach
tylko kilka miesięcy, a jego miejsce zajął Antoni Nowaczyński. Po roku odszedł też
Klemens Pawłowicz, a jego miejsce zajął Bartłomiej Cholewka. Z kolei miejsce Karola Szurka zajął w styczniu 1885 r. Apoloniusz Hankiewicz47. W następnych latach
kolejno posady radców przy trybunale w Wadowicach były obsadzane przez: Juliana
Tałasiewicza48, Karola Górę, Jana Pawłowicza49, Edwarda Seuchtera50, Henryka Ma45

Karol Szurek rozpoczynał karierę w galicyjskim sądownictwie od posady adiunkta w Sądzie Powiatowym w Chrzanowie. Po nominacji na sędziego powiatowego został w lipcu 1881 r. przeniesiony z Milówka do Wadowic. Przy
okazji otwarcia w tym mieście Sądu Obwodowego minister mianował go radcą sądu krajowego. W Wadowicach
Szurek pozostawał do stycznia 1885 r., gdy na własną prośbę przeniesiono go do Krakowa. W cztery lata później
został radcą apelacyjnym, a w lutym 1898 r. radcą dworu przy Najwyższym Trybunale Sądowym i Kasacyjnym
w Wiedniu. Orzekał w nim do czasu przejścia w stan spoczynku w 1904 r. Za swoje zasługi został przez cesarza
odznaczony Orderem Żelaznej Korony i Orderem Leopolda. Zmarł 3 VII 1911 r. w Krakowie. Zob. T. J. Kotliński,
Poczet sędziów krakowskich cz. XIV, „Krakowskie Zeszyty Sądowe”, 2014, nr 3, s. 54–55.

46

Michał Krzeczowski urodził się w 1833 r. w Świebodzinie. Do krajowej służby sądowej wstąpił na początku lat
sześćdziesiątych XIX w. Przez kilka lat był adiunktem w Oświęcimiu, a w roku 1873 został sędzią powiatowym
w Kętach. W marcu 1882 r. mianowano go radcą sądu krajowego i po miesiącu przeniesiono do trybunału
w Wadowicach. W sądzie tym orzekał do kwietnia 1886 r., kiedy przeniósł się do Krakowa. W następnym
roku otrzymał rangę radcy sądu wyższego. Michał Krzeczowski orzekał do czasu przejścia w stan spoczynku
w listopadzie 1898 r. Przy tej okazji od cesarza otrzymał tytuł i charakter radcy dworu. Zmarł 27 VI 1913 r. Zob.
Michał Krzeczowski, ANKr., SOK, sygn. 29/1989/14363.

47

Apoloniusz Hankiewicz urodził się w roku 1835 w powiecie zaleszczyckim. Ukończył studia prawnicze we Lwowie, a następnie służył w sądownictwie Księstwa Bukowiny. Przed wprowadzeniem w Galicji sądów powiatowych
pracował w urzędach powiatowych w Pilźnie, a następnie we Frysztaku. W listopadzie 1874 r. otrzymał nominację na sędziego powiatowego w Andrychowie. Po pięciu latach spędzonych w tym mieście został na własną
prośbę przeniesiony przez ministra do Sądu Powiatowego w Liszkach, skąd w styczniu 1885 r. przeprowadził
się do Wadowic, by tam objąć posadę radcy sądu krajowego. Przy wadowickim trybunale orzekał do listopada
1887 r., po czym został radcą Sądu Krajowego w Krakowie. Po trzech latach mianowano go radcą apelacyjnym.
W lutym 1901 r. przeszedł w stan spoczynku i przy tej okazji cesarz nadał mu tytuł i charakter radcy dworu.
Zmarł 4 VI 1915 r. w Brnie. Zob. Apoloniusz Hankiewicz, ANKr., SOK, sygn. 29/1989/14296.

48

Julian Tałasiewicz urodził się 14 II 1836 r. w Czudcu. Do gimnazjum uczęszczał w Rzeszowie oraz w Przemyślu,
a studia prawnicze ukończył we Lwowie. W roku 1859 wstąpił do sądowej służby przygotowawczej w Sądzie Krajowym we Lwowie. Adiunktem sądowym mianowano go w 1868 r. i przydzielono do pracy w trybunale w Tarnowie. Sędzią powiatowym w Bochni został mianowany w 1876 r. i pozostawał na tym stanowisku do kwietnia 1882
r., kiedy objął stanowisko sekretarza rady w krakowskim Sądzie Krajowym. Po sześciu latach uzyskał tytuł radcy
sądu krajowego i przydział do Sądu Obwodowego w Wadowicach. W mieście tym urzędował do sierpnia 1893 r.,
gdy cesarz mianował go prezydentem trybunału w Nowym Sączu. W tym samym roku Tałasiewicz otrzymał tytuł
i charakter radcy apelacyjnego. W stan spoczynku przeszedł na własne żądanie w maju 1898 r. Zmarł 2 VII 1909 r.
w Krakowie. Zob. Julian Tałasiewicz – prezydent, ANKr, SOK, sygn. 29/1989/8428; Julian Tałasiewicz, „Przegląd
Prawa i Administracji”, 1909, s. 792.

49

Jan Pawłowicz urodził się w 1837 r. w Stryju. Studia ukończył na Uniwersytecie Franciszkańskim we Lwowie. Jako
adiunkt służył w Andrychowie, zaś wraz z nominacją w 1879 r. na sędziego został przeniesiony do Sądu Powiatowego we Frysztaku. W kolejnych latach orzekał w Białej i Krzeszowicach. W listopadzie 1887 r. został radcą
Sądu Krajowego w Wadowicach. W stan spoczynku został przeniesiony w sierpniu 1890 r. Zmarł 25 XI 1921 r.
w Graboszycach. Zob. Jan Pawłowicz, ANKr., SOK, sygn. 29/1989/14448.

50

Edward Seuchter urodził się w 1838 r. w Sanoku. Do służby sądowej wstąpił w 1863 r. i przez kilka lat zajmował
posadę aktuariusza sądowego. W roku 1868 przy okazji organizacji sądów powiatowych w Galicji minister
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tusińskiego, Jana Wojnakiewicza51, Mieczysława Schötzela, Józefa Krzepelę52, Franciszka Sawickiego53, Dionizego Pogorzelskiego54 i Ludwika Miskyego55.
Dla obsady personalnej wadowickiego Sądu Obwodowego istotne znaczenie miał koniec lat dziewięćdziesiątych XIX w., gdy w związku z wprowadzeniem
w państwie nowych ustaw procesowych w ramach reformy kleinowskiej56 nastąpiło
powiększenie liczby etatów urzędników sędziowskich. Dzięki temu liczba radców
w Sądzie Obwodowym w Wadowicach zwiększyła się o pięć nowych posad. W 1897 r.

sprawiedliwości mianował go adiunktem w Sądzie Powiatowym w Ślemieniu. Po dwóch latach przeniósł się
do Sądu w Gorlicach, a w roku 1878 został sędzią powiatowym w Żywcu. Nominację na radcę Sądu Krajowego w Wadowicach otrzymał w listopadzie 1887 r. Przy trybunale tym orzekał do przejścia w stan spoczynku
w październiku 1899 r. Następnie uzyskał wpis na listę adwokatów i zamieszkał w Starym Sączu, gdzie aktywnie
działał w miejscowych strukturach Towarzystwa Szkoły Ludowej i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Zmarł
w latach trzydziestych XX w. Zob. Edward Seuchter, ANKr., SOK, sygn. 29/1989/14502.
51

Jan Wojnakiewicz urodził się w 1843 r. w miejscowości Chorzelów. Do służby sądowej wstąpił w 1868 r. Większość swojej służby spędził w Krakowie, gdzie był adiunktem i sekretarzem rady w Sądzie Krajowym. W grudniu 1890 r. został radcą w Sądzie Obwodowym w Wadowicach, a w lipcu 1897 r. cesarz nadał mu tytuł radcy
apelacyjnego. W krakowskim Wyższym Sądzie Krajowym orzekał do śmierci w 1906 r. Zob. Jan Wojnakiewicz,
ANKr., SOK, sygn. 29/1989/14558.

52

Józef Krzepela rozpoczął służbę w sądownictwie krajowym w 1870 r. od posady auskultanta. Po dziewięciu
latach został mianowany adiunktem w Chrzanowie, a w roku 1883 przeniósł się do Rzeszowa. W kolejnym roku
został sędzią w Ulanowie, gdzie odpowiadał za prowadzenie ksiąg gruntowych, otrzymując za tę pracę uznanie
resortowe. W grudniu 1890 r. minister sprawiedliwości mianował go radcą Sądu Krajowego w Wadowicach.
Przy trybunale tym orzekał do kwietnia 1893 r., gdy przeniósł się do Krakowa. W 1898 r. cesarz nadał mu tytuł
radcy apelacyjnego, w 1908 r. odznaczył go Orderem Żelaznej Korony trzeciej klasy. Zmarł 2 V 1909 r. Zob.
Józef Krzepela, ANKr., SOK, sygn. 29/1989/14270.

53

Franciszek Sawicki urodził się w 1841 r. w Żywcu. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Adiunktem sądowym w Leżajsku mianowany został w 1871 r. W 1881 r. przeniesiono go do Sądu Krajowego
w Krakowie i rok później otrzymał prawo głosu stanowczego w sprawach karnych. W grudniu 1883 r. został
mianowany sędzią w Sądzie Powiatowym w Głogowie, a po dwóch latach przeniósł się na równorzędny urząd
do Nowego Wiśnicza. Radcą sądu krajowego z przydziałem służbowym do Sądu Obwodowego w Wadowicach
mianowano go w kwietniu 1892 r. W trybunale tym orzekał do czasu przejścia w stan spoczynku w lipcu 1899 r.
Zmarł 24 X 1906 r. w Nowym Wiśniczu. Zob. Franciszek Sawicki, ANKr., SOK, sygn. 29/1989/14488.

54

Dionizy Pogorzelski urodził się 27 I 1848 r. w Krakowie. W rodzinnym mieście ukończył studia i uzyskał doktorat. Do służby sądowej wstąpił w 1872 r. W listopadzie 1876 r. został adiunktem w Białej. W kolejnych latach pracował w Rzeszowie i Wadowicach, a w roku 1885 został zastępcą prokuratora państwa w Tarnowie. Stąd w 1892
r. przeniesiono go do trybunału w Wadowicach, gdzie objął obowiązki radcy sądu krajowego. Po czterech latach
powrócił do Krakowa. W 1903 r. mianowano go wiceprezydentem Sądu Krajowego i kierownikiem sądu karnego.
W 1907 r. cesarz nadał mu tytuł radcy dworu. Kierował krakowskim sądem karnym do przejścia w stan spoczynku w 1911 r. Zmarł 13 I 1924 r. Zob. Dionizy Pogorzelski, ANKr., SOK, sygn. 29/1989/14462.

55

Ludwik Misky urodził się w 1847 r. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim i w roku 1871
rozpoczął praktykę w sądownictwie krajowym. W 1875 r. otrzymał nominację na adiunkta w Sądzie Powiatowym
w Strzyżowie, a po roku przeniósł się do Sądu Obwodowego w Nowym Sączu, gdzie niedługo uzyskał stanowczy
głos w sprawach cywilnych. W 1886 r. mianowano go sędzią dla Limanowej. Na tej posadzie zajmował się prowadzeniem ksiąg gruntowych, za co zyskał uznanie ministra sprawiedliwości. W czerwcu 1893 r. mianowano
go radcą w Sądzie Obwodowym w Wadowicach, w którym pracował do września 1899 r., kiedy przeniósł się
do Krakowa. W kolejnych latach awansował na radcę apelacyjnego, a w 1909 r. przy okazji przejścia w stan
spoczynku odebrał tytuł radcy dworu. Zmarł w Krakowie 13 VIII 1915 r. Zob. Ludwik Misky, ANKr., SOK,
sygn. 29/1989/14417.
Nazwa reformy obejmującej wprowadzenie w Austrii nowej procedury cywilnej i innych ustaw procesowych
pochodzi od nazwiska jej głównego autora prof. Franciszka Kleina.
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grono radców sądowych przy Sądzie Obwodowym powiększyło się o osoby Hieronima Błonarowicza57, Władysława Chodorowskiego58, Tadeusza Gutkowskiego,
Michała Palucha i Adolfa Raczyńskiego. W kolejnym roku mianowano radcami
sądu: Salomona Merza59, Juliusza Homolacza60. Kolejne znaczące zmiany w obsadzie
etatów radców wadowickiego trybunału miały miejsce w 1899 r. W tym czasie przeniósł się do Brzeżan prezydent Wilibald Prussnig oraz odeszło ze służby na skutek
przeniesienia lub przejścia w stan spoczynku kilku radców. Zwolnione w 1899 r. etaty
radców sądu krajowego objął jeszcze we wrześniu tego samego roku sekretarz Sądu
w Wieliczce dr Józef Grzebczyk61. Zastąpił on na tej posadzie najpewniej Ludwika
Miskyego. Grzebczyk orzekał w wadowickim Sądzie do marca 1902 r., kiedy z uwagi
na poważną chorobę psychiczną został przeniesiony w stan spoczynku, a w dwa lata
później sąd uznał go za umysłowo chorego i wyznaczył mu kuratora. Po roku 1899,
do przejścia sądownictwa w zarząd państwa polskiego, w wadowickim trybunale
orzekało jeszcze kilkunastu radców, jednakże z uwagi na ramy opracowania ich osoby
nie zostały przypomniane.
Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, że otwarcie w 1882 r. w Wadowicach Sądu Obwodowego spowodowało wzrost liczby zamieszkałych w tym mieście
prawników, i to nie tylko sędziów, ale też adwokatów. To właśnie oni przy inicjatywie
57

Hieronim Błonarowicz urodził się 16 XI 1858 r. w Nagyszollos. Pracę w krajowym sądownictwie rozpoczął
w 1884 r. od stanowiska auskultanta w Krakowie. Po mianowaniu na adiunkta przeniesiony został do Sądu Powiatowego w Białej, a w roku 1896 minister sprawiedliwości mianował go zastępcą prokuratora państwa przy trybunale w Tarnowie. Już w następnym roku został radcą sądu krajowego w Sądzie Obwodowym w Wadowicach. Po
trzech latach na własne żądnie przeniesiono go do Krakowa. Po kilku latach pracy w tym mieście i otrzymaniu
tytułu radcy wyższego sądu krajowego wyjechał do Wiednia, gdzie jako radca dworu orzekał w Najwyższym
Trybunale Sprawiedliwości. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej został sędzią Sądu Najwyższego. Zmarł
w Warszawie 31 X 1925 r. Zob. Hieronim Błonarowicz, ANKr., SOK, sygn. 29/1989/14216.

58

Władysław Chodorowski urodził się w 1849 r. w Kolbuszowej. Ukończył studia prawnicze w Krakowie. Do służby
sądowej wstąpił w 1874 r. i po roku został mianowany auskultantem w Tarnowie. W 1880 r. został adiunktem
w Wojniczu, a w 1892 r. sędzią przy Sądzie Powiatowym w Jordanowie. Przy okazji reformy sądownictwa cywilnego otrzymał we wrześniu 1897 r. nominację na radcę sądu krajowego w trybunale w Wadowicach. W stan
spoczynku na własną prośbę został przeniesiony w lipcu 1906 r. i przy tej okazji cesarz nadał mu tytuł i charakter
radcy wyższego sądu krajowego. Zmarł 9 II 1914 r. w Makowie. Zob. Władysław Chodorowski, ANKr., SOK, sygn.
29/1989/14232.

59

Salomon Merz urodził się 18 III 1846 r. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim i na tej
uczelni uzyskał doktorat. Przez wiele lat pracował w tarnowskim trybunale, gdzie był adiunktem, a następnie
sekretarzem rady. W 1898 r. został radcą sądu krajowego w Wadowicach i pozostawał w tym mieście do czasu
przeniesienia w 1903 r. do Tarnowa. We wrześniu 1909 r. został radcą apelacyjnym. Orzekał w Sądzie Obwodowym w Tarnowie do wybuchu pierwszej wojny światowej. Był w tym czasie radnym miejskim i członkiem rady
powiatowej. Zmarł w Tarnowie 15 XI 1918 r. Zob. Salomon Merz, ANKr., SOK, sygn. 29/1989/14411.

60

Juliusz Homolacz urodził się 1 I 1855 r. Do służby sądowej wstąpił w 1877 r. i wykonywał ją przy krakowskich
sądach. Adiunktem mianowano go w Sądzie Powiatowym w Mielcu, zaś jako sędzia powiatowy orzekał w Gorlicach. W marcu 1898 r. minister nadał mu tytuł radcy sądu krajowego i przydzielił do trybunału w Wadowicach. W lutym 1901 r. przeniósł się do Sądu Krajowego w Krakowie. Tam też zmarł 22 XII 1904 r. Zob. Juliusz
Homolacz, ANKr., SOK, sygn. 29/1989/14309.

61

Część urzędowa, „Gazeta Lwowska” 1899, nr 219, s. 1.
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prezydenta Daneckiego założyli ok. roku 1888 pierwsze w mieście stowarzyszenie
zawodowe prawników, które otrzymało nazwę Towarzystwa Prawniczego. Aktywność Towarzystwa wzrosła po dokonanym w lutym 1889 r. wyborze na stanowisko
prezesa radcy wadowickiego trybunału – Juliana Tałasiewicza. Podjęto wówczas
decyzję o stałym organizowaniu miesięcznych zebrań naukowych, na których – obok
odczytów62 – miano dyskutować nad stałymi porządkami obrad63. Wysoki poziom
prezentowanych odczytów i wzrost znaczenia zrzeszenia w krajowym środowisku
prawniczym spowodowały, że w roku 1890 Wydział Krajowy we Lwowie zwrócił się
do niego o wydanie opinii prawnej w sprawie projektowanych zmian w postępowaniu spadkowym i sierocym64. Systematycznie rosła też liczba członków stowarzyszenia, których w 1891 r. było już 7165.
Podsumowując, można bez wątpienia przyjąć, że ustanowienie w Wadowicach
trybunału pierwszej instancji przyczyniło się do rozwoju miasta i wzrostu jego
znaczenia w regionie. Sąd stworzył nowe miejsca pracy, doprowadził do wzrostu
liczby mieszkańców Wadowic, a to z kolei przełożyło się na urbanizację miasta.
Przybywające z całego okręgu sądowego do trybunału Wadowic strony sprzyjały
rozwojowi miejscowych stosunków gospodarczych i handlowych. Wydaje się, że
równie ważnym aspektem związanym z utworzeniem trybunału było umożliwienie mieszkańcom Wadowic brania bezpośredniego udziału w pracach wymiaru
sprawiedliwości przez współtworzenie sądu przysięgłych. Od chwili otwarcia wadowickiego Sądu Obwodowego do końca XIX w. orzekało w nim w różnych odstępach czasu kilkunastu radców sądowych, którzy stanowili mieszczańską elitę
intelektualną. Kilku z nich w przyszłości zostało zwierzchnikami sądów krajowych,
radcami dworu przy wiedeńskim Najwyższym Trybunale Sądowym i Kasacyjnym,
a jeden z nich nawet sędzią Sądu Najwyższego w Warszawie. Oni też współtworzyli
Towarzystwo Prawnicze w Wadowicach oraz angażowali się w działalność innych
istniejących w mieście instytucji społecznych, charytatywnych czy też kulturalnych.

62

Na temat zagadnień poruszanych na odczytach zob. Towarzystwo Prawnicze w Wadowicach, „Prawnik”, 1889,
nr 22, s. 199; Towarzystwo Prawnicze w Wadowicach, „Prawnik”, 1889, nr 35, s. 303; Towarzystwo Prawnicze
w Wadowicach, „Prawnik”, 1889, nr 45, s. 387–388.

63

Porządek obrad zebrania obejmował przygotowywane przez czterech stałych referentów informacje na temat
najnowszych ustaw państwowych i krajowych oraz projektów ustawodawczych i sprawozdania na temat nowych
orzeczeń w sprawach karnych i cywilnych wydanych przez wiedeński Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości. Zob.
Towarzystwo Prawnicze w Wadowicach, „Prawnik”, 1889, nr 15, s. 140.

64

Towarzystwo Prawnicze w Wadowicach, „Prawnik”, 1890, nr 52, s. 414–415.

65

Towarzystwa Prawnicze w Galicji, „Prawnik”, 1891, nr 26, s. 186.
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Wykaz prezydentów i radców Sądu Obwodowego w Wadowicach w latach 1882-1899
Prezydenci/radcy
Sądu Obwodowego w Wadowicach

Okres urzędowania
w Sądzie Obwodowym w Wadowicach

Hieronim Błonarowicz

11 IX 1897–VII 1900

Władysław Chodorowski

11 IX 1897–27 VII 1906

Bartłomiej Cholewka

3 V 1883–VIII 1888

Jan Danecki

23 III 1882–19 IX 1891

Maurycy Gilewski

VIII 1888–brak danych

Karol Góra

IV 1887–I 1892

Józef Grzybczyk

IX 1899–III 1902

Tadeusz Gutkowski

11 IX 1897–XI 1906

Apoloniusz Hankiewicz

I 1885–2 XI 1887

Juliusz Homolacz

III 1898–II 1901

Józef Kaiser

24 VI 1899–9 I 1904

Michał Krzeczowski

2 IV 1882–IV 1886

Józef Krzepela

2 XII 1890–4 VI 1893

Jan Lipka

2 IV 1882–6 III 1890

Henryk Matusiński

VI 1890–X 1892

Salomon Merz

VI 1898–VII 1903

Ludwik Misky

4 VI 1893–19 IX 1899

Antoni Nowaczyński

24 X 1882–2 XI 1887

Michał Paluch

11 IX 1897–30 I 1909

Jan Pawłowicz

2 XI 1887–23 VIII 1890

Klemens Pawłowicz

2 IV 1882–3 V 1883

Adolf Podwin

2 IV 1882–IV 1887

Dionizy Pogorzelski

1892–V 1896

Wilibald Prussnig

6 XII 1891–9 IV 1899

Adolf Raczyński

11 IX 1897–III 1905

Mieczysław Schötzel

brak danych

Franciszek Sawicki

IV 1892–20 VII 1899

Edward Seuchter

2 XI 1887–23 X 1899

Stanisław Szpor

2 IV 1882–24 X 1882

Karol Szurek

2 IV 1882–I 1885

Julian Tałasiewicz

4 IV 1886–30 VIII 1893

Jan Wojnakiewicz

2 XII 1890–4 VII 1897
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Summary
The Circuit Court of Wadowice.
The presidents and legal counsels of the Court (1882–1899)
The opening of Circuit Court in Wadowice took place in May 1882 and it constituted collective first tier tribunal for criminal and civil cases and appeal instance
for decisions of District Courts. This compilation completes current state of research
of the court. The creation of the tribunal in Wadowice was preempted by long-term
efforts of numerous institutions and individuals. Apart municipal representation
of Wadowice, the creation of circuit court was the subject of work in National Sejm in
Lviv, with commitment of court and district authorities and representatives of neighboring communes. Consequently, the emperor Franz Josef granted the creation
of circuit court in Wadowice. In the following years, the sources for financing court
premises were searched for and the talks with Ministry of Justice and authorities
of Kraków’s Appeal Court were held. Upon its completion in 1879 by the ordinance
of the Minister of Justice Wadowice was granted with new first tier tribunal. The
grand opening, following ongoing construction period, took place three years later.
With establishing of Circuit Court in Wadowice, the formerly filled court personnel followed. Foremost it consisted of justiciary and office workers. The compilation presents brief biographical notes of the Court Presidents and ruling Counselors
at Law since the creation of the tribunal in 1899. In addition, The Law Society of Wadowice was mentioned, without doubt the creation of which followed the establishing
of the Tribunal. It was the first professional association of lawyers.
Key words: circuit court, judiciary, judges, law society.
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Jarosław Krutak

Ludwik Dobija (1873-1944) –
niezwykłe losy posła z Galicji
Pamięci Władysława Górnego (1923-2015),
niestrudzonego kronikarza

Ludwik Dobija urodził się w Rybarzowicach 15 VII 1873 r. w wielodzietnej rodzinie Szczepana Dobiji i Marianny z Suchanków, właścicieli młyna wodnego1. Ród
Dobijów swymi korzeniami sięgał co najmniej połowy XVII w., a jego tradycyjnym
zajęciem było młynarstwo2.
Ojciec Ludwika był osobą szanowaną, mimo iż kondycja finansowa młyna nie
przedstawiała się najlepiej. Razem z żoną doceniali znaczenie edukacji i starali się
zapewnić dzieciom wykształcenie. Starszy brat Ludwika, Wojciech, ukończył z wyróżnieniem gimnazjum w Wadowicach, następnie studiował na Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt, wieńcząc karierę stopniem generalskim3. Także Ludwik już
Data ślubu rodziców Ludwika jest trudna do ustalenia, ponieważ najstarszy tom „Liber Copulatorum” w rybarzowickiej parafii pochodzi z 1859 r. Miało to miejsce prawdopodobnie ok. 1857 r. Dziećmi Szczepana i Marianny byli: Jan
Antoni (9 VI 1858-21 IX 1858), Wojciech Filip (21 IV 1859-10 II 1933), Katarzyna (3 IV 1863-17 I 1864), Julianna
(ur. 20 XI 1864), Karol (20 I 1866-15 V 1866), Agnieszka (ur. 24 XII 1866), Karol (ur. 3 XI 1868), Aniela (16 VI 187010 VIII 1870), Antoni (7 V 1871- 25 III 1872), Ludwik (ur. 15 VII 1873), Teresa (ur. 06 VIII 1874). Archiwum Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Rybarzowicach (dalej: APR), „Liber Natorum”, t. 2, 1846-1864;
t. 3, 1864-1893, b.p. W publikacjach dotyczących L. Dobiji spotykamy informację, że był on najmłodszym z dwanaściorga rodzeństwa. Zob. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927, red. H. Mościcki, W. Dzwonkowski, Warszawa
1928, s. 84; L. Słobosz, Jak Ludwik Dobija z Rybarzowic został posłem, „Podbeskidzie”, 1984, s. 47; J. Halama, Jak Ludwik
Dobija z Rybarzowic posłem został, „Kalendarz Beskidzki”, 1996, s. 134; J. L. Ryś, Beskidzki poseł, co jak cesarz dotrzymał
słowa, „Gazetka Gminna. Pismo samorządowe gminy Buczkowice”, 2001, nr 6; 2002, nr 1.

1		

2

Tobia Lenner, wymieniony w księgach parafii łodygowickiej w r. 1664, zapoczątkował nazwisko Tobija, bowiem
odtąd zamiast Lennerów pojawiają się osoby o nazwiskach Tobija lub Tobia. Od r. 1676 nazwisko Tobija nie powtarza się w zapisach, natomiast pojawiają się podobne do niego Dobia, Dobiia i Dobija. Zamiana wersji Tobija na
Dobija to efekt wpływów języka czeskiego, w XVII w. w tym języku Tobiaszów nazywano Dobeszami lub Dobiszami.
Zob. F. Kubica, Przypuszczalny rodowód nazwiska Dobija, „Język Polski” LIV, Kraków 1974, s. 52-53. Istniejące do
II wojny światowej trzy młyny w Rybarzowicach nieprzerwanie znajdowały się w rękach Dobijów. Jeden z tych
młynów, położony w dolnej części Rybarzowic w rejonie zwanym „na Borze”, był własnością Szczepana Dobiji. Zob.
Z. Rączka, Wody Żylicy w służbie człowieka, „Kalendarz Beskidzki”, 1980, s. 118-120; W. Górny, W cieniu starego
dębu. Rozwój gospodarczy Rybarzowic na przestrzeni wieków, Rybarzowice 2007, s. 37-41.

3

Wojciech Dobija – ur. 21 IV 1859 r. w Rybarzowicach, absolwent gimnazjum w Wadowicach (1878), Terezjańskiej
Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt (1881). Walczył w I wojnie światowej (dowódca 36 Pułku Piechoty [dalej:
PP] k. k. Landwehry w Kołomyi), ciężko ranny w XII 1914 r., resztę wojny spędził na stanowiskach administracyjnych.
W 1918 r. zgłosił się do Wojska Polskiego, przydzielony do rezerwy oficerskiej we Lwowie. Oficjalnie przyjęty do Wojska Polskiego 21 VIII 1919 r., następnie komendant Powiatowej Komendy Uzupełnień 49 PP w Kołomyi. 1 V 1921 r.
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w wieku sześciu lat rozpoczął naukę w szkole i była to prawdopodobnie jedna ze szkół
niemieckich w Bielsku lub Białej, ponieważ na terenie Rybarzowic i w pobliskich
Łodygowicach nie funkcjonowała jeszcze regularna placówka oświatowa4.
Po ukończeniu dwunastego roku życia Ludwik rozpoczął naukę w niemieckim
gimnazjum w Bielsku, lecz edukację zakończył niespodziewanie już w drugiej klasie.
Został wówczas obrzucony wyzwiskami z powodu swojego polskiego pochodzenia
przez syna jednego z bielskich fabrykantów, za co odwzajemnił się koledze epitetem
„ty niemiecka świnio” i wymierzył mu siarczysty policzek5. Po raz pierwszy ujawnił
się tutaj porywczy charakter Ludwika i od razu przyniósł negatywne skutki. Ludwik
został wyrzucony z gimnazjum i zakazano mu wstępowania do szkół na terenie
monarchii habsburskiej. Wydarzenie to mocno dotknęło młodego człowieka i sprawiło, że w przyszłości zaangażował się w rozwój polskiego szkolnictwa w zachodniej
Galicji. Poczucie krzywdy sprawiło, że Ludwik wpadł również na nierealny pomysł
– skargę na dyskryminację Polaków w niemieckich szkołach chciał złożyć osobiście
przed obliczem cesarza. Ludwik, oprócz impulsywnego charakteru, posiadał także
wyjątkowy upór i determinację, a to wystarczyło, by swój pomysł zrealizować.
Relegowany z gimnazjum rozpoczął trzyletnią naukę zawodu piekarza u mistrza
Polańskiego w Białej. Tam jednak był wykorzystywany do prac domowych i coraz
silniej marzył o podróży do Wiednia. W Dziedzicach, gdzie dostarczał wypieki,
przeniesiony w stan spoczynku w stopniu pułkownika. 26 X 1923 r. awansowany na stopień gen. brygady ze starszeństwem od 1 VI 1919 r. Poślubił Kazimierę z Iwińskich i został ojcem dwójki dzieci. Zmarł we Lwowie 10 II 1933 r.,
pochowany w Stanisławowie. W 1917 r. otrzymał tytuł szlachecki (von Kamieniec). Kawaler Orderu Żelaznej Korony
III klasy i Orderu Franciszka Józefa. Zob. P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939,
Warszawa 1994, s. 101-102; W. Górny, J. Krutak, Rybarzowice – z kart historii, cz. II, Rybarzowice 2010, s. 89-93.
4

Okres młodości L. Dobiji znany jest z przekazów rodzinnych. W latach 80. XX w. córka Ludwika Apolonia odbyła
rozmowę z historykiem L. Słoboszem, w której, opierając się na swojej pamięci i nielicznych dokumentach, opisała
życie swojego ojca. Efektem rozmowy był artykuł opublikowany przez Słobosza w czasopiśmie „Podbeskidzie”. Zob.
L. Słobosz, Jak Ludwik Dobija z Rybarzowic został posłem, op. cit., s. 47-51. Autor nie zweryfikował jednak uzyskanych
informacji i zamieścił je w artykule, myląc nawet imię swojej rozmówczyni, ponieważ nazwał ją Leopoldą (sic!). Co
więcej, artykuł stał się podstawą następnych publikacji na temat L. Dobiji. W 1996 r. J. Halama napisał bliźniaczy
artykuł, automatycznie powielając błędy Słobosza. Zob. J. Halama, Jak Ludwik Dobija z Rybarzowic posłem został, op.
cit., s. 134-138. Autor następnych artykułów – J. L. Ryś oparł się na publikacjach Słobosza i Halamy i powielił zawarte
w nich nieścisłości. Zob. J. L. Ryś, Beskidzki poseł, co jak cesarz dotrzymał słowa, op. cit. Nakreślony w wymienionych
artykułach życiorys L. Dobiji przedostał się do świadomości historycznej i funkcjonował przez wiele lat. Przykładem
może być biogram L. Dobiji w Słowniku Biograficznym Żywiecczyzny. Zob. Słownik Biograficzny Żywiecczyzny (dalej:
SBŻ), praca zborowa, t. II, Żywiec 1997, s. 59-60. Próbę krytycznego ujęcia postaci L. Dobiji podjął autor niniejszego
artykułu w swoich publikacjach. Zob. J. Krutak, Zarys dziejów kościoła i parafii w Rybarzowicach, Rybarzowice 2010,
s. 54-59; W. Górny, J. Krutak, Rybarzowice – z kart historii, op. cit., s. 67-88. Młodość i życie prywatne L. Dobiji prawdopodobnie nigdy nie zostanie w pełni poznane, bowiem podczas rozbiórki jego domu rodzinnego wiele dokumentów,
zdjęć i pamiątek zostało zniszczonych. Autor dziękuje Pani Monice Dobiji, prawnuczce Ludwika, za sprostowanie
wielu nieścisłości oraz udostępnienie nielicznych pamiątek rodzinnych.

5

L. Słobosz i J. Halama podają, że Ludwika sprowokował syn bielskiego przemysłowca Gustava Molendy. Jest to
mało prawdopodobne ze względu na różnicę wieku, bowiem starszy syn Molendy Oswald urodził się w 1878 r.,
a młodszy Otto dopiero w 1885 r. Zob. P. Kenig, Życie gospodarcze Bielska i Białej w latach 1848-1914, w: BielskoBiała. Monografia miasta, red. I. Panic, t. III, Bielsko od wojen śląskich do zakończenia I wojny światowej (17401918), red. nauk. W. Korzeniowska, Bielsko-Biała 2011, s. 186; http://nasiprzodkowie.blogspot.com/2013/08/
nowy-cmentarz-ewangelicki-w-bielsku.html [dostęp: 21 IX 2015 r.].
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dowiedział się, że przebiegająca tamtędy kolej prowadzi do naddunajskiej stolicy,
a widząc przypadkiem na wagonach pociągu napis „Tschernowitz – Wien”, zapamiętał kierunek jego odjazdu. W końcu Ludwik podjął ostateczną decyzję, porzucił
piekarnię i, nie żegnając się z rodziną, wyruszył w dziewięciomiesięczną podróż do
Wiednia. W drogę wybrał się nieprzygotowany, bez pieniędzy, bowiem niedawno
zmarł jego ojciec, pozostawiając rodzinny młyn w długach6.
Podróż odbywał piechotą, idąc wzdłuż torów kolejowych. W ten sposób przemierzył Śląsk i Morawy. Zatrzymywany przez żandarmów wyjaśniał, że idzie do
stolicy uczyć się fachu piekarza, na dowód czego pokazywał zabrany ze sobą fartuch, ponadto tłumaczył, że chce złożyć skargę Najjaśniejszemu Panu. W raportach
policji zatrzymania Ludwika odnotowywano jako „pielgrzymki do J.W. Cesarza”7.
Podróż obfitowała również w przygody. W okolicach Zlina na Morawach w ostatniej chwili uratował młodą dziewczynę przed nadjeżdżającym pociągiem – dziewczyna, przeganiając bydło przez tory, zaplątała się w sznury, na których prowadziła
zwierzęta8. Jej rodzice z wdzięczności zaproponowali Ludwikowi gościnę, wykupili
bilet kolejowy na dłuższy odcinek podróży i powierzyli go pod opiekę znajomym
kolejarzom. Ponieważ w okolicach Wiednia kontrole policyjne zdarzały się dość
często, a Ludwik nie posiadał dokumentów, kolejarze poradzili mu, by ostatni około 40-kilometrowy odcinek podróży odbył na piechotę. Doprowadził także swój
wygląd do porządku, by nie trafić do aresztu za włóczęgostwo9.
Pierwsze pieniądze w Wiedniu zarobił Ludwik u handlarza truskawek. Zaskarbił
sobie wdzięczność sprzedawcy, ostrzegając go, że tylne koło wozu, na którym wiezie
swój towar, niebezpiecznie zsuwa się z osi. Pieniądze przeznaczył na poprawę swojego wyglądu, wyprał odzież i wyruszył na poszukiwanie piekarzy, którzy dostarczali
swoje wypieki na cesarski stół. Ludwik umiał robić dobre wrażenie, przekonał do
siebie cenionego mistrza Plancka, który po krótkiej rozmowie zatrudnił młodego
czeladnika w swoim renomowanym zakładzie10.

6

7

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927, op. cit., s. 84; L. Słobosz, op. cit., s. 48; J. Halama, op. cit., s. 135;
J. L. Ryś, op. cit., 2001, nr 6.
J. L. Ryś, op. cit., 2001, nr 6.

8

L. Słobosz i J. L. Ryś podają, że wydarzenie to miało miejsce w okolicach Gottwaldova. Miasto Zlin funkcjonowało
pod nazwą Gottwaldov w latach 1949-1989, nie jest zatem właściwe używanie nazwy Gottwaldov w odniesieniu
do II poł. XIX w. Zob. Encyklopedia powszechna, t. 6, Warszawa 2007, s. 656.

9

L. Słobosz, op. cit., s. 48; J. Halama, op. cit., s. 135; J. L. Ryś, op. cit., 2001, nr 6.

10

L. Słobosz, J. Halama i J. L. Ryś podają, że mistrz piekarski w Wiedniu, u którego L. Dobija znalazł zatrudnienie,
nosił nazwisko Elsner. Tymczasem w biogramie L. Dobiji zamieszczonym w cytowanej już publikacji Parlament
Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927 (s. 84) ów nadworny piekarz nazywa się Planck. Biogram powstał za życia
L. Dobiji, który zapewne sam udzielał autorom informacji, bądź autoryzował swoją notę biograficzną, dlatego
tę wersję uznałem za bardziej wiarygodną.
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Zdeterminowany Ludwik, choć pobierał symboliczne wynagrodzenie, pracował sumiennie, czym
zyskał sympatię pracodawcy. Dostarczanie wyrobów
do cesarskiego pałacu umożliwiło mu swobodne
poruszanie się po pomieszczeniach gospodarczych,
a jednocześnie stwarzało dobrą okazję do poznania
otoczenia pałacu oraz ustalenia, gdzie i kiedy cesarz
udaje się na spacery. Po przeprowadzeniu obserwacji
i wcześniejszych przygotowaniach Ludwik zdecydował
się na kolejny ryzykowny krok w swoim życiu, urzeczywistniając jednocześnie swoje marzenie. Pewnego
dnia, po dostarczeniu wypieków, za pomocą grubych
rękawic wspiął się na osłonięty krzewami fragment Ludwik Dobija (1873 - 1944)
ogrodzenia, przeskoczył na teren cesarskich ogrodów
i zaszył się w zaroślach. Gdy zgodnie ze zwyczajem Franciszek Józef odbywał spacer,
Ludwik, chcąc zwrócić na siebie uwagę, zaczął naśladować odgłosy ptaków. Cesarz
nie okazał zdziwienia z powodu nieoczekiwanego spotkania, co więcej, ubawił go
sposób, w jaki Ludwik naśladował ptaki, wyraził nawet uznanie dla jego talentu.
Następnie już oficjalnym tonem zapytał o cel niezwykłej wizyty. Ludwik z przejęciem
opowiedział swoją historię i wyjawił prawdziwy powód przybycia do Wiednia. Cesarz
wysłuchał swego poddanego, uznał jednak, że spotkanie w takich okolicznościach nie
może mieć charakteru audiencji. Na wizytówce podał mu datę i godzinę właściwego
spotkania, po czym ujął dłoń wzruszonego Ludwika i odprowadził przed płacową
bramę. Kiedy straże oddały cesarzowi honory, do świadomości chłopaka z Rybarzowic dotarła waga czynu, jakiego dokonał, i już zupełnie roztrzęsiony rozpłakał się11.
W piekarni Plancka nikt nie chciał wierzyć Ludwikowi, gdy ten opowiedział,
w jaki sposób spotkał Franciszka Józefa. Dopiero gdy pokazał wizytówkę z herbem
Habsburgów, sam właściciel zaangażował się w przygotowania do audiencji. Kupiono Ludwikowi garnitur i w oznaczonym dniu odprowadzono pod bramy pałacu.
Cesarz przyjął młodego człowieka życzliwie. Wysłuchał skargi na sytuację polskiego
szkolnictwa, wyraził jednocześnie radość, że tak długa podróż z Galicji do Wiednia
znalazła szczęśliwe zakończenie. Następnie wyjaśnił, że monarchia austro-węgierska
stanowi mieszankę wielu narodowości, a system szkolnictwa jest aktualnie przedmiotem reformy. Na pytanie cesarza, czy ma jakieś życzenie, Ludwik poprosił o to, by
wybudowano szkołę w rodzinnych Rybarzowicach, czym zaimponował Franciszkowi
11

J. L. Ryś, op. cit., 2002, nr 1.
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Józefowi. Monarcha obiecał, że po ukończeniu budowy szkół niemieckich w ramach
przeprowadzanej reformy przychyli się do wyrażonej prośby, ponadto nakazał zwrócić Ludwikowi koszty podróży do Wiednia, bowiem uznał, że wyprawa miała na
celu interes społeczny. W międzyczasie policja zasięgnęła informacji o Ludwiku,
wiedziano więc, że jego rodzinny majątek jest zadłużony. Polecenie cesarskie miał
wykonać bardzo uczciwy i sumienny urzędnik12.
Po audiencji Ludwik powrócił do mistrza Plancka, gdzie kontynuował naukę
zawodu. W Wiedniu ukończył także kursy: pszczelarski, zapylania kwiatów i hodowli pstrąga. Był aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń, zaś szczególnie mocno
zaangażował się w działalność Partii Chrześcijańsko-Społecznej, na czele której stał
burmistrz Wiednia Karl Lueger13. W organizacji tej brał tak czynny udział, że po
roku został aresztowany i skazany na 6 miesięcy więzienia oraz roczne wydalenie
z Wiednia. Ludwik uniknął jednak kary, gdyż przy pomocy przyjaciół zbiegł na
Węgry i przebywał tam do czasu amnestii. Po powrocie do stolicy nadal prowadził
aktywną działalność związkową i nad Dunajem spędził jeszcze dziewięć lat14. Gdy
ukończył 21. rok życia, odbył służbę wojskową w 56 Pułku Piechoty, a szeregi armii
opuścił po roku w stopniu starszego żołnierza. W koszarach miał odwiedzać go ów
sumienny cesarski urzędnik i ojciec chrzestny dziewczyny uratowanej w Zlinie15.
Po powrocie do Rybarzowic Ludwik Dobija rozpoczął starania, by rodzinny
młyn wydobyć z długów. Założył także rodzinę, poślubiając 23 VIII 1897 r. niepeł12

Opis audiencji dokonany przez L. Słobosza, J. Halamę i J. L. Rysia wymaga kilku sprostowań. Wszyscy oni podają, że
w ramach rekompensaty za podróż do Wiednia wypłacono Ludwikowi z kasy cesarskiej 25 dukatów. W latach 18571892 podstawową jednostką monetarną w Austrii był gulden (znany jako floren lub złoty reński), który dzielił się na 100
krajcarów, zwanych w Galicji centami. Złote dukaty wybijane w tym czasie używane były jedynie jako środek wymiany
towaru na podstawie wartości kruszcu. Mimo swojego nominału te złote monety nie posiadały wartości pieniężnej.
Zob. J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001, s. 593-594. L. Słobosz i J. L. Ryś informują, że owym
sumiennym urzędnikiem, który miał czuwać, by obietnice Franciszka Józefa zostały dotrzymane, był niejaki baron von
Wetschera (Vetsera?). W tym czasie członkiem dworu cesarskiego był baron Albin Johannes von Vetsera, ale nie o jego
osobę tu chodzi, bowiem jako dyplomata zmarł w Kairze w 1887 r. Nie jest możliwe również, aby świadkami rozmowy
Ludwika z cesarzem byli synowie Albina, bowiem starszy Ladislaus zmarł w 1881 r., natomiast młodszy Franz Albin
był niemal rówieśnikiem Ludwika (ur. 1872 r.). Innych osób z otoczenia cesarza o nazwisku Vetsera (Wetschera) nie
udało się ustalić. Zob. http://www.geni.com/people/ Albin-Johannes-von-Vetsera/60000000 15895951627 [dostęp: 24 IX
2015 r.]. Wspomniani trzej autorzy podają również, że po ukończeniu 24. roku życia cesarz w myśl obietnicy mianował
Ludwika posłem do parlamentu. Zatem Ludwik miałby zostać posłem już w 1897 r. Nie jest to zgodne z prawdą, bowiem
po raz pierwszy zasiadł on w ławach Rady Państwa z wyboru w 1907 r. Zob. J. Buszko, Polacy w parlamencie wiedeńskim
1848-1918, Warszawa 1996, s. 426; Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927, op. cit., s. 84; Kto był kim w Drugiej
Rzeczypospolitej, red. nauk. J. M. Majchrowski, Warszawa 1994, s. 264-265; SBŻ, op. cit., s. 59-60; biogram L. Dobiji zob.
https://bs.sejm.gov.pl/F/HNUGKGTMHN9QILR1UDD3AAREBAI1SAC88I82G3MBR92LC8RFM86212?func=fu
ll-setset&set_number=283709&set_entry=00 0001&format=999 [dostęp: 24 IX 2015 r.]. Ponadto L. Słobosz podaje, że
L. Dobija został w Wiedniu członkiem klubu poselskiego „Duma” (sic!). Zob. L. Słobosz, op. cit., s. 50.

13

SBŻ, s. 59; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, op. cit., s. 264.

14

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927, op. cit., s. 84.

15

Ibidem. J. L. Ryś i J. Halama piszą, że Ludwik służbę wojskową odbył w Wiedniu, tymczasem 56 PP stacjonował
w Wadowicach. Zgodnie z obowiązującą w c.k. armii zasadą terytorialności żołnierze danego powiatu trafiali
do tego samego pułku. Rybarzowice, leżące w powiecie bialskim, podlegały pod obszar rekrutacyjny 56 PP. Zob.
M. Baczkowski, Pod czarno-żółtymi sztandarami, Kraków 2003, s. 51.
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noletnią wówczas Julię z domu Maślonka16. Małżeństwo, mimo kilku „zakrętów
życiowych”, okazało się trwałe i doczekało sześcioro potomstwa17.
Doświadczenia wiedeńskie sprawiły, że Ludwik mocno zaangażował się w działalność polityczną w rodzinnych stronach. Wstąpił do Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego, utworzonego przez ks. Stanisława Stojałowskiego, wybitnego budziciela świadomości politycznej chłopów. Stronnictwo to propagowało ideę solidaryzmu
społecznego, opierało się na społecznej nauce Kościoła, ponadto w swoim programie zakładało zjednoczenie narodu, uświadomienie mas ludowych, demokratyzację prawa wyborczego i rozwój samorządów18. Ludwik szybko stał się bardzo aktywnym członkiem Stronnictwa i bliskim współpracownikiem ks. Stojałowskiego.
Razem z charyzmatycznym kapłanem objeżdżał miejscowości w powiecie bialskim
i brał udział w licznych spotkaniach z mieszkańcami. Na pierwszy ślad działalności
Ludwika natrafiamy 11 VII 1899 r., kiedy przemawiał na wiecu w Buczkowicach
i [- -] rozwodził się nad stanem politycznym Austrii, narzekając, że parlamentaryzm
upadł. Że [- -] niezgoda i kłótnia stronnictw parlamentarnych zmusiła rząd do zamknięcia parlamentu19.
Z czasem kariera polityczna Ludwika Dobiji zaczęła przyspieszać. Na początku
XX wieku został członkiem Rady Gminnej w Rybarzowicach, a w 1902 r. został
wybrany do Rady Powiatowej w Białej jako przedstawiciel gmin wiejskich. W tym
samym roku wszedł w skład bialskiej Rady Szkolnej Okręgowej20. Działając w partii
ks. Stojałowskiego, pomagał w utworzeniu domu polskiego w Bielsku, następnie
wszedł w skład Komitetu Obchodu Grunwaldzkiego, gdyż pod taką nazwą zorganizowano otwarcie tej placówki polskości w niemieckim Bielsku, co miało miejsce
19 X 1902 r.21 Dwa lata później został członkiem rady nadzorczej „Spółki Ochrony
i Pomocy Narodowej”, będącej rodzajem organizacji charytatywnej22. Za swój główny
cel Dobija postawił sobie poprawę stanu szkolnictwa w powiecie bialskim i powiatach
16

Ojciec Julii, Jan Maślonka, wyraził pisemną zgodę, by jego córka mogła zawrzeć związek małżeński. APR, „Liber
Copulatorum”, t. 1, 1859 – 1902, b.p.

17

Dziećmi Ludwika i Julii byli: Maria (ur. 1 VIII 1898), Antoni Stanisław (ur. 9 IV 1900), Agnieszka Wanda –
używająca drugiego imienia (ur. 18 II 1903), dziecko urodzone jako martwe – nie ochrzczone (ur. 25 II 1905),
Apolonia (ur. 31 XII 1905) oraz Bolesław Julian (ur. 27 XII 1908). APR, „Liber Natorum”, t. 3, 1864-1893; t. 4,
1893-1906; t. 5, 1906-1943, b.p. Według przekazów rodzinnych L. Dobija miał także nieślubne dzieci.

18

A. Zakrzewski, Od Stojałowskiego do Witosa, Warszawa 1988, s. 14-15.

19

Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANK), C.K. Starostwo w Białej, sygn. 388, Sprawozdanie ze spotkania
ks. Stojałowskiego i L. Dobiji z mieszkańcami Buczkowic, s. 151.

20

Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1902 (dalej: SKGL), Lwów
1902, s. 306.

21

Obchód grunwaldzki oraz otwarcie i poświęcenie domu polskiego w Bielsku, „Wieniec-Pszczółka”, 31 VIII 1902, nr 35.

22

Kronika. Bielsko- Biała, „Wieniec-Pszczółka”, 21 VIII 1904, nr 31.

47

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

sąsiednich. Już na początku swojej pracy w Radzie Szkolnej Okręgowej informował
czytelników „Wieńca-Pszczółki” (pisma ks. Stojałowskiego) następująco: Gminy
wiejskie powiatu bialskiego mogą się we wszelkich sprawach tyczących szkoły zwracać
do p. Ludwika Dobiji, który [- -] został wybrany także na członka do Rady szkolnej
okręgowej. P. Ludwik Dobija z chęcią oddaje się na usługi każdej gminie i prosi, aby
mu wszelkie zażalenia w sprawach szkolnych, tyczących czy to gmin, czy pojedynczych
ludzi, posyłać do Rybarzowic [- -]23.
Na polu oświaty Dobija napotkał dwóch wrogów. Jednym byli zacofani chłopi, drugim opór Niemców mających duże wpływy w radzie powiatowej. Pierwsi uważali,
że szkoła odciągnie dzieci od prac w gospodarstwie, natomiast Niemcy obawiali się rozbudzenia polskości i świadomości społecznej mieszkańców. Opór przed
utworzeniem szkoły napotkał m.in. w rodzinnej miejscowości. W Rybarzowicach
jedynym budynkiem, w którym dzieci mogłyby się uczyć, był dom gminny zaadoptowany na karczmę. Ta jednak była dzierżawiona przez żydowską rodzinę Juckerów,
a zyski z dzierżawy zasilały konto rady gminnej. Ówczesny wójt nie chciał wypowiedzieć umowy, wobec tego Ludwik Dobija i jego zwolennicy zaczęli bojkotować
posiedzenia rady. Dobija posunął się jednak dalej i umiejętnie podburzył mieszkańców. Z relacji prasowej wiemy, że jednego święta ludzie zebrali się przed lokalem
i urządzili ogromne gwizdanie, którego Jucker tak się przeraził, że zerwał kontrakt
z wójtem zawarty i wyniósł się co prędzej z wszystkimi flaszkami i beczkami do innej wsi24. Zwolennicy szkoły wygrali, ale w sposób, który nie przyniósł im chwały.
Trzech organizatorów zajścia, w tym L. Dobija, trafiło za wywołanie awantury przed
oblicze sądu w Wadowicach. Sąd okazał się łaskawy, oczyścił z zarzutów Ludwika
i jednego z mieszkańców, trzeciemu zaś wymierzył osiem dni aresztu za wybicie
szyb25. Szkoła w Rybarzowicach została utworzona 4 XI 1906 r.26
Na forum rady powiatowej Dobija prezentował równie bojowe nastawienie, ale
też skutecznie forsował sprawy polskiego szkolnictwa. Pomimo oporu niemieckich
członków rady zdobywał fundusze na budowę szkół i rozwój instytucji gminnych na
terenie powiatu. Do głośnej kłótni z niemieckimi adwersarzami doszło 3 X 1907 r.
Rada miała wówczas uchwalić odstąpienie gruntu dla Towarzystwa Szkoły Ludowej
(TSL) pod budowę polskiego Seminarium Nauczycielskiego. Na skutek gwałtownej
mowy radnego z Rybarzowic Niemcy opuścili posiedzenie rady, która z powodu

23

Głoście się w sprawach szkolnych, „Wieniec-Pszczółka”, 11 V 1902, nr 19.

24

Kronika. Pozbyli się żyda, „Wieniec-Pszczółka”, 15 XI 1903, nr 44.

25

Ibidem.

26

Kronika. Uroczystość w Rybarzowicach, „Wieniec-Pszczółka”, 9 XII 1906, nr 49.
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braku wymaganej większości musiała zakończyć obrady27. Niemniej Seminarium
i Prywatne Gimnazjum Realne zostało otwarte w Białej 1 IX 1908 r. pod egidą TSL28.
Sukcesy w bialskiej Radzie Powiatowej, coraz większa popularność wśród
mieszkańców oraz zaufanie, jakim obdarzał Ludwika ks. Stojałowski sprawiły, że
w 1907 r. Dobija wziął udział w wyborach do parlamentu wiedeńskiego (Rady Państwa). Rozwinął w tym celu aktywną kampanię wyborczą, objeżdżał okoliczne miejscowości i przekonywał niezdecydowanych, wykorzystując w tym celu umiejętnie
swój talent oratorski. Na przykład podczas wiecu w Godziszce [- -] naprzód zbijał
zarzuty czynione przeciw niemu, potem obiecał pracować w kierunku narodowym,
dla robotników i włościan. [- -] Swą ognistą mową tak potrafił wzruszyć serca ludu,
że niejednemu zabłysła łza w oku. To też otrzymał huczne brawa i oklaski. Na końcu
obiecał dotrzymać wierności stronnictwu i pracować w pierwszym rzędzie dla powiatu
bialskiego z wszystkich sił29. Prowadzona z rozmachem kampania wyborcza zakończyła się pełnym sukcesem. Dobija zwyciężył w okręgu nr 36, obejmującym Białą –
Oświęcim – Kęty – Andrychów. W pierwszej turze (17 V 1907 r.) uzyskał miażdżącą
przewagę, otrzymując 6887 głosów, drugi wynik osiągnął również stojałowczyk – ks.
Stanisław Hanusiak, proboszcz z Poręby Wielkiej – 3789 głosów. Porażkę ponieśli: socjaldemokrata dr Daniel Bernard Gross z Białej – 3002 głosy i ludowiec Jan
Kubik z Janowic, niemal osobisty wróg Ludwika Dobiji – 2256 głosów. Franciszek
Kramarczyk z Osieka uzyskał zaledwie 285 głosów30. W drugiej turze (28 V 1907 r.)
27

Przebieg obrad znalazł oddźwięk w prasie sympatyzującej z ruchem chrześcijańsko-ludowym: I do tej dyskusji zgłosił
się jako pierwszy do słowa p. Ludwik Dobija i w przekonujący sposób usiłował zebranych korzystnie do tego projektu
usposobić [- -]. Po L. Dobiji mówił Niemiec dr Reich, usiłując osłabić korzystne wrażenie mowy Ludwika Dobiji [- -].
Naiwnie też wyglądało twierdzenie p. Reicha, że [- -] nie rozchodzi się tutaj o dobro ludu, lecz o inne cele polityczne
T. S. L. [- -] Powtórnie poprosił o głos Ludwik Dobija i podrażniony grą Niemców w ciuciubabkę, wyrżnął Niemaszkom takie verba veritatis, że się gromadnie wynieśli. Niemcy chcąc posła zbić z tropu, zaczęli wołać, by tak głośno
nie mówił, na co p. Dobija im odpalił: „ja mam dzięki Bogu silny głos, bym bronił słuszności, a wy macie uszy, byście
słuchali”. Zarzucił im dalej, że Niemcy tak w Białej jak w Bielsku ciągną w stronę „Los von Oesterreich”, popierając
hakatystyczne „Gustaw Adolf Vereiny”, które tak w Wilamowicach, Hałcnowie, Lipniku i Białej nie tylko popierają
sprawę luterską w naszych katolickich stronach, ale i germanizują nasze dzieci, usiłując wszczepić jad szowinizmu
narodowego. [- -] „Prawda w oczy kole”- mówi także przysłowie stare i na odchodnem już we drzwiach wołał jeszcze p. Dobija do wychodzących z sali Niemców: „wy sobie możecie wychodzić albo nie, my i tak nie tylko polskie
seminaryum, ale i polskie gimnazyum w Białej zbudujemy!” Ponieważ po opuszczeniu sali przez Niemców Rada nie
miała kompletu, przeto marszałek zamknął posiedzenie. Niemcy byliby i tak wyszli ze sali przy głosowaniu, a zatem
cześć p. Dobiji, że im przynajmniej prawdę powiedział. Zob. Niemcy uszli, ale prawdę usłyszeli!, „Postęp”, 13 X 1907,
nr 45; por. Korespondencya. Z Białej, „Gwiazdka Cieszyńska”, 12 X 1907, nr 82; Kronika. Biała, „Dziennik Cieszyński”,
8 X 1907, nr 230; Kronika. Bielsko-Biała, „Wieniec-Pszczółka”, 13 X 1907, nr 39.

28

J. Polak, Biała w epoce nacjonalizmów 1889-1908, w: Bielsko-Biała. Monografia miasta, op. cit., t. II, Biała od
zarania do zakończenia I wojny światowej (1918), J. Polak, P. Kenig, Bielsko-Biała 2011, s. 492.

29

Ruch przedwyborczy, „Wieniec-Pszczółka”, 21 IV 1907, nr 16.

30

Wybory do Izby poselskiej Rady państwa w Galicji, „Gazeta Lwowska”, 19 V 1907, nr 114, s. 5. W wielu miejscowościach
L. Dobija otrzymał niemal wszystkie głosy: w Rybarzowicach 355, natomiast konkurenci razem zaledwie 6, w Czańcu
wynik ten wynosił 241 do 3, w Roczynach – 206 do 2, w Targanicach – 337 do 13, w Szczyrku – 505 od 5, w Sułkowicach – 301 do 3, w Inwałdzie – 347 do 37, natomiast w Rzykach otrzymał wszystkie 299 głosów. Z kolei w Jawiszowicach
otrzymał zaledwie 3 głosy, podczas gdy konkurenci – 218. Zob. Ruch wyborczy!, „Wieniec-Pszczółka”, 26 V 1907, nr 20.
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Ludwik pokonał wyraźnie między innymi Ignacego Daszyńskiego i otrzymał łącznie
7948 głosów. Konkurenci otrzymali odpowiednio: ks. Hanusiak – 3403 głosy, Ignacy
Daszyński – 3217 głosów, natomiast Jan Kubik – 793 głosy31. W ten sposób Ludwik
Dobija został parlamentarzystą XI kadencji (1907-1911). Jako członek Izby Posłów
należał jednocześnie do Koła Polskiego.
Karierę poselską rozpoczął od zaprzysiężenia 17 VI 1907 r. Zaledwie kilka dni
później wniesiono przeciw niemu protest wyborczy i domagano się pozbawienia
immunitetu. Na szczęście dla początkującego posła wniosek zostały po roku oddalony32. Dobija został członkiem komisji rolniczej oraz komisji do spraw stanu klęski
żywiołowej33. Aktywnie uczestnicząc w tej drugiej, już 24 VII 1907 r. złożył pilny
wniosek o udzielenie pomocy ludności powiatu bialskiego, którą w bieżącym roku
trzykrotnie nawiedziły kataklizmy (śnieżna zima, gradobicia i ulewne deszcze)34.
Mając teraz większe możliwości, energicznie poświęcił się problemom polskiego
szkolnictwa i zainicjował wniosek w sprawie pożyczki na utworzenie szkół ludowych w Galicji Zachodniej. Dzięki jego poparciu w październiku 1908 r. fundusze
otrzymały m.in. Kaniów (4000 kor.), Czaniec (10 000 kor.), Babice (10 000 kor.),
Szczyrk (4000 kor.), ponadto Kalna na budowę kaplicy – 400 kor. i Kęty na budowę
ochronki – 5000 kor.35 W lutym 1909 r. Rybarzowice otrzymały 30 000 kor., natomiast
gminy Wilkowice i Bystra zostały przez posła zarekomendowane w Radzie Szkolnej Krajowej36. W czerwcu tego samego roku fundusze uzyskały: Jawiszowice (4200
kor.), Kozy (5500 kor.), Międzybrodzie Kobiernickie (2800 kor.), Rybarzowice (4000
kor.), Huciska (1500 kor.), Bielany (6000 kor.) oraz Nowa Wieś (4000 kor.)37. Z kolei
w maju 1910 r. z pożyczek skorzystały: Porąbka (3000 kor.), Rybarzowice (1000 kor.),
Witkowice (2000 kor.) i Bystra (2000 kor.). Ponadto L. Dobija żądał, by żadna nowa
szkoła nie była oddawana do użytku bez większego ogrodu owocowego38. Do 1909 r.
31

W II turze L. Dobija otrzymał niemal wszystkie głosy: w Rybarzowicach 365, natomiast konkurenci 1, w Szczyrku
stosunek ten wynosił 498 do 1, w Międzybrodziu – 373 do 6, w Czańcu – 226 do 3, w Porąbce – 288 do 4, w Bulowicach – 427 do 3, w Rzykach – 283 do 5, w Targanicach – 388 do 1. Wszystkie głosy zebrał w Roczynach – 206
i w Sułkowicach – 331. Natomiast w Brzezince, Babicach i Grojcu nie otrzymał żadnego głosu, z kolei w Polance
symboliczny 1 głos. Zob. Wybory w Galicji, „Wieniec-Pszczółka”, 2 VI 1907, nr 21.

32

Sąd w Oświęcimiu ścigał L. Dobiję, gdyż ten miał się dopuścić znieważenia honoru Jana Kubika. Podczas wiecu w Polance Wielkiej 3 IV 1907 r. L. Dobija zarzucił J. Kubikowi, że głosował za interpelacją wymierzoną w religię i Matkę Bożą,
i sprzymierzył się z wrogami religii katolickiej. Komisja ds. immunitetu uznała, że zarzuty te miały charakter polityczny
i nie naruszyły honoru J. Kubika. Zob. Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des
Österreichischen Reichsrates (dalej: Sten. Prot.), 109. Sitzung der XVIII Session, 16 VII 1908, s. 7443.

33

Sten. Prot., XVIII Session, Personenregister, s. 111-112.

34

Sten. Prot., 20. Sitzung der XVIII Session, 24 VII 1908, s. 1846.

35

Kronika. Bielsko-Biała. Posiedzenie Rady powiatowej, „Wieniec-Pszczółka”, 5 X 1908, nr 44.

36

Kronika. Rybarzowice. Bystra. Wilkowice, „Wieniec-Pszczółka”, 14 II 1909, nr 7.

37

Z Rady powiatowej Bialskiej, „Wieniec-Pszczółka”, 13 VI 1909, nr 24.

38

Kronika. Z kraju, „Nowa Reforma”, 27 V 1910, nr 235.
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dzięki pomocy funduszu krajowego powstało 26 nowych budynków szkolnych. Koszt
inwestycji w 80% pokrywał wspomniany fundusz, udzielając nieoprocentowanej pożyczki na okres dwóch lat. Warunkiem jej otrzymania było posiadanie przez gminy
pozostałych 20% wkładu własnego. Aby go uzyskać, gminy zapożyczały się w radzie
powiatowej, a tam wnioski we wspomnianej sprawie skutecznie składał Dobija, który
nadal pełnił funkcję radnego39. W ten sposób za jego przyczyną powstało w sumie
ponad 50 szkół 3-6 klasowych40. Prawdziwą satysfakcję przeżywał 23 X 1910 r., kiedy
w Rybarzowicach otwarto nowoczesny jak na owe czasy budynek szkolny41.
Oprócz prac związanych z budową szkół poseł Dobija zajmował się także obwałowaniem Wisły i umocnieniem brzegów Żylicy – w tym celu wspólnie z Antonim
Sołtysikiem z Ciśca uruchomił kamieniołom w Szczyrku42. Włączył się ponadto
w dzieło budowy szpitala i seminarium nauczycielskiego w Białej. Dzięki jego staraniom oraz ks. Stojałowskiego uruchomiono codzienne pociągi z Bielska w stronę
Żywca i Kęt. Przyczynił się także do budowy dworca kolejowego w Bulowicach43.
Poseł z Rybarzowic gorąco popierał budowę zapory w Porąbce, którą nazwał jednym z największych sukcesów powiatu bialskiego. Jej budowa miała ruszyć jeszcze
przed I wojną światową44.
Ludwik Dobija patronował przedsięwzięciom kulturalno-oświatowym, które
miały na celu rozbudzenie świadomości narodowej. W czerwcu 1910 r. stanął na czele
wielkiej wycieczki „włościańskiej”, która przybyła do Krakowa. Kilkuset jej uczestników pochodziło z Biernej, Buczkowic, Kalnej, Łodygowic i Szczyrku. Byli wśród
nich miejscowi księża, nauczyciele, uczniowie oraz zwykli mieszkańcy. Wycieczka
przybyła z trzema narodowymi sztandarami i orkiestrą, której członkowie noszą sokole
rogatywki45. Brał także udział w uroczystościach patriotycznych, podczas których
namawiał do zgody narodowej. Na obchodach 500. rocznicy bitwy grunwaldzkiej
w Łodygowicach mówił [- -] o zjednoczeniu Polski i Litwy, Rusi i Czechów pod Grun39

Ibidem.

40

Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, op. cit., s. 265.

41

ANK, C.K. Starostwo w Białej, sygn. 171, Pismo c.k. Namiestnika do c.k. Starosty w Białej w sprawie wyrażenia
zgromadzonym na poświęceniu szkoły i kościoła w Rybarzowicach w dn. 23 X br. najwyższego podziękowania
za przesłany na ręce Pana Namiestnika telegram posła Dobiji z wyrazami lojalności dla osoby Najjaśniejszego
Pana, Lwów, 11 XI 1910, b.p.; Poświęcenie szkoły ludowej i kamienia węgielnego pod kościół w Rybarzowicach,
„Wieniec-Pszczółka”, 30 X 1910, nr 43.

42

ANK, C.K. Starostwo w Białej, sygn. 171, Pismo L. Dobiji i A. Sołtysiska do C.K. Starostwa w Białej z prośbą
o udzielenie koncesji na regulację rzeki Żylicy i konserwację dróg gminnych I klasy z 30 IV 1910, b.p.

43

P. Zięba, Monografia wsi i parafii Bulowice koło Kęt, Kęty 2009, s. 178; Kronika. Bielsko-Biała, „Wieniec-Pszczółka”, z 16 VIII 1908, nr 30.

44

http://jacekkachel.blogspot.com/2013/04/zapora-w-porabce-juz-sto-lat-temu.html [dostęp: 3 X 2015].

45

Kronika. Wycieczka włościańska, „Nowa Reforma”, 16 VI 1910, nr 269.
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waldem i że Polska zwyciężyła zjednoczonymi siłami i zgodą zwyciężyć może. A my
się kłóciliśmy i dalej kłócimy. Niezgoda nas zabija. Rzucić trzeba przesądy i przywileje
i kroczyć naprzód pod hasłem «Bóg i Ojczyzna»46.
Przykładem aktywności L. Dobiji są opisy spotkań z wyborcami, jakie w czasie
jego pierwszej kadencji i na początku drugiej zamieszczał „Wieniec-Pszczółka”. Pomijając fakt, że relacje owe nie do końca były obiektywne, dają jednak pewien obraz
działalności posła w swoim okręgu:
7 IV 1907, Godziszka – spotkanie przedwyborcze47;
14 IV 1907, Wilkowice – zebranie przedwyborcze o godz. 14. u p. Węglarza,
Bystra – zebranie przedwyborcze o godz. 18. u p. Twardego48;
18 VIII 1907, Kobiernice – złożenie sprawozdania poselskiego. Mowę p. posła
Dobiji przyjęli zebrani szczeremi oklaskami i wołaniem „Nasz poseł niech żyje!”49;
1 IX 1907, Bielany – [- -] wszyscy zaręczyli mu, że z takim posłem, który jeździ
od wsi do wsi i pracuje oraz stara się poznać osobiście biedę i niedolę swych wyborców,
będą pracowali zawsze chętnie i szczerze, i da Bóg przy nowych wyborach nie będą
szukali nowych kandydatów50;
24 V 1908, Szczyrk – udział w wiecu wyborczym do rady gminnej, gdzie poparł
p. Wałęgę51;
28 VI 1908, Kozy – zgromadzenie w domu „Bratniej Pomocy”. Pan poseł w przeszło godzinnej mowie wyłuszczył przebieg prac parlamentu z powszechnych wyborów
wybranego i przedstawił korzyści dotychczasowej pracy, a zbijał kłamstwa soc. – demokracyi [- -]52;
9 VIII 1908, Rybarzowice – [- -] zdał sprawozdanie ze swej działalności w Radzie
państwa, poruszył najżywotniejsze lud obchodzące sprawy i jakie ulgi posłowie nasi dla
ludu wywalczyli. Napiętnował podstępną łotrowską agitację socyalnych demokratów
przeciwko „Kołu polskiemu” i jemu samemu, przyrzekł trzymać się dalej sztandaru
i hasła chrześcijańsko-ludowego, za co zebrani wyborcy burzą oklasków podziękowali; Bór Łodygowski – poruszył sprawy miejscowe wybudowania szkoły dla Mesznej
i obydwóch Borów i uregulowania potoka Meszynki [- -]53;
46

Obchód grunwaldzki w Łodygowicach, „Wieniec-Pszczółka”, 4 IX 1910, nr 36.

47

Ruch przedwyborczy, „Wieniec-Pszczółka”, 21 IV 1907, nr 16.

48

Kronika. Zgromadzenia, „Wieniec-Pszczółka”, 14 IV 1907, nr 15.

49

Zebranie „Bratniej Pomocy” w Kobiernicach, „Wieniec-Pszczółka”, 8 IX 1907, nr 35.

50

Zgromadzenie ludowe w Bielanach pod Kętami, ibidem.

51

Wiec w Szczyrku, „Wieniec-Pszczółka”, 31 V 1908, nr 23.

52

Zgromadzenie w Kozach, „Wieniec-Pszczółka”, 2 VIII 1908, nr 32.

53

Wiec chrześcijańsko-ludowy w Rybarzowicach, „Wieniec-Pszczółka”, 16 VIII 1908, nr 34 (dodatek).
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16 VIII 1908, Wilkowice – wiec „Kółka rolniczego” i „Bratniej Pomocy”. [- -] zdał
sprawozdanie z rocznej pracy parlamentarnej i udzielał rozmaitych rad, jak postępować mają gospodarze, by uzyskali z funduszu krajowego zapomogę na szkody i klęski
poniesione na plonach rolnych54;
30 VIII 1908, Bujaków – złożył sprawozdanie poselskie i omówił sprawę budowy
szkoły55;
27 IX 1908, zgromadzenia wspólnie z ks. Stanisławem Hanusiakiem: w Kaniowie
(godz. 12.30), Bestwince (godz. 16.00) i Bestwinie (godz. 18.00). Wszystkie udały
się jak najlepiej. W Kaniowie poseł Dobija poruszał sprawy budowy nowej szkoły,
obwałowania Wisły i kolczykowania świń56;
29 IX 1908, Bulowice – złożenie sprawozdania poselskiego, omówienie spraw
gminnych, wysłuchanie skarg na postępowanie dyrektora dóbr barona Larischa,
niejakiego p. Singera57;
18 X 1908, zgromadzenia wspólnie z ks. Stanisławem Hanusiakiem w Inwałdzie
i Wieprzu k/Andrychowa – złożenie sprawozdań poselskich58;
6 XI 1908, Bielsko – udział z ks. Stojałowskim w zebraniu z robotniczym w domu
polskim59;
15 XI 1908, Bór Łodygowski i Wilkowski – omówienie sprawy budowy szkoły
w Mesznej60;
22 XI 1908, Pisarzowice – poseł Dobija obiecał interweniować, aby w tamtejszej
szkole otworzono trzecią klasę i zatrudniono trzeciego nauczyciela, Wilamowice –
obiecał poparcie dla mieszkańców, którzy domagali się [- -] dla miasteczka sądu, połączenia kolejowego, w ogóle lepszej opieki tak krajowej jak państwowej dla Wilamowic61;
28 II 1909, Buczkowice – [- -] poruszył kilka spraw miejscowych, zwłaszcza budowę szkoły ludowej i drynarkę gruntów włościańskich62;
7 III 1909, Monowice – zgromadzenie ludowe, na którym obiecuje walczyć
o budowę szkoły63;
54

Sprawozdanie z zgromadzenia w Wilkowicach, ibidem.

55

Zgromadzenie w Bujakowie, „Wieniec-Pszczółka”, 1 XI 1908, nr 45.

56

Sprawozdanie z wieców, „Wieniec-Pszczółka”, 4 X 1908, nr 41.

57

Zgromadzenie w Bulowicach, Ibidem.

58

Zgromadzenia i wiece, „Wieniec-Pszczółka”, 1 XI 1908, nr 45.

59

Ważne zgromadzenie w „Domu Polskim”, „Wieniec-Pszczółka”, 15 XI 1908, nr 47.

60

Kronika. Bory, „Wieniec-Pszczółka”, 22 XI 1908, nr 48.

61

Zgromadzenia i wiece, „Wieniec-Pszczółka”, 29 XI 1908, nr 49.

62

Nasze wiece chrześcijańsko- ludowe, „Wieniec-Pszczółka”, 21 III 1909, nr 12.

63

Morderczy napad Prusaków bielskich na posła Dobiję, „Wieniec-Pszczółka”, 14 III 1909, nr 11.

53

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

8 VIII 1909, Bystra – poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę szkoły.
[- -] p. Dobija powiedział, że budynek szkolny ma być grobem największego wroga
ludzkości tj. ciemnoty64;
22 VIII 1909, Łodygowice – udział w poświęceniu sztandaru Ochotniczej Straży
Pożarnej65;
8 XII 1909, Komorowice – złożenie sprawozdania poselskiego wspólnie z ks.
Stojałowskim66;
9 I 1910, Buczkowice – udział w wiecu robotniczym, zwołanym przez związek
chrześcijański robotników tkackich. Na skutek utarczek słownych z socjaldemokratami zgromadzenie robotnicze przemieniło się w prostą burdę karczemną67;
25 VI 1910, Buczkowice, Rybarzowice, Szczyrk – udział w obchodzie grunwaldzkim, [- -] zachęcał lud do dalszej wytrwałej walki z germanizacją68;
26 IX 1910, Biała – udział w uroczystym poświęceniu szpitala powszechnego69;
2 X 1910, Frydrychowice – wiec z wyborcami. Poruszono […] kwestyę odłączenia gmin sadu zatorskiego, którym jest bliżej i dogodniej do Wadowic, od starostwa
oświęcimskiego [- -], sprawę kolatorstwa parafii frydrychowickiej, sprawę sprawiedliwszego wymierzania odszkodowania za szkody wyrządzane przez wojsko przy każdorazowych jesiennych ćwiczeniach70;
23 X 1910, Rybarzowice – otwarcie nowej szkoły i poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła71;
30 X 1910, Biała – udział w uroczystym poświęceniu seminarium nauczycielskiego72;
22 X 1911, Rybarzowice – zgromadzenie w sprawie składnicy towarowej w Białej73;
10 XII 1911, Buczkowice – wiec w sprawie poparcia marszałka Stanisława Łazarskiego w wyborach do Sejmu krajowego we Lwowie74;
64
65

Kronika. Bystra, „Wieniec-Pszczółka”, 15 VIII 1909, nr 33.
Kronika. Podziękowanie!, „Wieniec-Pszczółka”, 24 X 1909, nr 43.
Sprawozdanie z wieca w Komorowicach, „Wieniec-Pszczółka”, 19 XII 1909, nr 51.

66		
67

Zgromadzenie robotnicze w Buczkowicach, „Wieniec-Pszczółka”, 23 I 1910, nr 4.

68

Obchód Grunwaldzki w Buczkowicach, Szczyrku i Rybarzowicach, „Wieniec-Pszczółka”, 17 VII 1910, nr 29.

69

Kronika. Poświęcenie szpitala powszechnego w Białej, „Wieniec-Pszczółka”, 2 X 1910, nr 40.

70

Sprawozdanie z wiecu w Frydrychowicach pod Wadowicami, „Wieniec-Pszczółka”, 16 X 1910, nr 42.

71

Poświęcenie szkoły ludowej i kamienia węgielnego pod kościół w Rybarzowicach, „Wieniec-Pszczółka”, 30 X 1910, nr 43.

72

Kronika. Bielsko-Biała, „Wieniec-Pszczółka”, 13 XI 1910, nr 45.

73

Kronika. Rybarzowice, „Wieniec-Pszczółka”, 29 X 1911, nr 44.

74

Zgromadzenie w Buczkowicach, „Wieniec-Pszczółka”, 17 XII 1911, nr 51. Stanisław Łazarski, adwokat, poseł do
Sejmu krajowego we Lwowie, poseł do Rady Państwa w Wiedniu i dwukrotny prezes Koła Polskiego, prezes
Rady Powiatowej w Białej. Zob. K. Meus, „Ojcowie założyciele” nowoczesnych Wadowic, cz. 2: Stanisław Łazarski
(1849 – 1938), „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2013, nr 16, s. 73-94.
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28 I 1912, Włosienica – [- -] omówił sprawę budowy kanałów w Galicyi, budowy
szkół we Włosienicy, Monowicach i Porębie oraz w drugiej połowie Dworów75.
W czasie swojej pierwszej kadencji Ludwik Dobija był autorem trzech interpelacji: do min. spraw wewnętrznych w sprawie otrzymania koncesji na propinację przez
Chaima Goldsteina w Jawiszowicach wbrew woli gminy i władz powiatu (5 V 1908),
do min. sprawiedliwości i min. obrony krajowej w sprawie wyjaśnienia afery byłego
urzędnika wojskowego Roberta Stillera oskarżonego o szpiegostwo (15 V 1908) oraz
do min. spraw wewnętrznych w związku z nowo założonymi stawami rybnymi bez
koncesji przez posiadacza majątku Ericha Hessa w Zaborze koło Oświęcimia (16 VI
1909)76. Mandat posła łączył z funkcją radnego powiatowego i członka Rady Szkolnej Okręgowej. W 1907 r. został członkiem zarządu powiatowego kółek rolniczych
w Białej i wszedł do składu sekcji rolniczej, natomiast w 1909 r. został członkiem
Wydziału Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Białej – Żywcu, które później
przeniosło siedzibę do Kęt 77.
Działalność posła Dobiji na polu oświaty spotykała się z ostrą reakcją miejscowych Niemców, którzy nadali mu nawet przydomek Bettler (żebrak)78. Do apogeum
konfliktu doszło 7 III 1909 r., kiedy Dobija wracał ze spotkania z mieszkańcami Monowic k/Oświęcimia. Na dworcu w Dziedzicach został obrzucony wyzwiskami przez
nacjonalistów niemieckich, a po przybyciu pociągu do Bielska brutalnie i dotkliwie
przez nich pobity na miejscowej stacji w obecności biernych pracowników kolei79.
Wydarzenie to odbiło się szerokim echem: [- -] Ludność polska w całym powiecie
wzburzona. O zbrodniczym napadzie zawiadomiono telegraficznie ministra dla Galicji
i ministra dla kolei oraz całą prasę polską80. Ksiądz Stojałowski interweniował w tej
75

Kronika. Z Włosienicy, „Wieniec-Pszczółka”, 25 II 1912, nr 8.

76

Sten. Prot., 65. Sitzung der XVIII Session, 5 V 1908, s. 4386; 69. Sitzung der XVIII Session, 15 V 1908, s. 8740 –
8742; 29. Sitzung der XIX Session, 16 VI 1909, s. 5064.
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SKGL 1909, Lwów 1909, s. 932; SKGL 1913, Lwów 1913, s. 1008; Sprawozdanie ze Zgromadzenia powiatowego
Kółek rolniczych w Białej, „Przewodnik Kółek Rolniczych”, 10 I 1908, nr 2.

78

L. Słobosz, op. cit., s. 51; J. L. Ryś, op. cit., 2002, nr 1.

79

Wczoraj po południu odbywali członkowie „Nordmarku” galicyjskiego zgromadzenie swoje w Dziedzicach. Na
powracających natknął się wieczorem o godz. 10 w wagonie kolejowym pos. Dobija, który jechał do Żywca. Skutkiem obelg rzucanych na Polaków przyszło do ostrej wymiany słów, którą Prusacy zakończyli napadem na posła.
Siedmiu z nich rzuciło się na niego. Dobija wtedy w obronie własnej dobył rewolweru, ale mu go odebrano. Na
bezbronnego rzucili się wszyscy, jeden począł go dusić za gardło, a inni bili laskami. Gdy pociąg stanął w Bielsku i publiczność zaalarmowana krzykami, dochodzącymi z wagonu, chciała się do jego wnętrza dostać, około
15 Niemców, wysiadłszy z pociągu, otoczyło wagon i nie dopuściło nikogo. Dopiero gdy pociąg ruszał już w kierunku Żywca Niemcy wyskoczyli zeń, zostawiając ofiarę oblaną krwią. Pos. Dobija został zmasakrowany na całem
ciele, w głowę otrzymał trzy głębokie rany. Tylko swojej olbrzymiej sile zawdzięcza, że nie postradał życia. Zob.
Napad na posła Dobiję, „Czas”, 9 III 1909, nr 55.

80

Morderczy napad Prusaków bielskich na posła Dobiję, „Wieniec-Pszczółka”, 14 III 1909, nr 11; por. Napad morderczy Prusaków bielskich na posła Dobiję, „Gwiazdka Cieszyńska”, 13 III 1909, nr 21; Rozbój hakatystów na
Śląsku, „Postęp”, 13 III 1909, nr 11; Napad Niemców bielskich na posła Dobiję, „Gazeta Powszechna”, 8 III 1909,
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sprawie w Radzie Państwa, a minister spraw wewnętrznych wszczął energiczne śledztwo. Z kolei „Wieniec-Pszczółka” zachęcał, by ludność polska w odwecie rozpoczęła
bojkot niemieckich sklepów i lokali publicznych81.
Dobija nie zrezygnował jednak ze swej działalności. Już w czerwcu 1910 r. na
forum parlamentu wiedeńskiego poruszył sprawę napaści na Polaków w Bielsku
w biały dzień i na oczach przechodniów oraz za pośrednictwem prezydenta Rady
Państwa prosił ministra spraw wewnętrznych, by ten poddał kontroli bielskie gazety
podburzające Niemców przeciw Polakom82.
Podbudowany sukcesami i skutecznością swoich poczynań Ludwik Dobija postanowił kontynuować działalność parlamentarną. W 1911 r. ponownie wziął udział
w wyborach i jeszcze raz odniósł sukces w 36. okręgu wyborczym, zostając posłem
XII kadencji (1911-1918). W pierwszej turze (13 VI 1911) na 14 868 głosujących
otrzymał 1992 głosy, co było czwartym wynikiem w okręgu83, natomiast w drugiej
turze (26 VI 1911) dzięki mobilizacji zwolenników wśród 10 261 głosujących poseł
z Rybarzowic uzyskał poparcie 4195 wyborców, ustępując tylko Janowi Kubikowi84.
Start w wyborach Ludwika Dobiji wywołał tym razem sporo kontrowersji. Pod
koniec życia ks. Stojałowski i jego ruch ludowy zaczął sympatyzować z poglądami
o charakterze endeckim. Taka postawa była zwalczana przez namiestnika Galicji Michała Bobrzyńskiego, istniało zatem ryzyko, że kandydaci do parlamentu
z ugrupowania Stojałowskiego nie uzyskają mandatów. Dobija wystartował więc
do wyborów jako kandydat rządowy i jako taki uzyskał zwycięstwo. Jego decyzja
została uznana przez stojałowczyków za zdradę, których na dodatek osłabiła śmierć
swojego przywódcy. Przez parę miesięcy trwały niewybredne ataki prasowe na
Dobiję, którego wyzywano od zaprzańców i geszefciarzy85, aż w grudniu 1911 r.
wydał on oświadczenie, w którym stwierdził, że pozostaje wierny programowi
Związku Chrześcijańsko-Ludowego i nadal zamierza prowadzić działalność jako
realizator idei ks. Stojałowskiego. Stojący wówczas na czele partii Jan Zamorski wyraził prawdziwe zadowolenie, że do Związku powraca tak wybitny działacz, który
nr 57; Nowy rozbój hakatystów w Galicyi, „Głos Narodu”, 9 III 1909, nr 68; Pobicie posła Dobiji przez Niemców,
„Przyjaciel Ludu”, 21 III 1909, nr 12.
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Po napadzie na naszego posła p. Ludwika Dobiji, „Wieniec-Pszczółka”, 21 III 1909, nr 12.

82

Sten. Prot., 50. Sitzung der XX Session, 24 VI 1908, s. 2836.

83

Podział głosów w I turze: Jan Kubik (PSL) – 3020, Stanisław Stohandel (stojałowczyk) – 2823, Leon Misiołek (PPS)
– 2550, L. Dobija (chrz.-społ.) – 1992, Antoni Śmieszek – 1254, Adolf Poniński (konserwatysta) – 1006, Franciszek
Kramarczyk – 1054. Zob. Wybory do Izby posłów Rady państwa, „Gazeta Lwowska”, 15 VI 1911, nr 135.

84

Podział głosów w II turze: Jan Kubik – 4318, Ludwik Dobija – 4195, Stanisław Stohandel – 2085. Zob. Wybory
do Izby posłów Rady państwa, „Gazeta Lwowska”, 1 VII 1911, nr 147.

85

Kronika. Bielsko-Biała, „Wieniec-Pszczółka”, 2 VII 1911, nr 27.
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zyskał sobie zaufanie szerokich rzesz ludu
polskiego przez wydatną pracę w powiecie
– a jego zasługa około rozwoju polskiego
szkolnictwa ludowego w powiecie bialskim
jest poważnym czynem narodowym86.
W czasie drugiej kadencji Ludwika
Dobiji, przerwanej wybuchem I wojny
światowej, odbyły się tylko dwie sesje parlamentu. W pierwszej z nich (XXI) Dobija
był autorem dwóch interpelacji: do min.
kolei żelaznych w związku z nieprzewiezieniem przesyłki ze stacji Czarna k/Tarnowa z powodu wystawionego w języku
polskim listu przewozowego (15 V 1912)
oraz do min. obrony krajowej w związku
z powołaniem chłopskich rezerwistów na
czas żniw (26 VI 1912)87. Był także Dobija autorem czterech wniosków. Pierwszy Interpelacja L. Dobiji z 3 grudnia 1917 r.
z nich, złożony 27 VII 1911 r., dotyczył rewizji ustawy lichwiarskiej88. Trzy kolejne dotyczyły klęsk żywiołowych: pomocy dla
poszkodowanych przez gradobicie, które 8 VI 1912 r. nawiedziło gminy Buczkowice,
Meszną, Bory, Bystrą, Wilkowice, Mikuszowice i Rybarzowice w powiecie Biała oraz
gminy Mikuszowice i Bystra na Śląsku, pomocy dla gminy Milówka, którą w maju
1912 r. nawiedziło oberwanie chmury, a miesiąc później gradobicie, oraz pomocy
dla poszkodowanych w wyniku pożaru, który 30 X 1913 r. wybuchł w gminie Dwory, gdzie spłonęło 17 domów, 17 stajni i 23 stodoły, a 180 osób pozostało bez dachu
nad głową89. Natomiast w czasie XXII (ostatniej) sesji parlamentu Ludwik Dobija
wystosował trzy interpelacje: do min. żywności w sprawie rekwizycji ziemniaków
w powiecie wadowickim (3 XII 1917) oraz dwie do min. obrony krajowej: w sprawie

86

Aby raz kres położyć różnym pogłoskom, jakobym wystąpił ze stronnictwa chrześcijańsko-ludowego [- -] muszę
stanowczo stwierdzić, że od początku mego życia politycznego do stronnictwa chrześcijańsko-ludowego należałem, należę i należeć będę. [- -] Jak w poprzedniej tak i obecnej kadencji będę się starał mój mandat niesplamiony
piastować i użyć wszystkich swoich sił pod naszym dawnym sztandarem dla dobra kraju i Ojczyzny. Poseł Ludwik
Dobija. Zob. Wyjaśnienie, „Wieniec-Pszczółka”, 3 XII 1911, nr 49.

87

Sten. Prot., 78. Sitzung der XXI Session, 15 V 1912, s. 9416-9417; 99. Sitzung der XXI Session, 26 VI 1912, s. 10 797.

88

Sten. Prot., 6. Sitzung der XXI Session, 27 VII 1911, s. 1471.

89

Sten. Prot., 90. Sitzung der XXI Session, 11 VI 1912, s. 4284; 93. Sitzung der XXI Session, 19 VI 1912, s. 4441; 171.
Sitzung der XXI Session, 11 XI 1913, s. 8421.
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nadużywania władzy przez starostwo w Wadowicach przy udzielaniu zasiłków wojennych (3 XII 1917), a także dotyczącego odszkodowań dla rodzin za utracone
rzeczy wartościowe (25 lipca 1918)90. Był także wówczas członkiem komisji rolniczej, edukacji i do spraw klęski żywiołowej oraz zastępcą członka kilku kolejnych:
oddłużania gruntów, kolei żelaznych, gospodarki wojennej, społeczno-politycznej,
do spraw zarazy zwierzęcej oraz obrony91.
Również i w tej kadencji próbowano pozbawić Ludwika Dobiję immunitetu,
a domagano się tego aż z czterech powodów. W 1910 r. w kamieniołomie w Szczyrku
będącym współwłasnością Dobiji zdarzył się śmiertelny wypadek, a jemu zarzucono,
że prace odbywały się bez nadzoru i robotnicy nie byli ubezpieczeni. Oskarżono go
także o znęcanie się nad młodocianym pracownikiem, który miał się nabawić dziesięciodniowego rozstroju zdrowia. Dwa kolejne pozwy sądowe wystosował konkurent
wyborczy Stanisław Stohandel, gdyż poczuł się obrażony słowami Ludwika, który
w czasie kampanii wyborczej powiedział, iż Stohandel będzie siedział w więzieniu
oraz że jest on złodziejem i ma na sumieniu nieuczciwe interesy. We wszystkich przypadkach komisja do spraw immunitetów uznała, że nie mają one związku z działalnością parlamentarną posła, dlatego zostały oddalone92.
W Radzie Państwa Dobija zwracał na siebie powszechną uwagę, głównie ze
względu na swoje wojownicze nastawienie. Nadano mu nawet przydomek der polnische Bielohlawek, porównujący go do polityka austriackiego – Hermanna Bielohlawka, słynącego z dowcipnych i kontrowersyjnych wypowiedzi oraz zadawania
kłopotliwych pytań. Z Bielohlawkiem łączyła Ludwika Dobiję także niegdysiejsza
przynależność do partii Karla Luegera oraz podobieństwo fizyczne93.
Jako człowiek Dobija wzbudzał skrajne emocje, powszechnie uchodził za skutecznego polityka, który potrafi „postawić na swoim”, natomiast prywatnie nie
cieszył się sympatią. Jedną z jego głównych wad było to, że łatwo i skutecznie zrażał do siebie własnych przyjaciół i ludzi mu życzliwych. Z pewnością osobistym
sukcesem Ludwika było otwarcie szkoły w Rybarzowicach w 1906 r. Mieściła się
ona w domu gminnym, który nie był przygotowany do pełnienia tej funkcji. Kierownikiem placówki został wówczas pochodzący z Bieżanowa Józef Krzemień. Początkowo obaj panowie utrzymywali przyjacielskie stosunki, Ludwik został nawet
ojcem chrzestnym syna państwa Krzemieniów – Stanisława94. W tym też czasie zo90

Sten. Prot., 47. Sitzung der XXII Session, 3 XII 1917, s. 4343, 4345; 82. Sitzung der XXII Session, 25 VII 1918, s. 7855.

91

Sten. Prot., XXII Session, Personenregister, s. 104-105.

92

Sten. Prot., 49. Sitzung der XXI Session, 20 XII 1912, s. 2453.

93

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927, op. cit., s. 84.

94

APR, „Liber Natorum”, t. 5, 1906-1943, b.p. Ks. kan. Stanisław Krzemień, ur. 10 XII 1907 w Rybarzowicach,
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stał posłem i coraz częściej zaniedbywał obowiązki przewodniczącego miejscowej
rady szkolnej. Kiedy nadeszła zima, ujawniła mankamenty domu gminnego. Dzieci
i nauczyciele uskarżali się na ciasnotę, brak opału i źle funkcjonujące piece. Uczący
wówczas religii ks. Andrzej Lenart pod datą 6 XI 1907 r. napisał w dzienniku szkolnym: Wyrażam niniejszym zażalenie Przewodniczącemu tutejszej Rady Szkolnej, że
dziatwę szkoły miejscowej traktuje po macoszemu. Litość zbiera, że człowiek co o tyle
rzeczy dba, dla własnej szkoły nie ma serca. Bydło w stajni i nierogacizna w chlewie
musi mieć ciepło, a dzieci choćby się miały w psiarni. Dlatego też oburzony do żywego
takiem nielitościwem traktowaniem dzieci, kazałem im iść do domu. Katechezy nie
było [- -]. Odpowiedź Ludwika, napisana czerwonym atramentem, była krótka:
„Krowa co dużo ryczy, mało mleka daje [- -], Dobija95. Konflikt przybierał na sile,
w końcu kierownik Krzemień napisał artykuł do lwowskiego czasopisma „Monitor”, w którym przedstawił postępowanie posła Dobiji. Za Ludwikiem stanął z kolei „Wieniec-Pszczółka”, zarzucając Krzemieniowi niewdzięczność, bowiem swoją
posadę zawdzięczał staraniom posła z Rybarzowic96. W efekcie Józef Krzemień
przeniósł się do Wilkowic, gdzie również stanął na czele szkoły, a kierownikiem
placówki w Rybarzowicach został w 1910 r., pochodzący z Kresów, Józef Kostyrka. Wybór nowego kierownika również nie odbył się bez kontrowersji. Konkurs
na to stanowisko przed Radą Szkolną Okręgową w Białej wygrał doświadczony
nauczyciel Danek, jednak Dobija przeforsował swojego kandydata. Spotkało się
to z krytyką ludowców, którzy zarzucili posłowi ponadto faworyzowanie szkoły
w Rybarzowicach. Wykorzystując wpływy, miał bowiem sprawić, że została ona
przemianowana na 4-klasową, mimo iż wieś zamieszkiwało 1600 ludzi, podczas gdy
w Osieku, gdzie żyło 3200 mieszkańców, nadal działała tylko szkoła 2-klasowa97.
W swoich działaniach Ludwik Dobija bywał także niekonwencjonalny, czemu
dał przykład na wiecu w Rybarzowicach latem 1908 r.: [- -] w wolnych głosach żalono
się na marnotę soli kuchennej i domagano się od p. Posła skutecznej obrony. Pan Poseł
przyrzekł poczynić odpowiednie kroki, by złemu zaradzić, a nadto polecił wysłać jedną
taką paczkę soli ministrowi skarbu Jego ekscelencji Korytowskiemu, aby się tenże przekonał naocznie, jaką sól lud teraz kupować musi. Na co jeden z grona wiecowników

syn Józefa Krzemienia, kierownika szkoły i Marii z Kosibów, również nauczycielki. Kapłan diec. tarnowskiej,
święcenia w 1930 r., proboszcz w Rzepienniku Biskupim, zm. 11 X 1998 r. Zob. Cz. Dutka, Ks. kan. Stanisław
Krzemień 1907-1998 : proboszcz rzepiennickiej parafii w latach 1939-1984, Rzepiennik Suchy 2010, passim.
95

W rybarzowickiej szkole coraz bliżej celu, „Kronika Beskidzka”, 21-27 XI 1964, nr 47. Autorowi nie udało się
odnaleźć w archiwum Zespołu Szkół w Rybarzowicach wspomnianego dziennika.

96

Nauczycielom ludowym słowo, „Wieniec-Pszczółka”, 16 VIII 1908, nr 34 (dodatek).

97

Co potrafi zrobić poseł Dobija?, „Szkolnictwo”, 15 IV 1912, nr 11.
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trafnie zaznaczył, czy by tak każdemu z ministrów takiej paczki z odpowiednią receptą
nie posłać98.
Spór z ludowcami reprezentującymi zwłaszcza lewe skrzydło PSL-u towarzyszył
całej karierze politycznej Ludwika Dobiji. Jego największym rywalem w okręgu był
Jan Kubik, były stojałowczyk, z którym toczył polityczne boje już w 1901 r.99 O ile na
łamach „Wieńca-Pszczółki” Dobija przedstawiany jest jako działacz wybitny i zasłużony, o tyle na stronach „Przyjaciela Ludu” prezentowany jest jako awanturnik i obłudnik, którym kierują fałszywe pobudki. Przykładem może być spotkanie wyborcze
we Frydrychowicach (2 X 1910), z którego dwie relacje diametralnie się od siebie
różnią. Według „Wieńca-Pszczółki” poseł Dobija przedstawił zebranym krótko, treściwie i jasno, nie posługując się żadnymi blagierskimi wykrętami, sytuację parlamentarną.
Zgromadzeni przyjęli przemówienie w skupieniu i widać było, że wywarło jak najlepsze
wrażenie na wiecownikach. [- -] Wichrzyć i burzyć próbowali: poseł Styła, Jan Kubik oraz
młokos Putek, niedowarzony, wylany gimnazjalista. [- -] Dysputa stawała się z każdą
chwilą gorętszą i namiętniejszą i dopiero zgromadzeni Frydrychowianie położyli temu
kres, oświadczywszy stanowczo, że chcą słuchać posła Dobiję, a nie Kubika, Styłę i jakiegoś tam smarkacza gołowąsego, mającego mleko pod nosem100. W „Przyjacielu Ludu”
z kolei czytamy, że Ludwik niegodziwie atakował ludowców i wyolbrzymiał swoją
aktywność. Zarzucono mu, że w Wadowicach chodził od knajpy do knajpy, wodząc ze
sobą uczniów gimnazjalnych i zatruwał ich alkoholem. Dobija miał też przegrać ostrą
polemikę z młodym Józefem Putkiem, który zarzucał posłowi, że głosował przeciw
traktatom handlowym. Ogólnie wiec miał się zakończyć taką klęską Ludwika, że odtąd
miało funkcjonować przysłowie: wyjść jak Dobija na wiecu101.
Zarzucano mu zaniedbania podczas regulacji Żylicy oraz czerpanie pokątnych
zysków z dostaw na regulację innych rzek102. Nawet na forum parlamentu w Wiedniu
Jan Stapiński oskarżył posła, że użył publicznych funduszy, by ratować rodzinny młyn103.
Rozliczano także Ludwika Dobiję z niedotrzymanych obietnic, jak choćby w Bielanach,
gdzie przed wyborami 1911 r. obiecał mieszkańcom nowy most, natomiast po zwycięstwie nie pojawił się we wsi ani razu, a prace przy moście nie ruszyły104.
98

Wiec chrześcijańsko-ludowy w Rybarzowicach, „Wieniec-Pszczółka”, z 16 VIII 1908, nr 34 (dodatek).

99

Nieudały atak Stojałowczyków, „Nowa Reforma”, 21 VIII 1901, nr 190.

100

Sprawozdanie z wiecu w Frydrychowicach pod Wadowicami, „Wieniec-Pszczółka”, 16 X 1910, nr 42.

101

„Wieńcowi-Pszczółce”, „Przyjaciel Ludu”, 30 X 1910, nr 44. L. Słobosz pisze, że L. Dobija i J. Putek mieli wspólnie
starać się o subwencje na budowę rożnych obiektów. J. Putek nigdy nie był posłem do parlamentu wiedeńskiego,
natomiast współpraca obu panów w tym okresie nie była możliwa ze względu na różnicę wieku i odmienne
poglądy. Zob. L. Słobosz, op. cit., s. 50-51; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, op. cit., s. 407.

102

Kronika. W odpowiedzi…, „Wieniec-Pszczółka”, 6 IX 1908, nr 37.

103

Sprawa Dobija – Stapiński, „Wieniec-Pszczółka”, 5 XII 1909, nr 49.

104

Z powiatów i gmin. Bielany (powiat Biała), „Przyjaciel Ludu”, 19 I 1913, nr 4.
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Pomimo tych i podobnych im zarzutów niezmordowany poseł aktywnie uczestniczył w życiu społecznym. 1 VII 1913 r. wziął udział w wyborach do Sejmu Krajowego we Lwowie, startując z kurii gmin wiejskich w okręgu Biała. Tym razem nie
udało się Ludwikowi zdobyć mandatu. Otrzymał 97 głosów, natomiast jego konkurent dr Stanisław Łazarski 111 i to on został wybrany105. Dobija udzielał się również
w pracach swojego ugrupowania. Jako mówca wziął udział w wiecu w sali „Sokoła”
w Krośnie, zwołanym przez Związek Chrześcijańsko-Ludowy 5 IV 1914 r. Była to
odpowiedź na zjazd ludowców, którzy pod wodzą Jana Stapińskiego dokonali rozłamu w PSL i właśnie 5 IV w Krakowie utworzyli PSL – Lewicę. W Krośnie omówiono
położenie polityczne w państwie oraz przybliżono historię ruchu ludowego106.
Ludwik Dobija przez cały czas toczył boje z Niemcami. Kiedy na forum parlamentu w Wiedniu burmistrz Cieszyna dr Leonhard Demel nazwał Kraków miastem
niemieckim, a prezesa Koła Polskiego dr Juliusza Leo uznał za sympatyzującego
z Niemcami, wówczas poseł Dobija [- -] ogromnie wzburzony zaprotestował energicznie przeciw bredniom śląskiego hakatysty, co do tego jakoby Kraków był miastem
niemieckim. Co się zaś tyczy sympatii dra Lea, zwróconych do wszechniemców, to poseł
Dobija oświadczył, że Polacy piętnują renegatów i nazywają ich zdrajcami. Przemówieniu posła Dobiji, wypowiedzianemu z ogniem, towarzyszyły żywe oklaski w ławach
poselskich107. Nawet w dniu, kiedy w dalekim Sarajewie padły strzały zwiastujące
I wojnę światową, Ludwik Dobija wziął udział w lokalnej wojnie z miejscowymi
Niemcami, przeciwnymi umacnianiu się polskości na terenie Bielska i Białej. Dokładnie 28 VI 1914 r. z okazji otwarcia Ochronki Polskiej w Bielsku im. ks. Stojałowskiego oraz zlotu członków organizacji „Sokół” doszło do starć z Niemcami, które
przeszły do historii pod nazwą „bitwy nad Białką” i omal nie zakończyły się masakrą
tłumów. Wydarzenia te zakończył wiec na bialskich Błoniach, gdzie w obronie praw
poszkodowanych Polaków płomiennie przemawiał, wśród wielu innych, właśnie
Ludwik Dobija108. Zaledwie kilkanaście dni później (12 VII) odbył się w tejże Białej
XXII zjazd walny TSL, który zgromadził ponad pięciuset delegatów i tyle samo gości.
Na tym Sejmie oświaty polskiej znowu zabrał głos poseł Dobija, nawiązując do walki
z wpływami i kulturą niemiecką w powiatach Galicji Zachodniej109.
105

Sprawozdanie stenograficzne z rozpraw galicyjskiego Sejmu krajowego 1. posiedzenia I sesji X periodu z dnia
5 XII 1913, s. 33.

106

Baczność Ludowcy pow. Krosno!, „Przyjaciel Ludu”, 4 IV 1914, nr 14; A. Zakrzewski, op. cit., s. 52, 75.

107

Parlament pod znakiem optymizmu, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 23 I 1914, nr 13.

108

J. Polak, Dom Polski w Bielsku 1912-1952, Bielsko-Biała 2002, str. 47.

109

Fragment przemówienia p. Dobiji: Z torbami tu przyszli, korzystając z naszej gościnności – a dziś z własnej
naszej ojcowizny gwałtem wyrzucić nas pragną. I było już źle, choć nie lękał się głodu kresowy tkacki robotnik,
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Latem 1914 r. Europa stanęła w ogniu I wojny światowej. Czując doniosłość
chwili, członkowie parlamentarnego Koła Polskiego zebrali się 16 VIII w sali Rady
Miejskiej w Krakowie i podpisali Manifest, w którym wzywali do jedności i wspólnego czynu zbrojnego u boku Austro-Węgier, popierając powstanie Legionów Polskich.
Utworzono wówczas Naczelny Komitet Narodowy. Manifest podpisał, obok najwybitniejszych polityków galicyjskich, także Ludwik Dobija110. Kiedy 25 VIII w Białej
utworzono Powiatowy Komitet Narodowy, został on jednym z dziesięciu jego członków, obok swoich rywali politycznych: Jana Kubika i dr Daniela Grossa111.
W czasie I wojny światowej (1914-1918) poseł Dobija zaangażował się w działalność niepodległościową, za którą był aż dziewięciokrotnie aresztowany. Przed służbą
wojskową uchroniła go złamana noga112. W momencie odzyskania niepodległości na
ziemiach polskich powstały lokalne ośrodki władzy, które przejmowały administrację
z rąk zaborców. W Galicji funkcję taką pełniła Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie. Na wniosek członków tej Komisji, hr. Aleksandra Skarbka i hr. Zygmunta
Lasockigo, Ludwik Dobija został mianowany komisarzem na teren powiatu żywieckiego, gdzie przeprowadził mobilizację do 3 Pułku Strzelców Podhalańskich. W czasie wojny polsko-czeskiej w 1919 r. nie tylko nie wypełnił rozkazu, by ewakuować
powiat przed Czechami, lecz zorganizował jeszcze samoobronę i przyjął Cieszyniaków
do armii113. Ówczesna prasa narodowa pisała: Jego gruntowna znajomość stosunków
aprowizacyjnych, jego żelazna energia i głęboki patryotyzm uchroniły powiat od wielu
wstrząśnień i zaprowadziły wkrótce ład i porządek114.
W pierwszą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości L. Dobija ufundował dla rybarzowickiego kościoła dzwon „Szczepan” o wadze 108 kg, ozdobiony
polskim orłem, który szczęśliwie przetrwał do naszych czasów. W ten sposób Ludwik
uczcił także swego ojca, który również niegdyś ufundował dzwon „Jan Szczepan”,
niestety, skonfiskowany w czasie I wojny światowej115.
mistrz w swoim zawodzie, nie skąpiła macierz-ziemia rolnikowi chleba. A jednak brakowało tu ludziom czegoś
– brakowało tego, co zacne Towarzystwo w te strony przyniosło. Oto tej karmy dla ducha. Więc cześć Wam,
którzy zebraną z trudem jałmużnę groszową hojną ręką rzucacie w te strony. Dziś od Białej i Zwardonia biją
serca polskie. I niedługo przyjdzie czas, że będziemy tu świadkiem Grunwaldu – okupionego nie krwią, lecz
polską kulturą. Zob. Sejm oświaty polskiej, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 14 VIII 1914, nr 161.
110

Dokumenty Naczelnego Komitetu Narodowego 1914-1917, Kraków 1917, s. 1-3.

111

Kronika. Z kraju, „Nowa Reforma”, 28 VIII 1914, nr 370.

112

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927, op. cit., s. 84. Niestety, nie udało się dotąd ustalić kiedy i w jakich
okolicznościach L. Dobija był aresztowany. Inne opracowania podają, że więziony był siedmiokrotnie. Zob.
T. i W. Rzepeccy, Sejm i Senat 1922-1927, Poznań 1923, s. 282.

113

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919 – 1927, op. cit., s. 84.

114

Z kraju. Żywiec, „Ilustrowany Dziennik Polski”, 4 IV 1919, nr 57.

115

J. Krutak, op. cit., s. 58, 76.
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Dla swojej rodzinnej miejscowości poseł Dobija uczynił wiele dobrego, to głównie jego osobie Rybarzowice zawdzięczają szybki rozwój na początku XX w. W 1902 r.
za jego przyczyną otwarto we wsi czytelnię ludową116, w następnym roku został
pierwszym prezesem miejscowej Straży Pożarnej117, dążył do utworzenia szkoły,
a później budowy nowego obiektu. Miał duży wkład w otwarcie składnicy pocztowej
(1910 r.) i z jego inicjatywy założono miejscowy cmentarz (1909 r.)118. Mocno zaangażował się w dzieło budowy kościoła (1910-1912) oraz plebanii (1917-1919)119, a po
zakończeniu tych inwestycji czynił zabiegi, by w Rybarzowicach utworzono parafię.
Wiele zabiegów Ludwika Dobiji dotyczyło spraw związanych z Kościołem, był on
bowiem człowiekiem bardzo religijnym. Ks. Stanisław Kędzior, który nie należał do
sympatyków posła, tak pisał o nim w swojej kronice: Idących drogą, zwłaszcza kapłanów pozdrawiano «Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus». Do tego zaprawiał poseł
Ludwik Dobija dzieci, choć różnie o nim mówić można, to jednak: człowiek ten pod tym
względem wprost wywierał nacisk, nigdy o Bogu i religii nie wyrażał się bluźnierczo120.
W okresie międzywojennym ofiarował jeszcze do rybarzowickiego kościoła figurę
św. Antoniego oraz wsparł budowę ołtarza w kaplicy na Leszczynach koło Białej121.
W 1922 r. L. Dobija wziął udział w wyborach do Sejmu. Starował z okręgu nr 43
obejmującego Wadowice, Białą, Myślenice, Żywiec, Nowy Targ, Spisz i Orawę. Kampania wyborcza zakończyła się sukcesem i wraz z sześcioma innymi parlamentarzystami reprezentował swój okręg w czasie Sejmu I kadencji (1922-1927)122. Wystartował jako członek Związku Ludowo-Narodowego i w takim też klubie poselskim
zasiadał. Był członkiem komisji komunikacji i robót publicznych123. Owocem jego
pracy parlamentarnej były cztery interpelacje i jeden wniosek124. Nie była to jednak
116

Zgromadzenie w Rybarzowicach, „ Wieniec-Pszczółka”, 30 XI 1902, nr 48.

117

ANK, C.K. Starostwo w Białej, sygn. 123, Pismo Towarzystwa „ochotniczej straży pożarnej” w Rybarzowicach
do świetnego c. k. Starostwa w sprawie wyboru funkcyonaryuszów, Rybarzowice 9 VIII 1903, b.p.

118

Kronika. Rybarzowice, „Wieniec-Pszczółka”, 25 IX 1910, nr 39.

119

J. Krutak, op. cit., s. 57-58, 63-67, 76.

120

Ks. S. Kędzior, Próba kroniki kościoła w Rybarzowicach, 1947 (rękopis), s. 70.

121

J. Krutak, op. cit., s. 58; J. W. Boguniowski, Zarys dziejów parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Bielsku-Białej Leszczynach, Bielsko-Biała 1998, s. 58.

122

W dniu 5 XI 1922 r. z okręgu nr 43 zostali także wybrani: Józef Bednarczyk (PSL „Piast”), Józef Roman (PSL
„Piast”), Karol Holeksa (Nar.-Chrz. Stronnictwo Pracy), Kazimierz Czapiński (PPS), Franciszek Maślanka (Klub
Chrz.-Nar.) i dr Józef Putek (PSL „Wyzwolenie”). Zob. T. i W. Rzepeccy, op. cit., s. 280-282.

123

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927, op. cit., s. 84; T. i W. Rzepeccy, op. cit., s. 466.

124

Sprawozdanie stenograficzne (dalej; Spraw. sten.) z 11 posiedzenia Sejmu RP z dnia 26 I 1923 r., Interpelacja
p. Dobiji [Kozłowskiego, Rymara, Tabaczyńskiego] i tow. ze Związku Ludowo-Narodowego (ZLN) do p. Prezesa Rady Min. i p. Min. Spraw Wew. w/s masowego nielegalnego wywozu bydła i nierogacizny z granicznych
powiatów zach. Małopolski do Czechosłowacji i Niemiec, łamy 4-5; Spraw. sten. z 16 posiedzenia Sejmu RP
z dnia 16 II 1923 r., Interpelacja p. Dobiji i tow. w/s bezprawnego przywłaszczenia majątku Jawora Dolna na
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udana kadencja, częste nieobecności usprawiedliwiał urlopami, można powiedzieć,
że zgodnie z tradycją był także ścigany przez sądy za obrazę czci125. W klubie parlamentarnym był łącznikiem miedzy prezydium klubu a posłami znajdującymi się
na sali obrad. Pilnował punktualności na zebraniach, dyscypliny i przestrzegania
regulaminu. Z tego też powodu otrzymał przezwisko policjant126. Ludwik Dobija był
także współautorem jednego z największych skandali poselskich w czasie tej skądinąd
burzliwej kadencji Sejmu. Wydarzenie miało miejsce 9 VII 1924 r., w czasie wygłaszania referatów o ustawach językowych. Kiedy poseł Pryłucki z Żydowskiego Demokratycznego Bloku Ludowego, niezadowolony z przebiegu obrad, oburzony opuścił
salę, w kuluarach natknął się Ludwika Dobiję i jego kolegę klubowego Mateusza
Manterysa. Kiedy krzyknął pod adresem tego ostatniego ty chamie! Dobija uderzył
go w twarz i wszedł na salę obrad. Pryłucki jednak nie dał za wygraną, pobiegł za
Dobiją i do dalszej szamotaniny doszło już na forum Sejmu. Marszałek Maciej Rataj
wykluczył karnie Dobiję z trzech posiedzeń parlamentu. Wydarzenie to odbiło się
szerokim echem w prasie127. Także satyryczna „Mucha” nie oszczędziła posła Dobiji,
czyniąc go jednym z bohaterów niżej cytowanego wierszyka Krakowiaki sejmowe:
Krakowiaczek ci ja,			
Gdzie je jaka chryja,
Przezwiskiem Dobija,			
Zjawia się Dobija,
Bo jak się rozgniwom			
Ręcami wywija,
Biere się do kija			
Zawzięta bestyja!
Oj dana!				Oj, dana![…]128.
Po zakończeniu kadencji Sejmu Ludwik nadal przez pewien czas udzielał się
politycznie, wspomagając finansowo zarząd okręgowy Stronnictwa Narodowego
w Bielsku, powstałego z przekształcenia Związku Ludowo-Narodowego (tzw. okręg
rzecz ukraińca dr Teodora Michałowskiego we Lwowie przez Główną Komisję Ziemską w Warszawie, która,
wydając na posiedzeniu w dniu 20 XII 1922 r. sentencję nr 2/9, pogwałciła ustawę i prawo, przekroczyła zakres
swej kompetencji i popełniła nadużycia władzy, które aktami udowodnić się daje, łamy 6-7; Spraw. sten. z 21
posiedzenia Sejmu RP z dnia 8 III 1923 r., Interpelacja p. Dobiji i tow. ze ZLN do p. Min. Kolei w/s spóźnionych przesyłek ze Szwajcarii do Polski, łam 3; Interpelacja p. Dobiji i tow. ze ZLN do p. Min. Spraw Wojsk. w/s
kompleksu folwarku, należącego do gminy miasta Białej (Małopolska), a zajętego przez administrację wojsk
polskich, łam 4; Druk sejmowy nr 1340, Wniosek posłów M. Kozłowskiego, L. Dobiji i kolegów ze ZLN w/s
ochrony łososia i rybołówstwa na wodach Dunajca na wodach pow. Nowotarskiego z 24 VI 1924.
125

Spraw. sten. z 6 posiedzenia Sejmu RP z dnia 16 I 1923, łam 5; Spraw. sten. z 339 posiedzenia Sejmu RP z dnia
20 IX 1927, łam 3; Spraw. sten. z 340 posiedzenia Sejmu RP z dnia 3 XI 1927, łam 7.

126

S. Rymar, „Pamiętnik”, t. 2, 1918-1939, s. 33.

127

Gorące zajścia w Sejmie, „Gazeta Lwowska”, 11 VII 1924, nr 158; Awantury i bójki w Sejmie, „Republika”,
10 VII 1924, nr 186; List z Warszawy, „Słowo Pomorskie”, 11 VII 1924, nr 159.

128

Krakowiaki sejmowe, „Mucha”, 24 VII 1924, nr 30.
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cieszyńsko-podhalański), jednak jako przeciwnik rządzącego w Polsce obozu sanacyjnego utracił dawne wpływy129.
W latach dwudziestych Dobija kupił gospodarstwo na Kresach we wsi Beremowce w powiecie zborowskim. Gospodarując na urodzajnych czarnoziemach (posiadał
112 mórg) zdobył w ten sposób fundusze na modernizację rodzinnego młyna130.
Wspomniany młyn walcowy z biegiem czasu rozbudował i cieszył się on znakomitą
opinią w najbliższej okolicy. Napędzany był wodą z pobliskiej Żylicy, a w czasie suszy
był poruszany parą wodną131. Dobija zarejestrował go jako pojedynczą firmę w 1925
r.132. Kiedy zakończył modernizację młyna, powrócił do Rybarzowic, zaś majątek na
Kresach pozostawił swojej córce Wandzie. Rozwój przedsiębiorstwa przerwał światowy kryzys, po którym nie powróciły już czasy świetności. Z czasem Dobija przekazał
zarząd nad młynem synowi Bolesławowi, co stało się powodem trosk dla byłego
posła. Bolesław bowiem, najmłodszy z dzieci, według przekazów rodzinnych okazał się nad wyraz nieodpowiedzialny, pozycja ojca dawała mu poczcie bezkarności,
często wdawał się w podejrzane interesy i wywoływał skandale obyczajowe. Ludwik
sam zajmował się już tylko piekarnią, jednak i ten zakład wydzierżawił w połowie
lat trzydziestych piekarzowi Pawłowi Martynkowi, co w czasie wojny przyniosło
opłakany skutek.
Po agresji hitlerowskiej na Polskę młyn został zamknięty i nie uruchamiano go
na skalę produkcyjną. Bolesław jesienią 1939 r. uciekł na tereny okupowane przez
Związek Sowiecki, gdzie chciał przeczekać wojnę u siostry Wandy. Tam trafił do
armii gen. Andersa i razem z nią przeszedł szlak bojowy, mając opinię znakomitego strzelca. Służbę zakończył jako kapral w 3 Dywizji Strzelców Karpackich, przydzielony do dowództwa dywizji. We Włoszech ożenił się z miejscową dziewczyną
i chciał wyemigrować do Ameryki Południowej, zginął jednak w niewyjaśnionych
okolicznościach133.
Tymczasem Martynek okazał się konfidentem gestapo. Wiedział on o przeszłości posła Dobiji i jego dawnej walce z nacjonalistami niemieckimi, doniósł także
o ucieczce syna Bolesława. W 1940 r. Ludwik Dobija został aresztowany i spędził
w więzieniu sześć miesięcy. W czasie śledztwa był wielokrotnie bity i poniżany, co
sprawiło, że niemłody już Ludwik załamał się psychicznie. Starania o jego uwolnienie
129

J. Polak, op. cit., s. 60.

130

Księga Adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem ) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Gdańsk 1926-1927,
s. 1842; Księga Adresowa Polski…, op. cit., Gdańsk 1929, s. 1642.

131

W. Górny, W cieniu starego dębu…, op. cit., s. 40-41.

132

Firmy, „Gazeta Lwowska”, 29 XII 1925, nr 297.

133

F. Kubica, Rybarzowice w czasie okupacji niemieckiej, (maszynopis), s. 37-38.
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podjął pracujący w Rybarzowicach ks. Wincenty Kędzior, zbierając dowody działalności Ludwika jako posła w parlamencie wiedeńskim. W czasie sprawdzania owych
dokumentów oficer niemiecki zapytał, kim dla zatrzymanego był Wojciech Dobija?
Kiedy Ludwik wyjaśnił, że to jego brat, okazało się, że w czasie I wojny światowej
Wojciech jako pułkownik c.k. armii dwukrotne uratował życie owemu oficerowi. Ten
zbieg okoliczności zadecydował o zwolnieniu Ludwika134.
Załamanie, jakie przeżył były poseł, musiało być głębokie, jest także możliwe, że
ten wojowniczy niegdyś człowiek dał się zastraszyć, trudno bowiem zrozumieć decyzję Dobiji, który przez całe życie walczył z niemczyzną, że wychodząc na wolność,
podpisał volkslistę. To, jakie kierowały nim argumenty, pozostaje dla nas dzisiaj zagadką135. Ostatnie lata życia spędził ze zrujnowanym zdrowiem w Rybarzowicach, pogrążony w apatii i żyjący wspomnieniami. Nie dożył końca wojny, zmarł 3 IV 1944 r.
Ks. Stanisław Kędzior (brat Wincentego) napisał: Może to Bóg w miłosierdziu swym
mając na względzie sprawił, że umarł zaopatrzony. Za jego powierzchowny patriotyzm
poniósł karę za życia, bo umierał jako «volksdeutsch»136. Ludwik został pochowany na
miejscowym cmentarzu, o którego założenie niegdyś zabiegał. Na miejsce wiecznego
spoczynku odprowadziły go tłumy mieszkańców, którzy, nie zważając na podpisaną
volkslistę i okupacyjne restrykcje, tłumnie oddali hołd zasłużonemu posłowi. Smutne są także losy jego rodzinnego młyna. Jako symbol prywatnej przedsiębiorczości
stał się on po wojnie obiektem ataków komunistycznej władzy. Domiary podatkowe
i inne restrykcje sprawiły, że w „epoce Gomułki” upadł całkowicie i został zburzony137.
Ludwik Dobija był postacią niezwykłą. Dzięki uporowi, konsekwencji, niewątpliwym talentom, ale też szczęściu, z beskidzkiej wioski wspiął się na szczyty polityki.
Wzbudzał kontrowersje politycznymi wyborami, brutalnym nieraz zachowaniem
i nieposkromionym językiem. To, co przyniosło mu sukces, stało się jednocześnie
jego ograniczeniem. Nie można odmówić mu zasług, uczynił wiele, zwłaszcza na
polu oświaty. Dużo zawdzięczają mu rodzinne Rybarzowice i wiele innych miejscowości między Bielskiem, Białą a Wadowicami. Jednak trudno oprzeć się wrażeniu,
że na każdym swoim dziele pozostawił rysę.

134

Według L. Słobosza, J. Halamy i SBŻ starania o uwolnienie Ludwika podjął proboszcz z Rybarzowic. Rybarzowice
do 1947 r. były częścią parafii łodygowickiej i podlegały tamtejszemu proboszczowi. Pracujący w Rybarzowicach ks. W. Kędzior był zaledwie rektorem miejscowego kościoła. Zob. J. Krutak, op. cit., s. 108; por. L. Słobosz,
op. cit., s. 51; J. Halama, op. cit., s. 138; SBŻ, op. cit., s. 60.

135

O podpisaniu volkslisty przez L. Dobiję nie ma informacji w żadnych opracowaniach. Fakt ten zapisali miejscowi
kronikarze, ks. S. Kędzior i F. Kubica; był on też znany mieszkańcom Rybarzowic i zachował się w przekazach
rodzinnych. Zob. Ks. S. Kędzior, op. cit., s. 70 – 71; F. Kubica, Rybarzowice…, op. cit., s. 19.

136

Ks. S. Kędzior, op. cit., s. 70-71.

137

W. Górny, W cieniu starego dębu…, op. cit., s. 41.
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Summary
Ludwik Dobija - unusual story deputy from Galicia
Ludwik Dobija was born in 1873, in the Beskid village Rybarzowice, at that
time located in Austrian Galicia. As a young man, he was expelled from the German
school in Bielsko, and then he went to Vienna with intention of complaining to
emperor Franz Joseph I. Although the plan seemed unreal, after many adventures
it was fulfilled succesfully. When he came back to Rybarzowice, he commenced his
brilliant political career as a supporter of Fr. Stanisław Stojałowski. He was a member
of the local government in Rybarzowice, District Council in Biała, he was elected to
Vienna Parliament, where he served as a deputy to the end of the Austro - Hungarian
Empire (1907 – 1918). He became famous as a propagator of Polish education, he
initiated establishing of more than fifty schools in Western Galicia. As a social and
political activist he known for his scathing language and aroused extreme emotions.
In 1909 he even survived assasination attempt on his life organized by Germans
from Bielsko. In Rybarzowice he founded the People’s Library, Fire Brigade, helped
to found and build a school, a church and a cemetery. During the First World War
he was nine times arrested for pro-independence activities. After the liberation of
Galicia he was a commissioner of the Polish Liquidation Commission in Żywiec,
where he organized self-defense during Polish - Czech conflict (1919). When Poland
regained its independence Ludwik went to the Kresy and in the village Beremowce
(District Zborów) he bought a farm, and then he gave it to his daughter Wanda. Being
a member of People’s National Union - political party, he was elected from constituency nr 43 as a deputy to Parliament of Poland (1922 – 1927). During World War
II he was arrested by Gestapo and he was tortured and then he spent six months in
jail. Probably as a result of these heavy experiences he signed Volksliste. Devastated
mentally he died in 1944 and was buried in Rybarzowice.
Key words: biography, Ludwik Dobija, Rybarzowice, Galicia,
ks. Stanisław Stojałowski, the State Council in Vienna, Polish parliament
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Szczepan T. Praśkiewicz OCD
Karmelitański Instytut Duchowości, Kraków

Kult św. Józefa w Zakonie
i Klasztorze Karmelitańskim
w Wadowicach
Wprowadzenie
Konstytucje Zakonu Karmelitów Bosych, tj. normatywny tekst zawierający wytyczne, jakimi powinni kierować się zakonnicy, nakazuje im oddawać szczególną
cześć św. Józefowi, za przykładem św. Teresy od Jezusa, reformatorki tegoż Zakonu1.
W niniejszym studium pragnę syntetycznie przedstawić kult św. Józefa w zakonie
karmelitańskim od zarania dziejów Karmelu (tj. od przełomu XII i XIII w.) do czasów
współczesnych. Jednym z przejawów tego kultu jest patronat św. Józefa, jakim objęty
został wadowicki klasztor. Autorem pomysłu był św. Rafał Kalinowski – założyciel
klasztoru wadowickiego, który w 2004 r. został podniesiony do rangi sanktuarium św.
Józefa w archidiecezji krakowskiej. W artykule przywołam też wątki świętojózefowe
związane nie tylko z początkami wadowickiego klasztoru karmelitańskiego. Postaram
się bowiem wykazać ich ustawiczną obecność w oddziaływaniu klasztoru na życie
mieszkańców ziemi wadowickiej. Zaznaczam, że w mojej refleksji będę bazował na
studiach, które w przedmiotowej sprawie opublikowali znani józefolodzy Zakonu:
Włoch – Emanuel Boaga OCarm.2, Hiszpan – Roman Llamas OCD3 i nasz rodak –
Benignus J. Wanat OCD4. Skorzystam też ze studiów Włodzimierza Tochmańskiego
OCD5 i – zwłaszcza w odniesieniu do klasztoru wadowickiego (chociaż nie tylko) –

1

Reguła, Konstytucje i Przepisy wykonawcze Zakonu Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Kraków
1997, nr 52, s. 61.

2

E. Boaga, Giuseppe, santo e sposo della B.V.M., w: Dizionario Carmelitano, red. E. Boaga, L. Borriello, Roma
2008, s. 443-446.

3

R. Llamas, Święty Józef w charyzmacie terezjańskim, Kraków 2004.

4

B. J. Wanat, Święty Józef Protektorem Zakonu Karmelitańskiego, Kraków 2001.

5

W. Tochmański, Św. Józef w Karmelu, wczoraj i dziś, Kraków 2009.
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niedawno zmarłego i znanego czytelnikom Wadovian Czesława Gila OCD6, a nadto
z innych publikacji, które będą wymieniane w odsyłaczach.

1. Wymowna legenda i jej interpretacja
Na samym początku pragnę przywołać jedną z pierwszych legend karmelitańskich. Opowiada ona o odwiedzinach Józefa i Maryi z Nazaretu z Dzieciątkiem Jezus
u eremitów karmelitańskich na górze Karmel7. Kto miał okazję nawiedzić bazylikę
„Stella Maris” na wspomnianej górze w Hajfie, nie mógł zostać nieurzeczony jednym
z fresków namalowanych na suficie jej kopuły. Autorem fresku jest karmelitański
malarz Luigi Poggi, rodem z Malty. Dzieło, wykonane w latach 1926-1928, ukazuje
właśnie te odwiedziny. Maryja z Józefem,
trzymając za ręce małego Jezusa, opuszczają karmelitańską wspólnotę. Odprowadza ich dwóch pustelników odzianych w habity karmelitańskie. W swych
rękach niosą prowiant na dalszą drogę
odchodzących gości. W głębi, u wejścia
do groty, widać grupę pozostałych, wyraźnie poruszonych pustelników. W rękach trzymają zwoje ksiąg Starego Testamentu, co pozwala ustalić przyczynę ich
poruszenia: na własne oczy widzą wypełnienie się starotestamentowych proroctw; widzą Mesjasza, którego przyjście
zwiastowali prorocy8.
Fresk – jak zauważa słusznie jeden
z autorów – nie nawiązuje do historycznego wydarzenia. Od czasów, gdy Święta Fresk przedstawiający św. Rodzinę z Nazaretu
odwiedzającą pustelników karmelitańskich
Rodzina żyła w Nazarecie (niewyklu- na górze Karmel (mal. Luigi Poggi, bazylika
czone, że mogła, chociażby w drodze do „Stella Maris” w Hajfie).

6

Cz. Gil, Z dziejów kultu św. Józefa Prowincji Polskiej Karmelitów Bosych, w: Józef z Nazaretu, t. 2, Kraków 1980,
s. 229-266; idem, Święty Józef, Patron wadowickiej Górki, Kraków 2004.

7

Zob. Sz. T. Praśkiewicz, Świętojózefowa legenda karmelitańska, Carolus, 2014, nr 11 (647), s. 12-13.

8

Zob. Karmel w Ziemi Świętej wczoraj i dziś, praca zbiorowa pod red. o. Silvano Giordano, Kraków 2001, s. 39, 123, 132.
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Jerozolimy, zatrzymać się na Karmelu), do przełomu XII i XIII wieku, kiedy pojawią
się tam pierwsi karmelici stanowiący historyczny początek Zakonu, przeminie wiele
pokoleń. Fresk jest jednak artystyczną interpretacją legendy powstałej na szczerym
przekonaniu pierwszych karmelitów. W przeciwieństwie do innych zakonów karmelici nie mają bowiem swojego założyciela. Dlatego w dobrej wierze stworzyli legendę,
że wywodzą się w prostej linii od proroka Eliasza i jego uczniów, którzy mieli trwać na
górze Karmel od czasów proroka w sposób nieprzerwany, i że w okresie dzieciństwa
Mesjasza byli świadkami odwiedzin Jezusa z Matką i przybranym Ojcem9.
Legenda pragnie podkreślić, że spotkanie pustelników ze świętą rodziną ma
wyjątkowy charakter. To nie jakaś przypadkowa, uczyniona mimochodem wizyta,
która nie rodzi żadnych głębszych, duchowych czy psychologicznych więzi. Spotkanie rodziny pustelników z rodziną nazaretańską ma – podkreśla ten sam autor
– charakter głęboko ludzki, intymny, rodzinny właśnie, niezmiernie ubogacający
i rodzący duchowe pokrewieństwo. W takiej atmosferze i we wzniosłym nastroju
karmelici chcą spotykać się zawsze z Jezusem, Jego Matką i św. Józefem. Pustelnicy
obdarowują gości ciepłym przywitaniem, rodzinną atmosferą i troszczą się, by nie
zabrakło im pożywienia. Sami jednak otrzymują dar o wiele cenniejszy: mogą poznać Jezusa, zanim publicznie ukaże się On ludowi i powie o swym posłannictwie10.
Legenda mówi, że w dziejach Karmelu (właściwie od ich zarania) ważną postacią, obok Jezusa i Maryi, jest św. Józef, troskliwy obrońca Chrystusa i oblubieniec
Najświętszej Dziewicy. Karmelici widzą w nim, jak napisze w 1479 r. Arnold Bostiusz,
męża dziewiczego i nienaruszonego, zastępcę odwiecznego Boga, żywiciela i najtroskliwszego ekonoma i mniemanego ojca Jezusa, umiłowanego oblubieńca Maryi11.
Wszystko to zaś od niepamiętnych czasów, czyli od początków istnienia Zakonu12.

2. Ze Wschodu na Zachód
Pobyt karmelitów na górze Karmel został jednak drastycznie przerwany inwazją
Saracenów. W drugiej połowie XIII w. karmelici byli zmuszeni do wyemigrowania
do Europy, gdzie przywieźli ze sobą także kult św. Józefa. Podkreślają to znawcy
zagadnienia, jak chociażby Daniel Papebrock z Towarzystwa Bollandystów. Któż
9

J. Zieliński, Maryja w najstarszych legendach Karmelu, Kraków 1999, s. 6-7.

10

Ibidem, s.7.

11

Cyt. za: B. J. Wanat, Święty Józef Protektorem…, op. cit., s. 15-16.

12

Ibidem, s. 15.
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bardziej – pyta Papebrock – mógł przyczynić się do czci św. Józefa na Zachodzie,
jeśli nie ci, którzy już w Palestynie oddawali mu cześć?13. Przekonanie to potwierdził
Prosper Lambertini, późniejszy papież Benedykt XIV, twierdząc, że według zgodnego
zdania uczonych Zakon Karmelitański przyniósł ze Wschodu na Zachód chwalebny
obyczaj oddawania czci św. Józefowi jak najuroczystszym nabożeństwem14. Nabożeństwo to potwierdzają skądinąd najstarsze karmelitańskie księgi liturgiczne i inne
świadectwa, jak chociażby to z 1360 r., mówiące, że wspomnienie św. Józefa celebrowano w Karmelu od niepamiętnych czasów15. W brewiarzu karmelitańskim wydanym
w Brukseli w 1480 r. św. Józef posiadał całe własne oficjum z hymnami, antyfonami i czytaniami16. Kult św. Józefa wyrażał się następnie w fakcie, że we wszystkich
klasztorach karmelitańskich znajdował się ołtarz z jego obrazem lub figurą17. O kulcie świadczy nadto bogata karmelitańska ikonografia, która przedstawia św. Józefa
w kompozycjach inspirujących się przekazem Nowego Testamentu, tj.: w scenerii
Bożego Narodzenia, przy pokłonie pasterzy, przy pokłonie mędrców ze Wschodu,
w związku z ofiarowaniem Jezusa w świątyni, podczas ucieczki do Egiptu i w scenie
odnalezienia Jezusa w Jerozolimie. Ikonografia ta przedstawia nadto zaślubiny Józefa
z Maryją i warsztat cieśli z Nazaretu, wspomaganego w pracy przez Syna Bożego. Nie
można nie zauważyć, że wspomnianą ikonografię omawia obszernie (mając też na
uwadze pracownię iluminatorską i scriptorium krakowskiego klasztoru karmelitańskiego „na Piasku”) znany historyk sztuki Benignus Wanat18. Jego uwadze nie mógł
umknąć fakt, że właśnie w karmelitańskim klasztorze „na Piasku” powstał w 1644 r.
graduał ozdobiony licznymi miniaturami, z których dwie przedstawiają św. Józefa19.

3. W Karmelu Terezjańskim
Nabożeństwo do św. Józefa w rodzinie Karmelu pogłębiła i ożywiła św. Teresa od
Jezusa (1515-1582), reformatorka Zakonu i doktor Kościoła. Co więcej, dzisiaj, po
dogłębnych studiach na ten temat, nikt nie kwestionuje stwierdzenia, że za przyczyną
13

D. Papebrock, De s. Josepho Sponso Deiparae Virginis, w: Acta Sanctorum: Martii, Parisii et Romae 1865, s. 8.

14

De Servorum Dei, Prati 1832, Lib. IV, p. II, cap. 20, n. 17.

15

B. J. Wanat, Święty Józef Protektorem…, op. cit., s. 17.

16

Daniel a Virgine Maria, Speculum carmelitanum, t. II, Antverpiae 1680, s. 305-308.

17

B. J. Wanat, Święty Józef Protektorem…, op. cit., s. 17.

18

Ibidem, s. 17-21.

19

Graduał Karmelitański z 1644 roku o. Stanisława ze Solca, oprac. T. Chrzanowski i T. Maciejewski, Warszawa
1976, il. 39, 40.
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św. Teresy kult św. Józefa rozpowszechnił się w całym Kościele. Zresztą już w XIX w.
Abbé Lucot napisał, że papieże znaleźli w św. Teresie od Jezusa potężnego pomocnika w szerzeniu kultu św. Józefa, gdyż uczyniła ona w tym celu tysiąc razy więcej
sama i poprzez zakonników swojej reformy czy zakonnice swojego Karmelu aniżeli
słynny promotor tego kultu, jakim był Jean Gerson20. Podobnie stwierdził podczas 38
Sympozjum Józefologicznego w Kaliszu w 2007 r. ceniony znawca problematyki, ks.
André Doze21. Mówi też o tym, jako o czymś ewidentnym, literatura przedmiotu22.
Św. Teresa doświadczyła szczególnej opieki św. Józefa i jemu powierzyła całe swe
życie i dzieło reformy Zakonu. Zażyłość świętej z oblubieńcem Bogurodzicy rozpoczęła się u zarania życia zakonnego, kiedy za pośrednictwem św. Józefa odzyskała
zdrowie, co sama opisuje: On w swej łaskawości to sprawił, że podniosłam się z łoża
boleści i znowu chodzić mogłam23.
Po tym uzdrowieniu miłość Teresy i zaufanie do św. Józefa wzrosły jeszcze bardziej i wierna czcicielka nigdy się nie zawiodła na jego opiece. Doświadczyła też
nadprzyrodzonych wizji opiekuna Dzieciątka Jezus24 i starając się mu odwdzięczyć za
doznawaną dobroć, obchodziła z największą uroczystością jego święta, nazywając go
swoim Panem, Opiekunem, Patronem, Orędownikiem25. Podczas jednej z wizji przyjęła zobowiązanie do rychłego założenia reformowanego klasztoru pod wezwaniem
św. Józefa, by strzegł on mniszki u jednych drzwi, a Najświętsza Panna u drugich;
pośrodku zaś by zamieszkiwał Chrystus26.
Zobowiązanie to zostało spełnione i patronatem św. Józefa objęła Teresa nie tylko
pierwszy klasztor reformy w Avila, ale i dziesięć innych z siedemnastu, które założyła.
Na wszystkie fundacje woziła ze sobą figurę św. Józefa i kształtowała w nich szczególny kult cieśli z Nazaretu, zobowiązując swoje duchowe córki, by żywiły nabożeństwo
do św. Józefa, bo on wiele może27. Przekonywała do tego własnym świadectwem: Nie
pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go [św. Józefa] o jaką rzecz, której
by mi nie wyświadczył28.
20

Zob. W. Tochmański, Św. Józef w Karmelu …, op. cit., s. 8.

21

Ibidem, s. 5, przypis 9.

22

Zob.: B. M. de la Cruz, El Josefismo de Santa Teresa, Estudios Josefinos, 1964, nr 18, s. 93-106; L. Strada, Patron
doskonały, Kraków 1976, s. 221-225; T. Alvarez, Josè, San, w: Diccionario de Santa Teresa de Jesús, Burgos 2000,
s. 859-871; G. della Croce, San Giuseppe „mio grande protettore”. Contributi per una riscoperta, Monza-Milano 2004.

23

Księga życia, 6, 8.

24

Ibidem, 33,14.

25

Ibidem, 6,6-7.

26

Ibidem, 32,11.

27

Sprawozdania duchowe, 38.

28

Księga życia, 6,6.
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Za mniszkami, podejmując nauczanie św. Teresy, poszli również karmelici, którzy przyjęli reformę terezjańską. Już w 1581 r., tj. na rok przez śmiercią św. Teresy,
ogłosili św. Józefa patronem i fundatorem nowej gałęzi Zakonu, zobowiązując się
do uroczystego celebrowania jego świąt29. Nabożeństwo świętojózefowe pierwszego pokolenia karmelitów bosych opisał o. Hieronim Gracián, współpracownik św.
Teresy w dziele reformy Karmelu30. Nadto w rytuale karmelitów bosych, wydanym
w Madrycie w 1591 r., znajdujemy modlitwy przewidziane na procesję w uroczystość
św. Józefa nostrae Congregationis Patroni ac Protectoris31.

4. W Polsce i w Wadowicach
4.1. W Polsce przedrozbiorowej

Oczywiście, kult św. Józefa karmelici bosi przeszczepili także na polski grunt,
kiedy w 1605 r. przybyli do naszego kraju i osiedlili się w królewskim Krakowie.
Przywołany już wcześniej, niedawno zmarły o. Czesław Gil stwierdza wprost, że
przed przybyciem do Polski karmelitów bosych trudno mówić u nas o kulcie św.
Józefa. Świadczy o tym chociażby brak kościołów pod jego wezwaniem i bardzo
rzadkie nadawanie dzieciom na chrzcie imienia Józef32. Najprawdopodobniej dopiero
karmelici bosi zbudowali w Krakowie (w roku 1609) pierwszą kaplicę pw. św. Józefa.
Gdy zaś w 1617 r. założyli w Krakowie swój drugi klasztor, objęli go patronatem św.
Michała i św. Józefa. Rok później udali się do Poznania i zbudowali w tym mieście
publiczną kaplicę pw. św. Józefa, którą wkrótce zastąpił drewniany kościół (wzniesiony w latach 1620-1621), a potem murowany (zbudowany w latach 1635-1663).
Według obecnego stanu naszej wiedzy – jak pisze Cz. Gil – był to w Rzeczypospolitej
pierwszy kościół pod tym tytułem33.
Nadto we wszystkich kościołach karmelitów bosych, które budowano w wielu polskich miastach, znajdowały się ołtarze św. Józefa z obrazami czy posągami cieśli z Nazaretu. Św. Józef był też patronem lub współpatronem wszystkich siedmiu klasztorów
karmelitanek bosych utworzonych w Polsce przedrozbiorowej. Przy klasztorach, a potem także w wielu parafiach, zakonnicy zakładali bractwa św. Józefa, szerząc jego cześć
29

Documenta primigenia, w: Monumenta Historica Carmeli Teresiani, t. III, Romae 1977, s. 28.

30

Uczynił to w dziele pt. Josephina. Zob. Biblioteca Mystica Carmelitana, t. 16: Obras del P. Jeronimo Gracián de la
Madre de Dios, editadas y anotadas por el P. Silverio de Santa Teresa, Burgos 1933, s. 476.

31

Matias del Niño Jesús, Primer documento oficial del Patronato de san José, w: Estudios Josefinos, 1964, nr 18, s. 413.

32

Cz. Gil, Święty Józef, Patron…, op. cit., s. 8.

33

Ibidem.
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wśród wiernych. Polscy karmelici bosi, zgromadzeni na kapitule prowincjalnej wiosną
1628 r., nalegali na hierarchię kościelną, aby do polskiego kalendarza liturgicznego
zostało wprowadzone święto św. Józefa, w myśl zarządzenia Grzegorza XV z 1621 r.,
którego pomimo upływu lat jeszcze nie zrealizowano. Dopiero starania karmelitów
sprawiły, że święto znalazło prawo obywatelstwa w polskim kalendarzu liturgicznym.
Szczególnym ośrodkiem kultu św. Józefa był klasztor Karmelitów Bosych w Krakowie. Oddziaływanie kultu na społeczność dawnej stolicy Polski było tak wielkie, że
w 1714 r. uchwałą rady miejskiej obrano św. Józefa patronem Krakowa, co 23 marca
1715 r. potwierdził Klemens XI34.
Rozwój wspomnianego kultu zahamowały rozbiory Polski i kasata klasztorów
karmelitańskich. W połowie XIX wieku na ziemiach polskich istniał jedyny męski
klasztor Zakonu w Czernej k. Krakowa i jedyny żeński – w Krakowie na Wesołej.
Stały się one zaczynem odnowy życia karmelitańskiego, w którą szczególnie wpisuje
się założony przez św. Rafała Kalinowskiego klasztor pw. św. Józefa w Wadowicach,
dziś sanktuarium Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w archidiecezji krakowskiej.

4.2. W Wadowicach

W ostatnim ćwierćwieczu XIX w. wiele zakonów, które ucierpiały z powodu
kasat ich klasztorów ze strony rządów pruskich, carskich i józefińskich, podjęło skuteczną próbę odnowy, zwłaszcza w Galicji, gdzie sytuacja polityczna w porównaniu
z pozostałymi zaborami była najbardziej sprzyjająca. Należą do nich także karmelici
bosi. Przy pomocy zakonników z Austrii, Francji i Belgii zostało w 1880 r. odnowione
życie pełnej obserwancji zakonnej we wspomnianym wyżej klasztorze w Czernej35.
W 1882 r. przeorem tego klasztoru został św. Rafał Kalinowski (1835-1907), wcześniej powstaniec styczniowy i katorżnik Sybiru. Do Karmelu w wieku 42 lat wstąpił
w 1877 r. w Austrii. Kalinowski cieszył się wielkim szacunkiem biskupa krakowskiego
Albina Dunajewskiego, swoich współbraci i licznych penitentów i stał się filarem
odnowy życia karmelitańskiego w Polsce, m.in. dzięki założeniu nowego klasztoru,
jako miejsca formacji zgłaszających się powołań36. Klasztor ten powstał w 1892 r.
w Wadowicach i jego pierwszym przełożonym został o. Rafał.
34

B. J. Wanat, Kult św. Józefa Oblubieńca NMP u Karmelitów Bosych w Krakowie, Kraków 1981. Z okazji trzechsetnej rocznicy tego wydarzenia w krakowskim kościele Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej odbyły się
11 maja 2015 r. stosowne uroczystości, którym przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz, arcybiskup krakowski
(http://karmel.pl/informacje/?p=5433#more-5433 [dostęp 28.09.2015]). Ukazała się również rocznicowa książka:
B. J. Kucharski, Święty Józef patron Krakowa 1715-2015, Kraków 2015.

35

B. J. Wanat, Zakon Karmelitów Bosych w Polsce 1605-1975, Kraków 1979, s. 71.

36

Cz. Gil, Czterysta lat karmelitów bosych w Polsce, w: Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga jubileuszowa,
red. Cz. Gil, Kraków 2005, s. 32.
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Znamienne, że udając się na fundację tegoż klasztoru, jego założyciel, za
przykładem św. Teresy od Jezusa, wiózł
ze sobą figurkę św. Józefa, a w ołtarzu
głównym prowizorycznej kaplicy, jaką
urządzono przed wybudowaniem obecnego kościoła pw. św. Józefa, umieścił
obraz Oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny z Dzieciątkiem, dar sióstr karmelitanek bosych z Krakowa-Wesołej, pochodzący ze skasowanego po powstaniu
styczniowym klasztoru wileńskiego37,
co dla o. Rafała, wilnianina z urodzenia,
nie było bez znaczenia. Potem obraz ten
odbierał cześć w głównym ołtarzu kaplicy istniejącego przy klasztorze Niższego
Seminarium – od 2005 r. kaplicy Domu
Św. Rafał Kalinowski, założyciel
Rekolekcyjnego.
wadowickiego klasztoru karmelitów bosych
Już w 1895 r. o. Rafał urządził w Wa- (fot. Julian Mien, Kraków 1897).
dowicach wielką, dziewięciośrodową nowennę przed uroczystością św. Józefa, która od tego czasu odprawiana jest każdego
roku, ciesząc się dużą frekwencją wiernych z Wadowic i okolic. Następnie, gdy w latach
1897-1899 został wybudowany nowy kościół klasztorny, w retabulum głównego ołtarza
centralne miejsce zajął obraz św. Józefa w całej postaci z Dzieciątkiem na lewej ręce
i z lilią w prawej, o wymiarach 1,30 na 2,75 m. Namalował go na zamówienie o. Rafała
malarz Franciszek Bergman z Czech. Konsekracja kościoła odbyła się 27 sierpnia 1899 r.
przez posługę ówczesnego biskupa krakowskiego, późniejszego kardynała Jana Puzyny.
Homilię zaś wygłosił o. Wacław Nowakowski, kapucyn, przyjaciel św. Rafała, dla którego dzień ten był szczególnym dniem radości. Zresztą według słów samego Świętego
całe dzieło budowy klasztoru i kościoła były dla niego oczywistym dowodem opieki
Józefa świętego, pod przemożną osłoną którego ten Karmel, to miejsce święte zostaje38.
Na odpusty świętojózefowe do Wadowic o. Rafał zawsze zapraszał przednich kaznodziejów, jego opiece zawierzał swoich współbraci, penitentów i czę-

37

B. J. Wanat, Zakon…, op. cit., s. 576; zob. także s. 643.

38

Słowo wstępne o. Rafała, w: W. Nowakowski, Kazanie o czci św. Józefa w dzień konsekracji kościoła oo. Karmelitów
Bosych pod wezwaniem św. Józefa w Wadowicach, Kraków 1899, s. 5-6.
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sto powtarzał, że ufność w potężnym Ojcu i Żywicielu Jezusa,
świętym naszym Ojcu Józefie, [- -]
ożywiana przykładem św. Matki naszej Teresy, wznosi ducha do pobożności i daje balsam słodkiej nadziei
wiernym będącym w potrzebie39.
Nadto swym siostrom w powołaniu, mniszkom karmelitankom
bosym zwykł mawiać: Działajcie
przez modlitwy do naszego świętego
Ojca Józefa40 lub: Niech Matka Boża
i Nasz Ojciec św. Józef radzić raczą
w naszych potrzebach; ufać musimy,
Przedstawiciele wadowickiego klasztoru karmelitów
że
nie zechcą być dłużnymi41.
bosych, o. Melchior Wróbel i o. Sylwan Zieliński,
wręczają Janowi Pawłowi II kopię obrazu św. Józefa
Osobiście św. Rafał Kalinowski
podczas audiencji w dniu 10 września 2003 r.
nigdy nie zawiódł się na opiece św.
(fot. Arturo Mari).
Józefa. Dlatego też podjął kwerendy
mające na celu poznanie jego kultu w dawnych polskich klasztorach karmelitańskich
skasowanych przez zaborców, aby na przykładzie świętojózefowej pobożności poprzednich pokoleń braci i sióstr Zakonu budować jego teraźniejszość i przyszłość
w ojczyźnie. Był bowiem przekonany, że zarówno siostry, jak i współbracia w Karmelu chcąc być prawdziwymi, duchowymi córkami i synami św. Teresy od Jezusa,
powinni być na wskroś maryjnymi i józefowymi42.
Dodajmy, że Jan Paweł II, który urodził się w Wadowicach zaledwie 13 lat po
śmierci św. Rafała i wyniósł go na ołtarze, nosił jako swoje drugie imię chrzcielne
właśnie imię Józef i od dziecka – co sam często wspominał – uczęszczał do karmelitańskiego kościoła na Górce, by modlić się do swego Patrona43. W 25-lecie swego
pontyfikatu Ojciec Święty zechciał ofiarować mu swój papieski pierścień, a w okolicznościowej bulli napisał: W moim rodzinnym mieście św. Józef, drugi Patron
39

R. Kalinowski, Świętymi bądźcie. Konferencje i teksty ascetyczne, wydał Cz. Gil, Kraków 1987, s. 113.

40

J. Kalinowski Józef – Rafał od św. Józefa, Listy, wydał Cz. Gil, t. II, Kraków 1985-1986, list 1356.

41

Ibidem, list 1054.

42

Sz. T. Praśkiewicz, Nabożeństwo św. Rafała Kalinowskiego do św. Józefa i do świętych Karmelu, Kraków 2007, s. 7.

43

Karmelitów bosych znam od dziecka. Karmel – jego święci, życie, charyzmat, zadania i cele w wypowiedziach Ojca
Świętego Jana Pawła II, oprac. Sz. T. Praśkiewicz, Łódź-Rzym 1988, s. 127-129; Jan Paweł II, List z okazji 400.
rocznicy przybycia karmelitów bosych do Polski, w: L’Osservatore Romano, wyd. pol., 2005, nr 2 (270), s. 55.
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mojego Chrztu, roztacza swą opiekę nad Ludem Bożym z kościoła Karmelitów Bosych na
Górce. Wdzięczny przybranemu Ojcu Jezusa
Chrystusa za jego opiekę, ofiaruję mój pierścień papieski dla przyozdobienia obrazu Żywiciela Syna Bożego w wadowickim kościele
karmelitańskim. [- -] A Karmelici Bosi, wierni stróże wadowickiego kościoła, przyjmując
moją wdzięczność za to wszystko, co od najmłodszych lat otrzymałem od karmelitańskiej
szkoły duchowości, niechaj za przykładem
swej św. Matki Teresy od Jezusa kontemplują
w św. Józefie doskonały wzór zażyłości z Jezusem i z Maryją, Patrona modlitwy wewnętrznej i niestrudzonej służby braciom44.
Często cytowany już o. Czesław Gil wydając w 1999 r. monografię o wadowickim
klasztorze karmelitańskim i opisując m.in. Przyozdobiony pierścieniem Jana
jego działalność duszpasterską, tj. duszpa- Pawła II łaskami słynący obraz
św. Józefa, czczony u karmelitów
sterstwo ogólne, istnienie świeckiego zakonu bosych w Wadowicach
karmelitańskiego (czyli dawniejsze duszpa- (fot. Szczepan T. Praśkiewicz).
sterstwo tercjarskie), promocję nabożeństwa
do Matki Bożej Szkaplerznej i do Dzieciątka Jezus, podkreślił, że niewątpliwie najgłębiej zrósł się z kościołem na wadowickiej Górce [- -] kult św. Józefa45.
Najważniejszym przejawem tego kultu jest wspomniana już wielka nowenna.
Trwa ona rokrocznie przez dziewięć śród przed uroczystością odpustową św. Józefa,
tj. przed 19 marca. Kult ten ubogaca Msza Święta wotywna o św. Józefie celebrowana
we wszystkie środy całego roku wraz z wieczornym nabożeństwem ku jego czci,
podczas którego odczytywane są podziękowania i prośby składane przez wiernych.
W czasie wielkiej nowenny przybywają na wadowicką Górkę proboszczowie okolicznych parafii ze swymi wiernymi. Wadowiccy karmelici bosi szerzą nadto kult św.
Józefa przez słowo drukowane46, rozprowadzają modlitewniki ku czci swego Patrona47, jego pocztówki i obrazki. W 2003 r., z okazji srebrnego jubileuszu pontyfikatu
44

Bulla Jana Pawła II, w: Cz. Gil, Święty Józef, Patron…, op. cit., s. 45.

45

Cz. Gil, Klasztor karmelitów bosych w Wadowicach, Kraków 1999, s. 26.

46

Np. zbiór kazań o św. Józefie opublikowany w książce pt. Do końca pozostał wierny wezwaniu Bożemu, Kraków 2005.

47

Jak chociażby: Idźcie do Józefa. Modlitewnik, oprac. B. J. Wanat, Kraków 1982.
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Jana Pawła II, zakonnicy przygotowali Ojcu Świętemu
wymowny podarunek – kopię łaskami słynącego w ich
kościele obrazu św. Józefa, którą namalowała artystka
Danuta Stryszewska, a nadto ozdobnie oprawioną księgę
z życzeniami jubileuszowymi i zobowiązaniami modlitewnymi przed wizerunkiem drugiego patrona chrztu
Jego Świątobliwości, podpisaną przez ponad 1500 wiernych i wspólnotę klasztorną.
Biorąc pod uwagę ustawicznie wzrastający kult św.
Józefa w kościele Karmelitów Bosych w Wadowicach
i jego oddziaływanie na całą okolicę, kard. Franciszek
Pierścień papieski św. Jana
Pawła II na dłoni św. Józefa
Macharski, arcybiskup metropolita krakowski, dekretem
– fragment wadowickiego
z dnia 19 marca 2005 r. podniósł tenże kościół do ranobrazu (fot. Szczepan
gi sanktuarium św. Józefa w archidiecezji krakowskiej.
T. Praśkiewicz).
Decyzję tę ogłosił osobiście na zakończenie Eucharystii,
której w otoczeniu kilku biskupów przewodniczył u wadowickich karmelitów bosych
z okazji przyozdobienia obrazu św. Józefa papieskim pierścieniem św. Jana Pawła II48.

5. Treści duchowe
W ostatnim punkcie trzeba jeszcze podkreślić, że zewnętrzne oznaki czci św. Józefa u karmelitów bosych, takie jak: uroczyste celebrowanie jego świąt, dedykowanie
mu kaplic i kościołów, wykonywanie rzeźb i malowanie obrazów, propagowanie jego
kultu wśród wiernych i zakładanie bractw oraz stowarzyszeń, wypływały z kontemplowania w osobie św. Józefa – zawsze za przykładem św. Teresy – wzoru doskonałej
zażyłości z Jezusem i z Maryją oraz przykładu modlitwy wewnętrznej. Karmelici
bosi widzieli nadto w przybranym ojcu Jezusa Chrystusa potężnego orędownika
także w sprawach doczesnych, materialnych, w przekonaniu, że ten, który troszczył
się o codzienny chleb dla Jezusa i Maryi, nie pozostawi bez środków do życia tych,
którzy – w jego szkole – starają się żyć w zażyłości z Chrystusem i Jego Matką.
O tym, że św. Józef zajmował kluczowe miejsce w duchowości karmelitańskiej,
jako umieszczony przez św. Teresę od Jezusa w centrum jej charyzmatu wraz z Jezusem i Maryją, świadczy także nabożeństwo, jakie żywili do niego późniejsi święci Zakonu, jak chociażby Teresa z Lisieux czy Rafał Kalinowski. Teresa z Lisieux,
48
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nazywana wierną córką wielkiej Teresy i przyozdobiona także doktorskim tytułem
w Kościele, przejęła ad litteram i ze szczególnym zobowiązaniem zaproszenie matki
Teresy z Avila: Miejcie nabożeństwo do św. Józefa: On wszystko może49. Mało znany,
ale godny przypomnienia jest fakt, że to oblubieńca Najświętszej Dziewicy prosiła
ona 19 marca 1897 r., tj. w ostatnią uroczystość św. Józefa w swym życiu, by mogła
przeżywać swoje niebo, czyniąc dobrze na ziemi i wtedy po raz pierwszy złożyła tę
obietnicę50. Została wysłuchana, gdyż nadal oddziałuje z nieba na życie chrześcijan aż
po krańce świata, wypraszając im potrzebne łaski, co szczególnie potwierdza fenomen
światowej peregrynacji jej relikwii51.
Z kolei Rafał Kalinowski był szczęśliwy, że nosił imię św. Józefa i, co więcej,
kiedy w dniu obłóczyn żegnał się ze swym imieniem chrzcielnym, zechciał przyjąć
świętojózefowy zakonny predykat. Św. Józef był zatem podwójnym jego patronem:
za sprawą chrztu i w dokumentach cywilnych nazywał się do śmierci „Józef Kalinowski”, a w Karmelu był „Rafałem od św. Józefa”; innymi słowy w życiu świeckim
„Józef ” było jego imieniem, w życiu zakonnym zaś imię to stało się jego nazwiskiem. Zarówno jako człowiek świecki, jak i potem, jako zakonnik, żywił zawsze
i propagował cześć do przybranego ojca Jezusa Chrystusa i troskliwego opiekuna
zakonu karmelitańskiego52. Za przykładem św. Teresy, która – jak to było wcześniej
powiedziane – św. Józefowi zawierzyła dzieło reformy Karmelu i jemu dedykowała
pierwszy klasztor tejże reformy w Avila, św. Rafał zawierzył mu dzieło odnowy życia
zakonnego w Polsce i jego wezwanie nadał też założonemu przez siebie klasztorowi
w Wadowicach.

Zakończenie
Wnioski, jakie nasuwają się na zakończenie tego studium, są oczywiste: kult św.
Józefa pielęgnowany przez karmelitów bosych wadowickiego klasztoru stanowi jedno
z ogniw długiego łańcucha kultu, który zakon karmelitański praktykuje i propaguje
49

Zob. P. T. Navajas, Josè, san, w: Diccionario de santa Teresa de Lisieux, Burgos 1997, s. 347-351.

50

Na bileciku do matki Agnieszki od Jezusa, dn. 19 marca 1897 r., Teresa napisała: gdy będę w niebiosach, moje małe
ramię przedłuży się i moja Mateczka dowie się o tym (Teresa od Dzieciątka Jezus, Listy, Kraków 2004, s. 422, list
nr 222). Zaś 17 lipca tego samego roku w swych Novissima Verba doprecyzowała, że niebo swoje będzie spędzać
dobrze czyniąc na ziemi (Eadem, Pisma mniejsze, Kraków 2014, s. 505).

51

Zob. Sz. T. Praśkiewicz, Fenomen oddziaływania relikwii świętych na życie duchowe wierzących na przykładzie
peregrynacji relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w: Kult relikwii, praca zbiorowa pod red. Szczepana T. Praśkiewicza (Świętość kanonizowana, nr 11), Kraków 2013, s. 127-138.

52

Idem, La devozione a San Giuseppe in S. Raffaele Kalinowski, w: „Ite ad Joseph (Varazze)”, 1992, nr 3, s. 3-4.
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od swego powstania do czasów współczesnych. Kult ten, wpisany w duchowość
karmelitańską także na mocy przepisów legislacyjnych, został szczególnie ożywiony
i rozszerzony na cały Kościół przez św. Teresę od Jezusa. Polscy karmelici bosi doby
przedrozbiorowej pozostali wierni józefologicznemu ukierunkowaniu św. Teresy
i stali się propagatorami czci św. Józefa w naszej ojczyźnie, wznosząc pierwszy na
ziemi polskiej kościół pod jego wezwaniem i upominając się o wpisanie święta
swego patrona do polskiego kalendarza liturgicznego. Nadto wielki czciciel św.
Józefa, o. Rafał Kalinowski, który ze chrztu nosił jego imię, a w zakonie nazywał
się Rafałem od św. Józefa, zawierzył swemu patronowi dzieło odnowy życia karmelitańskiego po kasatach spowodowanych przez zaborców. Św. Józefowi dedykował
założony przez siebie klasztor w Wadowicach, dzięki któremu zostały pozyskane
liczne powołania zakonne, umożliwiające wskrzeszenie struktur zakonnych na
ziemiach polskich. Dalsze badania będą z pewnością mogły ukazać wiele nowych
aspektów tego zagadnienia.
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Summary
The devotion to St. Joseph by the Order
and the Monastery of The Carmelites in Wadowice
Starting with the article of the Constitution of the Order of Discalced Carmelites
(No. 52) which requires monks to worship St. Joseph, and following the example of
St. Teresa of Jesus, the great Carmelite reformer, this article illustrates the cult of St.
Joseph in the Carmelite Order, which describes, inter alia, the monastery founded
by this same Order in Wadowice.
The study refers to the significant Carmelite legend about the visit of the Holy
Family to the Carmelite hermits on Mount Carmel in the Holy Land which is depicted, among others, in the fresco painted on the ceiling of the Basilica of the "Stella
Maris" in Haifa. This legend is a manifestation of the origins of the cult of St. Joseph
since the beginning of the Order. The original Carmelites, driven out from Mount
Carmel in the middle of the thirteenth century by the Saracens, moved to Europe,
taking with them the cult and worship of St Joseph and facilitated its spread throughout the Church. This was also due mainly to St. Teresa of Jesus, the great devotee of
the Betrothal of the Blessed Virgin Mary.
With the increase in worship of and emphasis on St Joseph in Carmelite spirituality, there was also the founding of the first Discalced Carmelites in Poland, who
established a monastery in Poznan in 1618 and built on Polish soil the first church
under the patronage of St. Joseph. Later, they were instrumental in having the feast
of St. Joseph added to the Polish Liturgical Calendar and in having him declared
Patron of the royal city of Kraków (1715).
St. Raphael Kalinowski was a great worshipper of St Joseph. He was the restorer of
the Carmelite life in Poland after the dissolution of the religious order during invasions
into Poland. In 1892 he founded the monastery church of St. Joseph in Wadowice. This
was entirely in keeping with the cult and worship of St Joseph which had become part
of the spirituality of the Order - and this church has become a thriving and vital centre
of the cult of St Joseph until today. St. John Paul II – Karol Józef Wojtyla- on the 25th
anniversary of his pontificate (because of the patron of his second baptismal name)
donated his papal ring to decorate the image of St. Joseph in the Carmelite church in
Wadowice, on March 19, 2005 Cardinal Franciszek Macharski, Archbishop of Krakow
established this church as the Sanctuary of St. Joseph for the Archdiocese of Kraków.
Key words: St. Joseph, cult, Carmel, Wadowice
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Michał Siwiec-Cielebon

Garnizon Wadowice oraz
społeczeństwo Ziemi wadowickiej
w systemie mobilizacyjnym
sił zbrojnych II RP
– wybrane zagadnienia i problemy badawcze
Wprowadzenie
Obrona ziemi ojczystej przed zakusami wrogów była zawsze jednym z podstawowych zadań społeczności. Czas realnego rozciągnięcia obowiązku służby wojskowej na wszystkich obywateli to w dziejach Polski trudny okres zaborów, kiedy
Polacy nie mieli armii narodowej. W wielu wypadkach zatem tak ujęty obowiązek
kojarzył się przede wszystkim z uciskiem, gdy społeczeństwo polskie stało się dla
zaborców rezerwuarem przysłowiowego armatniego mięsa1 na wypadek zbrojnych
konfliktów. Samemu społeczeństwu owo umasowienie służby wojskowej większych
korzyści nie dawało, tym bardziej, że armie zaborcze były organizacjami o duchu
i charakterze zdecydowanie antydemokratycznym. Prowadzona w nich indoktrynacja, zwłaszcza ludzi prostych, przy niskim ogólnie poziomie wykształcenia
i świadomości narodowej zaszczepiała jedynie wiarę w wielkość i wszechpotęgę
zaborczych imperiów2.
W Polsce odrodzonej obowiązek obrony ojczyzny z mocy ustawy stał się obowiązkiem powszechnym dotyczącym wszystkich obywateli, bez względu na status
społeczny, narodowość i wyznanie. Równocześnie II RP stanęła przed koniecznością
podniesienia poziomu świadomości społecznej i patriotycznej wśród obywateli, tak
aby obowiązek ów nie kojarzył się z jarzmem obcym. Można przyjąć, że w dużej
1

Określenie przejęte i przetłumaczone dosłownie z języka niemieckiego: kanonenfuter – pokarm dla armat, czyli
do niszczenia przez artylerię.

2

Ciekawy opis takiego faktu w: J. Herzog, Krzyż Niepodległości. Wspomnienia ze służby w Legionach, Kraków
2001, s. 34-35.
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mierze u schyłku lat 30. XX w. to zadanie udało się zrealizować. Niestety, przegrana
kampania jesienna 1939 r. – mimo wielkiego patriotycznego zapału znaczącej części
społeczeństwa i mężnej postawy wojska – po raz kolejny mocno zdeprecjonowała
obraz służby wojskowej, nawet pełnionej we własnej armii narodowej. Dalszego
spustoszenia społecznej świadomości w tym względnie dokonała propaganda hitlerowska wyśmiewająca pokonaną armię polską oraz propaganda komunistyczna
okresu Polski Ludowej. Utrzymany w tym państwie system powszechnego obowiązku wojskowego kojarzył się wielu z haraczem płaconym z politycznego przymusu
i poddanym ścisłemu nadzorowi sąsiedniego mocarstwa, czyli ZSRS. Równocześnie obraz armii przedwrześniowej przedstawiany w literaturze czy filmie okresu
PRL bywał znacząco przerysowywany i zniekształcany w rozmaitych aspektach,
co służyło doraźnym i długofalowym celom politycznym komunistycznych władz,
a uniemożliwiało poznanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń. Upływ czasu i propagandowy szum wpływał także na świadków i uczestników wydarzeń, tworząc
u wielu swoisty filtr, z powodu którego relacje zdominowane zostały opisami chaosu, czasem rzeczywistej, ale znacznie częściej urojonej niekompetencji dowódców
i sztabów, a nierzadko również zbędnej martyrologii. To oczywiście skwapliwie
wykorzystywano w dalszej propagandzie, a nierzadko bywało także elementem
argumentacji czy weryfikacji ustaleń dla kolejnych badaczy. W ten sposób obraz
przegranej batalii zamiast pogłębionych rzetelnych badań i oceny merytorycznej
doczekał się karykatury. Obiektywne badania nad polską historią wojskową rozwijają się szerzej dopiero po 1989 r. W ich efekcie możliwe jest przedstawienie prawidłowych analiz zjawisk i podjęcie próby uporządkowania wiedzy o działaniach
wojsk polskich oraz losach żołnierzy. Obraz obrony Rzeczypospolitej w 1939 r.,
jaki wyłania się w wyniku szerokich kwerend źródłowych i coraz większej liczby
solidnych publikacji naukowych oraz popularyzatorskich, jest diametralnie inny
od serwowanego przez zideologizowaną i poddaną propagandowej presji krajową
naukę historyczną do końca epoki PRL. Owszem, trudno podważać sam fakt przegranej, ale klęska nie była skutkiem bałaganu, tchórzliwości czy niekompetencji.
Była wynikiem nigdy niechcianej w polskich sztabach, a wymuszonej przez agresorów – III Rzeszę i ZSRS – walki na dwa fronty i ze znacznie przeważającymi nad
polskimi siłami każdego z najeźdźców. Analiza systemu i sposobu mobilizacji sił
zbrojnych II RP do tej nierównej walki pokazuje wielką strategiczną i polityczną
kompetencję konstruktorów planu obrony RP w 1939 r., ułatwiając równocześnie
poznanie i zrozumienie losów szeregowych żołnierzy tej kampanii (w tym wielu
poległych), a także przyczyn czy okoliczności, dla których znaleźli się w szeregach
tej a nie innej formacji.
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O zagadnieniach systemu poboru, uzupełnień i mobilizacji sił zbrojnych II RP bardziej lub mniej wyczerpująco pisali w minionych latach różni autorzy. Były to zarówno
fragmenty w tekstach poświęconych całości zagadnień obronności i funkcjonowania
WP (np. Piotr Stawecki, Mieczysław Cieplewicz, Eugeniusz Kozłowski), jak też opracowania poświęcone wyłącznie zagadnieniom mobilizacji, względnie niektórym jej
aspektom (Eugeniusz Piwowarski – system mobilizacji, Lech Juliusz Urliński – plan
aprowizacji, Waldemar Rezmer – mobilizacyjne przygotowanie zaplecza i służb WP)3.
Do sprawy systemu mobilizacji wojennej i jego działania w 1939 r. odnosiła się także
w swych pracach większość autorów opracowań dot. kampanii 1939 r. i monografii
wystawionych przez Polskę związków operacyjnych. Były to jednak uwagi ogólne lub
wycinkowe dotyczące omawianego związku i wchodzących w jego skład formacji, nie
zawsze w pełni wyjaśniające całość zagadnienia nawet dla danego odcinka frontu4.
Kamieniem milowym dla poznania polskiego systemu mobilizacyjnego stała się
opublikowana w 2010 r. obszerna praca źródłowa Ryszarda Rybki i Kamila Stepana
Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny W i jego ewolucja5, w której autorzy nie tylko zebrali gros dostępnych tabel mobilizacyjnych i omówili instrukcje do nich, ale także,
w obszernym eseju wstępnym, odnieśli się do wcześniejszej literatury przedmiotu
i pokazali dzieje i meandry polskiego planowania mobilizacyjnego z lat 1918-1939.
Zwalnia to autora niniejszego artykułu, chcącego uniknąć powielania informacji
powszechnie już dostępnych, od dyskusji z wcześniejszymi pracami. Wystarczy
wspomnieć, że uznawana wcześniej za jedyne opracowanie zagadnienia polskiej mobilizacji praca E. Piwowarskiego doczekała się druzgocącej i uzasadnionej w świetle
ich argumentacji krytyki autorów Najlepszej broni, zaś wydane przed 20. laty opracowanie Piotra Zarzyckiego Plan mobilizacyjny „W”. Wykaz oddziałów mobilizowanych
na wypadek wojny6 w efekcie sporządzonego przez R. Rybkę i K. Stepana znacznie
obszerniejszego zestawienia, pokazującego nowszy stan wiedzy i ustalenia, a przede
wszystkim ostatnią wersję Planu W – „W2”, zdezaktualizowało się.
3

P. Stawecki, Polityka wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1981; M. Cieplewicz, Wojsko Polskie w latach 19211926. Organizacja, wyposażenie, wyszkolenie, Wrocław 1998; E. Kozłowski, Wojsko Polskie 1936-1939. Próby
modernizacji i rozbudowy, Warszawa 1964, E. Piwowarski, System mobilizacji sił zbrojnych Polski w latach 19211939, Toruń 2001; L. Urliński, Polski plan aprowizacji wojennej z września 1939 roku, Toruń 2001; W. Rezmer,
Operacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku. Organizacja. Zasady funkcjonowania. Przygotowanie
do wojny, Warszawa 2010.

4

Zob. m.in. W. Iwanowski, Wysiłek zbrojny narodu polskiego w czasie II wojny światowej. Tom pierwszy. Kampania wrześniowa 1939, Warszawa 1961; Wojna Obronna Polski 1939, opr. zbiorowe, red. naukowy E. Kozłowski, Warszawa 1979; W. Steblik, Armia „Kraków” 1939, Warszawa 1989 (wyd. II); R. Dalecki, Armia „Karpaty”
w wojnie obronnej 1939 roku, Rzeszów 1989 (wyd. II); K. Ciechanowski, Armia „Pomorze” 1939, Warszawa 1983;
W. Rezmer, Armia „Poznań” 1939, Warszawa 1992.

5

R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W” i jego ewolucja, Warszawa 2010.

6

P. Zarzycki, Plan mobilizacyjny „W”. Wykaz oddziałów mobilizowanych na wypadek wojny, Pruszków 1995.
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Uzupełnienie niniejszego tekstu informacjami o szkoleniu przedpoborowych i rezerwistów w systemie paramilitarnym pogłębia obraz, tym bardziej, że siatki poboru
i wcieleń do jednostek najczęściej – i tak było również w przypadku 12 Pułku Piechoty
i Ziemi Wadowickiej – nie pokrywały się ze strukturami szkoleniowymi funkcjonującymi w ramach przysposobienia wojskowego. Pozwala to poznać także część pokojowego
wkładu społeczeństwa Ziemi Wadowickiej w przygotowania obronne Rzeczypospolitej,
realizowanego z czasem w ramach programu „Naród pod bronią”. O tym aspekcie
polskiej polityki obronnej pisali m.in. Janusz Wojtycza, Jan Kęsik, Janusz Odziemkowski czy Piotr Rozwadowski, zaś o poszczególnych organizacjach czy strukturach
– Anna Eliza Markert i Juliusz S. Tym7. Elementem łączącym w pewien sposób szkolenie w strukturach PW z mobilizacją wojska regularnego jest także historia formacji
Obrony Narodowej w latach 1937-39. Monografię tego systemu obrony terytorialnej
II RP opublikował przed laty Kazimierz Pindel8. Jej zderzenie z danymi z opracowania
R. Rybki i K. Stepana wytrzymuje próbę czasu, ale pozwala dzięki tej ostatniej pracy na
wzbogacenie i ukonkretnienie wielu informacji.
Niniejszy artykuł nie wyczerpuje zagadnienia w odniesieniu do Wadowic, natomiast ma przybliżyć czytelnikowi zainteresowanemu regionem szereg zjawisk i elementów historii wojskowej II RP oraz kampanii 1939 r., dotychczas mniej znanych
lub nie pokazanych wcale. We wcześniejszych artykułach poświęconych garnizonowi
wadowickiemu problem mobilizacji z 1939 r. został zasygnalizowany, ze wskazaniem jednostek mobilizowanych lub mających być mobilizowanymi w Wadowicach, według stanu wiedzy z ostatniej dekady XX w.9 Obecnie możliwe jest znacznie
precyzyjniejsze pokazanie systemu mobilizacji nie tylko żołnierzy 12 pp i innych
jednostek garnizonu Wadowice, ale także wskazanie innych formacji WP, do których
rezerwiści z Ziemi Wadowickiej powoływani byli w 1939 r. najliczniej. Przedstawienie niejako od dołu, z poziomu lokalnego, zagadnienia mobilizacji wojennej
7

J. Wojtycza, Studia i materiały z dziejów przysposobienia wojskowego w Polsce w latach 1918-1926, Kraków 2001;
Jan Kęsik, Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918-1939, Wrocław 1998;
J. Odziemkowski, Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996; idem, Armia i wieś w II Rzeczypospolitej, Wrocław 1988; P. Rozwadowski, Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 1927-1939, Warszawa 2000; A. E. Markert, Przysposobienie Wojskowe Kobiet (1922-1939). Zarys historii,
dokumenty i materiały, Warszawa 2002; J. S. Tym, Przysposobienie Wojskowe Konne (1928-1939). Zarys dziejów,
dokumenty i materiały, Warszawa 2003.

8

K. Pindel, Obrona Narodowa 1937-1939, Warszawa 1979.

9

M. Siwiec-Cielebon, Przed godziną próby. 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej i garnizon Wadowice w przededniu
wybuchu II wojny światowej. Zarys problematyki, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2001, nr 6,
s. 67-88; idem, Walka trwa. 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej w obronie bastionu Myślenic i pierwszej fazie
odwrotu na Dunajec. Ewakuacja garnizonu Wadowice, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2004, nr 8,
s. 74-86; idem, Wadowicki garnizon wojsk polskich 1914-1945, w: Wadowice. Siedem wieków historii. Materiały
z konferencji naukowej Wadowice – Karola Wojtyły Ojczyzna domowa, Wadowice 23 stycznia 2009 r., pod red.
Tomasza Graffa, Kraków 2009, s. 149-174.
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pozwala na zrozumienie i znaczące uporządkowanie wiedzy o jednostkowych losach
mieszkańców regionu biorących udział w wojnie. W wielu wypadkach zestawienie
wiedzy o systemie mobilizacyjnym z 1939 r. z niektórymi informacjami na temat
poległych w kampanii pozwala zweryfikować ich losy i potwierdzić relacje uzyskane
czy zapamiętane przez rodziny. Pozwala to na weryfikację i uzupełnienie zestawień
wojennych strat osobowych.

Polskie planowanie mobilizacyjne
i Garnizon Wadowice w jego wcześniejszych fazach
Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej i walk o granice odrodzonej Polski,
Wojsko Polskie uległo demobilizacji. Po przejściu WP na stopę pokojową władze
wojskowe stanęły przed koniecznością wypracowania modelu i systemu funkcjonowania sił zbrojnych oraz przygotowania mobilizacji na wypadek konieczności obrony RP. Niebagatelnym problemem było ujednolicenie formacji i zakładów wojska
w ramach poszczególnych broni i służb, jako że armia polska odziedziczyła kadrę,
zwyczaje i nawyki z trzech różnych systemów organizacyjnych wojska: austro-węgierskiego, pruskiego i rosyjskiego, a także z Legionów Polskich i armii francuskiej
(Armia Polska gen. Józefa Hallera). Ponadto, aby wojsko stanowiło pełnowartościową strukturę obronną, winno iść z duchem czasu i rozwijać się oraz przezbrajać
w coraz nowszy oręż. Tymczasem Polska była krajem ubogim, zdewastowanym
zaborami, podczas których każdy z zaborców traktował tereny polskie jako odległe
pograniczne prowincje tudzież tani rezerwuar surowców i rekruta, oraz wojnami,
które w latach 1914-1921 na części obszaru II RP dokonały spustoszeń. Klimat
międzynarodowy także nie był Polsce przychylny, ponieważ nawet w kręgach kierowniczych państw sojuszniczych wielu polityków postrzegało Rzeczpospolitą jako
kraj o niepewnej stabilności politycznej. Wewnętrzna sytuacja polityczna Polski
daleka była od spokoju, a stronnictwa i partie polityczne miały odmienne poglądy
na praktycznie wszystkie kwestie organizacji życia państwowego, w tym na politykę
wojskową. Na tę bardzo labilną sytuację wewnętrzną – przed przewrotem majowym
1926 r. – oraz późniejszy kryzys ekonomiczny nakładał się także czynnik ludzki –
nawyki i sposób postrzegania zagadnień przez wywodzących się w różnych armii
wyższych dowódców i oficerów odpowiedzialnych za planowanie wojenne.
W efekcie mimo opracowania w latach 1921-22 Planu Mobilizacji Armii Polskiej,
pozostawał on założeniem prowizorycznym i trudnym do realnego wykonania w razie
konfliktu. Kolejno opracowano, wdrożono w latach 1922-23 Plan mobilizacyjny W,
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który w latach 1923-24 zastąpił Plan mobilizacyjny E, w roku 1924 Plan mobilizacyjny H, zaś w latach 1925-26 Plan mobilizacyjny Z. Tempo zmian koncepcji było tak
wielkie, że już w 1925 r. zaczęto przygotowywać jako kolejny Plan mobilizacyjny S,
który ostatecznie, aczkolwiek nierealny w części założeń, przetrwał – modernizowany
w różnych zakresach – do połowy lat 30. Wśród czynników decydujących o przejściowym zaniechaniu prac nad planem mobilizacyjnym były zarówno techniczne
– kryzys ekonomiczny, który uniemożliwił rozbudowę i modernizację sił zbrojnych,
jak i ludzkie – m.in. szok po zdradzie mjra dypl. Piotra Demkowskiego w 1931 r.,
znanej w historiografii polskich służb kontrwywiadowczych jako „Afera Demkowski-Bogowoj”. Jako agent sowiecki przekazał on niektóre ważne materiały polskiego
Sztabu Głównego, w tym część dokumentów Planu mobilizacyjnego S, swoim mocodawcom10. Marszałek Józef Piłsudski uznał, że nie warto spieszyć się z opracowywaniem formalnych dalekosiężnych planów, skoro znajdują się ludzie, którzy przekażą
je wrogowi. Ponadto nie zgadzał się m.in. na obciążanie jednostek liniowych, w tym
pułków piechoty stanowiącej główną i najliczniejszą część sił zbrojnych, mobilizacją
wielu oddziałów tyłowych i zapasowych. W efekcie stan tymczasowości i doraźnie
modernizowanego Planu S trwał do śmierci J. Piłsudskiego w 1935 r.
Prace nad nowym planem mobilizacyjnym ruszyły pełną parą dopiero po powołaniu na stanowisko Szefa Sztabu Głównego WP generała brygady Wacława Stachiewicza. Ekipa Oddziału I SG pod kierunkiem pułkownika dyplomowanego Józefa
Wiatra musiała zmagać się nie tylko z koniecznością stworzenia całkowicie nowego
systemu mobilizacyjnego, ale uwzględnienia w pracy nad nim także planu modernizacji i rozbudowy sił zbrojnych. Prace nad planem zakończono w lecie 1937 r. i od
pierwszej litery nazwiska jego głównego twórcy nazwano go Planem Mobilizacyjnym
W. Z powodu konieczności dopracowania wielu szczegółów wprowadzono go w życie dopiero z dniem 30 kwietnia1938 r. Był to plan uniwersalny i elastyczny w zakresie
możliwości mobilizowania wybranych elementów czy formacji sił zbrojnych i obszarów terytorium RP, a także w tym znaczeniu, że założone zostało jego rozwijanie
w miarę uzyskiwania pokrycia materiałowego dla tworzenia kolejnych jednostek.
Przeglądając spisy oficerów rezerwy, przynależnych do poszczególnych formacji wykazanych w Roczniku Oficerskim Rezerw 193411, uwagę zwrócić musi wielka
liczba oficerów rezerwy na liście wadowickiego 12 pułku piechoty. Ewidencja pułku
obejmowała wtedy 301 oficerów rezerwy, w tym: 11 kapitanów, 29 poruczników i 261
podporuczników, co było największą liczbą oficerów rezerwy na liście pojedynczej
10

Więcej o tej zdradzie w monografii: A. Pepłoński, Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, s. 276-285.

11

Rocznik Oficerski Rezerw 1934 (reprint), Warszawa – Londyn 2003.
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formacji broni głównej, i to w z reguły największych zasobach jednostek piechoty12.
Dopiero drugi pod względem liczebności ewidencyjnej rezerw oficerskich był warszawski 21 pp z liczbą 285 oficerów (1 major, 8 kpt., 45 por. i 231 ppor.)13. Pozostałe
pułki miały w ewidencji rezerw jeszcze mniejsze liczby oficerów. Niewątpliwie sytuacja taka nie była przypadkowa. Gospodarowanie rezerwami kadrowymi koordynowano na szczeblu centralnym i w miarę potrzeb mobilizacyjnych oraz ubytków
oficerów rezerwy z ewidencji formacji z powodu przeniesienia do Oficerskich Kadr
Okręgowych (OKO), pospolitego ruszenia czy też skreślenia wskutek chorób, śmierci
i innych okoliczności przeprowadzano tzw. wyrównania stanów, przenosząc oficerów
pomiędzy formacjami. Tak duży zasób mobilizacyjny kadry oficerskiej wskazuje, że
Wadowice najpóźniej już w połowie lat 20. XX w. traktowane były jako miejsce mobilizacji większych jednostek WP. Nawet bowiem przy uwzględnieniu stacjonowania
III batalionu 12 pp w Krakowie, niewątpliwie także ów pojedynczy baon nie mógł
wchłonąć tak olbrzymiej liczby oficerów rezerwy na stanowiska przewidziane dla
tej grupy. Wnioski te znajdują potwierdzenie w opracowaniu R. Rybki i K. Stepana.
Wskazują oni, że już w Planie S w 1925 r. przyjęto zmobilizowanie w Wadowicach
rezerwowej dywizji piechoty, której nadano w tymże dokumencie numer 5314. W jej
skład miały wejść 212, 289 i 290 pp (numer nowego pułku powstawał po dodaniu
liczby 200 do numeru pułku mobilizującego, zatem pierwszy pułk nowej dywizji
(dowództwo i przynajmniej jeden baon) miał być mobilizowany przez 12 pp, kolejne w oparciu o 3 psp z Bielska i 4 psp z Cieszyna)15. Podtrzymano tę koncepcję
w I półroczu 1928 r., przyjmując termin mobilizacji dywizji w II rzucie, podczas gdy
pierwotnie zakładano jej zmobilizowanie konkretniej, pomiędzy 6 a 13 dniem mobilizacji. Tymczasem jeszcze w 1926 r. podczas sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej
różnych formacji ujawniono, że w wadowickim 12 pp są tak duże braki uzbrojenia
i oporządzenia dla przewidzianego do mobilizacji przez pułk baonu marszowego –
a podobna sytuacja była w kilku innych jednostkach, m.in. 1 psp w Nowym Sączu
i 3 psp w Bielsku – że planowano uznać je za formacje mobilizowane warunkowo.
Brakowało także m.in. siodeł dla plutonów zwiadowców pułków oraz dla kawalerii
dywizyjnej 53 DP rez.16 Owo dalekosiężne planowanie w zderzeniu z brakami tzw.
12

Ibidem, s. 433-435.

13

Ibidem, s. 451-453.

14

R. Rybka, K. Stepan, op. cit., s. XXXII,

15

Ibidem, s. LIV-LV. Numery 89 i 90 to kolejne numery na liście formacji piechoty przysługujące 3 i 4 psp, które
szeregowano po pułkach piechoty (84 pułki o numerach 1-45 i 48-86, pułki o numerach 46 i 47 zostały na zawsze
wykreślone z rejestru WP) od nru 87 przypisanego 1 psp z Nowego Sącza.

16

Ibidem, s. XLI,
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materiału wyposażenia wyjściowego dla mobilizacji formacji pierwszorzutowych jest
jednym z przykładów, jak daleko Plan S odbiegał od realnych możliwości mobilizacji
materiałowej.
W 1931 r. Marszałek zaproponował zebranie tzw. baonów zapasowych pułków
każdej z dywizji piechoty w jeden Ośrodek Zapasowy dla dywizji. Według jego propozycji taki OZ dla 6 krakowskiej DP miałby zostać zlokalizowany w Wadowicach17.
Koncepcja ta była bardzo dobra w przypadku konfliktu z ZSRS, jednak w razie wojny
z Niemcami sprawdziłaby się tylko w przypadku bądź skutecznej obrony granicy RP,
bądź sukcesu natarcia Polaków na teren Niemiec. Niewątpliwie jednak w momencie
jej sformułowania zagrożenie dla Polski ze strony ZSRS było niepomiernie większe
niż z zachodu.
Ostatecznie już później, w Planie mobilizacyjnym W zaplanowano zmobilizowanie w rejonie Wadowic szóstej (w skali całych sił zbrojnych) rezerwowej dywizji
piechoty – której w OdeB18, czyli planowanym składzie armii, nadano numer 45 DP
rez. – w oparciu o kilka garnizonów na rozległym obszarze DOK V i X. Dowództwo
tej dywizji miało zostać zmobilizowane przez Dowództwo OK V w Krakowie19.

Odrębności elementów pokojowego szkolenia
paramilitarnego przedpoborowych i rezerwistów
Podstawowymi formami paramilitarnego szkolenia obywateli były organizacje społeczne funkcjonujące w terenie, a szkolone i zrzeszone w ramach struktur
Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.
Struktury te były kierowane były przez wojsko i podporządkowane poszczególnym
garnizonom, obejmując cały obszar II RP. Od strony organizacyjno-administracyjnej koordynację i współpracę poszczególnych organizacji zapewniały działające na
szczeblu powiatowym i wojewódzkim Komitety WF i PW. Były one jednak ciałami
społecznymi, nie mającymi kompetencji ingerencji w prowadzony przez wojsko
proces szkoleniowy. Z kolei wojsko nie mogło dysponować potencjałem zrzeszonych
organizacji poza procesem szkolenia.

17

Ibidem, s. LX.

18

OdeB – Ordre de Bataille – określenie zaczerpnięte z języka francuskiego, powszechnie używane w nauce o sztuce
wojennej i oznaczające porządek wojenny, czyli usytuowanie (miejsce) oddziałów w strukturach poszczególnych
związków operacyjnych, strukturę (układ) jednostek w armii.

19

R. Rybka, K. Stepan, op. cit., s. XCI, XCVII. Pierwotnie dywizję miano mobilizować w garnizonach: Kielce,
Tarnów, Nowy Sącz, Wadowice.
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Organizacje WF i PW działały w początkach II RP jako niezależne i odrębne
dobrowolne zrzeszenia społeczne. Nie były nawet sfederowane w jakiejkolwiek jednolitej strukturze, zatem ich aktywność w terenie przedstawiała się niejednolicie,
w zależności od wpływów poszczególnych organizacji, a nawet partii politycznych.
Prace nad ujednoliceniem systemu przysposobienia wojskowego przez pierwsze lata
sparaliżowane były sporami dotyczącymi zasad metodyczno-wychowawczych jak też
kontrowersjami politycznymi. Dopiero po maju 1926 r. rozpoczęto porządkowanie
struktur oraz systemu nadzoru i kierowania nimi. Wiązało się to z faktem stopniowego
ujednolicania polityki władz wojskowych wobec organizacji społeczno-obronnych.
Zamierzano osiągnąć czytelność systemu szkolenia, a także weryfikacji wymogów
i kryteriów, szczególnie tych uprawniających poborowych do odbycia skróconej służby
wojskowej20. U schyłku lat 20. system działania w ramach powołanego PUWFiPW
został dopracowany i ujęty w organizację terytorialną, zaś obszar II RP podzielony na
Rejony WF i PW, w których prace koordynowane były na szczeblu poszczególnych
dywizji piechoty. W ramach rejonów funkcjonowały podporządkowane pułkom piechoty Obwody WF i PW, w skład których wchodził jeden lub kilka powiatów, w zależności od potencjału ludnościowego i narodowościowego zamieszkującego dany
teren. W pierwszej połowie lat 20. w Obwodzie WF i PW 12 pp znalazły się powiaty
makowski (istniał w latach 1924-31), myślenicki, wadowicki i wielicki. Po wprowadzeniu nowej organizacji terytorialnej ten ostatni w 1926 r. przekazany został do Obwodu
20 pp z Krakowa, zaś pow. makowski podporządkowano Obwodowi 3 pułku strzelców
podhalańskich z Bielska. W późniejszym okresie powiat ten – istniejący do końca
1931 r. – powrócił pod względem WF i PW do struktury 12 pp.
Pierwotnie komendantów PW mianowano tylko na szczeblu pułków, określając
ich jako Oficerów PW, zaś ich organami pracy w powiatach byli tzw. oficerowie instrukcyjni. Po dwóch latach i ustaleniu dla oficerów PW tytułu obwodowych komendantów PW, także oficerów koordynujących prace na szczeblu powiatów przemianowano na powiatowych komendantów PW. Oficerem PW 12 pp był od stycznia 1926 r.
zastępca dowódcy 12 pp podpułkownik Aleksander Powroźnicki, który w marcu
tegoż roku przekazał obowiązki oficera PW majorowi Prymusowi Żelichowskiemu.
W 1928 r. obwodowym komendantem WF i PW w Wadowicach mianowany został
mjr Jan Wójcik, po którym stanowisko to piastował od 1930 r. mjr Michał Siwiec,
zaś po jego śmierci w czerwcu 1931 r. mjr Feliks Kołodziejczyk do lata 1932 r., kiedy komendantem obwodowym mianowano kapitana Jana Piotra Łużeckiego, który
pozostał na tym stanowisku do sierpnia 1939 r. Oficerem instrukcyjnym PW był od
20

J. Wojtycza, Studia i materiały…, op. cit., s. 10-21, J. Kęsik, Naród pod bronią…, op. cit., s. 44-70.
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1926 r. kpt. Filip Kazimierz Karmański, później, po wprowadzeniu funkcji komendantów powiatowych PW stanowisko to w Makowie piastował kpt. Otton Stanisław
Hugo Battek (do końca istnienia odrębnego powiatu makowskiego), w Myślenicach
kpt. Leopold Piotr Bochnak (do końca 1931 r.), po nim kpt. O. Battek (1932 – lato
1934) i kpt. Flawian Śmitkowski (lato 1934 – sierpień 1939), zaś komendantami pow.
PW w Wadowicach byli kolejno: kpt. J. Łużecki (do lata 1932 r.), po jego mianowaniu
komendantem obwodowym, z braku oficera mającego odpowiednie kwalifikacje,
pełniącym obowiązki komendanta pow. był chor. Bronisław Kanik (jesień 1932 –
lato 1933), po czym komendantami pow. PW w Wadowicach byli: porucznik/kpt.
Ludomir Mieczysław Tarkowski (jesień 1933 – lato 1935), por. Szymon Kacperek
(jesień 1935 – wiosna 1937), por. w stanie spoczynku Stanisław Niklas (od wiosny
1937 do jesieni 1938) i kpt. st. sp. kontraktowy Tadeusz Bogumił Czeppé (od jesieni
1938 do sierpnia 1939)21. Warto zauważyć, że wielu z nich zginęło w latach II wojny
światowej. W zbrodni katyńskiej w różnych miejscach kaźni zginęli: ppłk A. Powroźnicki zamordowany w 1940 r. na Ukrainie, mjr F. Kołodziejczyk i por. S. Kacperek
– w Starobielsku/Charkowie i kpt. T. Czeppé – w Ostaszkowie/Twerze/Miednoje.
Kpt. F. Karmański zmarł w niewoli niemieckiej w oflagu Dössel, L. Tarkowski poległ
jako mjr 3 Dywizji Strzelców Karpackich pod Monte Cassino, zaś L. Bochnak zmarł
w 1952 r. w komunistycznym więzieniu we Wrocławiu jako płk Armii Krajowej22.
Jak widać, oficerowie kierowani w okresie międzywojennym do szkolenia oraz proobronnego wychowania przedpoborowych i rezerw poświadczyli w latach walki
swoim życiem ważność wpajanych mieszkańcom Ziemi Wadowickiej ideałów.
Ostatecznie w strukturze Obwodu PW nr 12 przy 12 pułku piechoty pozostały
powiaty wadowicki i myślenicki, w skład którego włączona została większość dawnego pow. makowskiego (co przywróciło wcześniejszy podział administracyjny,
ukształtowany jeszcze w czasach galicyjskich). Taki kształt obwodu pokrywał się ze
strukturą administracji szkolnej, jako że wadowickiemu Inspektoratowi Szkolnemu
podlegały te właśnie powiaty. W ramach tej struktury funkcjonowały szkolne hufce
PW (m.in. przy Państwowym Gimnazjum Męskim im. M. Wadowity w Wadowicach), koła Związku Strzeleckiego (ZS), Związku Rezerwistów (ZR) oraz innych

21

Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW) Zespół akt 12 pp, Rozkazy dzienne i oficerskie, I.320.12.39,
I.320.12.41, I.320.12.42, I.320.12.44, I.320.12.68, I.320.12.75 – wszystkie akta bez paginacji oraz akta personalne
wymienionych oficerów.

22

Zob. M. Siwiec-Cielebon, Vinctis non victis. Pokonanym nie zwyciężonym. Wadowicka Lista Katyńska, Wadowice
2010, s. 124-5, 162-3, 176, 224; Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie w latach
1939-1946, Londyn 1952, s. 257, Księga Pochowanych Żołnierzy Polskich poległych w II wojnie światowej (dalej
KPŻP), tom III. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, s. 293 oraz materiały Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej im. 12 Pułku Piechoty.
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organizacji mających w różnych okresach uprawnienia do szkolenia w ramach państwowego systemu PW.
Zgodnie z rozkazem z listopada 1936 r. o organizacji Przysposobienia Wojskowego Konnego na terenie powiatu wadowickiego działał także oddział konnego PW,
nazwanego z czasem Krakusami, szkolący młodzież męską dla formacji konnych.
12 pp był jednym z pierwszych pułków piechoty, przy którym utworzono Rejon PW
Konnego. Kierowali nim kolejni dowódcy pułkowego oddziału zwiadowców, ppor.
Jan Oleś i ppor. Jerzy Kleczkowski, a faktycznym realizatorem zadań wyszkolenia
kawaleryjskiego był szef tego pododdziału, tytularny starszy wachmistrz Franciszek
Jeż. Dopiero później utworzono przy 8 pułku ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego
w Krakowie Rejon PW Konnego 6 DP, wyznaczając na jego kierownika mjra Stanisława Fedorowskiego z 8 pułku ułanów, ale Rejon 12 pp pozostawiono jako odrębny do
wybuchu wojny. Rejon 12 pp obejmował tylko pow. wadowicki, zaś pow. myślenicki
z wadowickiego obwodu PW włączono do Rejonu 6 DP23.
W początkach lat 30. powstała na terenie pow. wadowickiego i z czasem rozwinęła dość aktywną działalność Organizacja Przysposobienia Kobiet do Obrony
Kraju przemianowana w 1939 r. na Przysposobienie Wojskowe Kobiet. Zanim jeszcze podjęło instytucjonalną działalność koło lokalne OPKdOK w Wadowicach, pojedyncze członkinie działały w szeregach Polskiego Białego Krzyża (PBK), Związku
Pracy Obywatelskiej Kobiet (ZPOK), Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa (RW) czy
Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP). Realizowano prace społeczne
m.in. prowadząc naukę dla żołnierzy analfabetów i teatr żołnierski w 12 pp. Członkinie PWK uczestniczyły w szkoleniu i obozach organizacji, ale także prowadziły
szkolenie w kole miejscowym, organizując m.in. kurs informacyjno-szkoleniowy
w 1935 r. i tzw. Drużynę Pracy Społecznej w roku 1936. W 1938 r. prowadzono
także aktywną działalność wśród kobiet niestowarzyszonych, organizując kursy
informacyjno-szkoleniowe dla niezrzeszonych w OPKdOK. W 1939 r. utworzono
Hufiec Szkolny PWK przy Prywatnym Gimnazjum Żeńskim im. Michaliny Mościckiej, przy czym warto pamiętać, że już wcześniej, aczkolwiek bardzo krótko,
działał na początku lat 30. Hufiec Szkolny OPKdOK przy Żeńskim Seminarium
Nauczycielskim24. Ponadto w Wadowicach i powiecie działały inne środowiskowe
organizacje PW – kolejowe (z najważniejszymi kołami w Wadowicach oraz Kalwarii-Lanckoronie) i pocztowe25.
23

J. S. Tym, Przysposobienie Wojskowe Konne…, op. cit., s. 54, 56, 61, 138.

24

A. E. Markert, Przysposobienie Wojskowe Kobiet…, op. cit., s. 81, 85, 88.

25

M. Siwiec-Cielebon, Wadowicki garnizon wojsk polskich…, op. cit., s. 149-174 oraz mat. MTNZW im. 12 PP.
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Wymienione struktury oczywiście szkoliły rekrutów i rezerwistów nie tylko dla
12 pp. Kobiety i dziewczęta przygotowywano dla formacji pomocniczych – sanitarno-przeciwgazowych, oświatowych czy łączności, a zatem ich wojskowe przeznaczenie
było zupełnie inne niż jednostki piechoty. Krakusi mogli wprawdzie z czasem trafić
do pułkowego oddziału zwiadowców, ale przeszkolenie zasadnicze przejść musieli
najpierw w regularnych oddziałach kawalerii, a później część z nich, już jako mobilizowani rezerwiści, trafiła do szwadronów kawalerii dywizyjnej, co było zgodne
z zasadami przyjętymi w Planie Mobilizacyjnym W.

Odmienność pokojowego systemu poboru
oraz mobilizacji wojennej
W artykule omawiającym system uzupełniania sił zbrojnych i szkolenia poborowych oraz politykę narodowościową w armii II RP na przykładzie 12 pp26 zaprezentowana została m.in. skomplikowana siatka pobierania do służby wojskowej.
Uzależniona ona była m.in. od struktury narodowościowej i wyznaniowej społeczeństwa II RP. Stosunki narodowościowe wymusiły na polskich władzach wojskowych wprowadzenie od 1923 r. eksterytorialnego systemu wcielania poborowych,
aby zachować parytet 2/3 rekrutów Polaków do 1/3 poborowych z mniejszości narodowych zamieszkujących II RP. Szczególnie dotyczyło to formacji stacjonujących
na obszarach zasiedlonych przez większe skupiska mniejszości. Taki system poboru
realizowany był w warunkach pokojowych, bez realnego zagrożenia natychmiastowym wybuchem konfliktu zbrojnego. Pozwalało to na czasochłonne przerzucanie
poborowych do odległych zakątków kraju.
Plan mobilizacyjny nie mógł zostać oparty na tych samych zasadach, gdyż jedną z głównych cech mobilizacji WP miała być jej szybkość, zatem należało unikać
czasochłonnych podróży zmobilizowanych do jednostek. Także ze względu na tajność mobilizacji, lepsze było powołanie rezerwistów z okolicy najbliższej mobilizowanemu garnizonowi i uniknięcie ich podróży przez cały kraj, co automatycznie
zwiększałoby krąg osób poinformowanych o mobilizacji, gdyby ta dotyczyła tylko
wybranych garnizonów czy jednostek. Z drugiej strony plan mobilizacyjny musiał
uwzględnić nierównomierne rozłożenie mniejszości narodowych na obszarze II RP,
a ze względu na szybkość mobilizacji z góry przewidzieć zakładany parytet żołnierzy
narodowości polskiej i niepolskich w formacjach zmobilizowanych. Pod tym kątem
26
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Idem, Kilka uwag na temat miejsca 12 Pułku Piechoty w systemie polityki narodowościowej w armii II RP, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2014, nr 17, s. 104-129.
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nastawiony był także system wcieleń poborowych czasu pokojowego, tak, by powołanie w ramach mobilizacji do formacji stacjonującej w okolicy zdominowanej przez
narodowości niepolskie poborowych z najbliższego terenu nie zachwiało zbytnio
owych proporcji. Od zakończenia w 1924 r. prac nad ewidencjonowaniem rezerw
osobowych ustalono, że dla utrzymania proporcji narodowościowych w poszczególnych jednostkach Okręgi Korpusów z centralnej i zachodniej części Polski – nr I
(Warszawa), IV (Łódź), V (Kraków), VII (Poznań) i VIII (Toruń), gdzie dominował żywioł polski, przygotowywały tzw. eksterytorialne zasiłki poborowych dla OK
obejmujących wschodnie ziemie RP – nr II (Lublin), III (Grodno), VI (Lwów), IX
(Brześć nad Bugiem) i X (Przemyśl). W przypadku tego ostatniego OK sytuacja była
o tyle paradoksalna, że przygotowywał on także zasiłek eksterytorialny poborowych
Polaków dla OK VI, zaś sam otrzymywał podobny z OK V. Elementem decydującym
o takim rozwiązaniu była szybkość i sprawność uzupełniania formacji w razie mobilizacji. Okręgi wschodnie z kolei tworzyły w systemie poboru zasiłki żołnierzy narodowości niepolskich, wcielane do formacji w zachodniej i centralnej Polsce. Dzięki
wypracowaniu odpowiednich proporcji terytorialnego i eksterytorialnego systemu
wcieleń poborowych w większości wschodnich OK udało się uzyskać wystarczające
liczby szeregowych i podoficerów rezerwy – Polaków – dla przeprowadzenia mobilizacji alarmowej. Wyjątek stanowił lwowski OK VI, w którym do wybuchu wojny
także mobilizację alarmową zabezpieczano poprzez zasiłki eksterytorialne. M.in.
z krakowskiego OK V do OK VI przekazywano 1978 podoficerów i 3540 szeregowych Polaków, a przyjmowano w zamian 140 podoficerów i 2405 szeregowych27.
Tę sytuację potwierdzają częste, znane z relacji i dokumentów informacje o służbie
mieszkańców Ziemi Wadowickiej w formacjach na tzw. Kresach Wschodnich RP,
nie licząc oczywiście służby wielu w wyodrębnionej i podległej Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych formacji granicznej, jaką był Korpus Ochrony Pogranicza.
Podstawowymi założeniami nowego planu mobilizacyjnego były uniwersalność
i elastyczność, czyli możliwość wykorzystania zarówno w konflikcie z Niemcami,
jak i ZSRS, oraz możliwości mobilizowania poszczególnych rodzajów wojsk, garnizonów czy obszarów. W historiografii najwięcej miejsca poświęca się systemowi
tzw. mobilizacji kolorowej, która znana była już z planów wcześniejszych, natomiast
w Planie W rozwinięta została i skonstruowana w bardzo perfekcyjny mechanizm.
Owa „kolorowość”, czyli zaliczenie formacji i jednostek do różnych grup oznaczonych odmiennymi kolorami i mobilizowanie przydzielonych do nich rezerwistów
kartami o przynależnych danym formacjom kolorach służyło właśnie możliwości
27

R. Rybka, K. Stepan, dz. cyt., s. XIX i LXXX.
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rozwinięcia dowolnych elementów armii w określonym czasie na wybranych obszarach. Kolejnymi korzystnymi cechami Planu W były: jednolitość rozkazodawstwa,
czyli podporządkowanie kierownictwa mobilizacji wojskowej i cywilnej Sztabowi
Głównemu, szybkość mobilizacji, jej terytorialność, czyli maksymalne wykorzystanie
zasobu i potencjału okolicy najbliższej mobilizowanemu garnizonowi, decentralizacja, czyli jak największe rozśrodkowanie mobilizowanych jednostek w terenie, oraz
wyznaczenie jako jednostek mobilizujących nie tylko formacji broni głównych, ale
także szeregu instytucji i służb pomocniczych (Powiatowe Komendy Uzupełnień
przemianowane w 1938 r. na Komendy Rejonów Uzupełnień, jednostki Policji Państwowej, Polski Czerwony Krzyż, PW etc.), realność wystawienia zaplanowanych
jednostek przy równoczesnym zachowaniu zasady przeznaczenia maksimum sił dla
frontu, a zatem do jednostek liniowych. Konstruktorom planu udało się tak zestawić
jednostki, że wszystkie pierwszorzutowe formacje liniowe uzupełniane były rezerwistami młodszych roczników – do 40 roku życia, zaś rezerwiści starsi przeznaczeni
zostali głównie do oddziałów krajowych, czyli pozostających na obszarze swej mobilizacji czy przeznaczenia, oraz do służb. Całość prac mobilizacyjnych na wszystkich
szczeblach objęta została najwyższymi klauzulami tajności. Przez prawie półtora
roku Plan W wdrażano równolegle z rozbudową i unowocześnianiem WP. Efektem
tej modernizacji oraz wzmożenia przygotowań do odparcia zagrożenia wojennego
były wprowadzane w nim zmiany. W relacjach i historiografii przyjmuje się dla wersji
obowiązującej w chwili wybuchu wojny nazwę Planu mobilizacyjnego W2. Późniejsze
zmiany wprowadzano zarówno do tabel wydanych w pierwszej edycji Planu, jak też,
gdy dla danej jednostki było ich wiele, poprzez wydanie kolejnych edycji tabel mobilizacyjnych. Znaczna część formacji mobilizujących rozwijała się, a także pozostałe
nakazane oddziały, na podstawie drugiego wydania właściwej dla nich tabeli, a dla
niektórych zdążono przygotować nawet wydanie trzecie.28

Czas próby – Mobilizacja
I. Garnizon Wadowice

Z garnizonem wadowickim kojarzony jest w pierwszym rzędzie 12 pp, którego
dowództwo, pododdziały pułkowe i dwa bataliony stacjonowały w tym mieście.
W 1939 r. oprócz 12 pp w mieście funkcjonowała Komenda Rejonu Uzupełnień
(do 1938 r. obowiązywała nazwa Powiatowa Komenda Uzupełnień), która admini28
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strowała zasobami osobowymi dla potrzeb obrony RP na obszarze dwóch powiatów – chrzanowskiego i wadowickiego. Była ona odrębną jednostką mobilizującą.
W Wadowicach funkcjonował także posterunek żandarmerii wojskowej „Wadowice” podległy plutonowi żandarmerii „Bielsko na Śląsku” w ramach 5 dywizjonu żandarmerii „Kraków”. Komendantem posterunku „Wadowice” był tytularny starszy
wachm. Piotr Młynek, a obszarem działania posterunku był teren całego powiatu
wadowickiego29. Posterunek „Wadowice” nie był jednostką mobilizującą, natomiast
jego mobilizację przeprowadzano w ramach plutonu „Bielsko na Śląsku”. Pluton
ten mobilizował w grupie żółtej i terminie A+36, czyli w 36 godzin od ogłoszenia
mobilizacji alarmowej, pluton pieszy żandarmerii nr 21 z przeznaczeniem dla 21
DPG, z rezerwistów roczników młodszych (do 40 roku życia) oraz w tejże grupie i tym samym terminie, ale z rezerwistów roczników starszych, pluton krajowy
żandarmerii „Bielsko”, który powinien przejąć dotychczasowy obszar działania
plutonu. Pierwotnie oba plutony zamierzano zmobilizować w I rzucie w trzecim
dniu mobilizacji powszechnej, ale wzrastające zagrożenie wojenne spowodowało,
że ich mobilizację wpisano do rzutu alarmowego.30
a. 12 Pułk Piechoty
Po otrzymaniu rozkazu o mobilizacji alarmowej w 12 pp w Garnizonie Wadowice zarządzona została odprawa u dowódcy pułku. Jej program opracowany był
wcześniej i podpisany przez komendanta garnizonu i d-cę 12 pp płka Aleksandra
Stawarza jako „Program odprawy dcy pułku po otrzymaniu zarządzenia do mob.
osłony wzgl. normalnej”. Z przyczyn oczywistych nie jest datowany. Wiadomo, że
rozkazem z 11 lipca 1939 r. płk A. Stawarz mianowany został d-cą 2 Brygady Górskiej
w Nowym Sączu (wtedy jeszcze pod nazwą „Pododcinek nr 2 Nowy Sącz”), zaś na nowego d-cę 12 pp wyznaczono ppłka dypl. Mariana Strażyca, który jako wykładowca
Wyższej Szkoły Wojennej w okresie letnim brał jeszcze udział w zajęciach tej uczelni
i do pułku przybył dopiero w drugiej połowie sierpnia 1939 r. Na programie znajdują
się jego adnotacje „Początek odprawy dn. 24-VIII godz. 6.40. Koniec odprawy dn.
24-VIII godz. 7.30” (poprawiony z wcześniejszego zapisu 7.20) oraz przy poszczegól-

29

CAW, I.320.12.41 – akta bez paginacji. Rozkaz tajny nr 1 Komendy Garnizonu Wadowice z 21.10.1938 r. pkt 1.
Zmiany w organizacji 5 dyonu żandarmerii. Jak z tegoż wynika, sąsiednie wobec wadowickiego powiaty znajdowały się w obszarach działania innych posterunków i plutonów żandarmerii, ale podległych temu samemu 5 d.
żand. z Krakowa. Powiat chrzanowski leżał w obszarze służbowym posterunku Oświęcim z plutonu „Bielsko
na Śląsku”, powiaty bialski (bez miejscowości: Grojec, Lasy, Polanka Wielka i Oświęcim należących do post.
Oświęcim) oraz żywiecki w obszarze służbowym plutonu „Bielsko na Śląsku”, pow. nowotarski do obszaru
posterunku „Zakopane” zaś pow. myślenicki do obszaru plutonu żandarmerii „Kraków 2”.

30

R. Rybka, K. Stepan, op. cit., s. 514, [Tabela mobilizacyjna] Pluton Żandarmerii „Bielsko” – Bielsko n/Śląsku (II wyd.).
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nych punktach programu odprawy zapiski o osobach referujących (jeżeli nie czynił
tego sam d-ca pułku). Program zawierał pierwotnie (maszynopis) 10 punktów, ale
dopisany został ręcznie punkt 11 „Ubrania cywilne” dotyczący istotnej społecznie
decyzji, co zrobić z mieniem poborowych zdeponowanym w pułkowych magazynach. Kolejne punkty regulowały sprawy:
1. Ewidencji d-ców pododdziałów – a w razie ich usprawiedliwionej nieobecności
wyznaczenia zastępców mających przeprowadzić mobilizację (referował adiutant pułku, kpt. Adam Dyr);
2. Podanie wiadomości o mobilizacji i wydanie zarządzeń do wykonania czynności;
3. Podanie do wiadomości wszystkim oficerom przydziałów wojennych (referował
zastępca oficera mob. pułku, kpt. Roman Antoni Dąbrowski);
4. Podanie wyjaśnień i decyzji w pilnych sprawach bieżących dot. zdania agend
i instytucji pozostających w garnizonie – Spółdzielnia Spożywców 12 pp „Świt”,
Wojskowy Klub Sportowy, stołownia oficerska, kasyno oficerskie, stołownia
podoficerska, Oficerski Fundusz Oszczędnościowo-Pożyczkowy (referował
oficer mob. pułku, kpt. F. K. Karmański);
5. Decyzja w sprawie przydziałów na tzw. zawiązki wojenne elewów pułkowej
szkoły podoficerskiej i strzelców młodszego rocznika oraz szkolonych dla KOP
(referował I zastępca d-cy pułku, ppłk Józef Mordarski);
6. Wyznaczenie służby oficerów inspekcyjnych garnizonu i pułku oraz podoficerów koszar (oficerowie i podoficerowie wyznaczeni pokojowymi rozkazami
dziennymi pułku mieli z reguły wykonywać zadania mobilizacyjne, zatem należało ich wymienić np. przez wyznaczenie oficerów i podoficerów rezerwy);
7. Oddanie akt tajnych i delegowanie d-ców baonów do załatwienia spraw wymagających natychmiastowej interwencji (referował kpt. F. K. Karmsański);
8. Oznaczenie godziny A na godzinę zegarową;
9. Podanie dokładnego czasu – uregulowanie zegarków;
10. Pobranie przez d-ców i oficerów funkcyjnych ich dzienników mob.
Jak już podano, odprawa zakończona została 24 sierpnia 1939 r. o godz. 7.30.
Wśród odręcznych adnotacji na programie odprawy dokonanych prawdopodobnie przez kpt. A. Dyra lub któregoś innego z oficerów sztabu pułku, odnotowane
zostało, że jako dzień X (ważny dla mobilizacji oddziałów tzw. II rzutu) przyjęty
został 7 dzień mobilizacji powszechnej. Być może informację tę podano już na
odprawie 24 sierpnia, ale możliwe jest także, że zanotował ją ktoś już w okresie
późniejszym31.
31
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W siatce uzupełnień według jednostek mobilizowanych przyjęto, że 12 pp (oddziały rozwijane w Wadowicach) otrzymuje rezerwistów zmobilizowanych przez
KRU: Wadowice, Sosnowiec, Katowice, Kraków-Powiat i Będzin. Natomiast do oddziałów mobilizowanych przez 12 pp w Krakowie kierowano rezerwistów z KRU:
Kraków-Miasto, Katowice, Wadowice i Kraków-Powiat32.
Według Planu W2 tabela mob. 12 pp zawiera 25 wpisów33, czyli tyle pododdziałów własnych i innych formacji miał mobilizować pułk. Większość z nich (22) miała
być mobilizowana w Wadowicach, tylko 3 planowano zmobilizować w Krakowie,
gdzie w okresie pokoju stacjonował III baon pułku.
Spośród 22 elementów rozwijanych w Wadowicach 17 mobilizowano w grupie
żółtej, właściwej dla całej 6 DP. Jako pierwszy mobilizowany był I baon 12 pp w terminie A+24, po nim II baon (A+30), zaś w terminie A+36 organa kwatermistrzowskie
jednostek pozabatalionowych 12 pp, kompania gospodarcza, kompania zwiadowcza,
pluton łączności, pluton pionierów, pluton ppanc typ I, pluton artylerii i pluton pgaz
pułku. W terminie A+40 mobilizowane były dwie kompanie asystencyjne (kas): nr 54
i 55 zaś A+44 kompanie nr 56 i 5734. Mobilizowana przez pułk, ale przeznaczona do
dyspozycji dowództwa 6 DP, samodzielna kompania km i broni towarzyszących nr 51
rozwijana była w terminie A+4835, zaś przeznaczona dla pułku kolumna taborowa
parokonna nr 501 w terminie A+56. Mobilizację drugiej kolumny taborowej dla 12 pp
przeprowadzał 5 dywizjon taborów w Bochni36.
Trzy jednostki z tabeli mob. 12 pp miały być mobilizowane w terminie późniejszym, w tzw. II rzucie. Były to II baon 156 pp rez. z 45 DP rez. (X+3, czyli w trzecim
dniu od wyznaczonego dnia X) oraz baon marszowy 12 pp i uzupełnienie marszowe
samodzielnej komp. km i broni tow. nr 51 – obydwa w terminie X+5.
32

R. Rybka, K. Stepan, op. cit., s. 1087. Według potwierdzonego na początku 1939 r. wojskowego podziału administracyjnego kraju KRU Wadowice obejmowała powiaty wadowicki i chrzanowski, KRU Sosnowiec – miasto Sosnowiec, KRU
Katowice – miasto Katowice i pow. katowicki, KRU Kraków-Powiat – powiaty krakowski i myślenicki, KRU Będzin
– pow. będziński, KRU Kraków-Miasto – miasto Kraków. Zob. Wykaz Komend Rejonów Uzupełnień – Załącznik nr
1 do par. 4 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 7 lutego
1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Komunikacji w sprawie wykonania ustawy z dnia 9
kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym – Dz. U. RP nr 20, poz. 131, z dnia 17 marca 1939 r.

33

Ibidem, s. 55, [Tabela mobilizacyjna] 12 Pułk Piechoty – Wadowice.

34

Według relacji na dowódcę grupy kompanii asystencyjnych zmobilizowany został w Wadowicach kpt. F. Śmitkowski, zaś jako d-ców kompanii i plutonów wyznaczono m.in.: por. Kazimierza Karola Bukłada, ppor. Jerzego
Głogowskiego, ppor. rez. dra Józefa Garbacika, ppor. rez. mgra Stanisława Krupę i ppor. rez. mgra Jana Sarnickiego (relacje i informacje kpt. dypl. Jerzego Głogowskiego i por. rez. J. Sarnickiego oraz Marii Siwcowej, u której
przydzielono kwaterę służbową oficerom grupy kas).

35

Na d-cę tej kompanii wyznaczono por. Stanisława Migę.

36

Według opracowania P. Zarzyckiego, op. cit., s. 27, pierwotna tabela mob. 12 pp w Planie W zawierała tylko 10
pozycji, jako że cały 12 pp miał się mobilizować w jednolitym czasie A+42. Nie było wtedy jeszcze w planie
mobilizacji plutonów artylerii pozycyjnej.
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W Wadowicach mobilizowano także 2 jednostki w grupie brązowej6 (w tabeli
pozycje 2 i 4), obydwie w terminie G6+20, czyli 20 godzin od specjalnego zarządzenia. Wpisane zostały do tabeli 12 pp pismem Oddz. I SG L.2521 z 27 maja 1939 r.
z terminem wejścia w życie 12 czerwca 1939 r. Były to dwudziestoosobowe, złożone
z podoficerów i szeregowych rezerwy, plutony artylerii pozycyjnej typ II37 nr 55 i 56.
Jako jedne z nielicznych dokumentów mobilizacyjnych 12 pp w aktach CAW zachowały się m.in. spisy przeznaczonych dla tych plutonów rezerwistów, pochodzących
ze Śląska i Zagłębia. Można domniemywać, że część z nich przechodziła wcześniej
przeszkolenie w plutonie art. 12 pp. Warto przypomnieć te osoby, tym bardziej, że
wiadomości o zmobilizowaniu owych plutonów art. pozycyjnej oraz ich działaniu
jest bardzo niewiele.
Tabela 1. Spis żołnierzy 55 i 56 plutonów artylerii pozycyjnej mobilizowanych
w sierpniu 1939 r. przez 12 pp w Wadowicach.
rocznik

KRU

Stopień
wojskowy

Numer
plutonu

Funkcja
- specjalność

Barański Maksymilian

1914

Katowice

kapral

56

Bartoschik Henryk

1911

Katowice

kapral

56/55

Budyś Michał

1910

Będzin

55

Deja Teodor Konrad
Długaj Hubert

1913
1911

Katowice
Katowice

55
56

ładowniczy
celowniczy

Fabian Józef
Falba Stanisław
Fedeliński Bolesław

1910
1913
1915

Katowice
Będzin
Katowice

56
55
56

zamkowy
wręczyciel
dowódca plutonu

Fesper Władysław
Gajdzik Stanisław

1909
1910

Będzin
Będzin

ogniomistrz
podchorąży
strzelec
starszy
strzelec
strzelec
strzelec
ogniomistrz
podchorąży
st. strzelec
strzelec

zastępca
działonowego
celowniczy (z-ca
działonowego)
dowódca plutonu

55
55/56

Gellert Henryk
Guzy Wawrzyniec

1909
1914
(1912)
1909
1914

Katowice
Katowice

st. strzelec
st. strzelec

55
55

wręczyciel
zamkowy
(wręczyciel)
zapasowy
celowniczy

Będzin
Katowice

st. strzelec
kapral

55/56
55

celowniczy
działonowy

1911

Katowice

st. strzelec
(strzelec)

56

wręczyciel

Imię i nazwisko

Hatlapa Marian
Hüntscha (Huntscha)
Fryderyk
Jadwiszczok Gerard

37
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Występujące w nazwach pododdziałów określenia: typ A, B, C, względnie typ I, II, III określały skład strukturalny
i etatowy poszczególnych jednostek, mobilizowanych w zależności od stawianych im zadań i przyporządkowania.
Nie było bowiem jednego (jedynego czy wzorcowego) etatu kompanii, plutonu tudzież innych pododdziałów
dla wszystkich formacji, nawet w tym samym rodzaju broni, np. piechocie, występowało kilka różnych etatów
podstawowych pododdziałów.
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rocznik

KRU

Stopień
wojskowy

Numer
plutonu

Funkcja
- specjalność

Janiszewski Stanisław
Jankowski Władysław
Kubica Stefan
Kuna Józef
Lityński Konrad
Miłas (Mitas) Paweł
Mnichowski Tadeusz
Niedobecki Stefan
Nowacki Bolesław
Palka Józef
Pawlik Antoni
Październiak Stefan
Rennert Jerzy
Schwitza Jerzy
Sowa Wiktor Stefan

1909
1910
1913
1914
1911
1909
1910
1912
1913
1911
1909
1913
1910
1910
1910

Będzin
Będzin
Będzin
Katowice
Katowice
Będzin
Katowice
Katowice
Będzin
Katowice
Będzin
Będzin
Katowice
Katowice
Katowice

strzelec
st. strzelec
plutonowy
kapral
strzelec
st. strzelec
kapral
kapral
strzelec
plutonowy
strzelec
st. strzelec
st. strzelec
st. strzelec
st. strzelec

55
56
56
56
56
56
55
56
55
56
55/56
56
56/55
56
56/55

Szafarczyk Jerzy
Szwajnoch Ernest
Śliwa Władysław
Thiel Alfons
Wieczorek Gerard

1913
1911
1913
1912
1910

Katowice
Katowice
Będzin
Katowice
Katowice

55
55
56
55
56

Więckowski
(Więchowski) Piotr
Wołczyk Stefan
Woźniak Jan
Woźnica Karol
Zygmunt Franciszek

1910

Będzin

st. strzelec
plutonowy
strzelec
st. strzelec
strzelec
(st. strzelec)
strzelec

wręczyciel
amunicyjny
działonowy
celowniczy
wręczyciel
celowniczy zapas.
zapasowy
zapasowy
zamkowy
działonowy
wręczyciel
celowniczy zapas.
zamkowy
amunicyjny
celowniczy
zapas
amunicyjny
działonowy
amunicyjny
celowniczy
celowniczy

55

amunicyjny

1909
1911
1913
1911

Będzin
Będzin
Katowice
Katowice

st. strzelec
strzelec
st. strzelec
kapral

55
55
56
55

zamkowy
ładowniczy
celowniczy
z-ca działonowego

Imię i nazwisko

Źródło: opracowanie własne na podstawie CAW I.320.12.51 – akta bez paginacji. Ponieważ w aktach („listy imienne” oraz „spisy szeregowych pododdziału”) występują różnice w przydziałach do plutonów,
w rubryce „Numer plutonu” w przypadku liczby łamanej pierwsza cyfra oznacza numer plutonu
ze spisu, zaś druga z listy. Te ewentualne przesunięcia pomiędzy plutonami dotyczą tylko sześciu
żołnierzy. W nawiasach w odpowiednich rubrykach podano także różnice w zapisach nazwisk,
rocznika, stopni i funkcji w dokumentach.

Pozostałe po zmobilizowaniu pułku nadwyżki rezerwistów oraz rezerwiści zgłaszający się do bmarsz. 12 pp, uzupełnienia marsz. skkm nr 51 oraz II baonu 156 pp
rez., opuścili Wadowice przed południem 3 września w dwóch rzutach – częściowo
transportem kolejowym, pozostali w kolumnie marszowej. Nadwyżki te – jako kadra
zapasowa 12 pp pod dowództwem majora Jana Kolanowskiego – weszły ewidencyjnie w skład OZ 6 DP w Krakowie38.
Do pułku pod względem mobilizacji materiałowej przydzielona była KRU Wadowice, omówiona dalej. Także przydzielone do 12 pp ewidencyjnie i gospodarczo
38

M. Siwiec-Cielebon, Walka trwa…, op. cit., s. 76-77.
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bataliony ON „Zakopane” i „Żywiec” omówione zostały w dalszej części artykułu.
Pod względem ewidencyjnym i gospodarczym do 12 pp przydzielona była także
KRU Nowy Targ, ale nie była ona jednostką mobilizującą i ewakuowała tylko swoje
agendy, pozostając o etatach pokojowych, a pod względem ewidencyjnym z chwilą
mobilizacji przydzielona była do OZ 6DP39.
b. Komenda Rejonu Uzupełnień Wadowice
Przed wybuchem II wojny światowej Komenda Rejonu Uzupełnień Wadowice
funkcjonowała w odrębnym obiekcie – domu dra Józefa Korna przy ul. Mickiewicza
(wcześniej mieściła się w budynku Koszar im. Generała Fiszera przy ul. Lwowskiej
3 Maja). Komendantem KRU był ppłk Franciszek Józef Sękara, referatem I ewidencji
kierował kpt. Kornel Karol Lerch, zaś referatem II uzupełnień kpt. Wincenty Kucharczyk40. Mimo że KRU była niewielkim urzędem wojskowej administracji, a nie
jednostką liniową, zgodnie z założeniami Planu W także ją obarczono zadaniami
mobilizacyjnymi. W oparciu o zasoby rezerwistów starszych roczników – liczących
ponad 40 lat – z administrowanego terenu (powiaty chrzanowski i wadowicki) miała
zmobilizować batalion wartowniczy (bwart.) nr 55, przeznaczony do zabezpieczenia
terenu garnizonu, powiatu oraz najważniejszych obiektów publicznych. Baon mobilizowany był w I rzucie mobilizacji powszechnej, z tym że kompanie wartownicze nr
1/55, 2/55 i 3/55 miały osiągnąć gotowość w trzecim dniu mobilizacji, zaś dowództwo
baonu, pluton ckm i kompania 4/55 w czwartym. Licząc od 31 sierpnia, były to dni
2 i 3 września, można więc przyjąć, że batalion – który według nielicznych dostępnych danych opuścił miasto 3 września – wyruszył na wojnę w pełni zmobilizowany.
Pod względem ewidencyjnym baon ten przydzielony był do OZ 6 DP.
Dotychczas niewiele wiadomo o tej jednostce i brak jest szczegółowej relacji
o jej szlaku i działaniach. Prawdopodobnie większość zmobilizowanych rezerwistów,
służących wcześniej w 12 pp, nie zapamiętała nawet odrębnej nazwy i podawała
w swych relacjach, że wojnę odbyła w szeregach macierzystego pułku, tym bardziej
że mobilizacja baonu odbywała się w Wadowicach w korelacji z mobilizacją pułku,
który zabezpieczał ją pod względem materiałowym (umundurowanie, uzbrojenie,
oporządzenie i wyposażenie)41.
Do niedawna niemożliwe wydawało się precyzyjne ustalenie, kto został wyznaczony na d-cę tego baonu. Z relacji wiadomo było, że był to „mjr D.”, ale wchodziły
39

R. Rybka, K. Stepan, op. cit., s. 796.

40

R. Rybka, K. Stepan, Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939, Kraków 2006, s. 859 oraz mat. MTNZW
im. 12 PP.

41

R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń…, s. 759.
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w grę dwa nazwiska – mjra Rudolfa Drapelli bądź mjra Jana Aleksandra Dańkowskiego. Dzięki kwerendzie w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie udało się natrafić na wskazówkę
umożliwiającą precyzyjne zidentyfikowanie d-cy bwart. nr 55 w osobie majora J. A.
Dańkowskiego, byłego d-cy baonu i kwatermistrza 12 pp, który w 1935 r. przeszedł
w stan spoczynku i zamieszkał w Krakowie. W przechowywanych w krakowskim
Archiwum IPN aktach sądowych spraw o uznanie za zmarłego w teczce sprawy dot.
Szczepana Kwartnika z Łękawicy znajduje się oryginalny dokument, prawdopodobnie
mający służyć za poświadczenie śmierci poległego. Jest to 1/4 kartki z zeszytu nutowego (!), na której w poprzek zanotowano: Kwartnik Szczepan / ur. 18.12.1898 / komp.
– 4 komp. / Batalion wartowniczy – nr 55 / dowódca Dańkowski mjr / świadek Malinka
Jan Stryszów 297 / Sobestyjan (powinno być: Sebastian) Adamczyk nr 316 Łękawica42.
Sama KRU pozostawała w chwili mobilizacji o swoim pokojowym etacie, jedynie
oficerowie służby czynnej i podoficerowie zawodowi oraz członkowie personelu cywilnego posiadający inne przydziały wojenne mieli się stawić na miejscach nowych
przydziałów. Pod względem ewidencyjnym KRU z chwilą mobilizacji przydzielona
była do OZ 6DP.43
c. Komenda Policji Państwowej powiatu wadowickiego
Dla wzmocnienia ochrony linii kolejowych oraz objęcia ochroną linii wcześniej
nie chronionych zaplanowano w Planie W zmobilizowanie pomocniczych formacji
Policji Państwowej, które nazwano kompaniami ochrony linii kolejowych (kolk).
W całej Polsce mobilizowano takich kompanii 28, w tym na terenie krakowskiego
DOK V cztery – nr 17, 26, 27 i 28. Kompania nr 17 mobilizowana była w Wadowicach
w grupie zielonej z terminem Z+24 przez Powiatową Komendę Policji Państwowej
przy pomocy KRU z rezerwistów starszych roczników. Pod względem ewidencyjnym
należała do OZ 6 DP. Pozostałe wymienione kompanie mobilizowane były w Tarnowie, Bochni i Nowym Sączu. Wszystkie te kompanie miały strukturę trzyplutonową,
ale tylko kompania wadowicka posiadała w każdym plutonie lkm. Wiadomo, że do
wzmocnienia pp w Wadowicach powołany został kpt. st. sp. Stefan Józef Teodor
Sykora i to on objął dowodzenie tą kompanią, liczącą według relacji ok. 250 żołnierzy. Jej zadaniem była ochrona mostów w Wadowicach, Spytkowicach i Suchej oraz
linii kolejowych Oświęcim-Skawina, Kęty-Kalwaria-Lanckorona oraz Spytkowice-

42

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie (dalej AIPN Kr), IPN Kr 12/93 Akta w sprawie
o uznanie za zmarłego Szczepana Kwartnika, k. 6. Biogram J. A. Dańkowskiego – zob. M. Siwiec-Cielebon,
Vinctis non victis…, op. cit., s. 129-130.

43

R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń…, op. cit., s. 796.
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-Sucha. Resztki tej kompanii (ok. 45 ludzi) dotarły w odwrocie w rejon Buska w woj.
lwowskim44.
d. Polski Czerwony Krzyż
W pierwszej wersji Planu W na Zarządzie Krakowskiego Okręgu Polskiego
Czerwonego Krzyża spoczywał obowiązek zmobilizowania w Wadowicach jednostek
ochotniczej służby zdrowia PCK. Były to: drużyna ratownicza PCK mobilizowana
w tzw. I grupie pilności w terminie 6 godzin oraz stały punkt sanitarno-odżywczy
PCK przewidziany dla stacji za- i wyładowczych, a mobilizowany w grupie III i terminie „14” liczonym najprawdopodobniej w dniach, zatem można wnioskować, że
przygotowywany był dla potrzeb mobilizacji jednostek I a głównie II rzutu i ewentualnych uchodźców. Dnia 15 czerwca 1939 r. Oddział I SG polecił skreślenie z tabel
mob. PCK wszystkich drużyn ratowniczych, ponieważ zostały one już od 1 maja
przekazane do dyspozycji Dowództwa Obrony Przeciwlotniczej MSWojsk. Według
autorów Najlepszej broni… nowych tabel dla PCK nie wydano, ale wiadomo, że drużyna ratownicza została utworzona.
Obydwie wspomniane struktury przygotowywano już wcześniej, bowiem najstarsze znane a dotyczące ich informacje pochodzą z roku 1934, kiedy w październiku podjęto przygotowania do utworzenia drużyny po uzgodnieniu zasad organizacji
przez Zarząd Okręgowy PCK w Krakowie z Szefostwem Sanitarnym OK V. W efekcie
tych uzgodnień prezes Zarządu Powiatowego PCK w Wadowicach, radca skarbowy Nieć zwrócił się do komendanta PKU Wadowice ppłka J. Sękary z wnioskiem
o wydanie wykazu 50 poborowych nie podlegających służbie wojskowej w czasie
pokoju (kategoria D i E) w celu przeszkolenia w służbie ratowniczej i pomocniczej dla
Ochotniczego Oddziału PCK. Było to zgodne z założeniem, że mobilizacja oddziałów
ochotniczych PCK nie może obciążać zasobu rezerw liniowych WP. Ochotnikami
PCK mogli zostać przedpoborowi w wieku 17-20 lat, poborowi ponadkontyngentowi
po ukończeniu 24 lat, jeżeli zaliczono ich do rezerwy bez odbycia służby wojskowej,
szeregowi pospolitego ruszenia (kat. D) i uznani za zupełnie niezdolnych do służby
wojskowej (kat. E). Po uzyskaniu potrzebnych list i wytypowaniu kandydatów utworzono Oddział Ochotniczy PCK w Wadowicach, który z czasem przyjął strukturę
drużyny ratowniczej, a jej kierownikiem został lekarz powiatowy w Wadowicach – dr
Adam Peters. W organizacji punktu odżywczego problemem był początkowo brak
pomieszczenia na zapasy mob., ale już w sierpniu 1934 r. szef sanitarny OK V płk dr
44
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Ibidem, s. 905. U P. Zarzyckiego, op. cit., s. 168-174, projekt wymieniający o wiele większą liczbę kolk (173),
ale brak potwierdzenia, aby został zrealizowany. Biogram S. J. T. Sykory – zob. M. Siwiec-Cielebon, Vinctis non
victis…, op. cit., s. 246.
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med. Błażejewski wystąpił z pismem do komendanta PKU Wadowice, który przekazał prośbę o przydział pomieszczenia magazynowego komendantowi Garnizonu
Wadowice. Drużyna ratownicza PCK po zmobilizowaniu stacjonowała na parterze
klasztoru Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu i kamienicy Zofii
Grafowej (dom Opydów) przy ul. 3 Maja. Wykonując polecenia władz wojskowych,
opuściła Wadowice wieczorem 3 września 1939 r.45
e. Komenda Obwodu WF i PWN nr 12
Komenda Obwodu nr 12 WF i PW zgodnie z założeniami mobilizacji pozostawała o etacie pokojowym. Wiadomo jednak, że komendant obwodu, kpt. J. Łużecki
z chwilą mobilizacji objął dowództwo jednej z kompanii 12 pp. Także komendant
powiatowy WF i PW w Myślenicach, kpt. F. Śmitkowski otrzymał przydział mobilizacyjny, obejmując dowództwo grupy kompanii asystencyjnych. Zgodnie z przepisami
powinni oni byli przekazać swoje funkcje oficerom wyznaczonym przez dowódcę
OK spośród oficerów stanu spoczynku i rezerwy z OKO nr V. Nie wiadomo jednak,
czy tak się stało. Być może funkcję komendanta obwodu przejął czasowo komendant
powiatowy WF i PW w Wadowicach, kpt. kontr. T. Czeppé, ponieważ nie mamy
informacji o nadaniu mu przydziału mobilizacyjnego jako oficerowi w stanie spoczynku. Brak jednak potwierdzenia tego faktu46.

II. Garnizon Kraków – III Batalion 12 pp

Stacjonujący w Krakowie III baon 12 pp, oprócz mobilizacji własnej w grupie
żółtej, w czasie A+42, czyli 42 godzin od ogłoszenia mobilizacji alarmowej (wcześniej w Planie W miał się rozwinąć w terminie A+36), miał zmobilizować również
alarmowo dowództwo grupy kas nr 5 (A+40). Natomiast w terminie (G20+30), czyli
w ciągu 30 godzin od odrębnego zarządzenia, kompanię km plot. typ B nr 51 (ujęta
w grupie brązowej20 była jedyną jednostką mobilizowaną przez 12 pp, do której
wcielano rezerwistów starszych niż 40 lat). Pierwotnie (w Planie W) kompania ta
mobilizowana miała być w grupie zielonej z terminem Z+3047.

III. Żołnierze 12 pp w Batalionie Stołecznym w Warszawie

Funkcje jednostki reprezentacyjnej WP II RP pełnił stacjonujący w Warszawie
Baon Stołeczny. Nie była to jednostka o typowych dla piechoty zadaniach wyszko45

CAW I.374.47.6 Akta PKU Wadowice – bez pag.; R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń…, op. cit., s. 622-623, 631,
1023, oraz mat. MTNZW im. 12 PP.

46

R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń…, op. cit., s. 812 oraz mat. MTNZW im. 12 PP.

47

Ibidem, s. 55; zob. także P. Zarzycki, op. cit., s. 27.
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leniowych i bojowych, ale formacja zabezpieczająca posterunki honorowe i uroczystości państwowe. Nie powoływano do niej i nie wcielano rekrutów zgodnie
z praktyką przyjętą dla podstawowych formacji piechoty, ale przydzielano do BS
czasowo żołnierzy wyszkolonych w poszczególnych jednostkach. Przyjęto zasadę,
że zmiana żołnierzy pełniących służbę reprezentacyjną następowała co pół roku,
na początku kwietnia i października. Każdorazową zmianę wystawiały jednostki
piechoty kolejnego DOK. Każda z trzech dywizji stacjonujących na terenie danego okręgu wystawiała kompanię piechoty złożoną z trzech plutonów (po jednym
z każdego pułku) oraz plutonu ckm. Wiosną 1939 r. wydzielenie kontyngentu do BS
spoczęło na DOK nr V w Krakowie. W 12 pp dla Baonu Stołecznego sformowano
pluton strzelecki pod dowództwem ppor. Mariana Jana Koterby oraz pluton ckm
pod dtwem sierż. Tadeusza Piotra Chrapka. Wraz z oddziałami odeszli z kadry
zawodowej 12 pp do BS plut. Franciszek Adamski i tyt. plut. Józef Dziób oraz dwaj
kaprale nadterminowi, Filip Broński i Feliks Solarczyk. Pododdziały te nie wróciły
do 12 pp przed wybuchem wojny i wzięły udział w obronie zachodniego przedpola
Warszawy48. W Planie W Baon Stołeczny był jednostką mobilizującą, która oprócz
samej siebie – czyli baonu piechoty w grupie żółtej z terminem A+20, mobilizowała
także trzykompanijny baon wart. nr 12 oraz czterokompanijny baon wart. nr 14.
Do wszystkich tych jednostek mobilizowano rezerwistów z Warszawy i powiatów
podwarszawskich49.

IV. Inne elementy mobilizowane w oparciu
o wadowicki Garnizon

f. 45 Dywizja Piechoty Rezerwowa
Mobilizacja 45 DP rez. miała zostać przeprowadzona w II rzucie. Wadowice
wyznaczono nie tylko jako ośrodek mobilizacji II baonu 156 pp rez., ale także jako
miejsce koncentracji dywizji po zmobilizowaniu. Założenie takie było dobre do marca 1939 r., później jednak wskutek zmienionej sytuacji strategicznej (aneksja Czech
i sojusz Słowacji z Hitlerem) Wadowice znalazły się na bliskim i bardzo zagrożonym oskrzydleniem zapleczu prawdopodobnego frontu. Zmiany planu jednak nie
wprowadzono. Dywizja, którą miał dowodzić gen. bryg. Henryk Krok-Paszkowski,
48

Ppor. M. Koterba poległ 8 września 1939 r. w Bliznem k. Warszawy i został pochowany na Cmentarzu Wojennym
w Babicach Starych. Zob. KPŻP, Tom I – Żołnierze Września, vol. 1 A-M, s. 358 (Koterba Marian ppor., +
8.09.1939 w Bliznach, 1-CW Stare Babice).

49

R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń…, op. cit., s. 155 oraz P. Zarzycki, op. cit., s. 53. Zob. także. M. Siwiec-Cielebon, Przed godziną próby…, op. cit., s. 83.
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mobilizowała się na bardzo rozległym terenie Okręgów Korpusów nr V (krakowski) i X (przemyski), w garnizonach: Kielce – 154 pp rez. bez III baonu, Jarosław
– III baon 154 pp rez. oraz III baon 155 pp rez. (pierwotnie miał być mobilizowany
w Cieszynie), Tarnów – dowództwo, organa kwatermistrzowskie i pododdziały pułkowe oraz I baon 155 pp rez., Sambor – II baon 155 pp rez., Nowy Sącz – dowództwo,
organa kwatermistrzowskie i pododdziały pułkowe 156 pp rez. oraz I baon tego
pułku, Przemyśl – III baon 156 pp rez. oraz Wadowice50. Jak widać, do pierwotnie
planowanych jako ośrodki mobilizacyjne tej dywizji czterech garnizonów – Kielc
(4 pp leg.), Tarnowa (16 pp), Nowego Sącza (1 psp) i Wadowic (12 pp) doszły jeszcze Jarosław (mobilizowano tu dwa baony, każdy w oparciu o inny pułk – 3 pp leg.
i 39 pp), Sambor (6 psp) i Przemyśl (5 psp), rozciągając obszar jej mobilizacji o prawie
dwieście kilometrów na południowy wschód. Na szczęście zrezygnowano przy tym
z Cieszyna, co z kolei rozciągałoby ten już monstrualny projekt jeszcze o 80 km na
zachód, każąc przy tym organizowanemu tam baonowi mobilizować się na bezpośrednim zapleczu frontu.
g. Obrona Narodowa
W związku ze znaczną militaryzacją wielu państw Europy, w tym obydwu wielkich sąsiadów RP, III Rzeszy i ZSRS, polskie władze wojskowe stanęły przed koniecznością zwiększenia liczebnego potencjału sił zbrojnych. Jedną z koncepcji była
organizacja dodatkowych oddziałów terytorialnych, nie obciążających bezpośrednio
budżetu wojska stałego, a zarazem pozwalających na szkolenie większej liczby ochotników przedpoborowych, poborowych zaliczonych do tzw. nadkontyngentu oraz
nadwyżek rezerwistów. Pierwsze decyzje o powstaniu nowej formacji, której nadano
nazwę Obrony Narodowej, podjęto jesienią 1936 r. Z czasem efekt organizowania oddziałów ON był na tyle zadawalający dla władz wojskowych, że planowano ustawowe
uregulowanie istnienia tej odrębnej formacji poprzez wprowadzenie podziału sił
zbrojnych na wojsko stałe, KOP i ON. Oddziały ON tworzono z reguły z rezerwistów
i ochotników szkolonych w ramach obwodów WF i PW.
Z powodu gęstości zaludnienia, przy zdecydowanej większości ludności narodowości polskiej, Małopolska Zachodnia była naturalnym rezerwuarem rezerw
osobowych dla tak pomyślanych formacji. Na obszarze DOK nr V obejmującego
50

Ibidem, s. 42-43 [Tabela mobilizacyjna] 3 Pułk Piechoty Legionów – Jarosław (II wyd.), s. 44-45 [Tabela mobilizacyjna] 4 Pułk Piechoty Legionów – Kielce (II wyd.), s. 55 [Tabela mobilizacyjna] 12 Pułk Piechoty – Wadowice,
s. 59-60 [Tabela mobilizacyjna] 16 Pułk Piechoty – Tarnów, s. 144-145 [Tabela mobilizacyjna] 1 Pułk Strzelców
Podhalańskich – Nowy Sącz (II wyd.), s. 150 [Tabela mobilizacyjna] 5 Pułk Strzelców Podhalańskich – Przemyśl
(II wyd.), s. 151 [Tabela mobilizacyjna] 6 Pułk Strzelców Podhalańskich – Sambor (II wyd.). Pierwotne wersje
tabel w: P. Zarzycki, op. cit., s. 24, 27, 28-29, 37, 50, 51-52.
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większość województwa krakowskiego, woj. śląskie i niewielką część kieleckiego
utworzono jeszcze w 1938 r. dwa dowództwa związków taktycznych ON – Górnośląskiej Brygady ON (Katowice) oraz Śląsko-Cieszyńskiej Półbrygady ON (Bielsko).
Przewidując rozwinięcie Górnośląskiej Brygady w większą jednostkę, formacje ON
na Śląsku tworzono głównie w oparciu o struktury Rejonu WF i PW 23 DP, w których
zakamuflowane było planowane dowództwo 55 DP rez.
W miarę rozbudowy formacji ON i narastania zagrożenia wojennego zadania
związane z przygotowaniem mobilizacji ON nadano także 12 pp i Garnizonowi
wadowickiemu. Do planu mobilizacyjnego na rok 1939 zamierzano w tabeli 12 pp
wprowadzić poprawkę zakładającą zmobilizowanie w Wadowicach nowej jednostki
ON (A+32) – baonu numerowanego nr 58, dla którego podstawą miał być baon
ON „Wadowice”, który miał prawdopodobnie wejść w skład Śląsko-Cieszyńskiej
Półbrygady ON51. O tym, że baon taki zamierzano w Wadowicach utworzyć pisze
K. Pindel, który podaje, że w grudniu 1938 r. zrezygnowano z zorganizowania go
w tym mieście, przenosząc do Cieszyna. Wiadomo, że zmiana ta spowodowana
została odzyskaniem w październiku 1938 r. Zaolzia (Śląska Cieszyńskiego za
Olzą) i koniecznością zabezpieczenia tego terenu oraz wsparcia tam żywiołu polskiego oraz zorganizowania go dla obronności państwa. Po utworzeniu Komendy
Powiatowej PW we Frysztacie d-ca Śląsko-Cieszyńskiej Półbrygady proponował
utworzenie tam nowego baonu ON i rozwinięcie jednostki w brygadę. W efekcie
baon nr 58 powstał jako „Cieszyn II” (inaczej: II Cieszyński) i już 10 stycznia 1939
r. w związku z nadaniem zadań mobilizacyjnych utworzono jego kadrę. Do tego
baonu 28 kwietnia 1939 r. odszedł z 12 pp kpt. piech. Józef Urbanik, który objął
w nim dowództwo 3 komp. „Jabłonków”. 26 kwietnia 1939 r. do baonu „Bielsko”
przeniesiono plut. Franciszka Robaka, zaś 23 maja do baonu „Cieszyn I” tyt. sierż.
Stanisława Wołka52. Zrezygnowano jednak z rozwinięcia wspomnianej półbrygady
w brygadę, natomiast z baonów ON „Bielsko”, „Cieszyn I” i „Cieszyn II” (baony
numerowane 50, 54 i 58) w czasie mobilizacji utworzono 202 pp rez., który włączono do 21 DPG w miejsce wyłączonego z niej 1 psp z Nowego Sącza, który z kolei
wszedł w skład 2 Brygady Górskiej53.
Po wejściu w życie Planu W2 utworzono kolejne jednostki ON. Rozkazem
z 2 maja utworzona została z dniem 31 maja 1939 r. Podhalańska Brygada ON
z miejscem postoju w Krakowie. W ramach tej brygady utworzono bataliony ON:
51
52

53
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Dowódcą Śląsko-Cieszyńskiej Półbrygady ON był ppłk dypl. Jan Rudolf Gabryś.
D-cą 202 pp rez. mianowano ppłka Zygmunta Piwnickiego. Na stanowisko d-cy 2 BG przeniesiono w lipcu
1939 r. d-cę 12 pp płka Aleksandra Stawarza.
Ibidem, s. CX oraz K. Pindel, op. cit., s. 26.
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Gorlicki, Jasielski, Limanowski, Sądecki, Zakopiański i Żywiecki. Baony „Gorlice”,
„Jasło”, „Limanowa”, „Nowy Sącz” i „Zakopane” zorganizowano z rezerwistów bardzo rozległego 91 Obwodu PW przy 1 psp w Nowym Sączu54, zaś baon „Żywiec”
z rezerwistów 93 Obwodu przy 3 psp w Bielsku. W tym celu wydzielono nowy
Obwód nr 293 obejmujący pow. żywiecki i w oparciu o jego zasoby nakazano utworzenie baonu nazwanego I Żywieckim baonem ON. Nadanie mu numeru w nazwie
może sugerować, że zamierzano utworzyć z rezerwistów pow. żywieckiego kolejną
jednostkę ON55.
Baony „Zakopane” i „Żywiec” przydzielono administracyjnie i gospodarczo
oraz pod względem mobilizacji materiałowej do 12 pp. Na dowódcę baonu „Zakopane” wyznaczony został mjr Edward Roth, przydzielony z 41 Suwalskiego pp
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kompaniami dowodzili: 1. „Zakopane” kpt.
Edmund Tomasz Kozłowski przydzielony z 3 psp, 2. „Czarny Dunajec” kpt. kontr.
Czesław Małecki (oficer st. sp.), 3. „Jabłonka” ppor. kontr. Mieczysław Stanisław
Przetak. Dowódcą baonu „Żywiec” mianowano kpt. Juliana Szczerbaniewicza
z 3 psp w Bielsku, a dowódcami kompanii byli: 1. „Żywiec” ppor. kontr. E. M. A.
Nowakowski (oficer st. sp., kmdt pow. PW Żywiec), 2. „Milówka” por. Makary
Mieczysław Siciński przydzielony z 11 pp w Tarnowskich Górach, a komp. 3. „Rajcza” ppor. kontr. Stanisław Niemczyk56. Z dniem 12 maja przeniesiono z 12 pp do
dowództwa Podhalańskiej BON sierż. Juliana Bielskiego, do baonu „Zakopane” (na
sierż. szefa komp. „Jabłonka”) tyt. st. sierż. Jana Grabowskiego, zaś do baonu „Ży54

R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń…, s. 1073-1076. Dla ułatwienia tego zadania Obwód nr 91 obejmujący
dotychczas 5 powiatów (nowosądecki, limanowski, gorlicki, nowotarski i jasielski) podzielono, tworząc nowe
obwody. Zmniejszony do powiatu nowosądeckiego Obwód 91 formował baon ON „Nowy Sącz” w składzie
kompanii: „Nowy Sącz”, „Grybów” i „Krynica”, nowy Obwód 491 (pow. gorlicki) mobilizował bON „Gorlice”
z kompaniami: „Gorlice I”, „Gorlice II” i „Biecz”, Obw. 591 (pow. jasielski) mobilizujący bON „Jasło” z komp.:
„Jasło” „Dębowiec” i „Żmigród”, Obw. 291 (pow. limanowski) mobilizujący bON „Limanowa” z komp.: „Stary
Sącz”, „Limanowa I” i „Limanowa II”, zaś Obw. 191 (miasto Zakopane i okolica) bON „Zakopane”.

55

Ibidem, s. 1076 oraz R. Rybka, K. Stepan, Rocznik Oficerski 1939, s. 664, 683 i 685. Obwód nr 93 PW [Bielsko przy
3 psp, komendant Obw. PW mjr Mieczysław Drabik] obejmujący miasto Bielsko (kmdt miejski PW kpt. Jan Józef
Jonak) oraz powiaty bielski (kmdt pow. PW kpt. Stanisław Jerzy Freisler) i żywiecki (kmdt pow. PW ppor. kontr.
Eugeniusz Marian Antoni Nowakowski) organizował bON „Bielsko” (Bielski baon ON, d-ca mjr M. Drabik)
z kompaniami: 1. „Bielsko” (d-ca kpt. J. J. Jonak), 2. „Dziedzice” (d-ca kpt. S. J. Freisler) i 3. „Jasienica” (d-ca kpt.
Sergiusz Pisarczuk). Po wydzieleniu Obwodu 293 baon „Bielsko” mobilizowano z rezerwistów z miasta Bielsko
i pow. bielskiego. Już wcześniej z Obwodu nr 93 wydzielono powiat Biała Małopolska (Krakowska), tworząc
Obwód nr 193 [Oświęcim przy III baonie 3 psp, komendant obw. PW kpt. Jan Stanisław Skrzypek], który miał
zmobilizować bON „Oświęcim”, nazywany także Oświęcimskim baonem ON, w oparciu o kadrę i rezerwistów
pochodzących z pow. bialskiego (kmdt pow. PW z m.p. w Oświęcimiu kpt. Ludwik Piętka – w latach 1920-21
oficer 12 pp). Baonem, w którego skład wchodziły kompanie: 1. „Oświęcim” (d-ca kpt. L. Piętka) , 2. „Brzeszcze”
(d-ca kpt. Edward Andrzej Stawecki) i 3. „Kęty” (d-ca kpt. Tadeusz Franciszek Wawrzkiewicz), dowodził kpt.
J. S. Skrzypek.

56

CAW I 320.12.48 – akta bez paginacji. Nazwiska znane są dzięki rozkazom dziennym 12 pp oraz listom płac
i pokwitowaniom poborów za lipiec i sierpień 1939 r., przy czym przydział do konkretnej kompanii nie zawsze
można zweryfikować ze stuprocentową pewnością.
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wiec” st. sierż. Wincentego Pawlika. Z kolei 26 czerwca do baonu „Nowy Sącz” przeniesiony został chor. Julian Kołaczyk wyznaczony na stanowisko szefa baonu, a do
baonu „Jasło” chor. Roman Jerzy Szemalikowski na stanowisko d-cy plut. ppanc.57
Rozkazem z dnia 7 lipca 1939 r. utworzone zostało Dowództwo Pododcinka nr 1
„Sucha” z tymczasowym miejscem postoju w Żywcu. W dziesięć dni później, 17 lipca
do tabeli 12 pp w grupie brązowej6 i terminie G6+30 wpisano mobilizację wojennych agend tego dowództwa, jako kwatery głównej Brygady Górskiej Strzelców nr
1. Dowództwu temu podporządkowano m.in. wspomniane baony ON „Zakopane”
i „Żywiec”. Już 14 lipca do Dowództwa Pododcinka „Sucha” przeniesiony został sierż.
Mieczysław Wołczyński z dowództwa 12 pp58. Pod względem mobilizacji materiałowej do 12 pp przydzielono także Żywiecki Pluton Artylerii ON, utworzony rozkazem
Biura ds. ON L.136 MSWojsk. z dnia 27 lipca 1939 r. dla Podhalańskiej BON. Po
utworzeniu Pododcinka „Sucha” i 1 BG wszedł on ostatecznie w skład tej brygady.
Jako termin gotowości wspomnianego plutonu (liczącego 37 ludzi, w tym: 1 oficer
zawodowy, 1 podoficer zawodowy, 11 podoficerów rezerwy i 25 szeregowych) przyjęto dzień 15 września. Dzięki opracowaniu K. Pindla wiemy, że tworzenia plutonu
nie zdołano ukończyć, ale w ostatnich dniach sierpnia udało się z 12 pp dostarczyć
przeznaczone dla plutonu działa59.
h. Junackie Hufce Pracy
W drugiej połowie lat 30. XX w. utworzona została w II RP służba pracy ujęta
w organizacyjne ramy Junackich Hufców Pracy. Ideą tworzenia hufców było wychowanie poprzez pracę, zaangażowanie młodego pokolenia Polaków, urodzonych
i wychowanych już w wolnej Polsce, do wysiłku dla rozwoju Rzeczypospolitej. Do
JHP trafiały dwie podstawowe kategorie młodych mężczyzn. Pierwszą grupę stanowili przedpoborowi nie mający stałego zatrudnienia, bezrobotni oraz ochotnicy bez
średniego wykształcenia. Druga grupa to absolwenci szkół średnich zamierzający
bezpośrednio po maturze podjąć studia wyższe, a zatem z dużym prawdopodobieństwem pozostawiający odbycie przeszkolenia wojskowego w ramach szkół podchorążych rezerwy na lata późniejsze. Ponieważ JHP były organizacją zmilitaryzowaną,
poprzez prawie miesięczne turnusy w baonach JHP owi młodzi ludzie mieli możliwość przynajmniej pobieżnie zapoznać się z dyscypliną i rygorami służby wojsko-

57
58

59

112

M. Siwiec-Cielebon, Przed godziną próby…, op. cit., s. 83-84.
CAW I.320.12., Zespół 12 pp – Rozkazy dzienne, akta bez paginacji; M. Siwiec-Cielebon, Przed godziną próby…,
op. cit., s. 84. Dowódcą Pododcinka „Sucha”, a następnie 1 BG mianowano płka dypl. Janusza Gaładyka.
R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń…, op. cit., s. 1077; K. Pindel, op. cit., s. 65.
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wej. Od 1938 r. przyjęcie na studia wyższe dla maturzystów posiadających kategorię
zdrowia potwierdzającą zdolność do odbycia służby wojskowej uwarunkowane było
odbyciem obozu JHP.
W 1937 r. powstał m.in. 7 baon JHP w Nowym Targu. Jego głównym zadaniem
była przebudowa drogi Kraków-Zakopane, ale nie tylko, bowiem junacy pracowali
także przy budowie drogi prowadzącej z Nowego Targu i Czarnego Dunajca do Zawoi
i Wadowic przez Przełęcz Krowiarki w Paśmie Babiogórskim60. Wprawdzie JHP były
formacjami pracy, a nie liniowymi, jednak elementem szkolenia było w nich także
podstawowe wyszkolenie wojskowe i strzeleckie. Część formacji JHP – w tym junacy
7 baonu – brała udział w działaniach kampanii 1939 r.
Zgodnie z rozkazem z 1937 r. w okresie pokoju do 12 pp należało zabezpieczenie
rusznikarskie broni dla 7 baonu JHP oraz przechowywanie jej w okresie wolnym od
szkolenia wojskowego. Większość instruktorów JHP była oficerami i podoficerami
rezerwy WP, a oddziały JHP z chwilą wybuchu wojny stawały się formacjami roboczymi dla potrzeb wojska, stanowiąc zarazem naturalny rezerwuar rezerwistów
utrzymanych w szykach zorganizowanych61.
i. Przeniesienia personalne z 12 pp związane
z rozwijaniem struktur WP w 1939 r.
W związku z modernizacją i rozbudową sił zbrojnych oraz przygotowywaniem
KOP do mobilizowania formacji rezerwowych, w 1939 r. przeniesiono niektórych
oficerów i podoficerów z 12 pp do oddziałów KOP. Już 20 stycznia do baonu KOP
„Skole” przeniesieni zostali sierż. Józef Golonka oraz plutonowi Ludwik Bar i Kasper
Latała, zaś do baonu „Nadwórna” plut. Józef Stanisław Paździora. W dniu 15 czerwca
na przydziały do KOP odeszli z 12 pp kpt. Seweryn Świeprawski i por. Władysław
Antoni Jeziorski, ale można przyjąć, że ich przeniesienia były planowe. Natomiast
niewątpliwie w trybie mobilizacyjnym w lipcu 1939 r. por. Zdzisław Dubicki z 12 pp
przydzielony został do nowo utworzonego 2 pp KOP „Karpaty” w Dukli, gdzie objął
funkcję d-cy II plutonu w 2 komp. I baonu „Dukla”. W dokumentacji 12 pp jego odkomenderowanie odnotowano jako „ćwiczenia w KOP”. Do KOP w ramach wzmoc-

60

61

Na tej budowie w Zubrzycy od 20.06 do 17.07.1938 r. pracowali m.in. maturzyści wadowickiego Państwowego
Gimnazjum Męskiego im. Marcina Wadowity z 1938 r. – Wiktor Kęsek, Jan Kuś, Tomasz Romański i Karol
Wojtyła. Ich koledzy: Stanisław Bartosik, Teofil Bojeś, Zbigniew Gałuszka, Włodzimierz Piotrowski i Zbigniew
Siłkowski odbyli turnus w Żubraczem na Łemkowszczyźnie. Pisze o tym m.in. M. Siwiec-Cielebon, Wojtyłowie
w mundurach i ich wojskowe ścieżki… O dziedzictwie i patriotyzmie przyczynek do życiorysu Karola Wojtyły,
„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2009, nr 12, s. 25. Zob. także: T. Bojeś, Ostatni Mohikanie, czyli
klasa gimnazjalna Karola Wojtyły, Kraków 2000, s. 58-59.
CAW I.320.12. Zespół 12 pp, Rozkazy dzienne, akta bez pag.
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nienia stanów tej formacji przeniesiono także z 12 pp podporuczników rezerwy
Franciszka Władysława Kamińskiego i Eugeniusza Woźniaka62.

IV. Siatka mobilizacyjna – jednostki broni głównych
uzupełniane przez KRU Wadowice63

Jednym z największych atutów pracy R. Rybki i K. Stepana jest zestawienie
i zweryfikowanie tzw. siatki rejonów uzupełniania mobilizacyjnego według jednostek mobilizujących. Udało się to uczynić dla stanu planowania ze stycznia 1939 r.,
a więc zapewne bliskiego temu, w jakim przyszło mobilizować WP w kilka miesięcy
później, acz niewątpliwie w ciągu kilku miesięcy wprowadzania znowelizowanej
edycji planu określanej jako W2 na pewno dojść mogły zadania i elementy nowe,
a przynajmniej niektóre z dotychczasowych uległy zmianie lub nawet skreśleniu.
Mimo tych uwag możliwe wydaje się zestawienie jednostek, do jakich najliczniej
trafić mieli rezerwiści z terenu administrowanego przez KRU Wadowice. Według
wspomnianego zestawienia mobilizowała ona uzupełnienia dla kilkunastu jednostek i formacji broni głównych – piechoty, kawalerii i artylerii oraz saperów
i łączności. Są to zatem te jednostki WP z kampanii 1939 r., w których najpewniej znalazła się większa liczba żołnierzy pochodzących z powiatów wadowickiego
i chrzanowskiego.
Rezerwiści piechoty trafić mieli oprócz wadowickiego 12 pp i jego III batalionu
w Krakowie do:
– pododdziałów mobilizowanych w Szczakowej przez 11 pp z Tarnowskich Gór.
W Szczakowej stacjonował II baon tego pułku oraz dawny Baon Zapasowy 11 pp
przekształcony w styczniu 1939 r. w Kadrę Zapasową Piechoty Szczakowa;
– pododdziałów mobilizowanych w Oświęcimiu przez 73 pp z Katowic. W Oświęcimiu stacjonował II baon tego pułku oraz dawny Baon Zapasowy 73 pp przekształcony w styczniu 1939 r. w Kadrę Zapasową Piechoty Oświęcim I;
– pododdziałów mobilizowanych w Oświęcimiu przez 3 psp z Bielska. Do wiosny
1939 r. w Oświęcimiu stacjonował III baon tego pułku (przeniesiony następnie do
Bogumina na Zaolziu), ale po jego przeniesieniu niektóre zadania mobilizacyjne
pozostały prawdopodobnie w Garnizonie Oświęcim.

62

CAW I.320.12.68., R. Dalecki, op. cit., s. 11; M. Siwiec-Cielebon, Przed godziną próby…, op. cit., s. 83.

63

Mapa nr 1 pokazuje podział DOK V na obszary KRU oraz wskazuje najważniejsze garnizony, do których
mobilizowano mieszkańców Ziemi Wadowickiej. KRU w kolejności alfabetycznej oznaczono numerami 1-19.
Były to: 1 – Będzin, 2 – Bielsko, 3 – Bochnia, 4 – Chorzów, 5 – Cieszyn, 6 – Dębica, 7 – Jasło, 8 – Katowice,
9 – Kraków-Miasto, 10 – Kraków-Powiat, 11 – Miechów, 12 – Nowy Sącz, 13 – Nowy Targ, 14 – Pszczyna, 15 –
Sosnowiec, 16 – Tarnowskie Góry, 17 – Tarnów, 18 – Wadowice, 19 – Zawiercie.
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1-19 - KRU - kolejność alfabetyczna
Oprac. Michał Siwiec-Cielebon

Zmobilizowani przez KRU Wadowice mogli trafić także do wymienionych wyżej
– KZP Oświęcim I,
– KZP Szczakowa,
które realizowały zadania mobilizacyjne nie tylko wyżej wymienionych swoich
formacji macierzystych.
Rezerwiści piechoty trafiający do Szczakowej mogli być wcieleni do II baonu
11 pp oraz do uzupełnienia (II rzutu) baonu piechoty typu specjalnego nr 57 (baon
ON „Tarnowskie Góry” przemianowany na I baon 203 pp rez.), względnie do do115

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

wództwa 203 pp rez. lub jego pododdziałów pułkowych64. Mogli także zasilić komp.
km plot. typ B nr 59, komp. asyst. nr 153, park intendentury typ I nr 503, kolumny
tab. parokonne nr 517 i 518. Mogli wreszcie znaleźć się w szeregach bmarsz. 11 pp
i komp. marsz. baonu km spec. nr I (był to baon forteczny 11 pp złożony z: 4 komp.
km typ A, 5 komp. km typ B oraz 10 i 11 kompanii strzeleckich).
Zmobilizowani do Oświęcimia mogli zasilić szeregi II baonu 73 pp, pododdziałów pułkowych 201 pp rez., parku intendent. typ I nr 504, bmarsz. 73 pp, uzupełnienia marszowego komp. kolarzy typ spec. nr 51, 52 i 53 (jeżeli byli wyszkoleni
w tej specjalności) oraz komp. marsz. baonu km spec. nr II (baon forteczny 73 pp
złożony z: 4 komp. km typ B, 5 komp. km typ A, 6 komp. km typ C oraz 10, 11 i 12
komp. strzeleckich).
Jeżeli zmobilizowani do Oświęcimia przeznaczeni byli dla elementów mobilizowanych przez 3 psp, mogli zostać wcieleni do kompanii asyst. nr 211 lub, co
bardziej prawdopodobne, do baonu piechoty typ spec. nr 52 (baon ON „Oświęcim”
przemianowany na II baon 203 pp rez.)65. Wszystkie wymienione wyżej pododdziały
należały do 23 DP lub 55 DP rez. wchodzących w skład GO „Śląsk”, przemianowanej
od 5 września 1939 r. na GO „Jagmin”. Nie wcieleni do konkretnych formacji mogli
znaleźć się w OZ 23 DP.
Kawalerzyści przeznaczeni zostali głównie do rejonu PW Konnego 21 DP
mobilizującego szwadron kawalerii dywizyjnej dla 21 DPG, ale np. posiadający
przeszkolenie czy przygotowanie łącznościowe i telegraficzne do krakowskiego
8 puł., który mobilizował szwadron łączności nr 5 dla Krakowskiej Brygady Kawalerii.
Artylerzystów przeszkolonych w specjalnościach artylerii lekkiej miano skierować głównie do pododdziałów 21 pułku artylerii lekkiej z Bielska mobilizowanych
w Bielsku (nie uzupełniany przez wadowiczan III dyon tego pułku, stacjonowany
wcześniej w Oświęcimiu, przeniesiony został wiosną 1939 r. do Cieszyna) oraz do
64

R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń…, op. cit., s. 54 [Tabela mobilizacyjna] 11 Pułk Piechoty – Tarnowskie Góry
(II wyd.), s. 162 [Tabela mobilizacyjna] Kadra Zapasowa Piechoty – Szczakowa (II wyd.), s. 1164. Dowódcą 203 pp
rez. był ppłk Albin Rogalski, II batalionem 11 pp w Szczakowej dowodził mjr Stanisław Jan Karolus (w latach
1920-28 oficer 12 pp). Batalion ON „Tarnowskie Góry”, nazywany także Tarnogórskim baonem ON, mobilizowany
był przez 11 pp w oparciu o kadrę i rezerwistów szkolonych w 11 Obwodzie PW przy 11 pp (kmdt obw. PW mjr
Franciszek Książek), pochodzących z pow. Tarnowskie Góry (kmdt pow. PW kpt. Ludwik Slosarczyk) i pow. Będzin
(kmdt pow. PW kpt. Władysław Andrzej Nowakowski). Baonem w składzie kompanii: 1. Tarnowskie Góry (d-ca
kpt. L. Slosarczyk) , 2. Radzionków (d-ca kpt. Ignacy Jan Iwaszkiewicz) i 3. Będzin (d-ca kpt. W. A. Nowakowski)
dowodził mjr F. Książek – zob. także: R. Rybka, K. Stepan, Rocznik oficerski 1939…, op. cit., s. 664 i 671.

65

R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń…, op. cit., s. 129 [Tabela mobilizacyjna] 73 Pułk Piechoty – Katowice
(II wyd.), s. 147 [Tabela mobilizacyjna] 3 Pułk Strzelców Podhalańskich – Bielsko (II wyd.), s. 158 [Tabela
mobilizacyjna] Kadra Zapasowa Piechoty Oświęcim I – Oświęcim (II wyd.), s. 1164. Dowódcą 201 pp rez. był
ppłk Władysław Adamczyk, II batalionem 73 pp w Oświęcimiu dowodził ppłk Władysław Kiełbasa. Batalion
ON „Oświęcim” – zob. przyp. 55.
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dyonu specjalnego (fortecznego – 10, 11 i 12 baterie) 23 pal z Będzina, mobilizowanego w Bobrownikach, Chorzowie i Kochłowicach. Przydzieleni do Bielska mogli
trafić zarówno do pododdziałów 21 pal (I i II dyon oraz dowództwo i pododdziały
pułkowe), jak też mobilizowanych przez ten pułk dowództwa oraz I i III dyonu 65 pal,
a także kolumn amunicyjnych obydwu tych pułków, kolumny tab. parokonnej nr
512, warsztatu tab. nr 509 [parokonnego], baterii marsz. 21 pal i plutonu parkowego
uzbrojenia nr 50266.
Saperzy mieli być zmobilizowani do 5 baonu saperów w Krakowie. Batalion
ten mobilizował pododdziały saperskie dla większości jednostek Armii „Kraków”,
zatem zmobilizowani mogli trafić do: Szefostwa Fortyfikacji typ II Kraków, dowództw grup fortyfikacyjnych nr 51 i 52, baonów sap. typ II b nr 6 (przeznaczony
dla 6 DP), 21 (dla 21 DPG) i 55 (dla 55 DP rez.), baonu sap. typ I nr 65 (armijny),
plutonu mostowego 4-tonowego nr 65, samodzielnej komp. sap. nr 75, rezerwowych komp. sap. nr 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 i 158, plutonów parkowych
sap. nr 51, 52 i 53, lekkiej kolumny pontonowej typ I nr 151, lekkiej kol. pont.
typ II nr 152 lub kompanii marsz. sap. nr 51. Nie wcieleni do wymienionych
formacji powinni trafić do OZ Saperów nr 3. Wszystkie te jednostki rozwijano
w Krakowie67.
Łącznościowców skierować miano do 5 batalionu telegraficznego w Krakowie
oraz do kompanii łączności 21 DPG z Bielska i 23 DP z Katowic. 5 baon telegr. mobilizował: kompanie stacyjne łączn. nr 8 i 9, kompanie telefoniczne kablowe nr 14,
15, 16, 17 i 18, kompanie telef. budowlane nr 10 i 11, samodzielną drużynę gołębi
pocztowych nr 20, samodzielne plutony telef. kabl. nr 9, 10, 11, 12 i 13, samodzielne
plutony telef. budowl. nr 10, 11 i 12, pluton łączn. Kwatery Głównej nr 56, kompanię
telef. nr 56, drużynę parkową łączn. nr 56, stację gołębi pocztowych nr 5, park łączn.
nr 10, kompanię marsz. telegraf. nr 8. Nie wcieleni do wymienionych jednostek
wcieleni zostali do OZ Telegraficznego „Kraków”68.
Specjaliści wyszkoleni w formacjach innych broni także niewątpliwie trafiali do
swojego rodzaju wojsk.
Oczywiście w wielu formacjach WP w chwili mobilizacji służyli też żołnierze
pochodzący z terenu Ziemi Wadowickiej, wcieleni do zasadniczej służby wojskowej bądź powołani na ćwiczenia rezerwy jeszcze przed zarządzeniem mobilizacji.
66

R. Rybka, K. Stepan, op. cit., s. 290-291 [Tabela mobilizacyjna] 21 pułk artylerii lekkiej – Bielsko-Cieszyn (III
wyd.), s. 294 [Tabela mobilizacyjna] 23 pułk artylerii lekkiej – Będzin-Żory (II wyd.). Dowódcą 21 pal był ppłk
Wojciech Pluta, zaś 65 pal dowodził ppłk Józef Krautwald d’Annau.

67

R. Rybka, K. Stepan, op. cit., s. 415-416 [Tabela mobilizacyjna] 5 Batalion Saperów – Kraków (II wyd.).

68

Ibidem, s. 481 [Tabela mobilizacyjna] 5 Batalion Telegraficzny – Kraków.
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Spojrzenie od innej strony – potwierdzone
informacje, rodzące się pytania
Dokumentacja mobilizowanych w 1939 r. formacji z reguły nie ocalała z pożogi
wojennej, zatem odtworzenie losów jednostek wojskowych i służących nich osób jest
bardzo utrudnione. Najczęściej możliwe jest w oparciu o relacje, zwłaszcza zgromadzone w wyspecjalizowanych w tej tematyce Centralnym Archiwum Wojskowym
w Warszawie-Rembertowie oraz Archiwum Instytutu i Muzeum im. Generała Sikorskiego w Londynie. Problem w tym, że z reguły relacje dotyczą ogólnych dziejów,
przede wszystkim szlaku bojowego oddziałów, a jedynie w wyjątkowych przypadkach
pokazują losy pojedynczych żołnierzy, najczęściej zresztą oficerów i innych funkcyjnych. Dlatego bardzo istotnym uzupełnieniem wiedzy o mobilizacji żołnierzy
polskich w 1939 r. są dokumenty dotyczące poległych i zaginionych w tych walkach,
wytworzone w innych okolicznościach. Do takich należą akta spraw o uznanie za
zmarłego. Wobec ogromu osobowych strat wojennych i braku dokumentacji procedurę tę masowo stosowano w latach po zakończeniu II wojny światowej. Oczywiście należy uwzględniać relatywność powstałych w tych okolicznościach świadectw,
podyktowaną interesem stron postępowania oraz zakresem wiedzy świadków. Jednak w ogólnym zarysie są to dokumenty ciekawe i pozwalające na uzupełnienie,
a nawet weryfikację stanu wiedzy. Zespół akt tego typu spraw prowadzonych przez
ówczesne Sądy Grodzkie w Andrychowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach
i Zatorze, a zatem obejmujących znaczną część obszaru powiatu wadowickiego, znajduje się m.in. w zasobie OBUiAD IPN-KŚZpNP w Krakowie, z siedzibą Archiwum
w Wieliczce. W aktach tych zachowały się informacje o wielu żołnierzach poległych
i zaginionych w 1939 r. oraz o formacjach, do których zostali zmobilizowani. Potwierdzają one przytoczone w niniejszym artykule informacje dotyczące systemu
wcieleń i mobilizacji WP, ale także pozwalają na postawienie kolejnych wniosków
czy pytań badawczych.
Wśród zmobilizowanych do Wadowic niewątpliwie dominują żołnierze
12 pp, co jest oczywistym następstwem faktu, że była to podstawowa formacja
wadowickiego garnizonu. Ale jak wiemy, odnotowani zostali w aktach także ci
wcieleni do mobilizowanego przez KRU baonu wart. nr 55 oraz mobilizowanej
przez Pow. Komendę pp kolk nr 17. (W nawiasach przy nazwiskach podano
rocznik urodzenia żołnierza, ale w niektórych przypadkach możliwa jest różnica
o rok. Nie zawsze z dokumentów sądowych można odczytać wiek ze stuprocentową pewnością, gdyż często w protokołach, zwłaszcza zeznań świadków,
podawano liczbę lat).
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Szczepan Kwartnik (1898) z Łękawicy powołany do batalionu wart. nr 55 poległ
podczas bombardowania w rejonie Jarosławia. Służył wraz z Sebastianem Adamczykiem (1898) z Łękawicy i Janem Malinką ze Stryszowa. To dzięki aktom dotyczącym
śmierci S. Kwartnika możliwe było ustalenie bez wątpliwości osoby d-cy tego baonu,
mjra J. A. Dańkowskiego69. Franciszek Przewoźniak (1898) z Łączan i Stanisław Kaspera (1899) z Przeciszowa powołani prawdopodobnie do 55 bwart., względnie do
17 kolk, dostali się do niewoli sowieckiej 18 września 1939 r. w rejonie Brzeżan.
S. Kaspera zmarł w obozie jenieckim Marganiec – Stalinskaja Żeleznaja Doroga –
w Dniepropietrowskiej obłasti 21 listopada 1939 r.70
Z kolei Stefan Bylica (1900), Jan Magiera (1899) oraz Józef Wykręt (1899) z Sułkowic powołani zostali „do żandarmerii polowej” „pod dowództwem kpt. Sikory”
(niewątpliwie chodzi tutaj o kpt. Sykorę), czyli do kolk nr 17. Podobnie Jan Targosz
(1898) z Ponikwi i Józef Radwan (1900) z Kozińca, który 29 sierpnia 1939 r. „zmobilizowany jako strzelec do Policji Państwowej” poległ ok. 15 września 1939 r. od
odłamka bomby w rejonie wsi Majdan k. Lwowa71.
Dokumenty sądowe potwierdzają także, że w okresie międzywojennym część
poborowych z PKU/KRU Wadowice kierowano do odbycia czynnej służby wojskowej w jednostkach stacjonujących we wschodnich OK, a w efekcie w ich szeregach
wyruszyli na front. I tak Ludwik Rychel (1915) z Piotrowic (Łowiczek) powołany
do czynnej służby w 76 Lidzkim pułku piechoty im. Ludwika Narbutta (1 komp.)
w Grodnie, ciężko raniony w brzuch w bitwie pod Sulejowem, prawdopodobnie
zmarł na polu walki72. W tej samej 1 komp. 76 pp w Grodnie pełnili również czynną
służbę wojskową w chwili wybuchu wojny Stanisław Gębala (1914) z Zakrzowa,
Paweł Worytko (1915) ze Stryszowa i Józef Worytko (1915) z Łękawicy, który poległ
w bitwie pod Piotrkowem na terenie gminy Krzyżanów73. Żołnierzami 76 pp w Grodnie byli także Franciszek Mocała (1915) z Kopytówki i Józef Mlost z Benczyna74.
Natomiast Mieczysław Giermek (1914) ze Smolic powołany był do czynnej służby
w 50 pp w Kowlu75. Zarówno 76 pp w OK III Grodno, jak i 50 pp w OK II Lublin
były pułkami stacjonującymi na terenach o zwiększonym odsetku mieszkańców
69

AIPN Kr, IPN Kr 12/93 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Szczepana Kwartnika.

70

AIPN Kr, IPN Kr 12/375 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Stanisława Kasperę.

71

AIPN Kr, IPN Kr 12/28 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Stefana Bylicę; IPN Kr 12/163 Akta w sprawie
o uznanie za zmarłego Józefa Radwana.

72

AIPN Kr, IPN Kr 12/211 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Ludwika Rychela.

73

AIPN Kr, IPN Kr 12/108 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Józefa Worytkę.

74

AIPN Kr, IPN Kr 12/111 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Franciszka Mocałę.

75

AIPN Kr, IPN Kr 12/318 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Mieczysława Giermka.
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należących do mniejszości narodowych. Dlatego zawczasu kierowano do nich – do
czynnej służby przy wzmocnionych stanach pokojowych – większe grupy poborowych Polaków z okręgów zachodnich76.
Adam Różycki (1912) z Kalwarii Zebrzydowskiej, rezerwista 8 puł w Krakowie,
powołany został w czerwcu 1939 r. na ćwiczenia i skierowany do Budsławia – prawdopodobnie w ramach wzmocnienia kawalerii KOP w związku z utworzeniem 1 pułku
kawalerii KOP – poległ we wrześniu pod Otwockiem77. Do czynnej służby w 8 puł
powołany został mieszkaniec Inwałdu Franciszek Adamus (1915 ur. w Bulowicach),
który po zakończeniu działań bojowych trafił do niemieckiej niewoli i na roboty przymusowe, gdzie zmarł. W 8 puł służył także Franciszek Wołoch (1913) z Tłuczani78.
W świetle wspomnianych dokumentów potwierdzenie znalazła informacja, wynikająca z analizy siatki wcieleń mobilizacyjnych, o znacznej liczbie żołnierzy z terenu
Ziemi Wadowickiej mobilizowanych przez garnizony w Szczakowej i Oświęcimiu.
Franciszek Latocha (1906) i Walerian Matusiak (1906) z Przybradza zmobilizowani
zostali do 11 pp w Szczakowej i wcieleni do 204 pp rez. Podczas walk tego pułku W.
Matusiak zaginął (a zatem prawdopodobnie poległ) w bitwie pod Proszowicami79.
Do 11 pp w Szczakowej zmobilizowano także Jana Gibasa (1910) ze Skawinek80. Władysław Panek (1913) z Sułkowic, który zaginął w czasie działań wojennych, również
zmobilizowany był do 11 pp w Szczakowej wraz z Józefem Rajdą (1906) z tej samej
wsi81. Powołany do czynnej służby w 73 pp Piotr Szymonek (1914) z Graboszyc dostał się do niewoli sowieckiej, gdzie zmarł82. Z kolei Józef Lenik (1903) ze Skawinek,
zaginiony w trakcie kampanii 1939 r., jako rezerwista powołany został do 73 pp
w Oświęcimiu w trakcie mobilizacji83. Niestety, raczej nie uda się już ustalić, czy
byli żołnierzami 73 pp, czy którejś z pozostałych mobilizowanych przezeń formacji.
Michał Rokowski (1906) z Zagórnika powołany do Oświęcimia, zaginął w bitwie
pod Sandomierzem. Niewątpliwie był więc żołnierzem któregoś z oddziałów GO
„Śląsk” toczącej walki na północnym brzegu Wisły i można przypuszczać, że poległ
76

M. Siwiec-Cielebon, Kilka uwag na temat miejsca…, op. cit., s. 125-126.

77

AIPN Kr, IPN Kr 12/50 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Adama Różyckiego. Zob. także: KPŻP, Tom
I – Żołnierze września, vol. 2 N-Ż, s. 126 (Różycki Adam, szer., + 12.09.1939 r. w rej. Otwocka, 1-KW Otwock,
ul. Andriollego).

78

AIPN Kr, IPN Kr 12/329 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Franciszka Adamusa; IPN Kr 12/211 Akta
w sprawie o uznanie za zmarłych Franciszka Wołocha i Stefana Wołocha.

79

AIPN Kr, IPN Kr 12/155 i IPN Kr 12/268 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Waleriana Matusiaka.

80

AIPN Kr, IPN Kr 12/62 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Jana Gibasa.

81

AIPN Kr, IPN Kr 12/25 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Władysława Panka.

82

AIPN Kr, IPN Kr 12/257 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Piotra Szymonka.

83

AIPN Kr, IPN Kr 12/137 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Józefa Lenika.
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w tych walkach. Wraz z nim służyli Adolf Lachendro z Zagórnika i Wojciech Mizera
z Andrychowa. Również Józef Brońka (1910) i zaginiony później w walkach 1939 r.
Józef Urbańczyk (1913) z Nidku powołani zostali do Oświęcimia84.
Kolejna grupa żołnierzy zasiliła jednostki artylerii stacjonujące i formowane
w Białej i Bielsku. Byli wśród nich Władysław Warmuz (1903) z Rokowa, artylerzysta
powołany do Bielska – a więc do 21 lub 65 pal, który według relacji świadków zmarł
w szpitalu wojennym w Brześciu nad Bugiem, Stefan Kręcioch (1911) z Choczni powołany do 21 pal w Bielsku czy Władysław Szymański (1907) z Nidku, także wcielony
do 21 pal, Józef Wandor (1903), także z Nidku i powołany również do 21 pal (I pluton
5 baterii), poległ prawdopodobnie pod Biłgorajem85.
Wśród powołanych do 5 baonu saperów w Krakowie byli Bartłomiej Sordyl
(1906) z Roczyn, który w ostatnim liście z Krakowa 29 sierpnia 1939 r. pisał do
żony, że wyjeżdża z jednostką „w stronę Gdyni”. Być może nazwa docelowej stacji
transportu była tak zakodowana, a może po prostu transport miał jechać gdzieś na
północ i stąd skojarzenie. Mogło także nastąpić przekłamanie w powojennej relacji.
Zmobilizowany do 5 bsap. Franciszek Paluchowski (1914) z Przytkowic, ciężko ranny
w Podlesiu Dębowem w powiecie Dąbrowa Tarnowska, zmarł z ran w szpitalu polowym w Żabnie. Franciszek Paleczny (1905) urodzony w Ponikwi, a po ślubie zamieszkały w Choczni, także powołany do 5 bsap., zaginął bez wieści w trakcie kampanii86.
Franciszek Adam Styła (1893) z Wadowic, powołany do 5 baonu telegraficznego
(II pluton 10 kompanii) w Krakowie, poległ 16 września w Starej Hucie pod Lubomlem87. Edward Polański (1908) z Jaszczurowej powołany został do 2 dyonu pociągów
pancernych w Niepołomicach88. Ignacy Boba (1902) ur. w Polance Wielkiej, a zamieszkały w Tomicach, powołany do 5 dyonu taborów w Bochni, zaginął za Sanem89.
84

AIPN Kr, IPN Kr 12/321 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Michała Rokowskiego; IPN Kr 12/361 Akta
w sprawie o uznanie za zmarłego Józefa Urbańczyka.

85

AIPN Kr, IPN Kr 12/280 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Władysława Warmuza. Być może jego dotyczy
zapis w KPŻP, T. I, vol., s. 264 (Władysław Warmuz, ur. 1907, bomb. 21 pal, + 5.10.1939 r. w Zamościu, 48-KW
Zamość, ul. Peowiaków), ale jak widać różniący się rokiem urodzenia żołnierza, którego dotyczy i miejscem
zgonu od danych zapisanych w aktach; IPN Kr 12/243 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Stefana Kręciocha;
IPN Kr 12/309 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Józefa Wandora.

86

AIPN Kr, IPN Kr 12/6 Akta w sprawie uznania za zmarłego Bartłomieja Sordyla. Zob. też: KPŻP, T. I, vol. 2,
s. 174 (Sordyl Bartłomiej, strz. 360 pp rez. + 25.09.1939 r. w Warszawie na Woli, 1-KW Warszawa, Żoliborz,
ul. Powązkowska). Gdyby zapis ten dotyczył wspomnianego B. Sordyla z Roczyn, tłumaczyłoby to informację
o wyjeździe transportu wojskowego na północ „w stronę Gdyni”; IPN Kr 12/78 Akta w sprawie o uznanie
za zmarłego Franciszka Paluchowskiego; IPN Kr 12/271 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Franciszka
Palecznego.

87

AIPN Kr, IPN Kr 12/219 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Franciszka Styłę. Zob. KPŻP, T. I, vol. 2, s. 196
(Styła Franciszek, szer. 5 baon telegr., + 17.09.1939 w Starej Hucie, 48-KW Krasnobród).

88

AIPN Kr, IPN Kr 12/230 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Edwarda Polańskiego.

89

AIPN Kr, IPN Kr 12/236 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Ignacego Bobę.
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W wymienionych aktach nie brak jednak także informacji każących zadać pytanie, czy wymienione w dziele R. Rybki i K. Stepana w odtworzonej siatce uzupełnień
mobilizacyjnych formacje, do których kierować miała rezerwistów w chwili mobilizacji KRU Wadowice, to wszystkie jednostki, do których wcielono mieszkańców Ziemi
Wadowickiej? Z dokumentów wynika bowiem, że np. pewne grupy żołnierzy mobilizowanych do Oświęcimia, poprzez stacjonujący tam Baon Zapasowy 75 pp, który
od stycznia 1939 r. przemianowany został na KZP Oświęcim II, trafiły do szeregów
katowickiego 75 pp i jednostek rozwijanych przez ten pułk. Do nich trafili np. Jan
Chmiel (1904) i Jan Żydek (1907) z Sułkowic, a ten ostatni zapewne poległ w trakcie
kampanii 1939 r., gdyż nie dał później znaku życia rodzinie90. Z kolei Stanisława Gałuszkę (1905) z Marcówki wraz ze Stefanem Nędzą (1914) z Zembrzyc powołano do
III komp. 55 baonu względnie do III baonu 75 pp mobilizowanych w Oświęcimiu
i stamtąd wyruszyli do Żor, gdzie brali udział w walkach, w których S. Gałuszka zaginął bez wieści, a więc także najprawdopodobniej poległ91. Wiadomo, że w Oświęcimiu
mobilizowano nadwyżki dla 75 pp z Katowic-Chorzowa oraz II rzut dla baonu piech.
typ spec. nr 55, czyli baonu numerowanego nr 55 – Baonu ON „Rybnik” (którym
dowodził b. oficer 12 pp, mjr Tadeusz Kwiatkowski). Według siatki mobilizacyjnej
przynajmniej do stycznia 1939 r. nie planowano uzupełniania tych formacji żołnierzami z KRU Wadowice. Być może jednak w kolejnych miesiącach poprzedzających
wybuch II wojny światowej także owa siatka uległa przemodelowaniu. Tym bardziej,
że w związku z zagęszczeniem dyslokacji i nasileniem formowania jednostek ON
w południowo-zachodnim pasie OK V musiało się zwiększyć zapotrzebowanie na
rezerwistów z najbliższych miejscom formowania terenów.
Smutna konstatacja pojawia się po przejrzeniu wydanego w latach 1993-1996
kilkutomowego opracowania Księga Pochowanych Żołnierzy Polskich poległych
w II wojnie światowej. Nie odnotowuje ono większości nazwisk poległych w kampanii 1939 r., ujawnionych dzięki kwerendzie w omawianym zespole akt sądowych.
Po prostu bardzo często nie znamy miejsc ich pochowania. Księga powstała bowiem na podstawie spisów poległych oraz ewidencji grobów sporządzonych m.in.
przez oddziały PCK, urzędy parafialne itp. instytucje zajmujące się pochówkiem
ofiar działań wojennych. W toczących się bardzo szybko walkach wrześniowo-październikowych nie zawsze był czas i możliwość na właściwe dokonanie ceremonii
pogrzebowych. Często ciała pozostawały na opuszczanych w pośpiechu pobojo90

AIPN Kr, IPN Kr 12/24 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Jana Żydka. Zob. też: KPŻP, T. I, vol. 2, s. 342
(Żydek Jan, strz. 11 pp 23 DP, + 15.09.1939 r. w rej. Biłgoraju, 48-KW Sól). Jeżeli zapis dotyczy żołnierza
wymienionego w artykule, może wskazywać, że przed mobilizacją czy w jej trakcie, względnie w toku kampanii
nastąpiły przesunięcia rezerwistów pomiędzy jednostkami lub też relacje świadków były nieścisłe.

91

AIPN Kr, IPN Kr 12/281 Akta w sprawie o uznanie za zmarłego Stanisława Gałuszkę.
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wiskach, nierzadko pogrzeby były prowizoryczne, dokonywane pod presją czasu,
który konieczny był dla oderwania się od nadchodzących oddziałów nieprzyjaciela,
zapominano zatem o należytym opisaniu i oznaczeniu grobów. A niewątpliwie
także wiele grobów i inskrypcji na nich zostało zdewastowanych w późniejszych
działaniach wojennych oraz w okresie PRL, z braku dbałości o pamięć o poległych.

Podsumowanie
Przedstawione w artykule zagadnienia pokazują wielość elementów i aspektów wojskowego oraz paramilitarnego szkolenia poborowych i rezerwistów z Ziemi
Wadowickiej w WP w okresie międzywojennym. Pokazują, jak skomplikowanym
mechanizmem był polski plan mobilizacyjny w 1939 r. i jak dynamicznym przekształceniom ulegał wskutek realizacji planu modernizacji i rozbudowy sił zbrojnych II RP
oraz narastającego zagrożenia wojennego. Zaprezentowana panorama jednostek, do
których wcielano mieszkańców powiatu wadowickiego, czy szerzej ujmując, zasoby
rezerwistów podległych KRU Wadowice, niewątpliwie nie jest ostateczna i okaże
się znacznie szersza. Prezentując obecny artykuł, autor pragnie nie tylko poszerzyć
wiedzę czytelników o żołnierzach broniących ojczyzny w 1939 r., ale również zwrócić
uwagę na ważny aspekt badań historycznych, jakim jest zebranie i weryfikacja informacji o wojennych stratach osobowych w naszym regionie. Żołnierze 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej byli bowiem nie tylko ozdobą miasta, ale także – jak wszyscy żołnierze broniący Polski przed hitlerowsko-sowieckim najazdem – bohaterami
starającymi się spełnić niewykonalny obowiązek obrony Rzeczypospolitej w 1939 r., jak
gorzko podsumował kampanię polską gen. Tadeusz Kutrzeba. Garnizon wadowicki
był niewielkim, ale niewątpliwie istotnym elementem w mechanizmie sił zbrojnych
II RP. Mieszkańcy regionu służyli nie tylko w formacjach związanych z regionem,
służyli również – jak wykazano w artykule – w wielu jednostkach rozsianych po
całym terytorium kraju. I ginęli na różnych odcinkach frontu, na całym terytorium
Polski. Zaś w jednostkach naszego regionu służyli nierzadko żołnierze z odległych
zakątków Rzeczypospolitej. Wszystkie przedstawione zagadnienia wymagają zatem
dalszych badań i poszukiwań archiwalnych.

Wykaz skrótów użytych w tekście
art. – artyleria, artylerii, artyleryjski,
bat., baon – batalion,
BG – Brygada Górska,
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bmasz – baon marszowy,
bON – batalion Obrony Narodowej,
BON – Brygada Obrony Narodowej,
bryg. – brygada, brygady,
BS – Batalion Stołeczny,
bsap. – baon saperów,
budowl. – budowlany,
BUiAD – Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (IPN),
bwart. – batalion wartowniczy,
chor. – chorąży,
d-ca – dowódca,
DOK – Dowództwo Okręgu Korpusu,
DP – dywizja piechoty,
DPG – dywizja piechoty górskiej,
dtwo., dtwem. – dowództwo, dowództwem,
dyon – dywizjon,
dypl. – dyplomowany,
gen. – generał,
IPN-KŚZpNP – Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (w skrócie: IPN),
JHP – Junackie Hufce Pracy,
kabl. – kablowa,
kas – kompania asystencyjna, kompanie asystencyjne (grupa),
km – karabin maszynowy, karabinów maszynowych,
kol. – kolumna,
kolk – kompania ochrony linii kolejowych,
komp. – kompania,
kontr. – kontraktowy,
KOP – Korpus Ochrony Pogranicza,
kpt. – kapitan,
KRU – Komenda Rejonu Uzupełnień,
KZP – Kadra Zapasowa Piechoty,
leg. – legionów,
lkm – lekki karabin maszynowy,
łączn. – łączności,
marsz. – marszowa, marszowy, marszowe,
mjr, mjra – major, majora,
mob. – mobilizacja, mobilizacyjny,
MSWojsk. – Ministerstwo Spraw Wojskowych,
MTNZW im. 12 PP – Muzeum Tradycji Niepodległościowych Ziemi Wadowickiej im. 12 Pułku Piechoty,
obw. – obwód, obwodowy,
oddz. – oddział,
OK – Okręg Korpusu,
OKO – Oficerska Kadra Okręgowa,
ON – Obrona Narodowa,
OZ – Ośrodek Zapasowy,
pag. – paginacja,
PAL – Pułk Artylerii Lekkiej,
PCK – Polski Czerwony Krzyż,
pgaz. – przeciwgazowy,
PGM – Państwowe Gimnazjum Męskie,
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piech. – piechota, piechoty,
PKU – Powiatowa Komenda Uzupełnień,
plot. – przeciwlotniczy,
plut. – pluton, plutonowy,
płk, płka – pułkownik, pułkownika,
ppłk, ppłka – podpułkownik, podpułkownika,
pont. – pontonowy,
por. – porucznik, porucznika,
pp – pułk piechoty,
ppanc. – przeciwpancerny,
ppor. – podporucznik,
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa,
PSP – Pułk Strzelców Podhalańskich,
puł. – pułk ułanów,
PUWFiPW – Państwowcy Urząd Wychowana Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego,
PW – Przysposobienie Wojskowe,
rez. – rezerwowa, rezerwy,
RP – Rzeczpospolita Polska,
samodz. – samodzielna, samodzielny,
sap. – saperów,
SG – Sztab Główny,
sierż. – sierżant, sierżanta,
skkm – samodzielna kompania karabinów maszynowych i broni towarzyszących,
spec. – specjalny,
st. – starszy,
st. sp. – stan spoczynku, (oficer w stanie spoczynku)
tab. – taborów, taborowa,
telef. – telefoniczny, telefonicznego,
telegr., telegraf. – telegraficzny, telegraficznego,
tow. – towarzysząca, towarzyszących,
tyt. – tytularny,
wachm. – wachmistrz, wachmistrza,
wart. – wartowniczy,
WF – wychowanie fizyczne,
WP – Wojsko Polskie,
zapas. – zapasowy,
z-ca – zastępca,
ZSRS – Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich.
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Summary
Garisson Wadowice and the society of Wadowice (Ziemia Wadowicka)
in the mobilisation system of the armed forces of the Second Polish
Republic - selected issues and research problems.
The article discusses selected issues concerning mobilisation of the Polish
Army of the Second Polish Republic, with special recognition to the role of the
Wadowice garrison and the participation of the residents of the region in those
plans. Among other issues, the differences in the regional impact of individual
departments of the armed forces operating in Wadowice as well as the diversity in
trainings for the needs of various types of military and paramilitary services were
described. Wadowice was an infantry garrison, but in terms of preparation, the
cavalry as well as groups of women for educational services and groups of men for
sanitation services were trained here. In the above mentioned areas the trainings
conducted by Wadowice garrison involved residents of the Wadowice district,
Myslenice district and shortly existing Makow and Oswiecim districts. In terms
of administration and mobilisation of reserves, District Draft Office (Powiatowa
Komenda Uzupełnień) later Wadowice Region Draft Office (Komenda Rejonu
Uzupełnień Wadowice) involved the area of Wadowice district and Chrzanow district. The article indicates the role, which for the garrison of Wadowice was envisaged in further mobilisation plans created in the period 1920-1939. The article further indicates additional burdens that increased the mobilisation duties for the 12
Infantry Regiment in being a part of an implemented plan during the 30s program
of modernisation and expansion of the armed forces. Against the background
of the so-called mobilisation network (as of January 1939) the article discusses
formations to which inhabitants of district Wadowice were mobilised most often
in August and September 1939. Based on an example of court documents relating
to the soldiers fallen(killed) or missing in the campaign the elements supporting
evidence for the use of the above mentioned mobilisation network were pointed
out. There is also an indication that the likelihood that in the last months before
the outbreak of World War II, changes to this network had been made, as a result
of which the further formations were replenished by larger groups of reservists
from the area of operation

of Wadowice Region Draft Office (KRU Wadowice).
Keywords: 12 Infantry Regiment, garrison Wadowice, mobilisation,
war losses, September 1939
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Marcin Witkowski

Rudolf Höss
w wadowickim więzieniu.
Ostatnie dni byłego
komendanta Auschwitz
W późne piątkowe popołudnie 4 kwietnia 1947 r. przez bramę więzienia karnośledczego w Wadowicach przejechał samochód pod silną eskortą funkcjonariuszy
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z Warszawy oraz strażników
więziennych. Konwój został wysłany z Mokotowa przez tamtejszego naczelnika por.
Witolda Chudeckiego, który szczegóły transportu ustalił z inspektorem stołecznego
UB kpt. Leonem Klitenikiem1. Samochód przywiózł tylko jednego więźnia – skazanego dwa dni wcześniej na karę śmierci Rudolfa Franza Ferdinanda Hössa, byłego
komendanta największego hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz.
Postać jednego z największych niemieckich zbrodniarzy, którego nazwisko stało się synonimem eksterminacji setek tysięcy ludzi, ma już bogatą literaturę. Rola
Rudolfa Hössa w budowie obozu zagłady i wprowadzeniu w czyn „ostatecznego
rozwiązania kwestii żydowskiej” (w tym nadzorowanej przez niego akcji eksterminacji Żydów węgierskich) przedstawione zostały w opartych na dokumentach
procesowych pracach Janusza Gumkowskiego, Tadeusza Kułakowskiego, Tadeusza
Cypriana i Jerzego Sawickiego2. Zbrodnie komendanta Auschwitz przedstawione
zostały w licznych pracach poświęconych funkcjonowaniu obozu koncentracyjnego
i hitlerowskiej machiny zagłady3. Uzupełniają je opracowania oparte na zeznaniach

1

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie (dalej: AIPN Kr.), 425/175 Pismo naczelnika więzienia
mokotowskiego por. W. Chudeckiego do naczelnika więzienia w Wadowicach ppor. S. Wiśniewskiego z dn.
4.04.1947 r., k. 24.

2

T. Cyprian, J. Sawicki, Siedem procesów przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Poznań 1962; J. Gumkowski,
T. Kułakowski, Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Warszawa 1967.

3

Wymienię tutaj tylko pięciotomową monografię Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu,
red. W. Długoborski, F. Piper, Oświęcim 1995 (ukazała się także niemieckojęzyczna edycja: Auschwitz 19401945. Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz, Oświęcim 1999) oraz
pracę Danuty Czech Kalendarz wydarzeń Auschwitz, Oświęcim 1992.
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oskarżonych po wojnie SS-manach, wreszcie
wydane wspomnienia samego Hössa4. Także
w ostatnich latach pojawiły się biografie oświęcimskiego zbrodniarza autorstwa ks. Manfreda
Deselaersa5 i Iana Baxtera6.
Celem autora nie jest więc kolejna biografia SS-mana, ale próba przedstawienia ostatnich dni jego życia w więzieniu karno-śledczym w Wadowicach, transportu na miejsce
stracenia i egzekucji.

Zbrodnia i kara
Decyzję o ściganiu zbrodniarzy nazi- Rudolf Höss w stopniu
stowskich państwa koalicji podjęły jeszcze SS-Hauptscharfuhrera, zdjęcie
wykonano między 1938 a 1941 r.
podczas trwania działań wojennych. W myśl (Archiwum Państwowego Muzeum
Deklaracji Moskiewskiej z 30 października Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)
1943 r. [- -] oficerowie i żołnierze niemieccy
oraz członkowie partii narodowosocjalistycznej, którzy ponoszą odpowiedzialność za
okrucieństwa i zbrodnie [- -] będą odesłani do krajów, gdzie popełnili swoje wstrętne
czyny, żeby być osądzonymi i ukaranymi stosownie do ustaw tych oswobodzonych
krajów i wolnych rządów, które tam będą utworzone7. Także w Polsce wprowadzono
prawodawstwo dotyczące ścigania i karania niemieckich zbrodni. Jego podstawą
był dekret PKWN z 31 sierpnia 1944 r. O wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy, winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami
oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (tzw. dekret sierpniowy)8. 12 września 1944 r.
powołano Specjalne Sądy Karne, które miały wydawać wyroki w sprawach prze4

Oświęcim w oczach SS. Höss. Broad. Kremer, wybór i oprac. J. Bezwińska, D. Czech, Warszawa 1985; Autobiografia Rudolfa Hössa komendanta obozu oświęcimskiego, tłum. W. Grzymski, oprac. A. Pankiewicz, Warszawa
1989 (dalej: Autobiografia).

5

M. Deselaers, „I nigdy oskarżony nie miał wyrzutów sumienia?”. Biografia Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz, a kwestia jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi, Oświęcim 2014; idem, Bóg a zło w świetle
biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa komendanta Auschwitz, Krakow 1999.

6

I. Baxter, Komendant Rudolf Höss – twórca Auschwitz, Warszawa 2011.

7

Dziennik Ustaw RP (dalej: Dz.U.), 1947, nr 63, poz. 367, Porozumienie międzynarodowe w przedmiocie
ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisane w Londynie dnia 8 sierpnia
1945 r., s. 1054.

8

Dz.U., 1944, nr 4, poz. 17.
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stępców wojennych, a procesy największych zbrodniarzy odbywać się miały przed
Najwyższym Trybunałem Narodowym utworzonym 22 stycznia 1946 r.9
Po klęsce III Rzeszy większość SS-manów, którzy dopuścili się największych
zbrodni, ukrywało się w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec. Wśród nich
był także były komendant obozu koncentracyjnego Auschwitz SS-Obersturmbannführer Rudolf Höss10, który pod nazwiskiem Franz Lang (vel Langer) pracował
jako rolnik w gospodarstwie w okolicach Flensburga. 11 marca 1946 r. został jednak rozpoznany i aresztowany przez brytyjską Żandarmerię Polową. Więziono go
w koszarach wojskowych w Haide, w Minden nad Wezerą, a następnie w więzieniu
norymberskim11. Były komendant Auschwitz był świadkiem w procesie głównych
niemieckich zbrodniarzy wojennych przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze oraz w dwóch procesach następczych – szefa Głównego
Urzędu Gospodarki i Administracji SS (WVHA) Oswalda Pohla oraz koncernu IG
Farben, wykorzystującego niewolniczą pracę więźniów obozów koncentracyjnych12.

Między Mokotowem a Montelupich
W dniu 25 maja 1946 r. Höss został ekstradowany do Polski, gdzie miał zostać
osądzony za zbrodnie popełnione w Auschwitz. Decyzją Pierwszego Prokuratora
9

Dz. U., 1946, nr 5, poz. 45. Pierwszym polskim aktem prawnym zapowiadającym ściganie i ukaranie przestępców wojennych był Dekret prezydenta RP z 30.03.1943 r. o odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne, choć
w warunkach trwającej wówczas wojny i okupacji jego realizacja była niemożliwa. Dekret był jednocześnie
pierwszym europejskim aktem prawa wewnętrznego dotyczącym karania zbrodni hitlerowskich (C. Pilichowski,
Ściganie i karanie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. (Wybór dokumentów), Warszawa 1978,
s. 127; por. E. Rejkowska, Komisja Narodów Zjednoczonych do spraw Zbrodni Wojennych i działalność Polski
w ramach jej prac. Zarys problemu, „Studia Prawnoustrojowe”, 2013, nr 22, s. 15-27).

10

Rudolf Franz Ferdinand Höss, ur. 25.11.1900 r. w Baden-Baden. Uczestniczył w I wojnie światowej jako ochotnik, walcząc w Turcji, Mezopotamii (Persji) i Palestynie. Po klęsce Niemiec w 1918 r. walczył we Freikorpsach
(Korpusach Ochotniczych) na Łotwie i w Zagłębiu Ruhry, a na początku lat 20. na Górnym Śląsku z polskimi
powstańcami. W latach 1923-1928 więziony za zabójstwo Walthera Kadowa. Członek NSDAP (numer legitymacji partyjnej 3420), Związku Artamanów oraz SS (numer legitymacji 193 616), gdzie dosłużył się stopnia SS-Obersturmbannführera (1942 r.). Od 1934 r. pełnił służbę w obozach koncentracyjnych Dachau i Sachsenhausen,
a 4.05.1940 r. został komendantem obozu Auschwitz (późniejszego Auschwitz-Birkenau). Od 1943 r. szef Inspektoratu
Obozów Koncentracyjnych (Urząd D I SS-WVHA), nadzorca akcji eksterminacji węgierskich Żydów w Auschwitz-Birkenau („Aktion Höss”) oraz ewakuacji obozów koncentracyjnych Gross-Rossen, Sachsenhausen i Ravensbrück.
Po wojnie ukrywał się w brytyjskiej strefie okupacyjnej (AIPN Kr. 425/175 Centralne Więzienie Montelupich w Krakowie, teczka więźnia Rudolfa Hoessa, Życiorys spisany odręcznie dn. 17.08.1946, k. 31-40; AIPN BU 1834/11 Spis
członków załóg obozów koncentracyjnych, k. 40; AIPN GK 190/17 Archiwum osobiste Jana Sehna, Fotokopie akt
personalnych i korespondencji Rudolfa Hössa z lat 1937-1943 przekazane przez The Foreign Service USA, bp.).

11

I. Baxter, op. cit., s. 141.

12

AIPN GK 190/20 Archiwum osobiste Jana Sehna, Fotokopie dokumentów z procesu norymberskiego – zeznania
Rudolfa Hössa z dn. 20.05.1946, k. 2-17; AIPN GK 151/286 Kopie aktów sądowych dotyczących procesu nr 4
(proces USA vs. Oswald Pohl et al.), zeznania Rudolfa Hössa w sprawie zbrodni dokonanych na terenie obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu i w obozie zagłady w Treblince; por. J. Heydecker, J. Leeb, Trzecia Rzesza
w świetle Norymbergii. Bilans tysiąca lat, Warszawa 1979, s. 476-490.
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Najwyższego Trybunału Narodowego Stefana Kurowskiego został osadzony na Rakowieckiej w więzieniu mokotowskim13. Z Warszawy został przewieziony 30 lipca
wraz z siedmioma innymi oskarżonymi zbrodniarzami, między innymi byłym komendantem obozu koncentracyjnego w Płaszowie Amonem Göthem, do więzienia Montelupich w Krakowie, gdzie spędził kolejne miesiące swojego życia i gdzie
toczyło się przeciwko niemu śledztwo14. To właśnie tam, między listopadem 1946
a lutym 1947 r., z inspiracji lekarza i kryminologa prof. Stanisława Batawii, spisał
swoje wspomnienia – „Meine Psyche, Werden, Leben und Erleben” („Moja dusza.
Rozwój, życie i przeżycia”) oraz obszerne wyjaśnienia dotyczące funkcjonowania
obozu i jego funkcjonariuszy15. Do spisania tych ostatnich nakłonił Hössa także
sędzia śledczy Jan Sehn, który w latach 1945-1946 prowadził badania na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i przygotowywał akt oskarżenia
przeciwko jego komendantowi16.
SS-man został ponownie przetransportowany do więzienia mokotowskiego
21 lutego 1947 r. i przekazany do dyspozycji Najwyższego Trybunału Narodowego
(NTN)17. Proces Hössa, który od samego początku budził ogromne zainteresowanie
nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami, rozpoczął się 11 marca 1947 r. przed
NTN w Warszawie w sali Domu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Był to jedyny
budynek w stolicy mogący pomieścić kilkusetosobową widownię, w tym delegacje
ze Stanów Zjednoczonych, Francji i Norwegii18. Rozprawa odbyła się w Warszawie
przez wzgląd na osobę oskarżonego i ogrom ciążących na nim zarzutów – prawo
do prowadzenia procesu byłego komendanta Auschwitz rościły sobie bowiem także
Katowice i Kraków. Te pierwsze ze względu na właściwość miejscową, ponieważ
13

AIPN Kr. 425/175 Nakaz tymczasowego aresztowania wobec Hoessa Rudolfa bd., k. 4. W dokumentach
nazwisko byłego komendanta Auschwitz zapisywane jest w dwojaki sposoby: „Höss” lub „Hoess”, on sam
stoswał jeszcze inny zapis swojego nazwiska (zgodnie z alfabetem niemieckim): „Hoß”.

14

AIPN Kr. 425/175 Centralne Więzienie Montelupich w Krakowie, teczka więźnia Rudolfa Hoessa, k. 1.

15

AIPN GK 190/26, t. 1-2, Archiwum osobiste Jana Sehna, Opinie Rudolfa Hössa o wysokich rangą funkcjonariuszach
SS, por. I. Baxter, op. cit., s. 147-148, W. Kluz OCD, Czterdzieści siedem lat życia, Niepokalanów 1989, s. 215.

16

AIPN GK 190/28 Archiwum osobiste Jana Sehna, Skorowidz akt Krakowskiej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni
Niemieckich w sprawie karnej byłego komendanta obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hössa.
Jan Sehn (1909-1965), członek Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, przewodniczący
Komisji Okręgowej w Krakowie, sędzia śledczy (1945-1947) i pełnomocnik ministra sprawiedliwości ds.
zbrodni hitlerowskich. Długoletni kierownik Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie (od 1966 r. Instytut
nosi jego imię), prof. UJ i kierownik Katedry Kryminalistyki. Autor komentarza do wspomnień Rudolfa Hössa
(Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVI (1995-1996), s. 158-159).

		

17

AIPN Kr. 425/175 Pismo naczelnika więzienia Montelupich por. E. Oczkowskiego do naczelnika więzienia
mokotowskiego z dn. 19.02.1947 r., k. 13; AIPN Kr. 425/175 Pismo Pierwszego prokuratora NTN T. Cypriana
do naczelnika więzienia mokotowskiego w spr. przekazania oskarżonego R. Hoessa do dyspozycji NTN z dn.
22.02.1947 r., k. 15.

18

J. Gumkowski, T. Kułakowski, op. cit., s. 83.
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Oświęcim znajdował się w obszarze działania katowickiego Sądu Apelacyjnego.
Z kolei Kraków uzasadniał swoje roszczenia faktem, że to tamtejszy Okręg Głównej
Komisji Ścigania Zbrodni Niemieckich prowadził śledztwo. Ostatecznie stanęło na
Warszawie. Rozprawie przewodniczył sędzia Sądu Najwyższego i NTN dr Alfred
Eimer, prokuratorami oskarżającymi byli Tadeusz Cyprian i Mieczysław Siewierski. Rudolf Höss otrzymał dwóch obrońców z urzędu – Tadeusza Ostaszewskiego
i Franciszka Umbreita19.
Wśród obecnych na sali rozpraw, obok tłumaczy oraz przedstawicieli radia
i prasy, dominowali byli więźniowie obozu występujący w charakterze świadków
i obserwatorów. Proces zakończył się bardzo szybko, bo już 29 marca. W ostatnim
słowie oskarżony oświadczył, że poczuwa się do odpowiedzialności za wszystko,
co działo się na terenie obozu Auschwitz podczas sprawowania przez niego funkcji
komendanta. Dziękując swoim obrońcom, odmówił składania prośby o łaskę do
prezydenta Bieruta, prosząc jedynie o możliwość napisania obszernego listu do rodziny i odesłanie żonie ślubnej obrączki20. Wyrok, skazujący Rudolfa Hössa na karę
śmierci przez powieszenie, sąd ogłosił 2 kwietnia 1947 r.21.

Rudolf Höss w Wadowicach
Dzień po ogłoszeniu wyroku odbyło się w Toruniu spotkanie koleżeńskie byłych
więźniów Auschwitz, którzy jednogłośnie postanowili zwrócić się do ministra sprawiedliwości Henryka Świątkowskiego oraz do premiera Józefa Cyrankiewicza, także
byłego więźnia, z petycją, by egzekucja odbyła się w Oświęcimiu. Człowiek, który
zamordował i przyczynił się do śmierci tylu milionów ludzi, powinien zginąć tam, gdzie
zginęły jego ofiary22. W związku z tym, że przychylono się do tej prośby, prokurator
Cyprian polecił wykonanie wyroku prokuratorowi okręgowemu w Wadowicach,
któremu podlegał terytorialnie Oświęcim.
Decyzja o osadzeniu Rudolfa Hössa w więzieniu karno-śledczym w Wadowicach
była dużym wyzwaniem dla jego naczelnika i całej załogi zakładu. Chęć odwetu za
ogrom cierpień, jakich Polacy doznali podczas okupacji, których jednym z najbar19

Ibidem, s. 84.

20

Ibidem, s. 165-172.
Prawo zobowiązywało Najwyższy Trybunał Narodowy do przekazania akt sprawy do ministerstwa sprawiedliwości,
które z kolei skierowało je do kancelarii Prezydenta RP mogącego z własnej inicjatywy zastosować akt łaski.

		

21

Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (dalej: APMA-B), Proces Hoessa, t. 32, k. 1-71.

22

J. Gumkowski, T. Kułakowski, op. cit., s. 173.

132

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

dziej wymownych symboli był Oświęcim, stanowiła realne zagrożenie linczem na
osobie jego byłego komendanta. Proces w Warszawie śledziła cała Polska, a informację o tym, że skazany zostanie przewieziony przed egzekucją do Wadowic, podała
ogólnokrajowa prasa23.

Wadowickie więzienie w kwietniu 1947 r.
W pierwszej połowie 1947 r. wadowickie więzienie karno-śledcze24 było najmniejszą pod względem ilości funkcjonariuszy i osadzonych więźniów jednostką
penitencjarną w województwie krakowskim (Tabela).
Tabela. Zmiana liczby funkcjonariuszy Straży Więziennej i więźniów
w poszczególnych więzieniach województwa krakowskiego25
Węzienie

1 lutego 1947
Funkcj. SW
Więźniowie

1 czerwca 1947
Funkcj. SW
Więźniowie

Kraków Montelupich

118

1288

128

871

Kraków Senacka

94

1216

100

964

Nowy Sącz

46

272

48

352

Tarnów

96

511

?

459

Wadowice

42

240

44

205

Wiśnicz Nowy

82

920

80

644

W II kwartale 1947 r., więc w czasie, gdy w tutejszym zakładzie przebywał Rudolf
Höss, stan liczbowy strażników zwiększył się zaledwie o dwie osoby, natomiast kor-

23

„Dziennik Polski”, 1947, nr 93 (777), s. 1.

24

Do stycznia 1945 r. więzienia podlegały Wydziałowi Więziennictwa i Obozów Resortu Bezpieczeństwa Publicznego. Po utworzeniu Rządu Tymczasowego powstał Departament Więzień i Obozów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który w sierpniu 1946 r. przemianowano na Departament Więziennictwa (Departament
VI). W latach 1945-1948 polski system więzienny opierał się zasadniczo na 3 więzieniach centralnych (Rawicz,
Wronki, Fordon (dla kobiet)), więzieniach karnych i karno-śledczych (podzielonych na trzy klasy w zależności
od pojemności zakładu) (T. Wolsza, W cieniu Wronek, Jaworzna i Piechcina...1945-1956, Warszawa 2003,
s. 16; A. Kochański, Polska 1944-1991. Informator historyczny, t. 1, Podział administracyjny. Ważniejsze akty
prawne, decyzyjne i enuncjacje państwowe (1944-1956), Warszawa 1996, s. 31).

25

Na podstawie: AIPN Kr. 467/266 Pismo naczelnika Wydziału Więziennictwa do kierownika Sekcji Gospodarczej WUBP w Krakowie z dn. 6.02.1947 r., k. 25 (na dokumencie błędna data 6.01.1947 r.); AIPN Kr. 467/266
Pismo naczelnika Wydziału Więziennictwa do kierownika Sekcji Gospodarczej WUBP w Krakowie z dn.
4.06.1947 r., k. 31.
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pus podoficerski i oficerski w sile dziewięciu funkcjonariuszy pozostał bez zmian26.
Nie zmieniało to jednak faktu, że załoga była dobrze przygotowana do służby,
w przeważającej większości byli to wojskowi, więziennicy z przedwojennym stażem
oraz doświadczeni strażnicy, którzy zostali skierowani do służby z innych więzień
(Montelupich i Senacka 3 w Krakowie27). Część funkcjonariuszy rekrutowała się
spośród załogi zlikwidowanego w sierpniu 1945 r. Obozu Pracy w Wadowicach28.
W kwietniu 1947 r. naczelnikiem więzienia był ppor. Stanisław Wiśniewski, tzw.
„stary więziennik”29 z przedwojennym stażem w SW, który do służby w Wadowicach
przybył w 1946 r. z Inowrocławia. Działem Administracyjnym kierował st. sierż. Józef
Dębski [- -] jakkolwiek w pracy swej należycie zapoznany i zaawansowany, to jednak
jest on jednostką wrogo do ustroju demokratycznego nastawiony30. Pozostałe funkcje
kierownicze pełnili: st. sierż. Józef Knapik (Dział Specjalny), plut. Józef Targosz (Dział
Gospodarczy) i Henryk Wilgierz (pełniący obowiązki kierownika Działu Pracy). Nie
było natomiast obsadzone stanowisko zastępcy naczelnika ds. polityczno-wychowawczych – [- -] spośród personelu więziennego nie ma odpowiedniego kandydata,
któremu można by pracę świetlicową i polityczną powierzyć. Personel w przeważającej
części reakcyjnie nastawiony31.
W początkach 1947 r. do ochrony więzienia przydzielony był oddział Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którego zadaniem była służba wartownicza poza
murami zakładu. Żołnierze KBW byli zakwaterowani w sąsiadującym z zakładem
26

AIPN Kr. 467/199 Protokół z kontroli więzień województwa krakowskiego za II kwartał 1947 r., k. 23.

27

Więzienie przy ul. Senackiej 3, tzw. więzienie św. Michała (do końca XVIII w. obiekt należał do zakonu karmelitów stąd potoczna nazwa), w sierpniu 1946 r. zostało rozbite przez żołnierzy 6. Kompanii Zgrupowania
Partyzanckiego „Błyskawica”, uciekło wówczas 64 więźniów. W 1950 r. zakład zlikwidowano.

28

AIPN Kr. 337/14 Pismo naczelnika więzienia przodownika SW J. Deręgowskiego w Wadowicach do WUBP
Wydział IV w Krakowie z dn. 30.09.1945 r. w sprawie Obozu Pracy w Wadowicach, k. 1; AIPN Kr. 337/7 Pismo
naczelnika więzienia w Wadowicach st. sierż. F. Chaimca do Departamentu Więzień i Obozów MBP z 22.03.1946
r. w sprawie uposażeń strażników, którzy przeszli do służby w więzieniu w Wadowicach a wcześniej (luty – sierpień 1945) pracowali jako strażnicy w OP Wadowice, k. 161. Por. B. Kopka, Obozy pracy w Polsce 1944-1950.
Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2002, s. 163-164.

29

Tak w UB określano funkcjonariuszy SW, którzy pracowali w więziennictwie przed 1939 r. Z samego założenia
„niepewni politycznie” zostali ostatecznie usunięci ze służby do końca lat 40. (Por. m.in.: K. Bedyński, Przedwojenni
funkcjonariusze Straży Więziennej naczelnikami więzień w latach 1944-1949, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”,
1999, nr 24-25; K. Bedyński, Przedwojenni funkcjonariusze Straży Więziennej w Departamencie Więziennictwa
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1944-1954, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 2013, nr 80).

30

AIPN Kr. 467/199, Protokół..., op. cit., k. 27.
Józef Dębski (1906-1996), przedwojenny plutonowy 12 pp i strażnik SW podczas okupacji należał do AK. Po 1945 r.
nadal pracował w więziennictwie w Wadowicach, działając jednocześnie w konspiracji antykomunistycznej (WiN,
DSZ, Armia Polska w Kraju). Za umożliwienie ucieczki żołnierzom podziemia został aresztowany i dyscyplinarnie
zwolniony ze służby (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu (dalej: APO), Więzienie w Wadowicach (dalej: WW) 16/137/5, Książka rozkazów dziennych (26.06.1948-19.06.1949), Rozkaz Nr 979 z dn. 7.12.1948 r.,
s. 151; G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 41; por. M. Korkuć, A. Ptak, Żołnierze porucznika
Wądolnego. Z dziejów niepodległościowego podziemia na ziemi wadowickiej 1945-1947, Kraków 2001).

		

31
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Księga ruchu więźniów więzienia karno-śledczego
w Wadowicach. Pod numerem 127 (5 kwietnia
1947 r.) został wpisany „więzień karny Rudolf Hoess”
(Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
Oddz. Kraków).

budynku Sądu Okręgowego32. Zmiana nastąpiła w kolejnych miesiącach i w kwietniu
więzienie nie posiadało już zewnętrznej ochrony. W skali całego województwa zabezpieczenia KBW nie posiadało jeszcze tylko więzienie w Tarnowie, wszystkie pozostałe jednostki, oprócz wewnętrznych posterunków SW, były strzeżone także przez
żołnierzy. Wynikało to głównie z niekorzystnego położenia budynków i ich słabego
oświetlenia (krakowskie więzienie na Senackiej i Nowy Sącz) oraz znacznego ich oddalenia od najbliższej siedziby Urzędu Bezpieczeństwa czy koszar WP (Wiśnicz Nowy)33.
W przypadku Wadowic władze Wydziału Więziennictwa WUBP uznały, że zakład
ze względu na swoje rozmiary i ilość osadzonych nie wymaga dodatkowej ochrony.
Wymogi bezpieczeństwa zapewniał też sam budynek więzienia. Przejęte od
Sowietów w maju 1945 r. zabudowania więzienne zostały odpowiednio wyremontowane. Kontrola za II kwartał wykazała jedynie konieczność podwyższenia muru
o 50 – 60 cm od strony bramy głównej (ul. Słowackiego) i wybudowanie dodatkowego obserwatora, tzw. zwyżki, na dachu więzienia dla lepszej obserwacji budynków sąsiadujących z więzieniem. Na każdym obserwatorze zamontowany był
karabin maszynowy. Na murach zainstalowane były reflektory oświetlające dokładnie
dziedzińce34. Strażnicy mieli do dyspozycji: 40 karabinów, 5 karabinów maszyno32

AIPN Kr. 337/3 Protokół z kontroli Działu Administracyjnego więzienia w Wadowicach z dn. 12.01.1947 r., k. 5.

33

Ochronę zewnętrzną KBW posiadały więzienia w Krakowie: Senacka (14 żołnierzy), Montelupich (27), Wiśniczu
Nowym (40) oraz Nowym Sączu (18) (AIPN Kr. 467/199 Protokół..., op. cit., k. 1-5).

34

AIPN Kr. 467/199 Protokół..., op. cit., k. 3.
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wych, pistolety i pistolety maszynowe, jedną „pepeszę” i granaty35. Dla zwiększenia
bezpieczeństwa zakładu nieprzypadkowo, bo 5 kwietnia, przywieziono z Krakowa
dodatkowy RKM36.
Więzienie karno-śledcze w Wadowicach znajdowało się w gmachu wzniesionym
pod koniec XIX w. i składało się z czterech poziomów – suteren, parteru i dwóch pięter. Oprócz budynku więziennego na dziedzińcu znajdowała się wówczas stajnia dla
dwóch koni rasy belgijskiej – jedynych wówczas środków transportu oraz chlewnia,
w której (od kwietnia 1946 r.) hodowano 16 świń37.
Z odpowiednim zabezpieczeniem zewnętrznym kontrastował stan pomieszczeń
wewnątrz gmachu więzienia. Remontu wymagała część cel więziennych, w fatalnym stanie znajdowało się ambulatorium, pralnia oraz jeden z pieców w kotłowni,
w oknach brakowało szyb (!) i koszy38. Wiele do życzenia pozostawiał też stan sanitarny cel – 50 % z nich było zapluskwionych, brakowało miednic, kubłów nocnych
i spluwaczek39. Władze więzienne borykały się także z typowym dla ówczesnych
miejsc odosobnienia problemem niedostatecznego ogrzania budynku40.

Ostatnie dni komendanta
Cela
Źródłem, dzięki któremu (obok materiałów zachowanych w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej) podjąć można próbę odtworzenia pobytu Rudolfa Hössa w wadowickim więzieniu, jest sprawozdanie przesłane przez prokuratora Sądu
Okręgowego w Wadowicach Jana Mazurkiewicza do Ministerstwa Sprawiedliwości
z 19 kwietnia 1947 r.41 Choć sprawozdanie koncentruje się przede wszystkim na
kwestii przejścia więźnia na katolicyzm (i dowiedzeniu przez jego autora, że nie miał
35

Ibidem.

36

APO WW 16/137/2 Księga rozkazów dziennych (6.09.1946-14.09.1947), Rozkaz nr 353 z dn. 4.04.1947 r., s. 62.

AIPN Kr. 467/199 Protokół..., op. cit., k. 45; por. AIPN Kr. 467/227 Protokół z kontroli Działu Gospodarczego
więzienia w Wadowicach z dn. 15.07.1948 r., k. 45.
		
Dopiero od października 1948 r. więzienie wadowickie posiadało samochód ciężarowy – Dodge’a o maksymalnym udźwigu 3 ton.
37

38

Koszami nazywano blendy z siatki zabezpieczające okna w celach.

39

AIPN Kr. 467/199 Protokół..., op. cit., k. 3, 23 i n.

40

Por. T. Wolsza, Więzienia stalinowskie w Polsce. System, codzienność, represje, Warszawa 2013, s. 26.

41

M. Deselears, Bóg a zło w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa komendanta Auschwitz, Kraków 2009, s. 245.
Ks. Manuel Deselears przytacza pełną treść Sprawozdania Prokuratora Sądu Okregowego w Wadowicach z 19.04.1947 r.
dla Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Oryginał tego dokumentu znajduje się w archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w zbiorach objętych klauzulą zastrzeżenia (APMA-B, Akta innych zespołów IZ-22/1, s. 25).
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z tym nic wspólnego), zawiera także inne istotne z punktu widzenia niniejszego
artykułu wiadomości.
Mazurkiewicz w piśmie do Ministerstwa informował, że były komendant
Auschwitz został przewieziony z Warszawy do Wadowic 4 kwietnia. Tę samą
datę nosi pismo naczelnika więzienia mokotowskiego por. Witolda Chudeckiego do jego wadowickiego odpowiednika o przesłaniu [- -] Hoessa Rudolfa
przestępcę wojennego wraz z aktami osobowymi i depozytem. 1 obrączka złota
[- -]42. Jednakże w „Księdze ruchu więźniów” nazwisko zbrodniarza pojawia się dopiero 5 kwietnia43. Ta sama data figuruje także w jego aktach osobowych44. Najbardziej przekonywującym wyjaśnieniem tych nieścisłości wydaje się założenie, że Höss
został przetransportowany z Mokotowa późnym popołudniem lub nawet wieczorem
4 kwietnia, a wprowadzono go do ewidencji dopiero dnia następnego.
Trudno jednoznacznie określić, gdzie znajdowała się cela oczekującego na egzekucję więźnia.
Należy wykluczyć sutereny, w piwnicach znajdowały się bowiem dwie ciemnice
służące jako karcery do egzekwowania kar porządkowych wobec osadzonych, magazyny żywnościowe i materiałowe, a także warsztaty (ślusarski, krawiecki i szewski) oraz kuchnia. Parter, czyli Oddział I, mieścił m.in. kotłownię, ambulatorium,
izbę chorych i pomieszczenia administracji, znajdowały się tu także cele więzienne,
w większości pojedyncze. Piętra mieściły odpowiednio Oddział II (męski i kobiecy) i Oddział III (męski) z celami wspólnymi i pojedynczymi45. Rudolf Höss został
osadzony w pojedynczej celi i zgodnie z „Regulaminem Więziennym”, znajdował się
pod stałą obserwacją lekarską oraz personelu więziennego46. Przepisy ograniczały
także ilość funkcjonariuszy mających bezpośredni kontakt z więźniem. Byli to przede
wszystkim strażnicy oddziałowi, do zadań których należał przede wszystkim [- -]
stały nadzór nad więźniami w celu uniemożliwienia im ucieczki i porozumiewania się
z innymi osobami lub więźniami z innych cel47. To oddziałowy dostarczał więźniom
pożywienie do cel, rewidował ich, nadzorował czystość, a także informował przełożonych o prośbach, zażaleniach i skargach więźniów48.
42

Por. przypis 1.

43

AIPN Kr. 337/15 Księga ruchu więźniów więzienia w Wadowicach, k. 7.

44

AIPN Kr. 425/175 Centralne Więzienie Montelupich w Krakowie, teczka więźnia Hoessa Rudolfa, k. 1.

45

AIPN Kr. 467/14 Protokół zdawczo-odbiorczy więzienia karno-śledczego w Wadowicach z dn. 10.11.1945 r.,
k. 3-7; AIPN Kr. 337/5 Raport Statystyczny O1 o pojemności i urządzeniach więzienia II klasy w Wadowicach
z dn. 29.08.1950 r., k. 17.

46

AIPN Kr. 467/23 Regulamin Więzienny (1945), § 90, s. 49.

47

Ibidem, § 41, s. 23.

48

Ibidem, § 41, s. 24.
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Na Oddziałach II i III w ciągu dnia panował ruch – więźniowie udawali się do
pracy w warsztatach, wychodzili na spacerniak. Przemieszczenia te odbywały się
pod strażą, ale nie była ona na tyle liczna, aby uniemożliwić próbę ataku na byłego
komendanta Auschwitz. Natomiast na parterze znajdowała się silnie strzeżona wartownia i zbrojownia, co pozwalało na szybką interwencję na wypadek ewentualnego
usiłowania linczu ze strony więźniów lub nawet strażników. Znajdowały się tam
pomieszczenia kancelaryjne, w tym biuro naczelnika, który miał bezpośredni dostęp do byłego komendanta. Prokurator Jan Mazurkiewicz pisał: Przy każdej mojej
rozmowie z Hoessem byli zawsze obecni naczelnik więzienia Stanisław Wiśniewski,
strażnik M. Targosz49 oraz jeszcze jeden czy dwóch strażników więziennych, stojących
w [- -] drzwiach celi więziennej50.
Znajdowało się tutaj także ambulatorium – nie można było mimo wszystko
wykluczyć próby samobójczej. Reasumując powyższe – z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że Rudolf Höss został osadzony na Oddziale I.
Cela wyposażona była w łóżko z typowym wówczas w Wadowicach papierowym
siennikiem (wypchanym tzw. „drzewną wełną” i słomą), kubeł, miednicę z cynkowej
blachy, później także w mały stolik i krzesło, przy których napisał listy do żony i dzieci
oraz „Oświadczenie”. Do spożywania posiłków służyła mu aluminiowa miska51.
Nowy więzień był stosunkowo niskiego wzrostu (171 cm) o silnej budowie ciała.
Gęste czarne włosy kontrastowały z rzadkimi brwiami, szeroka i zdrowa twarz, gruby i duży nos, nieco odstające uszy. Zgodnie z załączoną do akt osobowych „kartą
ambulatoryjną” Höss w polskich więzieniach cierpiał na bóle głowy, przemijające
opuchnięcia twarzy i nóg oraz typowe przypadłości (wynikające z panujących w celach warunków oraz więziennej diety) – zapalenie żołądka i czyraki52.
Codzienność
Ostatnie dwa tygodnie życia zbrodniarza w wadowickim więzieniu nie różniły
się od typowego dnia innych osadzonych. Porządek wyznaczał „Regulamin więzienny”. Pobudka o godzinie 6.00 rano (w niedzielę i święta więźniów budzono o 7.00)
następnie apel, przegląd celi i poranny posiłek53. Później więźniowie udawali się do

49

Prokurator mylnie podaje inicjał i funkcję tego funkcjonariusza – chodzi o plut. Józefa Targosza, kierownika
Działu Gospodarczego.

50

M. Deselears, op. cit., s. 246.

51

AIPN Kr. 467/14 Protokół zdawczo-odbiorczy inwentarza więzienia karno-śledczego w Wadowicach z dn.
10.11.1945 r., k. 3.

52

AIPN Kr. 425/175 Centralne Więzienie Montelupich w Krakowie, teczka więźnia Hoessa Rudolfa, k. 10.

53

AIPN Kr. 467/23 Regulamin Więzienny (1945), § 93, s. 50.
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pracy albo na przysługujący im 30-minutowy spacer – nie dotyczyło to oczywiście
Rudolfa Hössa, który w ogóle nie opuszczał swojej celi54. Obiad wydawano o 12.00,
a kolację o 18.00. Cisza nocna i związane z nią wyłączenie przez strażników elektryczności w celach następowała o 21.00.
W latach 40. posiłki dla osadzonych tylko w założeniach miały odpowiednio
wysoką kaloryczność: Dzienna norma pożywienia [- -] dla więźniów nie zajętych
pracą – 2400 kal55. Rzeczywistość była odmienna, a władze więzienne stale borykały się z brakami w zaopatrzeniu. Sytuacja wadowickiego zakładu na tle ogólnych
niedoborów przedstawiała się korzystnie. Zużywanie żywności odbywa się ściśle wg
norm przepisanych przez MBP56. Kontrola z II kwartału 1947 r. wykazała, że na stanie
więzienia znajdowała się mąka żytnia i pszenna, ziemniaki, kasza, cukier i sól. Gospodarstwo rolne dostarczało warzywa (m.in. kapustę), więzienie posiadało też własny
piec chlebowy i trzy kotły do gotowania57. Autor nie dysponuje jadłospisem obowiązującym w wadowickim więzieniu, który ustalany był przez naczelnika więzienia na
okres czterech tygodni w porozumieniu z kierownikiem kuchni. Analiza zawartości magazynu żywnościowego i wspomnienia osadzonych w innych stalinowskich
więzieniach pozwalają jednak na odtworzenie typowych w tym czasie posiłków58.
Zgodnie z „Regulaminem” – pożywienie dla wszystkich więźniów zdrowych winno
być jednakowe – były komendant Auschwitz nie miał więc odrębnej diety. Śniadanie
składało się z żytniego chleba i kawy, obiad to głównie zupy i kasze, podobnie typowa
kolacja to zupy i chleb. Na kwietniowe posiłki w wadowickim więzieniu składały się
też podroby przywiezione z Białej59.
Na Montelupich Rudolf Höss miał możliwość korzystania z biblioteki – z dokumentów więziennych wiadomo, że po wcześniejszym ocenzurowaniu przez naczelnika czytał „Komm mit nach Madeira” oraz „Der Schiffsbuch des Columbus”60.
Samotności w celi więzienia wadowickiego nie mógł jednakże wypełnić lekturą książek. Powody tego były dwa. Po pierwsze: zbiory biblioteki więziennej były bardzo
54

W przypadku niebezpiecznych więźniów i osadzonych w ciężkich więzieniach (Rawicz, Wronki, Mokotów)
głównie więźniów politycznych spacery należały do rzadkości – np. w Rawiczu odbywały się raz w miesiącu,
a niekiedy nawet raz na kwartał (por. T. Wolsza, Więzienia stalinowskie w Polsce, op. cit., s. 87).

55

AIPN Kr. 467/23 Regulamin Więzienny (1945), § 108, s. 59.

56

AIPN Kr. 467/199, Protokół..., op. cit., k. 41.

57

Ibidem, k. 41, 45. Mąkę przywozono systematycznie z Krakowa (por. APO WW 16/137/2 Książka Rozkazów
Dziennych (6.09.1946-14.09.1947), s. 58, 59, in. Budowę nowego pieca piekarskiego przeprowadzono w latach
50.

58

T. Wolsza, Więzienia stalinowskie w Polsce, op. cit., s. 40-44.

59

APO Książka Rozkazów Dziennych (6.09.1946-14.09.1947), s. 60.

60

AIPN Kr. 425/175 Pismo sędziego okręgowego śledczego Jana Sehna do naczelnika Więzienia Centralnego
w Krakowie Montelupich, k. 9.
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skromne (przedwojenną bibliotekę zniszczyli Niemcy), po drugie: nie było w nich
książek w języku niemieckim61.
Relacje z personelem więziennym
Jako zbrodniarz wojenny Höss nie miał powodów oczekiwać ludzkiego traktowania ze strony strażników. W swojej autobiografii opisał m.in. zajście w więzieniu
mokotowskim, tuż po swoim przybyciu do Polski. W Warszawie wpadło zaraz na
mnie kilku funkcjonariuszy, pokazując wytatuowane w Oświęcimiu numery. Nie rozumiałem ich, nie były to jednak na pewno pobożne życzenia, którymi mnie witano
[- -]. Areszt był bardzo surowy i całkowicie izolowany. Często przeprowadzano u mnie
inspekcje62. Choć nie znęcano się nad nim tak jak w brytyjskim areszcie policyjnym
i zasadniczo nie bito, to jednak Höss wspominał, że na Rakowickiej [- -] był między
dozorcami jeden – jeden jedyny, który gdy tylko miał służbę biegał od celi do celi –
wszędzie tam, gdzie byli Niemcy, i bił gdzie popadło. [- -] każdy Niemiec dostawał
od niego baty. Był to młody człowiek w wieku 18 – 20 lat, mówił, że jest polskim
Żydem, jednakże na to nie wyglądał. W jego oczach płonęła zimna nienawiść. Bicie
nigdy go nie męczyło63. Z kolei na Montelupich dręczyli Hössa współwięźniowie.
[- -] W pierwszym okresie więzienie było całkiem znośne, nagle jednak kalifaktorzy
jakby się odmienili. Z zachowania się i rozmów, których wprawdzie nie rozumiałem,
lecz mogłem się domyślać, można było wnioskować, że chcą mnie wykończyć. Otrzymywałem zwykle mniejszy kawałek chleba i niepełną chochlę cienkiej zupy. Nigdy
nie dostałem dolewki, mimo iż prawie codziennie jedzenie zostawało i rozdzielano
je po sąsiednich celach. Gdy pewnego razu jakiś funkcjonariusz chciał w tym celu
otworzyć moją celę, natychmiast go powstrzymano. [- -] Również wśród polskich
więźniów było kilku, którzy mnie dręczyli64. Pisząc o znęcających się nad Niemcami
współwięźniach, pozwalał sobie nawet na porównywanie ich do więźniów funkcyjnych z obozu koncentracyjnego – [- -] kreatur, które same z siebie, z czystego
sadyzmu, z chamskiego, brutalnego, podłego usposobienia i zbrodniczych skłonności
dręczą współwięźniów fizycznie i psychicznie, a nawet zaszczuwają ich na śmierć65.
Relacje wadowickich funkcjonariuszy SW z byłym komendantem były ograniczone do kręgu kilku zaledwie osób mających z nim bezpośrednią styczność. Nie

61

AIPN Kr. 337/5 Raport Statystyczny O1, k. 5.

62

Autobiografia, s. 172.

63

Ibidem, s. 175.

64

Ibidem, s. 173.

65

Ibidem, s. 114.
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Odpis oświadczenia Rudolfa Hössa (w wersji niemieckiej i w tłumaczeniu na język polski)
z dn. 12 kwietnia 1947 r. (zbiory Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej)

zmienia to faktu, że w kontaktach z więźniem mogły zadziałać silne emocje – naczelnik więzienia był więźniem Dachau i Mauthausen, a oddziałowy Targosz, zanim trafił
do Mauthausen, przeszedł piekło Auschwitz66. Nie zachowały się żadne informacje na
temat traktowania zbrodniarza w więzieniu wadowickim – jedynym źródłem w tej
kwestii jest jego „Oświadczenie” z 12 kwietnia – W więzieniach polskich przekonałem
się dopiero co to jest człowieczeństwo, albowiem pomimo wszystko co się stało okazano
mi tyle dowodów ludzkości, których bym się nigdy nie spodziewał i które mnie najgłębiej
zawstydzały67.
66

Stanisław Wiśniewski został aresztowany przez Gestapo w Ciechanowie 9.04.1940 r. i wywieziony do KL Dachau (19.04.1940 r.), skąd 25.05.1940 r. przeniesiono go do KL Mauthausen-Gusen (nr obozowy 1003), gdzie
przebywał aż do wyzwolenia w dn. 5.05.1945 r. (AIPN Kr. 081/2602 Życiorys Stanisława Wiśniewskiego spisany
w Inowrocławiu dn. 7.09.1945 r., k. 4, APMA-B Kartoteka KL Mauthausen, k. 48425). Józef Targosz został
osadzony w KL Auschwitz 8.02.1943 r. przez placówkę Staatspolizeistelle Kattowitz za sabotaż w miejscu pracy.
Otrzymał numer obozowy 100 808. W dniu 14.04.1943 r. został przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie
posiadał numery 13419 oraz 49638 (APMA-B, Kartoteka KL Mauthausen, k. 51348-51349).

67

Archiwum Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej (dalej: ATMZW) Oświadczenie Rudolfa Hössa, bp.
Zachowany w zbiorach TMZW odpis Oświadczenia (Erklärung) w jego oryginalnej, niemieckiej wersji (spisanego z własnoręcznie napisanego oświadczenia więźnia) i tlumaczenie na język polski są potwierdzone przez
Sekretariat Sądu Okręgowego w Wadowicach z dn. 15.04.1947 r.
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Konwersja
Już podczas pierwszej rozmowy, jaką prokurator odbył z Rudolfem Hössem
w biurze naczelnika, SS-man [- -] wyraził się, że doszedł do przekonania, że popełnił
ciężkie zbrodnie wobec ludzkości, a specjalnie wobec narodu polskiego, i że wprawdzie
jest to za późno, jednak dopiero w polskim więzieniu odnalazł człowieka w sobie [- -]68.
Wyraził wówczas także chęć spotkania z księdzem, nie otrzymując jednakże od
Mazurkiewicza konkretnej odpowiedzi. Po raz kolejny z prośbą o przysłanie duchownego skazany zwrócił się do prokuratora za pośrednictwem zarządu więzienia
7 kwietnia. Chęć spotkania z księdzem katolickim dobrze mówiącym po niemiecku
ponowił podczas spotkania z Mazurkiewiczem w swojej więziennej celi. W Sprawozdaniu dla Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie konwersji byłego komendanta
Auschwitz szef wadowickiej prokuratury podkreślał, że jego rozmowy i spotkania
z więźniem nie miały żadnych związków z nawróceniem zbrodniarza: Na tematy
religijne z Hoessem w ogóle nie rozmawiałem, pytałem się go tylko, jak mógł dojść do
tego, by stać się tak straszliwym zbrodniarzem69.
Możliwość kontaktu więźniów z duchownymi regulowały szczegółowe przepisy
i bieżące decyzje Departamentu Więziennictwa. Zgodę na odprawienie nabożeństw
wydawały każdorazowo Wydziały Więziennictwa WUBP. Tak było, gdy krakowska
Kuria Biskupia zwróciła się z prośbą o możliwość odprawienia nabożeństw w kaplicach więzień województwa krakowskiego w okresie Bożego Narodzenia w 1946 r.70
Indywidualne spotkania wymagały osobnej zgody władz bezpieczeństwa, a wejście
na teren więzienia mieli tylko duchowni, z którymi zawarto umowę na posługę kapelana więziennego71.
Czyniąc zadość prośbom skazanego, Jan Mazurkiewicz zwrócił się do klasztoru ojców karmelitów, którzy pełnili wówczas funkcję kapelanów więziennych,
aby przysłali duchownego72. Ci oświadczyli jednak, że nie mają żadnego kapłana
znającego język niemiecki, w związku z czym prokurator poprosił o pomoc w tej
sprawie wadowickiego proboszcza, ks. prałata Leonarda Prochownika. Ten, dzięki

68

M. Deselears, Bóg a zło, op. cit., s. 245-246.

69

Ibidem, s. 246.

70

AIPN Kr. 467/63 Pismo p.o. Naczelnika Wydziału Więziennictwa WUBP w Krakowie do naczelników więzień
województwa krakowskiego z dn. 23.12.1946 r., k. 5.

71

AIPN Kr. 467/63 Pismo Naczelnika Wydziału Więziennictwa WUBP do Departamentu Więziennictwa MBP
z dn. 17.03.1952 r., k. 19.

72

W tym czasie kapelanem więziennym był o. Augustyn Kozłowski (por. G. Studnicki, op. cit, s. 126). Karmelici byli
także kapelanami m.in. więzienia przy Montelupich. Posługę pełnił wówczas o. Albert Urbański (por. AIPN Kr.
467/63 Pismo kard. Adama Sapiehy do WUBP w Krakowie w sprawie umożliwienia pełnienia posług religijnych
wśród więźniów z dn. 17.12.1946 r., k. 1).
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bliskiej znajomości z metropolitą krakowskim Adamem Sapiehą, pośredniczył
w rozmowach z byłym prowincjałem krakowskiej prowincji jezuitów o. Władysławem Lohnem w kwestii jego przyjazdu do wadowickiego więzienia. Zakonnik
biegle władający niemieckim, spotkał się z Rudolfem Hössem 10 kwietnia. Po
kilkugodzinnej rozmowie skazany złożył katolickie wyznanie wiary i wyspowiadał
się. Dokument wadowickiego urzędu parafialnego o konwersji byłego komendanta
Auschwitz zawiera także oświadczenie ówczesnego kościelnego Karola Lenia: [- -]
dnia 11 kwietnia 1947 r. towarzyszyłem Księdzu Władysławowi Lonowi T.J. [oryg.],
gdy z kościoła parafialnego w Wadowicach szedł do więzienia w Wadowicach z Najświętszym Sakramentem i byłem obecny w celi więziennej, gdy Rudolf Hoess składał wyznanie wiary katolickiej i przyjmował Komunię świętą [- -]73. Zachowały
się relacje, między innymi ówczesnego wadowickiego wikarego ks. dr. Edwarda
Zachera (późniejszego proboszcza), że o. Lohn odwiedził skazanego jeszcze raz,
tuż przed egzekucją74.
W tym samym dniu, w którym jezuita przyniósł wiatyk, Rudolf Höss, korzystając ze zgody sądu, napisał pożegnalne listy do swej żony – Munz oraz pięciorga
dzieci75. Z kolei 12 kwietnia wręczył prokuratorowi wspomniane już „Oświadczenie”,
w którym przepraszał za popełnione w Auschwitz zbrodnie, wyrządzając w ten sposób [- -] ludzkości i społeczeństwu najcięższe szkody. Szczególnie narodowi polskiemu
zgotowałem niewysłowione cierpienia. Oby mi Bóg wybaczył moje postępowanie76.
Egzekucja
Stracenie Rudolfa Hössa miało odbyć się w Oświęcimiu. Sama egzekucja jak
i transport skazanego na jej miejsce wymagały poważnych środków ostrożności.
Zachowało się „Pokwitowanie odbioru” podpisane przez dowódcę konwoju sierż.
wadowickiego PUBP Stanisława Kuliga: [- -] odbiór więźnia Hoessa Rudolfa odebranego z tutejszego więzienia w celu przewiezienia na miejsce wykonania wyroku, które
ma nastąpić dnia 16.IV.1947 r. w Obozie w Oświęcimiu77. „Pokwitowanie” nosi datę
15 kwietnia i tego dnia silnie chroniony konwój opuścił wadowickie więzienie. Wokół
73

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Akta konwersji, bp.

74

M. Deselaers, Bóg a zło, op. cit., s. 253.

75

ATMZW, Odpis z oryginalnych listów Rudolfa Hössa (Am 11. April 1947. Du Meine liebe, gute Muty..., Ihr
meine Lieben, guten Kinder...), bp.

76

AIPN GK, Archiwum osobiste Jana Sehna, Oświadczenie Rudolfa Hössa złożone 12 kwietnia 1947 r., k. 2.
Cytowany fragment jest oryginalnym tłumaczeniem oświadczenia byłego komendanta Auschwitz. Jan Sehn
dokonał korekty językowej (por. Ibidem, k. 4) i ta poprawiona wersja stała się podstawą dla tekstu oświadczenia
zamieszczonego w Autobiografii Rudolfa Hössa (por. Autobiografia, s. 352).

77

AIPN Kr. 425/175 Pokwitowanie odbioru więźnia Rudolfa Hoessa z dn. 15.04.1947 r., k. 21.

143

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

obozu zebrały się tłumy ciekawskich. Naoczny świadek tych wydarzeń Bogusław
Hojnacki, pierwszy powojenny starosta powiatu Biała Krakowska, wspominał, że ta
kilkutysięczna grupa osób zebrała się [- -] z zamiarem dokonania linczu na zbrodniarzu. Ażeby do tego nie dopuścić, władze bezpieczeństwa odstąpiły od publicznego
wykonania wyroku w tym dniu78. Czy istotnie zmieniono datę egzekucji z tego powodu, czy raczej dokonano sprytnej mistyfikacji? W „Pokwitowaniu” wyraźnie podano
przecież datę 16 kwietnia jako termin wykonania wyroku.
W „Dzienniku Polskim” z 16 kwietnia znalazła się krótka wzmianka o powieszeniu byłego komendanta Auschwitz dzień wcześniej (czyli 15 kwietnia), który
[- -] zawisł na tej samej szubienicy, którą sam kazał wybudować na terenie obozu
w Oświęcimiu dla tysięcy swych ofiar z całego świata. Poza urzędowymi świadkami
nie dopuszczono nikogo do asystowania przy egzekucji79. Był to więc zamierzony
zabieg.
Ian Baxter pisze, że ostatnią noc przed egzekucją Rudolf Höss spędził w piwnicy biura byłego komendanta, z kolei Bogusław Hojnacki sugeruje, że SS-mana
zamknięto w celi bunkra 1180. Rankiem skazany, ubrany w zwykłą wojskową kurtkę,
został odprowadzony do budynku komendantury, gdzie poprosił jeszcze o szklankę
kawy. Wśród uczestników egzekucji było około 100 osób – wejście możliwe było
wyłącznie z odpowiednią przepustką. Stracenie zbrodniarza oglądali więc przede
wszystkim byli więźniowie, urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości i prokuratury
oraz funkcjonariusze UB z Wadowic, Krakowa i Oświęcimia. Była to ostatnia publiczna egzekucja w Polsce81.
O godzinie 10.00 skazany został przeprowadzony główną ulicą obozu w pobliże
krematorium I, gdzie niemieccy jeńcy wznieśli drewnianą szubienicę z zapadnią.
Wadowicki prokurator Jan Mazurkiewicz odczytał wyrok Najwyższego Trybunału
Narodowego z 2 kwietnia skazujący Rudolfa Franza Ferdinanda Hössa na karę śmierci oraz decyzję prezydenta z 10 kwietnia o nieskorzystaniu z prawa łaski, następnie
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B. Hojnacki, Blaski i cienie PRL, Warszawa 2002, s. 95.

79

„Dziennik Polski”, 1947, nr 104 (788), s. 1.

80

I. Baxter, op. cit., s. 152; B. Hojnacki, op. cit., s. 95.

81

Publiczne egzekucje hitlerowskich zbrodniarzy, które miały być swego rodzaju zadośćuczynieniem za krzywdy,
jakie Polacy wycierpieli od niemieckiego okupanta, którego ucieleśnieniem byli skazani, stały się faktycznie zmorą
dla wymiaru sprawiedliwości. Tłumy zgromadziły się na egzekucje byłych SS-manów z Majdanka i Stutthofu.
Powieszenie namiestnika Kraju Warty Arthura Greisera na stokach poznańskiej cytadeli w lipcu 1946 r. oglądało
kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym rodziny z dziećmi, panowała atmosfera pikniku, sprzedawano lody, ciastka i napoje chłodzące. Ekscesy towarzyszące publicznemu wykonywaniu wyroków śmierci budziły sprzeciw nie tylko
środowisk intelektualnych i Kościoła, ale także władz. Stracenie Rudolfa Hössa było ostatnią publiczną egzekucją
w Polsce (a także w powojennej Europie), choć w porównaniu z powyższymi miało zdecydowanie „kameralny”
charakter (por. M. Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012, s. 567-569).
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Odpis protokołu z egzekucji Rudolfa Hössa z dn. 16 kwietnia 1947 r.
(zbiory Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej)

polecił katu wykonanie wyroku82. W tym czasie obok szubienicy stali dwaj mężczyźni ubrani w czarne kostiumy, w czarnych maskach i białych rękawiczkach. Na znak
prokuratora [- -] ujęli skazańca pod ramiona i powoli postępowali z nim w kierunku
szubienicy. [- -] podprowadzili Hoessa po schodkach na górny stopień szubienicy, gdzie
założyli mu pętlę na szyję. Mieli trudności z jej zaciśnięciem, ponieważ sznur okazał
się za krótki. Hoess zachwiał się, a kaci pętlę przedłużyli, podciągnęli mocniej pod
brodę. Skazany starał się im pomóc w zaciągnięciu pętli, bo odpowiednio kręcił głową.
Jeden z katów kopniakiem uruchomił zapadnię i skazany zawisł na sznurze83. Przy
szubienicy modlitwę za konających odmawiał salezjanin z Oświęcimia, ks. Tadeusz
Zaremba, o obecność którego poprosił przed egzekucją skazany84. O godzinie 10.21
lekarz więzienny z Wadowic dr Zygmunt Wisznowicer stwierdził zgon85. Zaraz po
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ATMZW, Odpis Protokołu z wykonania wyroku na Rudolfie Hössie z dn. 16.04.1947 r., bp.

83

B. Hojnacki, op. cit., s. 96.

84

Co ciekawe, w „Zawiadomieniu o śmierci więźnia” przygotowanym przez naczelnika więzienia wadowickiego
dla Departamentu VI i warszawskiego WUBP w wierszu „wyznanie” ppor. Wiśniewski wpisał „bez wyznaniowy”
[oryg.] (AIPN Kr. 425/175 Centralne Więzienie Montelupich w Krakowie, teczka więźnia Hoessa Rudolfa, k. 22).

85

ATMZW, Odpis Protokołu z wykonania wyroku na Rudolfie Hössie, bp.
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tym ciało zostało złożone do drewnianej trumny, którą po zabiciu gwoździami czterej mężczyźni odnieśli w głąb obozu. Zgodnie z brzmieniem protokołu z egzekucji
[- -] zwłoki Rudolfa Hoessa wydano Naczelnikowi Więzienia celem pochowania ich86.
Stracenie byłego komendanta Auschwitz miało odbyć się bez rozgłosu. „Dziennik Polski” z 17 kwietnia 1947 r. sprostował jedynie informację dotyczącą daty tego
wydarzenia i biorących w nim udział osobach. W dniu wczorajszym podaliśmy za
popołudniową prasą warszawską wiadomość o straceniu Rudolfa Hoessa w dniu 15
bm. W rzeczywistości, jak donosi PAP z Oświęcimia, Hoess stracony został w dniu
16 bm., krótko po godz. 10-ej. Hoessa stracono poza terenem obozu oświęcimskiego,
w miejscu, gdzie był wydział polityczny obozu. Przy wykonaniu wyroku obecni byli:
przedstawiciele rządu, prokuratury w Wadowicach i Urzędów Bezpieczeństwa w Krakowie, Wadowicach i Oświęcimiu87.
Mimo że podczas egzekucji było dwóch fotografów – Stanisław Dąbrowiecki
z „Filmu Polskiego” i drugi najprawdopodobniej z UB, nie ukazały się żadne zdjęcia. Mało tego, Dąbrowiecki wspominał po latach, że tuż po straceniu skazanego
funkcjonariusze UB odebrali mu aparat, wykręcili rolkę filmu i [- -] powiedzieli, że
ją konfiskują w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości88.

Zakończenie
Rudolf Höss nie był jedynym niemieckim przestępcą wojennym więzionym
w Wadowicach. Przez mury tutejszego więzienia do 1951 r. przeszło ponad 450
SS-manów z załogi Auschwitz i innych hitlerowskich obozów koncentracyjnych.
Przed wadowickim Sądem Okręgowym osądzono blisko 200 z nich, w tym jednego
– SS-Unterscharführera Waltera Palinskyego skazano na karę śmierci89. Więźniem
śledczym był także SS-Oberscharführer Wilhelm Polotzek, skazany w procesie przed
sądem krakowskim i stracony na Montelupich90.
86

Ibidem.
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„Dziennik Polski”, 1947, nr 104 (788), s. 1.

88

A. Gass, Rudolf Hoess komendant Auschwitz na szubienicy, „Focus Historia”, 2007, nr 1. Z egzekucji byłego
komendanta obozu oświęcimskiego zachowało się zaledwie kilkanaście zdjęć (11 odbitek), które opublikowano
kilka lat temu.

89

AIPN Kr. 337/15 Księga Ruchu Więźniów, k. 21; A. Lasik, Ściganie, sądzenie i karanie członków oświęcimskiej
załogi SS. Procedura. Zagadnienie winy i odpowiedzialności, „Zeszyty Oświecimskie”, 1995, nr 21, s. 236. Wśród
skazanych przez SO w Wadwociach na karę śmierci (którą wykonano w wadowickim więzieniu) był także więzień
funkcyjny (untercapo) z KL Auschwitz Anzelm Anton Pilarek (por. M. Witkowski, Przed obliczem wadowickiej
Temidy (cz. II). Kat z placu drzewnego, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2014, nr 17, s. 149-181).

90

AIPN Kr. 337/15, k. 162.
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Nie ulega jednakże wątpliwości, że to z byłym komendantem Auschwitz kojarzony jest wkład wadowickiego więzienia karno-śledczego w karanie zbrodniarzy
wojennych. Niespełna dwutygodniowy pobyt Rudolfa Hössa przy ul. Słowackiego wiązany jest też powszechnie z jego konwersją, pojednaniem z Bogiem i prośbą
o wybaczenie za popełnione zbrodnie. Umyka jednocześnie komendant jako więzień
podlegający rygorom regulaminu, skazany, który oczekiwał na egzekucję w warunkach prowincjonalnego więzienia lat 40., które niespodziewanie, z dnia na dzień,
miało stawić czoła wyzwaniu, jakim było osadzenie w nim twórcy największego
hitlerowskiego ośrodka zagłady.
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Summary
Rudolf Hoess in Wadowice prison.
The last days of the former Auschwitz commandant.
Rudolf Franz Ferdinand Hoess was sentenced to death by the Supreme National Tribunal in Warsaw on 2 April 1947. At the request of former prisoners
of Auschwitz, the execution was to take place at the former death camp of which
Höss was the creator. The last two weeks of the SS man’s life were spent in Wadowice where he made his act of conversion and reconciliation with God. While in
Wadowice prison, the commandant wrote letters to his wife and children but also
a ‘Declaration/Statement’ in which he asked the Polish nation for forgiveness of
his crimes.
The article, based on sources from various archives, is an attempt to recreate
the last days of Rudolf Hoess - everyday life in a small-town prison in the 40s,
guards and the prison authorities approach to the criminal, and finally the circumstances of his transport from Mokotów to Wadowice and his convoy to the
place of execution.
Keywords: prison in Wadowice, the Regional Court in Wadowice,
the Supreme National Tribunal, public executions, Rudolf Hoess,
the Auschwitz concentration camp
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Relacja Alfreda Webera
o gaszeniu fabryki
„Bracia Czeczowiczka”,
podpalonej przez hitlerowców
w styczniu 1945 r.
Wprowadzenie
Autorzy artykułu otrzymali od wnuczki Alfreda Webera, Barbary, plik pamiątek
po jej dziadku. Wśród tych dokumentów znalazły się dwie notatki dotyczące gaszenia
pożaru i początków odbudowy fabryki „Bracia Czeczowiczka”, podpalonej w styczniu
1945 r. przez uciekających przed Armią Czerwoną hitlerowców.
Wcześniejsza z tych notatek, pt. „Wspomnienia”, nosi datę 26.7.1954 i ma raczej
osobisty charakter.
Druga, zatytułowana „Notatka do historii Zakładów Bawełnianych w Andrychowie dotycząca odbudowy tychże po wyzwoleniu od okupacji hitlerowskiej”, pochodzi
z 30 listopada 1959 r. Ta bardziej szczegółowa i mająca charakter oficjalny notatka
opatrzona jest podpisami świadków i została przekazana dyrekcji AZPB. W tym
opracowaniu omówiona będzie właśnie notatka z 1959 r.

Kim był Alfred Weber
Alfred Weber urodził się w Krakowie 11 lutego 1897 r. Był synem kupca Ludwika
Webera i Salomei z Jasińskich. Korzenie rodziny Weberów sięgały Austrii, według
informacji uzyskanej od Stanisława Webera (syna Alfreda) kolebką rodziny było
średniowieczne miasteczko Lienz we Wschodnim Tyrolu, dziś znane jako ośrodek
narciarstwa alpejskiego.
Po ukończeniu szkoły podstawowej A. Weber uczęszczał do gimnazjum klasycznego, gdzie w roku 1915, podczas pierwszej wojny światowej, zdał maturę i zaraz powołano
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Pracownicy biurowi fabryki „Bracia Czeczowiczka” w latach międzywojennych. Alfred Weber
stoi w środku, pod najwyższym rzędem panów. Pierwszy od prawej w środkowym rzędzie –
Władysław Buda. Zdjęcie ze zbiorów Jerzego Budy.

go do armii austriackiej. Po ukończeniu szkoły oficerskiej Weber został skierowany na
front. Gdy wojna się skończyła, był podporucznikiem armii austriackiej i wraz z całym
stacjonującym w Ołomuńcu pułkiem wstąpił do Wojska Polskiego, gdzie awansował
na porucznika1. Służył między innymi na Zaolziu2. Podczas służby wojskowej Weber
złamał nogę, a ponadto udało mu się wtedy przez rok studiować leśnictwo na Politechnice Lwowskiej i uczęszczać na roczny kurs na Akademii Handlowej w Krakowie3.
1 lipca 1922 r. Alfred Weber na własną prośbę odszedł z wojska i rozpoczął pracę
jako „urzędnik prywatny”4 w fabryce „Bracia Czeczowiczka” w Andrychowie, gdzie
pracował kolejno: w buchalterii (księgowości), w kasie i wreszcie został kierownikiem
działu administracyjnego, korespondencji, biura wypłat itd.
Jak pisze Jan Widacki (zob. J. Widacki, O pamięci historycznej, „Miesięcznik Społeczno-Kulturalny «Kraków»”,
2007, nr 2-3, s. 13) stosowano w tamtych czasach zasadę, że Polacy – oficerowie armii zaborczych natychmiast
zostawali członkami korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.

1		

W latach 1919-1920 trwał konflikt zbrojny na obszarach Śląska Cieszyńskiego, zamieszkałych w większości przez
ludność polskojęzyczną. W roku 1920, gdy Polska była zaangażowana w wojnę z Rosją Radziecką, Czechosłowacja uzyskała korzystny dla siebie werdykt konferencji w Spa, zgodnie z którym granica przebiegała na Olzie,
a Cieszyn był, tak jak dzisiaj, podzielony na części czeską i polską.

2		

Odrodzone w 1918 r. państwo polskie chętnie wyrażało zgodę na podejmowanie przez żołnierzy różnego rodzaju
kursów i szkoleń, a nawet takie szkolenia organizowało. W ten sposób Rzeczpospolita pomagała odbudowywać
inteligencję, spustoszoną przez zabory i wojnę.

3		

Wg przedwojennej Encyklopedii Gutenberga określenie „urzędnik prywatny” oznacza pracownika umysłowego,
zatrudnionego u prywatnego przedsiębiorcy. Urzędnik prywatny nie był (jak to miało miejsce w przypadku
urzędników państwowych) urzędnikiem w znaczeniu prawa, a więc m.in. nie korzystał z ochrony prawnej.

4		
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We wrześniu 1939 r. do Andrychowa wkroczyły oddziały Wehrmachtu. Zakłady
Czeczowiczka jako mienie żydowskie zostały oddane pod przymusowy zarząd państwowy, a treuhänderem mianowano Fryderyka Zobla, który od dłuższego czasu (co
najmniej od 1929 r.) był dyrektorem fabryki, zatrudnionym przez braci Czeczowiczka.
F. Zobel był co prawda Niemcem, ale w okresie międzywojennym tak mocno się
zaangażował w sprawy andrychowskie, że 3 grudnia 1933 r. przyznano mu Honorowe
Obywatelstwo Miasta Andrychowa.
Po wkroczeniu Niemców Alfred Weber jako Polak został usunięty ze wszystkich
piastowanych przed wojną stanowisk i wrócił do działu buchalterii. Zobel, znający
dobrze Webera z czasów międzywojennych, powierzył mu jednak nieoficjalnie dalsze
prowadzenie dawnych agend administracyjnych.
Mimo znakomitej znajomości języka niemieckiego, niemieckiego brzmienia
imienia i nazwiska, a także wspomnianych wyżej austriackich korzeni, Alfred Weber
opierał się naciskom hitlerowców i konsekwentnie odmawiał podpisania volkslisty.
Za karę Niemcy odebrali mu ogród, który już wówczas był jego dumą. Obaj synowie
Webera – Stanisław i Zbigniew, w obawie przed naciskami okupanta uciekli do Generalnego Gubernatorstwa, gdzie przebywali aż do końca wojny.
Po wydarzeniach, które nastąpiły bezpośrednio po odejściu Niemców, a które
są szczegółowo opisane w następnym rozdziale, Weber w dniu 15 lutego 1945 r.
rozpoczyna formalnie pracę w Państwowych Zakładach Przemysłu Bawełnianego
(taka była pierwsza powojenna nazwa późniejszych Andrychowskich Zakładów
Przemysłu Bawełnianego). Pracuje w księgowości, w dziale finansowym i w kasie.
Zgodnie z przyjętym w tamtych czasach zwyczajem kierownicy personalni zakładów państwowych, na żądanie sekretarzy komitetów partyjnych wystawiali pracownikom okresowe charakterystyki. Warto prześledzić, jak z upływem czasu zmieniała
się charakterystyka A. Webera.
W grudniu 1948 r., gdy stalinizm rozkwitał w pełni, personalny pisał: Ob. Weber bezpartyjny, prawicowego zapatrywania sanacyjnego. Poprzednio uprawiał wrogą
propagandę, obecnie pozornie neutralny. Politycznie i społecznie nie udziela się nigdzie,
bardzo zdolny, w pracy wyjątkowo dokładny i sumienny, cieszy się dobrą opinią. Pochodzenie społeczne kupieckie.
U schyłku stalinizmu, w lutym 1952 r. w charakterystyce napisano: w życiu politycznym udziału nie brał i nie bierze. Początkowo wykazywał wrogie ustosunkowanie
się do obecnej rzeczywistości, obecnie siedzi cicho.
Po przełomowym październiku 1956 r., gdy przestała obowiązywać stalinowska
teza o zaostrzaniu się walki klasowej, napisana w listopadzie 1957 r. charakterystyka
wyglądała następująco (pisownia wg oryginału): Obecnie będąc kierownikiem działu
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finansowego wyjątkowo szczerze (!) mienia państwowego, w pracy jest bardzo pilny,
sumienny i dokładny, do chwili obecnej nie dopuścił do żadnych myłek (!), bez (!) co
uzyskał sobie duży autorytet u władz bankowych i kierownictwa zakładu. W/w jest
bezpartyjny, politycznie się nie udziela, zastrzeżeń żadnych nie posiada.
Podobnie jak zmieniały się charakterystyki A. Webera, różnie przebiegała jego
kariera zawodowa w Zakładach. Co prawda 15 sierpnia 1950 r. dyrektor Centralnego
Zarządu Przemysłu Bawełnianego powierzył mu pełnienie obowiązków głównego
księgowego AZPB, ale już 1 stycznia 1951 r. wrócił na niższe stanowisko kierownika
działu finansowego.
1 maja 1962 r. Alfred Weber odszedł na emeryturę, którą nie cieszył się nawet
przez rok, zmarł bowiem w Krakowie 2 grudnia 1962 r.
Jeszcze przed przyjazdem do
Andrychowa, najprawdopodobniej
w roku 1920, Alfred Weber ożenił się
z Heleną Ombachówną, urodzoną
8 lutego 1897 r. w Podwołoczyskach
na Kresach Wschodnich. Jak wspomniano wcześniej, miał z nią dwóch
synów: Stanisława (1921-1997), który był inżynierem leśnikiem, i Zbigniewa (1925-1978), doktora nauk
rolniczych.
Kopia listu biskupa Karola Wojtyły do A. Webera.
Alfred Weber miał trzech braci: Oryginał dokumentu posiada Barbara Weber.
Henryk był lekarzem w Krakowie,
Rudolf – sędzią w Andrychowie5, a potem w Liszkach (obaj zmarli w 1944). Interesujący
był życiorys trzeciego brata – inżyniera Erwina Webera. W okresie międzywojennym,
nie mogąc znaleźć pracy w kraju, wyemigrował do Francji, skąd (podobno jachtem!)
popłynął do Nowej Zelandii, gdzie osiadł w Auckland.
Co najmniej równie warte poznania, jak życiorys zawodowy A. Webera, było to,
co robił poza pracą, posiadał on bowiem mnóstwo zainteresowań.
Największą jego pasją był ogród o powierzchni 3800 m2, zlokalizowany tuż za
płotem fabryki, gdzie pracował6. Państwo Weberowie z pasją uprawiali tu różne roMieszkający w Andrychowie bracia Alfred i Rudolf Weberowie należeli do elity andrychowskich obywateli. Na przykład w sierpniu 1939 r. obaj byli członkami Komitetu Honorowego jubileuszu 20-lecia Związku Inwalidów Wojennych – zob. A. Fryś, T. Putek, M. Skrzypiec, O uroczystości w Andrychowie, która
mimowolnie stała się końcową klamrą Dwudziestolecia Międzywojennego, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2010, nr 13, s. 178-192.

5		

Ruiny tego ogrodu można oglądać dziś przy ul. Fabrycznej. Nawet siatka ogrodzeniowa stała się łupem złomiarzy.
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śliny (wśród nich dereń, z którego Pani
Lusia, bo tak znajomi nazywali Helenę
Weberową, robiła wyśmienitą nalewkę).
W ogrodzie była także pasieka.
Alfred Weber był turystą górskim
i rowerowym7, a także narciarzem.
Był członkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a po jego przekształceniu w 1950 r. członkiem PTTK. Był
Pasieka w ogrodzie Weberów; po lewej stronie
sędzią okręgowym Polskiego ZwiązAlfreda i Heleny Weberów stoi ich synowa.
ku Narciarskiego i sędzią pływackim.
Zdjęcie ze zbiorów Ireny Uliszewskiej.
Aktywnie działał w K.S. „Beskid”,
gdzie był członkiem zarządu i – w różnych okresach – kierownikiem sekcji
narciarskiej, pływackiej i turystycznej.
Jeśli się doda do tego, że był bardzo uzdolniony manualnie, sam oprawiał książki, był myśliwym, fotografem
amatorem8, a nawet poetą9, to można
chyba powiedzieć, że Alfred Weber był
człowiekiem renesansu.
Alfred Weber na wycieczce w Beskidach.
Krótko przed śmiercią A. Weber
Zdjęcie ze zbiorów Ireny Uliszewskiej.
korespondował z Edwinem Czeczowiczką (jednym z braci-założycieli zakładów), który po wojnie mieszkał w Londynie. W swych listach E. Czeczowiczka sondował możliwości uzyskania od władz
polskich odszkodowania za mienie, którego pozbawili go hitlerowscy okupanci10.
Treść tego listu w przekładzie na język polski, który wykonała Joanna Fintzel-Piętak, jest następująca:
Drogi panie Weber,
Serdecznie dziękuję Panu za uprzejme wiadomości z 23.10.
Oczywiście rozumiem, że zgodnie z przepisami nie może Pan złożyć zapewnienia
z mocą przyrzeczenia i proszę tym się nie troskać.
Często jeździł rowerem przez Przełęcz Kocierską do Łysiny (wsi w pobliżu Łękawicy), znanej z pozyskiwania
piaskowca. Weber zaopatrywał się tam w jajka i sery.

7		

W tym artykule publikujemy kopię listu Arcybiskupa Krakowskiego Karola Wojtyły z podziękowaniem dla
Alfreda Webera za zdjęcia z jubileuszu ks. Tatary.

8		

Maszynopisy kilku wierszy pióra A. Webera (przeważnie fraszek) posiada jego wnuczka Barbara.

9		

Nie trzeba dodawać, że w świetle ustawy z 1946 r. o reformie rolnej i nacjonalizacji przemysłu oczekiwania
Czeczowiczki były całkowicie pozbawione szans na realizację.
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Chciałbym napomknąć, że
wystarczyłby mi całkowicie także
zwykły, nieuwierzytelniony list od
Pana, w którym „odpowiada mi
Pan na moje zapytanie, że zaraz
po zajęciu przez niemieckie wojsko
Andrychowa na początku wojny,
Niemcy legitymujący się stopniem
oficerskim, wypytywali dyrekcję
firmy B.C., czy firma jest własnością żydowską. Gdy twierdząco
odpowiedziano im na to pytanie,
listu Edwina Czeczowiczki do Alfreda Webera.
oświadczyli, że całą własność Bra- Kopia
Oryginał dokumentu posiada Barbara Weber.
ci Czeczowiczka rekwirują (zajmują). Obecny przy tym był dyrektor Friedrich Zobel i mnie również przyciągnięto, gdyż
komunikacja z urzędami należała do moich służbowych obowiązków. Pański A.Weber.”
Ale mój drogi Panie Weber, jeżeli uważa Pan, że także taki nieuwierzytelniony list
może Panu przysporzyć kłopotów, wówczas proszę z niego zrezygnować, podejmę kroki,
aby skąd indziej znaleźć pomoc. Nigdy nie zapomnę o tym, że był Pan jedyną osobą
w 1939 roku, tuż przed tym jak bandy nazistów wkroczyły do Polski, z którą mogłem
prowadzić poufne rozmowy o ówczesnej sytuacji i za to będę Panu zawsze wdzięczny.
Serdecznie pozdrawiam, ceniący Pana ogromnie
Edwin Czeczowiczka

Maszynopis Alfreda Webera
Alfred Weber
Andrychów
Notatka do historii Zakładów Bawełnianych w Andrychowie
dotycząca odbudowy tychże po wyzwoleniu od okupacji hitlerowskiej.
Po opuszczeniu niemieckiego zarządu Zakładów Bawełnianych w Andrychowie
i po wywiezieniu prawie wszystkich osnów i tkanin w dniach 24 i 25 stycznia 1945
roku pozostał w Andrychowie jedynie ówczesny kierownik produkcji SA-man Helmut
Zobel11. On to w krytyczną noc wycofania się wojsk niemieckich z Andrychowa z 27 na
28 stycznia 1945 roku spowodował u niemieckiej komendy operacyjnej zaminowanie
i podpalenie zakładów bawełnianych.
Był to brat dyrektora F. Zobla. Jak widać, różnili się oni w poglądach radykalnie.

11		
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Pod koniec dnia 27 stycznia prawie cała ludność cywilna opuściła Andrychów,
chroniąc się po okolicznych podgórskich wsiach i lasach. Z mieszkańców domów fabrycznych schronili się do domu urzędniczego ze swymi rodzinami jedynie ob. ob. Buda
Władysław, Lach Franciszek, Maź Mikołaj, Opałko Karol, Pabiś Jan, Staszczyk Władysław i Weber Alfred. Około 1-szej w nocy dnia 28 stycznia zjawił się w tejże piwnicy
pierwszy żołnierz radziecki i oznajmił obecnym, że Niemcy już się wycofali.
Wczesnym rankiem, skoro tylko zaczęło świtać z piwnicy, wyszli celem zbadania
sytuacji ob. ob. Lach Fr., Opałko K. i Weber A. Natychmiast spostrzeżono nad fabryką
łunę, znak, że fabryka się paliła. Na „Bizoniówce” zauważono uszkodzenia od pocisków
artyleryjskich, a to ówczesnych mieszkań ob. Pabisia i Mazia. Wymienieni udali się natychmiast na teren zakładu i tu stwierdzono rozszerzający się pożar, który obejmował
wschodnią stronę głównego kompleksu budynków produkcyjnych i przerzucał się już na
stronę południową. Po około pół godzinie powrócono do piwnicy, by dać rodzinom znać
o sytuacji, po czym natychmiast te same osoby udały się ponownie na teren zakładów,
by próbować zorganizowanie gaszenia pożaru. Ulicą wzdłuż zakładów posuwały się jednostki wojskowe radzieckie, a pociski artyleryjskie przelatywały jeszcze dość gęsto ponad
fabryką. Na terenie zakładu napotkano na pojedyncze osoby spośród dawnej załogi pracowniczej. Ponieważ gaszenie od strony wschodniej przy obecności kilku osób nie mogło
dać żadnego rezultatu, rozpoczęto akcję od strony południowej, tj. lokalizowania pożaru
ogarniającego shed12 nad przędzalnią, na który ogień dopiero się przerzucał. W 7 osób
rozpoczęła się ta pierwsza akcja około 7.30 rano. Przyniesiono motopompę pozostawioną
przez Niemców, założono węże ssące do studni znajdującej się przy południowo-zachodnim narożniku zabudowań i po uruchomieniu motopompy ob. Lach wyszedł na dach
i skierował strumień wody na palący się shed. Przy motopompie i wężach byli czynni ob.
Opałko K., Weber A. i 4 dalsze osoby, których nazwisk sobie nie przypominam. Niestety po
pewnym czasie zabrakło benzyny i woda zamarzła w parcianych wężach, gdyż mróz był
wówczas około -28° C. Akcja ta jednak zapobiegła chwilowemu rozszerzaniu się ognia na
przędzalnię, która ostatecznie została uratowana od pożaru. Około godziny 9-tej zaczęli
na teren zakładu schodzić się liczniej dalsi pracownicy, którzy zauważyli pożar i wówczas obywatel Paździor Józef wraz z synem zaczęli jako strażacy-ochotnicy organizować
właściwą akcję przeciwpożarową od strony wschodniej. Rozpalono ognisko, by rozmrozić
motopompę, założono węże ssące od stawu, a w międzyczasie ob. Gurdek Jan postarał się
o benzynę od jednostek zmotoryzowanych wojsk radzieckich i w ten sposób uruchomiono
motopompę, rozpoczynając akcję od strony przędzalni. Akcja ta, w której brali udział
Dach shedowy (pilasty), jaki był zastosowany w konstrukcji hal w zakładach Czeczowiczka, to konstrukcja, która
w widoku z boku przypomina piłę do drewna. Połacie ukośne są pokryte normalnym pokryciem dachowym,
natomiast połacie pionowe są oszklone, co umożliwia oświetlenie hali światłem dziennym. Przykładem dachu
shedowego był dach na wykończalni, widoczny na drugim planie na rysunkach 12a i 13a.

12		
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ofiarny ob. ob. Paździor Józef ze synem, Toma Stefan, Dwornik Władysław z Ochotniczej
Straży PP13 miejskiej, który jako jedyny przybył w pełnym rynsztunku strażackim, trwała
do późnego wieczora. Dzięki ofiarności tych ludzi uratowano przynajmniej przędzalnię
od zupełnego zniszczenia. W międzyczasie brały udział w akcji pp14 przez krótkie odstępy
czasu i inne osoby, które na terenie fabrycznym przypadkiem się znalazły. Akcja ta, niestety, nie zakończyła się pomyślnie, gdyż kilka osób po przemoczeniu i długim przebywaniu
na mrozie rozchorowało się, w nocy akcji prowadzić nie było można, a teren fabryczny
został zajęty przez zmotoryzowane jednostki wojskowe, które już na teren pożaru osób
cywilnych nie dopuściły. Pożar trwał 3 dni i zupełnemu zniszczeniu uległa tkalnia, oddział
przygotowawczy, oddział mechaniczny i maszynownia oraz budynek frontowy, z którego
pozostały jedynie mury i uszkodzone stropy betonowe.
Ocalone zostały jedynie farbiarnia, przędzalnia i wykończalnia, uszkodzona lekko
przez pociski artyleryjskie.

Wypalona hala tkalni – widok od południa;
widoczne wały transmisyjne, które przenosiły
napęd od maszyny parowej do krosien. Zdjęcie
A. Stuglika w zbiorach AP w Katowicach
Oddział Oświęcim.

Widok od zachodu na kompletnie wypaloną
halę tkalni; w głębi charakterystyczny shedowy
dach wykańczalni. Zdjęcie A. Stuglika w
zbiorach AP w Katowicach Oddział Oświęcim.

W okresie tych kilku dni, w ciągu których teren fabryki obsadzony był przez jednostki wojskowe, zgłosiło się do pracy kilku pracowników. Pierwszym lokalem „dyrekcyjnym” była środkowa facjatka – mieszkanie ob. Kudłacik Rozalii – na Bizoniówce,
a następnie kuchnia odstąpiona przez ob. Mazia w tymże budynku od strony wschodniej
na lokal biurowy. W tym czasie ob. Kudłacik Rozalia wystarała się o maszynę do pisania. Kilkunastu innych byłych pracowników zakładu zgłosiło się do pracy w tworzącej
się Radzie Narodowej Miejskiej oraz w ocalałej od zniszczenia wojennego papierni przy
moście na Wieprzówce.
Przeciwpożarowej.
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Zob. przypis 13.
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Inny widok wypalonej hali tkalni.
Zdjęcie A. Stuglika w zbiorach AP
w Katowicach Oddział Oświęcim.

Wypalona hala tkalni – widok od południa;
w głębi widoczna ściana budynku administracyjnego (A. Weber budynek administracyjny
nazywa w swym tekście „budynkiem
frontowym”). Przed wojną w budynku tym
mieściły się na dolnych piętrach wydziały
produkcyjne, m.in. pomieszczenia brakarzy,
obecnie – „Biedronka”. Zdjęcie A. Stuglika
w zbiorach AP w Katowicach Oddział Oświęcim.

Dopiero po przesunięciu się frontu z linii Soły pod Bielsko oddziały radzieckie
opuściły teren fabryczny i natychmiast zaczęto myśleć nad zorganizowaniem odbudowy fabryki i zabezpieczeniem pozostałego mienia. Pomysł był prawie absurdalny
i wydawał się wielu ludziom zgoła nieziszczalnym. Od pierwszej chwili zgłosili się do
pracy: Buda Władysław, Krawczyk Władysław, Kudłacik Rozalia, Lach Franciszek,
Matiaszek Rozalia, Maź Mikołaj, Okraszewski Ryszard, Opałko Roman, Toma Stefan
i Weber Alfred, a w następnym dniu Fąferko Józef, Hojny Franciszek, Pabiś Szczepan,
Polak Wiktor, Pietraszek Józef, Gubała Henryk i inni. Codziennie zgłaszali się dalsi.
Pierwsze prace ograniczały się do uprzątania gruzu i odsłaniania min pozostałych tu
jeszcze, oczyszczania budynków i sortowania znalezionych dokumentów. Zaraz też
na początku utworzono Straż przemysłową, w której zatrudnieni byli Pikoń Wincenty
I-szy i II-gi, Jura Jan oraz Kowalczyk Michał. Przy sortowaniu dokumentów pracowali
Maź Mikołaj, Kudłacik Rozalia i Matiaszek Rozalia, a później Janina Pabiś, której
powierzono specjalne zadanie sortowania dokumentów księgowych. Przy wyszukiwaniu
narzędzi spod gruzu na spalonych halach pracowali przede wszystkim Lach Franciszek
wraz z kilku mistrzami produkcyjnymi, jacy do pracy się zgłosili, a to Bylica Jan, Polak Stanisław i inni. Przy usuwaniu gruzu zajętych było przeważnie kilku robotników
oraz A. Weber. Pierwszym kierownikiem zakładu mianowany był ob. Buda Władysław
przez Pow. Radę Narodową, a w kilka dni później udał się do Łodzi ob. Opałko Roman,
który przywiózł od organizującej się tam Władzy dla przemysłu włókienniczego swoją
nominację na dyrektora zakładu.
Rozpoczęła się praca twórcza z niczego: dyrektor Opałko postarał się od wojskowych władz radzieckich o pierwszy małolitrażowy samochód Tatra, ściągnięto do za158
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kładu z zapasów poniemieckich kilkanaście skrzyń szkła okiennego i rozpoczęto starania
o aprowizację dla pracujących. Wydobyte spod gruzów narzędzia rozdano pracownikom organizującym warsztat mechaniczny pod kierownictwem Lacha Franciszka, który
uruchomił kuźnię i pierwsze stoły ślusarskie. Alfredowi Weberowi polecono zaszklenie
budynku frontowego, gdyż tam były jedyne hale, które mogły być w znacznej mierze zabezpieczone od opadów atmosferycznych. Po zaszkleniu można tam było zorganizować
pracę produkcyjną w jakich-takich warunkach. Praca była ciężka, gdyż na halach tegoż
budynku nie było żadnych szyb, a wiatr hulał przy mrozie kilkunastostopniowym jak na
polu. Mimo takich warunków zaszklenie zostało przeprowadzone w ciągu dwóch tygodni.
Jednak strop betonowy przemakał dalej, gdyż śnieg, wobec spalenia dachu, zalegał bezpośrednio na nim i w miarę nagrzewania promieniami słonecznymi tajał. W tym pierwszym okresie wszyscy pracowali w jak najgorszych warunkach zarówno zawodowych,
jak i aprowizacyjnych. Przez pierwsze dwa tygodnie otrzymywali wszyscy jednakowe
wynagrodzenie w naturze: po jednym bochenku chleba na tydzień. W tygodniu trzecim
„wynagrodzenie” podniosło się, gdyż do chleba dodano jeszcze pół kg mięsa.
Dyr. Opałko organizował stronę techniczną, a administracyjną ob. Buda Władysław. Po zaszkleniu hal fabrycznych budynku frontowego ściągnięto ob. Webera do pracy
księgowej i zaczęto myśleć o zdobyciu środków pieniężnych, by zacząć wypłacanie pracownikom wynagrodzenie za pracę. W tym celu, po tym pierwszym trzytygodniowym
okresie, udali się do Krakowa do ówczesnego Banku Gospodarstwa Krajowego ob. ob.
Buda i Weber. Po długich pertraktacjach uzyskaliśmy kredyt na pierwszy fundusz płac
w wysokości zł. 50.000,- i to tylko na osobiste podpisy, bez żadnego rzeczowego zabezpieczenia. Pieniądze te zostały obrócone częściowo na minimalne płace dla pracujących
oraz na aprowizację. Ob. Krawczyk Władysław otrzymał polecenie zorganizowania
zaopatrzenia, tj. zdobywania potrzebnych materiałów – przede wszystkim bezgotówkowo. Jeździł on więc z dyr. Opałko bardzo często do Łodzi, skąd przywożono różne
materiały w ilościach, jakie można było unieść.
W drugiej połowie lutego przyjechał do Andrychowa na skutek interwencji dyr.
Opałki ówczesny dyrektor Centralnego Zarządu Włókienniczego inż. Włodarczyk. Po
oglądnięciu zakładu uznał on początkowo odbudowę za niemożliwą i niecelową, biorąc pod uwagę ogrom zniszczeń i ówczesne miejscowe warunki. Załoga jednak z dyr.
Opałko na czele nie zrezygnowała z zamiaru odbudowy i na skutek podjętych przez
dyrektora dalszych starań i przedstawień u władz stanowiska załogi uzyskano wreszcie
w marcu aprobatę na odbudowę i kredyty na ten cel. W marcu też uruchomiono na
hali I-go piętra pierwsze krosno, które puścił w ruch mistrz Jan Bylica. Pierwsza tkaczka
była Aniela Pabiś i Mialska Maria15.
Nazwisko dopisane ręcznie, niezbyt czytelnie.
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Z końcem marca i w pierwszych dniach kwietnia przystąpiono już do właściwych prac
nad odbudową zakładów, przede wszystkim tkalni. Należało odbudować stropy nad halą
tkalni. Z braku innych materiałów postanowiono zrekonstruować shedy wg dawnego wzoru na trawersach żelaznych, a konstrukcja miała być drewniana. Na podwórzu fabrycznym rozpoczęło się w najprymitywniejszych warunkach, przy pomocy drewnianej „baby”
podciąganej ręcznie przez pracowników, prostowanie powyginanych pożarem trawersów.
Podgrzewano je drzewem pozostałym z dawnych niedopalonych shedów, a wydobytych
z gruzu zalegającego tkalnię. Pracę tę prowadził ob. Czesław Holcman, którego zasługą
jest w dużej mierze przeprowadzona rekonstrukcja stropu dzisiejszej tkalni. Miał on do
dyspozycji ekipę 19-tu ludzi. Praca szła na wyczucie i na oko. Na skutek porozumienia się
Dyrekcji z miejscowym przedsiębiorcą budowlanym ob. Smazą Józefem, dostarczył ten
ostatni na rachunek otwarty, bez żadnego zabezpieczenia, drzewo budulcowe. Drzewo to
zwozili na teren zakładu samoprząż nasi robotnicy porwani przykładem Józefa Pietraszka, który tego rodzaju transport, wobec braku koni, zainicjował. Zwózka ta trwała 2 miesiące na dwie zmiany, a pracą tą kierował Curzydło Stefan. Pod koniec roku 1945 około
¼ hali tkalni była już pod dachem i rozpoczęto montaż krosien, odgradzając tę część hali
od otwartej przestrzeni prowizoryczną ścianką. Zdaje się w lutym 1946 ob. Opałko Karol,
senior zakładu i kierownik tkalni, otworzył w obecności całej załogi tkalnię po zniszczeniu
wojennym, a pierwsze krosna uruchomili mistrz Jan Gancarczyk i Franciszek Tomiak.
Równolegle z działalnością tkalni musiała biec działalność oddziału przygotowawczego. I tak pierwsze osnowy do krosien, w marcu 1945, zamontowanych na I-szym piętrze budynku frontowego, krochmalili w Kętach, Wilamowicach i Białej, w tamtejszych
zakładach włókienniczych ob. ob. Gubała Henryk i Sumper Karol. W miarę odbudowy
shedów nad halą oddziału przygotowawczego rozpoczął się montaż krochmalek i innych
maszyn przygotowawczych jeszcze pod koniec października 1945, a pierwsze krochmalenie na naszych maszynach zostało dokonane pod koniec stycznia i w pierwszych
dniach lutego 1946 roku. Pierwszą przędzę przez wiosnę 1945 farbował na otwartej
przestrzeni nad stawem fabrycznym, na wolnym ogniu, ob. Józef Pikoń, mistrz farbiarni
w prostych garnkach blaszanych.
Również już pod koniec kwietnia 1945 zaczęła się, po wzmocnieniu stropu II-go piętra
przez przedsiębiorcę budowlanego Sordyla Władysława, odbudowa dachu na budynku
frontowym, a następnie odbudowa dachów na oddziale mechanicznym i siłowni.
Po zrekonstruowaniu dachów nad tą ostatnią przystąpiono do uruchomienia po
pożarze maszyn parowych. Pracę tę prowadził z osobną ekipą ob. Józef Pietras16, maszynista zakładów.
Dwie maszyny parowe napędzały wówczas za pośrednictwem wielu bardzo długich wałów transmisyjnych maszyny
w całej fabryce. Kotłownie wyposażone były w charakterystyczne kominy, które dominowały nad sylwetką fabryki
i całego Andrychowa (zob. rys. na s. 163). Józef Pietras był ojcem Jana, burmistrza Andrychowa w latach 2002-2010.
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Odrębnym zagadnieniem była od początku sprawa aprowizacji załogi. Miejscowe
środki aprowizacyjne, rozdzielane przez Radę
Narodową w Andrychowie, były dla ciężko
pracującej załogi niewystarczające. Trzeba
było podjąć starania o sprowadzenie żywności z dalszych okolic. Zaraz w marcu 1945
zorganizowano ekipy zaopatrzenia aprowizacyjnego. Początkowo sprowadzano zboże
z Poznańskiego dzięki znajomościom ob.
Władysława Zaremby, który wraz z ob. KaroWnętrze siłowni z maszyną parową.
lem Pabisiem podjęli się przywiezienia zboża. Zdjęcie A. Stuglika w zbiorach AP
Transport zboża okazał się najtrudniejszym w Katowicach Oddział Oświęcim.
wobec ówczesnych przepisów dotyczących
aprowizacji, dał jednak pozytywne rezultaty.
Jeszcze cięższego zadania podjęli się ob. ob. Jan
Walczak, Władysław Walusiak i Franciszek
Karbowiak, którzy jeździli po mięso w okolice
Sandomierszczyzny i środkowej Małopolski,
gdzie grasowały jeszcze wrogie ustrojowi bandy. Ale i stamtąd dotarły dla załogi transporty
mięsa. Potem zorganizowano już regularniejsze transporty z woj. łódzkiego, a to z KaWidok od strony północnej na spaloną
mieńska i Rozprzy. Rozdziałem aprowizacji halę tkalni. W głębi po lewej stronie za
w Andrychowie między pracującą załogę zaj- kominem widać pozbawiony dachu budynek
siłowni. Zdjęcie A. Stuglika w zbiorach
mowały się ob. Kudłacik Rozalia i Matiaszek AP w Katowicach Oddział Oświęcim.
Rozalia. W tym czasie powstała w zakładzie
pierwsza Rada Zakładowa pod przewodnictwem ob. Michała Hojnego, której zadaniem
było załatwianie spraw socjalnych i doradczych przy Zarządzie Zakładów.
W roku 1946 prace nad odbudową tkalni i oddziału przygotowawczego trwały
nadal i zostały zakończone ostatecznie dopiero w marcu 1948. Z chwilą rozpoczęcia
pełnej i właściwej produkcji tkalni uruchomiono dalsze oddziały produkcyjne jak farbiarnię i wykończalnię, tak że pod koniec roku 1948 stary zakład został już w zupełności odbudowany w granicach działalności przedwojennej, której ilość zaczął szybko
przekraczać. Praca późniejsza szła już w kierunku ulepszania produkcji powojennej
i zabłysła myśl nad podniesieniem dotychczasowego zakładu do rzędu kombinatów
bawełnianych na dużą skalę.
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Powyższe notatki spisałem w najlepszej mej wierze, w ścisłym oparciu o fakty, które
pamiętam i które zapodali mi współtowarzysze w pracy nad odbudową naszego zakładu. Oddaję je P. T. Dyrekcji A.Z.P.B. celem zapoczątkowania opracowania prawdziwej,
a nie fałszowanej, kroniki zakładu, by ofiarność pracy tych, którzy w jak najcięższych
warunkach stwarzali warsztat pracy dla następców, nie poszła w zapomnienie….
Andrychów, dnia 30 listopada 1959.
Tu następuje adnotacja: Stwierdzamy, że fakty i opisy zawarte w niniejszej 4-stronicowej notatce są prawdziwe i odpowiadają w zupełności przeżytej przez nas rzeczywistości.
Następnie siedem podpisów, z których trzy można odcyfrować: Okraszewski R.,
Bylica Jan, Kudłacik Rozalia.

Zakończenie: Jakie znaczenie dla Andrychowa
miała fabryka braci Czeczowiczka
Jest oczywiste, że głównym motywem ofiarnych działań opisanych w notatce
Alfreda Webera był niesłychany patriotyzm i poświęcenie wykonujących je dzielnych
ludzi, którzy pracowali za darmo albo za bochenek chleba tygodniowo. Ratowanie
płonącej fabryki i późniejsza jej odbudowa miały jednak także pierwiastek racjonalny, wynikający ze świadomości tego, jakie ma ona znaczenie dla społeczności
Andrychowa. Trzeba bowiem pamiętać, że „Pierwsza galicyjska tkalnia mechaniczna wyrobów bawełnianych – Bracia Czeczowiczka” powstała w czasie, gdy sławne
rękodzielnicze tkactwo chłopskie w Andrychowie było bliskie całkowitego upadku.
Prof. Mariusz Kulczykowski, znakomity znawca tamtych czasów, pisze w swej pracy17
wręcz: W pierwszych latach XX wieku uprawiane od ponad dwóch wieków chłopskie
tkactwo i w ogóle andrychowskie włókiennictwo znalazło swój epilog. Najważniejszą
przyczyną tego stanu rzeczy było trwające przez cały wiek XIX wypieranie lnu przez
bawełnę. W porównaniu z lnianym włókno bawełniane posiadało wiele zalet: było
miększe, w noszeniu dawało poczucie ciepła, łatwo się farbowało, a tkaniny bawełniane można było drukować. Nakładcy – lichwiarze (a także nieliczne już kolegacje
chłopskie18) sprowadzali gotową przędzę bawełnianą, wybieloną, a często także zafarbowaną. Oznaczało to utratę zajęcia przez rolników uprawiających len, przez osoby
obrąbiające i przędące włókno oraz przez osoby bielące gotowe tkaniny. W dodatku nasilała się konkurencja między rękodzielniczymi tkaninami andrychowskimi,
M. Kulczykowski, Chłopskie tkactwo bawełniane w ośrodku andrychowskim w XIX wieku, Wrocław 1976, s. 161.

17		

Kolegacje to organizacje (spółki) rękodzielników podejmujące wspólne działania w zakresie zbytu drelichów
i zakupu materiałów. Zob. M. Kulczykowski, Andrychowski ośrodek płócienniczy w XVIII i XIX w., Wrocław 1972.
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Panorama Andrychowa z fabryką braci Czeczowiczka w okresie międzywojennym.
Zdjęcie A. Stuglika w zbiorach AP w Katowicach Oddział Oświęcim.

a sprowadzanymi do Galicji ze Śląska Austriackiego i Moraw, a nawet z zaboru carskiego, tkaninami bawełnianymi wytwarzanymi fabrycznie. W dodatku handlowcy
sprowadzający gotowe tkaniny bawełniane, które, obiektywnie rzecz biorąc, były
dobrej jakości, nie cofali się przed żadnymi działaniami nieuczciwej konkurencji,
np. stosując okresowo ceny dumpingowe19.
W tej jakże dramatycznej dla społeczności andrychowskich tkaczy sytuacji dnia
5 lipca 1906 r. wpłynęło do andrychowskiej Rady Miejskiej pismo inż. Emila Czeczowiczki20, który prosił o zezwolenie na założenie w Andrychowie tkalni mechanicznej.
Na szczęście andrychowski samorząd ofertę podchwycił, nie tylko wyrażając zgodę,
ale także deklarując ofiarowanie Czeczowiczkom gruntów i materiałów budowlanych
z przeznaczeniem na budowę fabryki. Rada Miejska postawiła także inwestorom warunki: do nowej fabryki pracownicy mieli być rekrutowani głównie z gminy Andrychów, w drugiej kolejności z Galicji, a dopiero w trzeciej z innych stron. Ważny był
także warunek, że fabryka miała być administrowana w języku polskim.
Napotykając na te korzystne w sumie warunki, bracia Czeczowiczka energicznie
przeprowadzili inwestycję i już w roku 1908 nastąpiło uroczyste otwarcie fabryki,
w którym wzięli udział ministrowie rządu Galicji we Lwowie i posłowie do parlamen-

To znaczy niższe od kosztów wytwarzania.
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Napisane także w imieniu jego braci i późniejszych wspólników: Salomona, Fryderyka i Edwina.
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tu wiedeńskiego21. Początkowe zatrudnienie 500 osób w roku 1910 wzrosło szybko
do 850 osób w 1914 r.
Podane wyżej fakty i liczby chyba jasno dowodzą znaczenia, jakie dla Andrychowa miała fabryka braci Czeczowiczka, której odbudowę po wojennych zniszczeniach
opisano w niniejszym materiale.
Zapał i pracowitość ludzi, o których była mowa we wspomnieniach Alfreda
Webera, zaowocowały wielkim sukcesem Andrychowskich Zakładów Przemysłu
Bawełnianego „Andropol” będących spadkobiercą zakładów Czeczowiczka. Mimo
początkowej niechęci (opisanej w „Notatce”) uzyskano przychylność władz zwierzchnich i zakłady doczekały się znacznej rozbudowy – pod koniec lat osiemdziesiątych
zatrudnienie sięgało 6.500 osób22. Niestety, po roku 1989 rozpoczął się zjazd po równi
pochyłej, tak że dziś w fabryce pracuje zaledwie kilkaset osób. Podobno przyczyną była chińska konkurencja, ale faktem jest to, że nowi, prywatni właściciele zajęli
się głównie rozprzedażą majątku23 i dziś na terenie dawnej fabryki funkcjonują trzy
sklepy wielkopowierzchniowe oraz kilkanaście innych placówek produkcyjnych,
handlowych i usługowych.
Podziękowania
Autorzy pragną serdecznie podziękować Wnuczkom Alfreda Webera: Barbarze
Weber i Irenie Uliszewskiej, a także Pani Katarzynie Socała ze Spółdzielni Cotton-tech oraz Panu Stefanowi Buremu. Bez pomocy tych życzliwych osób nasz artykuł
nigdy by nie powstał.
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Tylu zatrudnionych było w AZPB w Andrychowie. Poza tym istniała zatrudniająca kilkaset osób filia w Mucharzu.
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Janusz Kotlarczyk, Janina Kotlarczyk – Mrozowa ,
Dominika Mróz – Krysta

Wadowickie teatry,
teatrzyki i idee
Mieczysława Kotlarczyka
			

Życie bez wielkiego czynu jest nędzą i głupstwem...
		
Stefan Żeromski

Na wstępie krótkie wyjaśnienie. Zainteresowanie twórczością teatralną Mieczysława Kotlarczyka koncentruje się na dziele jego życia – Teatrze Rapsodycznym
(1941 – 1967), na zmaganiach twórcy o prawo do istnienia w Polsce teatru narodowego
mimo presji narzucanego bezwzględnie socrealizmu w sztuce, a także na jego wieloletniej przyjaźni z Wadowiczaninem Karolem Wojtyłą1. Okres wcześniejszy, w którym
rodziła się pasja teatralna naszego twórcy, jego aktorstwo, talent reżyserski i kiedy
święcił kolejne sukcesy na scenie, tj. okres związany ściśle z Wadowicami, scharakteryzowany został dosyć pobieżnie2. Własne, także dość skąpe wspomnienia i podsumowania młodzieńczych działań pozostają w archiwalnych maszynopisach3 i były tylko wyrywkowo wykorzystywane przez biografów4. Drugie, istotne źródło informacji,
dotyczące wadowickiej działalności Mieczysława Kotlarczyka, to rękopiśmienne kro1

M. Kotlarczyk, K. Wojtyła, O Teatrze Rapsodycznym, wstęp i opracowanie J. Popiel, Kraków 2001, s. VII – XXXVI,
1 – 389; S. Dziedzic, M. Kotlarczyk, Rapsodyczny ,,płaszcz niewyżebrany’’ w: Portrety niepospolitych, Kraków 2013,
s. 98 – 131; idem, Protagonista zdeptanej Reduty, w 70 – lecie Teatru Rapsodycznego, Kraków nr 10, Kraków 2011,
s. 62 – 67; J. Popiel, ,,Reduta słowa’’: Teatr Rapsodyczny w latach 1957 – 1967, w: Literatura – kulturoznawstwo –
Uniwersytet. Księga ofiarowana Franciszkowi Ziejce w 65 rocznicę urodzin, red. B. Dopart, J. Popiel, M. Stala, Kraków
2005, s. 562; idem, Los artysty w czasach zniewolenia. Teatr Rapsodyczny 1941 – 1967, Kraków 2006, s. 7 – 362;
D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta. Wspomnienia, Kraków 2004, s.132 – 216; ...trzeba dać świadectwo. 50
– lecie powstania Teatru Rapsodycznego w Krakowie, oprac. D. Michałowska, Kraków 1991, s. 5 – 379.

2

M. Burghardt, Wadowickie korzenie Karola Wojtyły, Wadowice 2013, s. 166 – 179, 188; H. C. Gil, Wadowickie
Muzy 1918 – 1939, ,,Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny’’, 2006 r., nr 10, s. 25 – 42; S. Dziedzic, M. Kotlarczyk, Rapsodyczny ,,płaszcz... op. cit.; idem, Protagonista zdeptanej Reduty... op. cit.; idem, W Wadowicach,
gdzie ,,wszystko się zaczęło’’. Studium z dziejów kultury miasta, w: S. Kotlarczyk, ...Z doby dzisiejszej, Za Matkę
Ojczyznę. Dwie sztuki sceniczne opatrzone komentarzem i przypisami, Wadowice 2007, s. 215 – 239.

3

M. Kotlarczyk, Teatr mój, rkp., Archiwum rodzinne „Zbiór Anieli Pakosiewicz” (dalej ZAP), córki Mieczysława;
idem, Karty z pamiętnika, 1924 r., rkp., ZAP.

4

J. Ciechowicz, Dom opowieści. Ze studiów nad Teatrem Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka, Gdańsk 1992,
s. 11 – 13.
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niki prowadzone przez jego siostrę Janinę5, która nie tylko była obserwatorem i świadkiem tych działań, ale także sama brała w niektórych udział, kontynuując wcześniejsze
doświadczenia zdobyte na deskach ,,Jagiellonki’’ ojca. Wprawdzie do kronik tych
sięgali już autorzy niektórych opracowań6, pozostała jednak spora ilość niewykorzystanych informacji. Postanowiliśmy zatem, wzorem wcześniejszego opracowania
działalności teatralnej Stefana Kotlarczyka7, udostępnić je w niniejszym opracowaniu.
W tej sytuacji jest oczywiste, iż autorka kronik staje się współautorką niniejszego
artykułu. Janina Kotlarczyk – Mrozowa uzupełniała w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia wcześniejsze kroniki rodzinne wieloma informacjami uzyskanymi od
żyjących jeszcze aktorów wadowickich teatrów Mieczysława Kotlarczyka: Stanisławy
Bylicówny, Tadeusza Brasia, Czesława Hołojewskiego, Józefa Gondka, Stefana Radwana i Czesława Woźniaka, a także innych świadków: Józefa Titza i ks. Stanisława
Uramowskiego. Nie mniej informacje zawarte w kronikach należy traktować jako nie
potwierdzone w większości innymi źródłami (w tym publikowanymi), będą mogły
zatem w jakiejś części ulec modyfikacji. Wszelkie zawarte w opracowaniu (poza faktami) oceny, omówienia, wnioski, o ile ich autorstwo nie będzie określone, pochodzą
od pozostałej dwójki autorów (bratanka i wnuczki Janiny).

Familia
Mieczysław przyszedł na świat dnia 6 maja 1908r. w mieszkaniu przy ulicy Mickiewicza 9 w Wadowicach jako trzeci syn Stefana Kotlarczyka (1874 – 1931) i Marii
Benedykty z domu Malota (1885 – 1967), po Tadeuszu (10 XI 1903) i Mieczysławie
(28 VIII 1906 – 26 III 1907). Rodzicami chrzestnymi zostali siostra ojca – Maria i jego
kuzyn Karol (kęcka linia rodu), po którym otrzymał drugie imię Karol, używane
jedynie w dokumentach i pismach oficjalnych. Był świadkiem narodzin młodszego
rodzeństwa – Stefana jun. (17 XII 1909), Władysława (16 VIII 1911 – 9 IV 1913),
Janiny (6 X 1912), Józefa (1 I 1922 – 20 VIII 1925) i Marii (10 IV 1925). Młodziutkiej,
osiemnastoletniej małżonce Stefana zaczęła pomagać prowadzić dom i wychowywać
dzieci starsza, niezamężna siostra Stefana – również Maria (1868 – 1938). Mały Miecio od urodzenia doświadczał miłości rodziców i cioci Marysi, uczył się modlitwy
5

J. Kotlarczyk-Mrozowa, Kronika mała: ,,Naszym dzieciom’’, (rkp. – zbiór A. Mroza, Jaworzno),.zakończona
w latach osiemdziesiątych XX w. J. Kotlarczyk-Mrozowa, Kronika duża: ,,Zachowajmy należną pamięć cieniom
naszych przodków’’, (rkp.– zbiór A. Mroza, Jaworzno), zakończona z końcem lat osiemdziesiątych XX w.

6

M. Burghardt, Wadowickie korzenie..., s. 166 – 179, 188, 307 J. Ciechowicz, Dom opowieści...

7

J. Kotlarczyk i D. Mróz, Stefan Kotlarczyk i jego teatr familijny, w: S. Kotlarczyk ...Z doby dzisiejszej..., s. 13 – 61.
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i pobożności oraz braterskiego współżycia z rodzeństwem. Po śmierci swego najstarszego brata Józefa (1864 – 1919) i wobec bardzo złego stanu zdrowia bratowej Agnieszki,
Stefan sen. przygarnął do siebie bratanka Antoniego (1913). Był on traktowany jak
ich własny, czwarty syn. Wszystkie dzieci zostały otoczone równą troską i miłością,
wzrastały w ciepłej, przyjaznej atmosferze rodzinnej, ale także w fanatycznej atmosferze
uwielbienia dla teatrów i chęci ,,robienia teatru’’. Dzieci były świadkami niezliczonych
rozmów ojca z kolegami aktorami, przysłuchiwały się próbom, obserwowały szycie
kostiumów, chodziły do teatru ojca na spotkania ze Świętym Mikołajem połączone
z opowiadaniem bajek, a także na Jasełka. W miarę dorastania zaczęły brać udział
w przedstawieniach jako aniołki, pasterze, a ,,bakcyl teatru’’ pobudził wrodzony ,,gen
teatru’’ i wszystkie dzieci zaczęły pojawiać się na scenie. Tylko jeden – Mieczysław –
podporządkował całe swoje życie dla teatru jak ojciec Stefan.

W gnieździe
Mieszkanie Kotlarczyków składało się z dwóch pokoi i kuchni. Większy pokój
usytuowany w rogu kamienicy między ulicą Mickiewicza a skwerem sądowym
miał w każdym z tych boków po dwa okna8 i służył za sypialnię. Mniejszy pokój
z dwoma oknami na skwer, permanentnie malowany na zielono, w amfiladzie między dużym pokojem a kuchnią, stanowił centrum mieszkania wypełnione twórczą
aurą. Tu przy stole pracował ojciec obmyślając wszystkie inscenizacje, tu pisał swoje
dramaty i monologi, tu odbywały się narady profesjonalne, tu przyjmowano chętnie
gości sadzając ich na wygodnej kanapie, tu w Wigilię Bożego Narodzenia pojawiało
się pięknie ubrane drzewko, śpiewano kolędy, a także świętowano radośnie z wielu
okazji. Dostojnego charakteru wnętrza dopełniały ozdobne portiery przy drzwiach do
drugiego pokoju i do kuchni, a także kilka obrazów o tematyce patriotycznej. Między
innymi wisiał nad kanapką oleodruk obrazu W. Eliasza Radzikowskiego ,,Obrona
Krakowa przed Szwedami’’, na którym kilku chłopców, stojących na rozbitym murze
obronnym, podaje hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu pozbierane szwedzkie kule
armatnie. W wydarzeniu tym słynny obrońca Polski, który zwykle mówił o swoim
losie i posłannictwie: ,,Jam nie z soli, ani roli, ale z tego co mnie boli’’, dawał wyraźne
przesłanie – także wzrastającym Kotlarczykom, iż wszyscy, nawet od pacholęcia,
powinni służyć Ojczyźnie. I tak też przesłanie to realizowali sumiennie w życiu. Wy8

Por. planik mieszkania w art. J. Kotlarczyk i D. Mróz, Stefan Kotlarczyk i jego teatr familijny, w: S. Kotlarczyk...
Z doby dzisiejszej, s 19. Zaznaczone na planiku ślepe okno zostało zamurowane dopiero po opuszczeniu mieszkania przez rodzinę Kotlarczyków tj. po 1938 r.
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biegając do czasów, w których
będą mieć miejsce opisywane
dalej tu wydarzenia musimy
podkreślić, iż zielony pokój
odegrał również dużą rolę
w dorosłym życiu Mieczysława. W tym pokoju przygotowywał bowiem swoje inscenizacje, naradzał się i dzielił
wrażeniami po spektaklach
Imieniny Mieczysława 1 stycznia 1931r. w Zielonym Pokoju
ze swoimi aktorami, tu śledził
siedzą od lewej: Stanisław Drobnik, Stefan Kotlarczyk
jun., Maria Kotlarczykowa z Marysią na kolanach i Maria
życie literackie i teatralne PolKotlarczyk; stoją Maryla Babińska, Mieczysław Kotlarczyk,
ski, tu przygotował swój dokJanina Kotlarczykówna (wszystkie zdjęcia, o ile inaczej nie
torat z teatrologii (pierwszy
zaznaczono, pochodzą ze zbiorów rodziny Kotlarczyków).
w Polsce), tu wreszcie z początkiem drugiej połowy lat trzydziestych ćwiczył z młodziutkim adeptem teatru –
Lulusiem Wojtyłą – dykcję i emisję słowa, uczył go interpretacji tekstu i reżyserii,
tu zawiązała się przede wszystkim ich wielka przyjaźń.
Swoisty ,,genius loci’’ (duch opiekuńczy miejsca) ukształtował i opromienił trzech
wadowickich twórców teatru: Stefana sen. i Mieczysława Kotlarczyków oraz Karola
Wojtyłę. Przysposobił też do działań w teatrze pozostałych Kotlarczyków: Tadeusza (aktor, muzyk, chórzysta, tancerz, charakteryzator, potem inscenizator i reżyser przedstawień szkolnych w gimnazjum w Lublińcu), Stefana jun. (tancerz, aktor,
menadżer teatru, potem inscenizator i reżyser przedstawień szkolnych w gimnazjum
w Smogorzowie), Janinę (aktorka, tancerka, choreografka, scenografka, potem inscenizator i reżyser przedstawień szkolnych w Kalwarii Zebrzydowskiej), Antoniego
(aktor, inspicjent, sufler, pomoc techniczna).
Janina po latach napisze: „Wyszliśmy z tego rodzinnego gniazda... Niosąc w sercu
jego cały majątek, [a] to właśnie nauki i zasady rodzicielskie, które nam wpojono – przede
wszystkim miłość Ojczyzny, uczciwość we wszystkich poczynaniach, pracowitość i honor9.”
		

Szkoła i pierwsze kroki na scenie

Bardzo bystry i inteligentny Miecio był przygotowany do podjęcia nauki szkolnej
ledwie po przekroczeniu sześciu lat i został uczniem ludowej szkoły sześcioklasowej,
9
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męskiej w Wadowicach, galicyjskiej jeszcze, ale z polskim językiem wykładowym
i urzędowym. Szkoła mieściła się na piętrach budynku magistratu w rynku, a dyrektorem jej był wówczas Kazimierz Romański. Były to już ostatnie lata austryjackiego
szkolnictwa i równocześnie początek czterech lat wojennych. Rodzina Kotlarczyków
przeżyła te lata w miejscu zamieszkania. Ruch ludności był podczas wojny spory, niektóre rodziny zwłaszcza wojskowe były ewakuowane w głąb monarchii, a wiele osób
przybywało do Wadowic z Kresów Wschodnich objętych pożogą wojenną. Nie doszła
ona na szczęście do Wadowic, a front ustabilizował się na linii między Tarnowem
a Gorlicami. Czas wojenny był jednak boleśnie odczuwany (brak zaopatrzenia) i jego
skutki z niepokojem obserwowane (napływ rannych, a także jeńców rosyjskich z frontu karpackiego). Okoliczności te wpłynęły oczywiście na przebieg nauki szkolnej. Jak
wynika z zachowanych świadectw Mieczysława, zwanych wówczas ,,zawiadomieniami
szkolnymi’’ z orłem C. K. Monarchii w tle, po paru tygodniach nauki nastąpiła kilkumiesięczna przerwa wywołana zbliżającym się frontem. Zajęcia rozpoczęły się ponownie 26 kwietnia 1915 r., tuż przed majową ofensywą Państw Centralnych w Karpatach,
która zepchnęła front aż po wschodnie kresy Galicji. Na początku wojny przeżywano
chwile podniosłe – sąsiad z drugiej strony ulicy Mickiewicza – Bruno Olbrycht, uczeń
VIII klasy gimnazjum, słynny skaut wadowicki i członek Polowej Drużyny Sokolej,
stanął na czele 1. wadowickiej kompanii batalionu, rekrutowanego ze wszystkich organizacji strzeleckich ziemi wadowickiej, która weszła do 3. P.P. Legionów Polskich.
Wydarzenia te stały się zresztą kanwą pierwszego z dramatów ojca Stefana10.
Zestaw przedmiotów w czterech pierwszych klasach nauki był dość ubogi.
Wchodziły do niego: religia, język polski, język niemiecki (od 3 klasy), rachunki
z elementami geometrii, rysunki (od 2 klasy) i śpiew. Oceniano ponadto: zachowanie
się ucznia, jego pilność, postęp w czytaniu, postęp w pisaniu i porządek zewnętrzny ćwiczeń pisemnych (od 3 klasy). Klasyfikację przeprowadzano 4 razy w roku
szkolnym z wyjątkiem pierwszych lat wojennych (w 1914/15 – dwa razy, 1915/16
– trzy razy) obarczonych m. in. wspomnianą przerwą. W 1. klasie Mieczysław był
uczniem bardzo dobrym, z tylko jedną oceną dobrą. W klasie 2. uzyskał na koniec
roku 6 ocen dobrych, 1 bardzo dobrą i 2 dostateczne. W następnej klasie otrzymał
już 6 ocen bardzo dobrych, 4 dobre i 1 dostateczną, zaś klasę czwartą zakończył
ponownie jako uczeń bardzo dobry z jedną tylko oceną dobrą (rysunki). Przez
cały okres szkolny jego zachowanie oceniano notą najwyższą; był też chłopcem
bardzo pilnym i bardzo starannym w pisaniu. Nie udało się wykazać, że pobierał
10

S. Kotlarczyk ...Z doby dzisiejszej, Za Matkę Ojczyznę. Dwie sztuki sceniczne opatrzone komentarzem i przypisami,
Wadowice 2007, s. 65 – 103.

169

MISCELLANEA
naukę u innych nauczycieli poza księdzem Kazimierzem Rozpondem i gospodarzami klas – Zofią Pawłowską w 1. klasie oraz Janem Filkiem w kolejnych trzech.
Mimo okresu wojennego życie codzienne i kulturalne toczyło się utartymi drogami. Towarzystwo ojca ,,Jagiellonka’’ urządzało dla dzieci imprezy mikołajowe,
a w okresie Bożego Narodzenia – Jasełka. Mieczysław zarówno je oglądał, jak
i wraz ze starszym bratem Tadeuszem brał w nich udział, w rolach obsadzanych
przez dzieci jak np. pasterze. Pierwszy występ miał miejsce w roku szkolnym
1915/16. Pierwszym przedstawieniem z mówionymi rolami był Łokietek w grotach Ojcowa, w którym Mieczysław grał Władysława Łokietka, a koledzy z klasy:
Czesław Woźniak grał Kmiecia, a Wojciech Biela – Czeskiego Rycerza. Kolejnym
przedstawieniem było Betlejem Polskie odegrane w pokojach pani Czapikowej.

U źródeł wiedzy ...Venite et sumite fontis aquam
(Tibull)
W emocjach towarzyszących odzyskaniu przez Polskę niepodległości 10 letni
patriota Mieczysław zaczyna uczęszczać do doskonałego Gimnazjum Państwowego
w Wadowicach, mieszczącego się po drugiej stronie ulicy. Każdego dnia po wejściu
do szkoły witała go, wypisana na ścianie westybulu, zachęta Tibulla11 do czerpania
(w przenośni) wiedzy. Poddał się jej gorliwie i spełniał z ochotą. Wadowickie Gimnazjum chlubiło się w latach nauki Mieczysława (1918 – 1926) równie doskonałą
kadrą12 jak w latach 30-tych. Gimnazjum miało profil klasyczny, w którym nacisk
położony był na naukę języków klasycznych (np. łaciny uczono przez 8 lat po 6 godzin tygodniowo) i nowożytnych (polski, niemiecki, nadobowiązkowo francuski);
systematycznie uczono też historii, geografii i matematyki. Jako podrzędne traktowano nauki przyrodnicze (historia naturalna, fizyka i chemia). Z powyższych względów w zespole dominowali nauczyciele przedmiotów humanistycznych. Dyrektorem do roku 1924 był Jan Doroziński, nauczyciel języka greckiego i propedeutyki
filozofii, a następnie Henryk Gawor, nauczyciel wszystkich wymaganych języków,
a także matematyki i kaligrafii. W gronie nauczycielskim w tych latach znaleźli się
tak wybitni pedagodzy jak Tadeusz Niespodziański (język polski), Jan Gebhardt
11

Więcej o tym napisie patrz: J. Kotlarczyk, Albi Tibulli distichon wadowicensis (II 1. 13) czyli w poszukiwaniu
autorskiego sensu cytatu, Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny, nr 17, rok 2014, s. 197 – 211.

12

Wynika to z wykazu nauczycieli (zawartym w monografii G. Studnickiego Pierwsza wśród równych, Wadowice
1991) prowadzących w tych latach odpowiednie przedmioty figurujące na rocznych i półrocznych świadectwach
Mieczysława.
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(historia, geografia), Teofil Klima (historia, geografia), Jan Pollner (matematyka,
fizyka), Władysław Klisiewicz (języki klasyczne i polski, kultura klasyczna), Józef
Heriadin (historia naturalna, fizyka, chemia), Zygmunt Damasiewicz (języki klasyczne), Henryk Fogl (matematyka, fizyka, różne przedmioty), Kazimierz Krobicki
(język polski, kultura klasyczna), Tadeusz Sokulski (język polski i niemiecki, kultura
klasyczna), Tadeusz Szantroch (język polski, propedeutyka filozofii, śpiew), Alfred
Beer (rysunki), a także ks. dr Zygmunt Karaś, ks. Kazimierz Prażmowski, ks. Roman
Miszka (religia), Czesław Panczakiewicz (ćwiczenia cielesne), Tomasz Żywiec (język
niemiecki i polski, geografia), Jan Płonka (język niemiecki, historia), Fryderyk Hanke
(języki niemiecki i grecki, kaligrafia), Władysława Czubkówna (różne przedmioty),
Józef Roman (różne przedmioty).
W ostatnim roku pobierania nauki Gimnazjum otrzymuje za patrona imię Marcina Wadowity – sławnego Wadowiczanina, dziekana Akademii Krakowskiej, wybawiciela od śmierci arianina F. Socyna, autora dzieł teologicznych a także fundatora
instytucji społecznych w Wadowicach13.
Z zachowanych świadectw szkolnych (półrocznych i rocznych)14 Mieczysława
można odczytać jego wytrwałą pracę nad sobą. Z ucznia dobrego z pojedynczymi notami bardzo dobrymi bądź dostatecznymi (na 8 do 12 przedmiotów w klasach I – V)
do osiągnięcia statusu ucznia bardzo dobrego z pojedynczymi notami dobrymi (3 na
11 przedmiotów). Przez wszystkie osiem lat zachowanie się oceniano notą najwyższą. Mieczysław nadobowiązkowo uczył się też języka francuskiego, co odnotowano
w klasach IV i VIII. Ze świadectw można także wnioskować, że dodatkowy wpływ
na ucznia mieli gospodarze klas, dzisiaj tak zwani wychowawcy. Byli to Tadeusz
Niespodziański – kl. I, VI, VII, Fryderyk Hanke – kl. II, 1-półr., Józef Roman – kl. II,
2-półr., Henryk Fogl – kl. III, dr Tomasz Żywiec – kl. IV, 1-półr., Jan Gebhardt – kl. IV,
2 półr., Jan Doroziński – kl. V, Władysław Klisiewicz – klasa maturalna.

W terminie u Talii i Melpomeny
Lata gimnazjalne to okres wrastania w teatr i przejmowania od ojca pasji służenia tej Sztuce. Coraz częściej Mieczysław uczestniczył w życiu scenicznym zespołu
,,Jagiellonki’’. Ojciec obsadzał go w rolach drugoplanowych wystawianych sztuk, np.

13

T. Graff, Intelektualiści w otoczeniu Marcina Wadowity, w: Wadowice VII wieków historii, Kraków 209, s. 67 – 90.
Tam dalsza bibliografia patrona.

14

ZAP.

171

MISCELLANEA
Konfederat Barski w dorocznie powtarzanym widowisku Betlejem Polskie Rydla,
gdzie występował także jako tancerz drugiego koła krakowiaków. Bardziej samodzielne rozwijanie talentu umożliwił mu udział w gimnazjalnym Kółku Dramatycznym, w którym przejawił także inicjatywę reżyserską. Działalność tego kółka,
rozpoczęta w 1915 r., osłabła15 na początku lat 20-tych, ale jeszcze w roku szkolnym
1918/19 (Mieczysław jest w I klasie) daje przedstawienie Warszawianki z Eugeniuszem Solarskim (absolwent 1919, późniejszy znany aktor zawodowy). Mieczysław
wraz z kolegą Czesławem Woźniakiem, synem aktorów ,,Jagiellonki’’ (Antoniego
i Anny), uczestniczyli w tym przedstawieniu jako pomoc techniczna. Z własnych
zapisków Mieczysława16 i świadectwa Cz. Woźniaka wynika, że brali oni w latach
1924 – 26 (tj. w VI – VIII klasie) udział w przedstawieniach:
Betlejem Polskie Rydla

Wieczór Trzech Wieszczów

Kościuszko w Petersburgu Staszczyka

Legenda Wyspiańskiego

Car jedzie Zapolskiej

Zemsta A. Fredry

Obrona Częstochowy Bośniackiej-Tuszowskiej

Krzyżacy Sienkiewicza

Istnieje prawdopodobieństwo, że Mieczysław brał jeszcze przed samą maturą udział w przedstawieniach: Pod Miechowem (17 I 1926) i Wenancjusz Carnota
(19 – 20 III 1926)17 Łącznie z wystąpieniami na scenach ,,Jagiellonki’’ i teatru parafialnego brał udział w ok. 20 przedstawieniach, jak ocenia J. Ciechowicz18. Skład
Kółka Dramatycznego w latach gimnazjalnych Mieczysława w znakomitej przewadze
rekrutował się z jego koleżanek i kolegów klasowych. Zespół tworzyli: Jadwiga Komorowska, Irena Niewidowska, Józef Bylica, Leon Firczyk, Franciszek Grabowski,
Mojżesz Herschteil, Jan Jacyszyn, Franciszek Kawczak, Stefan Kublin, Mieczysław
Lewinger/Banachowski, Antoni Płonka, Stanisław Prorok i Czesław Woźniak – bez
mała połowa klasy. Kilkoro spośród nich zdobyło już pierwsze doświadczenia sceniczne w ,,Jagiellonce’’. Prócz oczywiście Mieczysława byli to – Leon Firczyk i Jan
Jacyszyn. Z roczników młodszych pojawiają się: Kazimierz Foryś, abs. 1927, Jan
Nieć, abs. 1928, Barbara Hommé, abs. 1929. Pomysły inscenizacyjne dawał Mieczy-

15

Być może związane to było z faktem, że kilkoro uczniów z wyższych klas, jak Stefan Ciembroniewicz, abs. 1920,
Marian Ćwiertniak, abs. 1920, Franciszek Pacelt, abs. 1920, Władysław Hoła, abs. 1922, Tadeusz Kotlarczyk,
abs. 1923, Stefan Radwan, abs. 1923 znalazło dla siebie w tych latach (1918 – 1923) możliwość występowania
w ,,Jagiellonce’’, por. J. Kotlarczyk, D, Mróz, Teatr familijny, passim.
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M. Kotlarczyk, Wspomnienia, Wadowice 1926 (rkps –ZAP), cyt. przez J. Ciechowicz, Dom opowieści, Gdańsk
1992, s. 144.
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sław, większość sztuk sam reżyserował i oczywiście
grał w nich główne role. Można powiedzieć, że dzięki jego zapałowi i pracy Koło Dramatyczne odżyło.
Następstwo inscenizacji w omawianym interwale
czasowym trzech lat nie jest, za wyjątkiem ostatnich
sztuk, w sposób pewny ustalone.
Najprawdopodobniej pierwszym przedstawieniem reżyserowanym przez Mieczysława było Betlejem Polskie, z postawieniem jego był już zaznajomiony w teatrze ojca. Z informacji Cz. Woźniaka
wynika, że w role Heroda i Żyda wcielił się Mieczysław, w Bartosza, Twardowskiego i Konfederata – Cz. Mieczysław w roli Kordiana
Woźniak, a charakteryzacja była dziełem Stanisława w Wieczorze Trzech Wieszczów
w teatrze gimnazjalnym
Hiczkiewicza ówczesnego charakteryzatora ,,Jagiel- w r. szkol. 1925/26.
lonki’’; sztukę wystawiono w Sali ,,Sokoła’’.
Kolejną inscenizacją Mieczysława, reżyserowaną przy pomocy ojca, był Kościuszko w Petersburgu. Obsada ról była następująca: T. Kościuszko – M. Kotlarczyk, Car – Jan Jacyszyn, Murzyn Domingo – Józef Bylica, Wielki Książę – Stefan
Moszyński, rola kobieca – Jadwiga Komorowska (prywatnie, ówczesny obiekt westchnień Miecia), ułan Bolecha – Czesław Woźniak, Szambelan – Franciszek Kawczak.
Charakteryzował S. Hiczkiewicz. Przedstawienie dawano również na scenie ,,Sokoła’’.
Nie znamy niestety obsady przedstawień Car jedzie i Obrona Częstochowy, poza
rolą ks. Kordeckiego odegraną przez Mieczysława. Zapewne młody reżyser korzystał tu również z rady ojca i kostiumów z garderoby ,,Jagiellonki’’ przy wystawieniu
drugiej sztuki.
Do największych osiągnięć Mieczysława w okresie gimnazjalnym należy wystawienie Wieczoru Trzech Wieszczów i Zemsty w VII klasie oraz role Kraka (w Legendzie) i Juranda (w Krzyżakach) w klasie VIII. Na akademie rocznicowe ku czci
naszych największych poetów lub na tzw. Wieczory Dwóch lub Trzech Wieszczów
dobierano zwykle różne fragmenty ich dzieł19. W omawianej inscenizacji Mieczysław, zgodnie ze stosowanym kanonem, posłużył się fragmentami: III cz. Dziadów
A. Mickiewicza, Kordiana J. Słowackiego i Irydiona Z. Krasińskeigo. Sądząc z obsady
w cz. 1: Gustaw/Konrad – Mieczysław Kotlarczyk, ks. Piotr – Czesław Woźniak,
Anioł – Barbara Hommówna, Szatan – Władysław Nowicki, były to zapewne: scena
w więzieniu, Wielka Improwizacja i Widzenie ks. Piotra. W cz. 2: Kordianem był
19

J. Ciechowicz, Dom... passim, s. 144.
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Mieczysław, a Niemcewiczem, przywódcą spisku – Czesław Woźniak; odegrano scenę spiskową w podziemiach katedry św. Jana i scenę w przedpokoju cara. W cz. 3:
Grek Irydion – Mieczysław – recytował wybrane fragmenty. Charakteryzacji aktorów
dokonali p. Antonina Hommé (mama Barbary) i Tadeusz Kotlarczyk.
Do wystawienia Zemsty, dającej możliwość popisu większemu zespołowi amatorów, gimnazjalne Kółko Dramatyczne było dobrze przygotowane. W sztuce wystąpili
jako: Cześnik Raptusiewicz – Józef Bylica, Rejent Milczek – Stanisław Czerwiński,
Podstolina – Irena Niewidowska, Dyndalski – świetny Leon Firczyk, Klara – śliczna
Jadwiga Komorowska, Wacław – przystojny Franciszek Grabowski, Papkin – bardzo przystojny Mieczysław Kotlarczyk, dwaj murarze – Stanisław Prorok i Mojżesz
Hersztein. W drugiej wersji inscenizacji Raptusiewicza grał Czesław Woźniak.
Założyciel Sodalicji Mariańskiej w Gimnazjum i nauczyciel religii w r. 1925/26
– ks. dr Kazimierz Prażmowski roztoczył opiekę nad Kołem Dramatycznym i przygotował z nim na scenie teatru parafialnego Sceny z Krzyżaków z Kotlarczykiem w
roli Juranda, a w ,,Sokole’’ Legendę. W tej ostatniej poza, Krakiem – Kotlarczykiem
obsadził: Czesława Woźniaka jako Gęślarza Łopucha, Józefa Bylicę jako drugiego gęślarza, a Kazimierę Kowalczykównę jako Wandę. Ładne kostiumy i dekoracje, dobra
oprawa muzyczna i efekty świetlne podniosły urok widowiska.

Wyższy stopień wtajemniczenia w literaturę
narodową
Po maturze Mieczysław stanął przed dokonaniem wyboru kierunku dalszego
kształcenia na poziomie uniwersyteckim. We wyższych klasach gimnazjum najlepsze
rezultaty uzyskiwał w nauce religii, języka polskiego, łacińskiego, kultury klasycznej
i historii. Najwyższą w klasyfikacji notę z tego ostatniego przedmiotu opatrzono na
świadectwie z VII klasy nawet uwagą: ,,ze szczególnym zamiłowaniem’’, ale tylko
jeden kierunek – polonistyka jawił się mu jako najwłaściwszy i niezbędny w realizowaniu pasji życiowej, którą kolokwialnie nazywano ,,robieniem teatru’’.
Wybrał więc studia polonistyczne na wydziale filozoficznym UJ w Krakowie
i kierunek historyczno-literacki20. Od kilku lat studia historyczne na tym wydziale odbywał starszy brat Tadeusz, który wprowadził go w życie studenckie i sprawy
bytowe w Krakowie. Obaj mieszkali w Bursie akademickiej przy ulicy Garbarskiej
7. Rozpoczęcie studiów Mieczysława zbiega się z wprowadzeniem przez Ministra
20
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Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nowego programu studiów i egzaminów na stopień magistra filozofii z dn. 26 marca 1926 r. Nakładało ono rozmaite
obowiązki i rygory, które student musiał wypełnić21. Uczęszczanie na wskazane seminaria i zdawanie kolokwiów umożliwiało zwolnienie z czesnego lub jego odroczenie,
a także otrzymanie stypendium zwrotnego. W tym ostatnim przypadku niezbędne
było spełnienie również innych wymagań. Przykładem tego jest treść wniosku o stypendium zwrotne dla Mieczysława napisane przez opiekuna Bursy.
Poświadczam niniejszym, że p. Mieczysław Kotlarczyk, student na wydziale filozoficznym U. J. i mieszkaniec Bursy Akademickiej, jest młodzieńcem pracowitym,
skromnym, a pod względem moralnym nieskazitelnym, że znajduje się w nader trudnych warunkach finansowych, że wobec licznego rodzeństwa (6-ro dzieci), a bardzo
skromnej pensji urzędniczej swojego ojca, nie może liczyć na jakąś wydatniejszą pomoc
materialną od swoich rodziców, że wobec pięknych postępów swoich w naukach (świeżo
złożył z dobrym skutkiem egzamina magisterskie), zasługuje ze wszech miar na przyznanie mu stypendium (względnie zasiłku) zwrotnego, któreby mu umożliwiło dalszą
egzystencję i kontynuowanie studiów w Krakowie.
Kraków, d. 15 października 1928r.
Prof. dr Ludwik Birkenmajer
						senior Bursy Akademickiej
Na okres studiów Mieczysława (1926 – 1931) przypadają lata świetności krakowskiej polonistyki, reprezentowanej przez najwybitniejszych wykładowców literatury
polskiej: Józefa Kallenbacha (1910 –1929), Stanisława Windakiewicza (1918 – 1934),
Ignacego Chrzanowskiego (1918 – 1933), Stefana Kołaczkowskiego (1929 – 1939)
i językoznawców Jana Łosia (do 1928), Kazimierza Nitscha (1910 – 1939), Władysława Taszyckiego (1923 – 1929), Tadeusza Lehra-Spławińskiego (1930 – 1939). Wykłady literaturoznawcze omawiały przekrojowo historię literatury polskiej, literaturę
wybranych epok i wybranych pisarzy, a także szczegółowy rozbiór niektórych ich
dzieł. Prócz nich szczególnie istotne i inspirujące ze względu na zainteresowanie Kotlarczyka, a które zaowocowały w jego pracy zawodowej, były także wykłady: S. Windakiewicza Dzieje teatru polskiego (1926/27 i 1930/31) i Romantycy polscy (1929/30);
J. Kallenbacha Dramaturgia Słowackiego (1926/27); S. Kołaczkowskiego R. Wagner
a Wyspiański (1928/29); T. Sinki Eurypides, Poezja aleksandryjska i Romans grecki
(wszystkie w 1928/29); W. Folkierskiego Teatr Calderona (1928/29); R. Dyboskiego
Literatura angielska XVI i XVII w. (1930/31); a także wykłady w języku niemieckim

21

Wszystkie dane związane z UJ czerpiemy z obszernego opracowania dokumentacyjnego: J. Dybiec, Uniwersytet
Jagielloński 1918 – 1939, Kraków 2000.
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S. Wukadinovića – Goethe und Schiller, Goethe 1805 – 1834 (oba w 1926/27) a także
Deutsche Romantik (1927/28 i 1928/29). Program uzupełniały wykłady znakomitych
specjalistów z innych dyscyplin, z zakresu historii (R. Grodecki i J. Dąbrowski),
z historii sztuki słowiańskiej (W. Molè), z filozofii (W. Rubczyński, K. Michalski,
W. Heinrich), z kulturoznawstwa (S. Kot), a także z etnografii (K. Muszyński: Ludowa
wiedza, wierzenia i doroczne obrzędy Słowian 1929/30) i z historii nauk (L. Birkenmajer: Dzieje umiejętności ścisłych 1827/28). Kotlarczyk uzupełniał też przez 2 lata
na lektoratach znajomość języka niemieckiego i francuskiego.
Studia przebiegają pomyślnie, osiem obowiązkowych egzaminów zalicza w terminach. Przygotowuje pracę magisterską na temat Śmiech w pamiętnikach Paska
i dnia 19 czerwca 1931 otrzymuje stopień magistra filozofii. Zaliczył też uniwersyteckie studium pedagogiczne i po odbyciu praktyki nauczycielskiej w ponadelementarnych szkołach w Wadowicach (Koedukacyjna Miejska Szkoła Handlowa
i prywatne Gimnazjum OO. Karmelitów Bosych, obie w latach 1929 - 32) i zdaniu
państwowego egzaminu na nauczyciela szkół średnich z wynikiem dobrym uzyskał
,,kwalifikacje zawodowe do nauczania filologii polskiej jako przedmiotu głównego
w szkołach średnich ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich państwowych
i prywatnych w języku wykładowym polskim’’ (dyplom z dnia 24 maja 1933).
Czas studiowania w Krakowie to dla Mieczysława ogromna szansa korzystania z teatrów (najczęściej na ,,jaskółce’’) i brania udziału w różnych imprezach artystycznych a także w ich organizowaniu. Przypuszczamy, że należał
do Koła Polonistów Słuchaczów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a wiemy, że był
członkiem Akademickiej Drużyny Harcerskiej ,,Watra’’22. Najbardziej czynnie
uczestniczył w regionalnym Akademickim Kole Wadowiczan przy UJ (AKW).
Koło to, powstałe w 1924 r.23, dostawało się okresowo pod zarząd (wybierany
zwykle co roku) Kotlarczyków: w 1924/25 skarbnikiem był Tadeusz Kotlarczyk,
a w 1925/26 v-ce prezesem; w pierwszym półroczu 1928 r. i w 1928/29 prezesem był Mieczysław Kotlarczyk, w 1932/33 kierownikiem sekcji imprez – Stefan
Kotlarczyk, a w 1935/36 prezesem Antoni Kotlarczyk. Kuratorami byli profesorowie związani z Wadowicami i pracujący na wydziale lekarskim UJ: do r. 1935
– prof. Jan Olbrycht , a po nim prof. Jan Miodoński. Głównym zadaniem kół
była samopomoc. Zebrane ze składek, a także z organizowanych rozmaitych
imprez (zabawy, festyny, herbatki towarzyskie, zbiórki, przedstawienia) fundusze były rozdzielane w formie pożyczek niezamożnym członkom. Do innych zadań należało prowadzenie działań kulturotwórczych w macierzystych miastach.
22

J. Dybiec, Uniwersytet... passim, s. 352.
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Wadowiccy akademicy na deskach scenicznych
Student IV roku i Prezes Koła Mieczysław Kotlarczyk postanowił wykorzystać członków AKW, w którym znaleźli się m. in. amatorzy z gimnazjalnego Kółka
Dramatycznego do systematycznego dawania przedstawień na terenie Wadowic.
Działanie to byłoby realizacją obu ww. celów statutowych. Oczywiście obsadę tego
kółka amatorskiego stanowili nie tylko akademicy (w tym głównie absolwenci z roku
1926), ale także młodzi amatorzy z teatru ,,Jagiellonka’’ (np. Rozalia Szklarzówna,
czy absolwentki Gimnazjum Żeńskiego).
Pierwszym przedstawieniem zespołu AKW reżyserowanym, zresztą jak wszystkie następne, przez Mieczysława Kotlarczyka były Grube ryby Bałuckiego przygotowywane już w roku 1929. W roli Dziadka Ciaputkiewicza wystąpił Mieczysław,
Kapitalisty Wistowskiego – Czesław Woźniak, a Radcy Pagatowicza – Władysław Nowicki. Przedstawienie odbyło
się w Sali ,,Sokoła’’ i cieszyło
się dużym powodzeniem.
Następną pozycją repertuaru
w roku 1930 było Zaczarowane koło Rydla. Diabłami byli:
M. Kotlarczyk jako Kusy i M.
Goldberger (abs. 1928) jako
Boruta, Jaśka grał p. Kajtoch,
a Maciusia – Stefan Kotlarczyk
(abs. 1928). W piątą rocznicę
śmierci Stefana Żeromskiego,
na uroczystym wieczorze mu Obsada spektaklu Wicek i Wacek wystawionego przez
Akademickie Koło Wadowiczan. Siedzą na ziemi od
poświęconym, wystawiono lewej: W. Nowicki, C. Woźniak, M. Kotlarczyk; siedzą
w ,,Sokole’’ Różę Żeromskiego: na krzesłach: M. Danyszówna, H. Tomczykiewiczówna,
Lewinger, W. Ciembroniewiczówna, C. Kamińska; stoją:
przywódcę buntu Jana Czaro- M.
K. Foryś, M. Durda, J. Nieć, S. Kublin.
wica grał M. Kotlarczyk, działacza Osta – Czesław Woźniak, Naczelnikiem Urzędu Śledczego był Marian Durda
(abs. 1928), a więźniem Stefan Kotlarczyk; charakteryzator – Stanisław Hiczkiewicz.
Duży rozgłos przyniosło wystawienie sztuki Z. Przybylskiego Wicek i Wacek.
W główne postacie wcielili się M. Kotlarczyk w Wicka, Władysław Nowicki w Wacka,
Czesław Woźniak w Ojca Klepackiego. Pozostałe role męskie obsadzili także akademicy z kilku roczników, zaś kobiece absolwentki Seminarium Nauczycielskiego
lub uczennice Gimnazjum, m. in. Czesława Kamieńska jako Marysia, a także dwie
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amatorki z ,,Jagiellonki’’ – Władysława Ciembroniewiczówna i Helena Tomczykiewiczówna. Charakteryzacja była dziełem S. Hiczkiewicza. W recenzji
zamieszczonej w krakowskim IKC wyróżniono grę
aktorów trzech głównych ról.
W repertuarze AKW znalazła się także składanka humoresek Wieczór humoru – wieczór konania.
W pierwszym dialogu Kopernik z pijakiem wystąpili
w tej kolejności Stefan Kublin i Czesław Woźniak,
w monologu Wojtek Fujara w Tijatronie (najprawdopodobniej autorstwa Stefana Kotlarczyka seniora24)
popisywał się Czesław Woźniak. Z przedstawieniem
tym połączono w kronice zabawną anegdotę. Oto
Jadwiga Komorowska,
aktorka Gimnazjalnego Kółka
kiedy grupa przedstawicieli Koła zgłosiła się do dyDramatycznego.
rektora Gimnazjum H. Gawora z prośbą o wyrażenie
zgody na wywieszenie afisza ten, po zapoznaniu się
z tytułem, odpowiedział niby poważnie, tłumiąc śmiech: ,,Panowie! Ja nie mogę
pozwolić, by uczniowie konali na waszym przedstawieniu.’’.
Najprawdopodobniej na tym przedstawieniu kończy się seria inscenizacji podejmowanych przez zespół AKW. Istnieje uzasadniona wątpliwość czy należy z jego
działalnością łączyć przedstawienie Zemsty Fredry, na co zdają się wskazywać daty:
30 grudnia 1930 i 1931 podane przy zdjęciach obsady przedstawienia, otrzymanych
od amatorki S. Bylicówny (Kronika Duża s. 72) . Wątpliwości te budzi zarówno całkowicie odmienny skład aktorski (z zespołu AKW weszli do niego jedynie Mieczysław
i Antoni Kotlarczykowie), prawie identyczny z zespołem późniejszego Amatorskiego
Teatru Powszechnego (ATP), jak i powtórne umieszczenie tych zdjęć na stronie poświęconej już działalności ATP w latach 1932 – 33 (Kronika Duża s. 105)
Mieczysław Kotlarczyk, podejmując pracę pedagogiczną na ostatnich latach
swych studiów w średnich szkołach Wadowic, nie omieszkał organizować w nich
przedstawień z pomocą swoich uczniów. W Gimnazjum OO. Karmelitów wyreżyserował w roku 1930 Oto dzień chwały Reuttowej w rocznicę powstania wielkopolskiego, a w roku następnym i też w tą rocznicę wystawił w ,,Sokole’’ Ostatni sen
naczelnika L. Żypowskiego25. W tym też okresie, prawdopodobnie z uczniami Szkoły
Handlowej, przygotował też dwie inscenizacje – Wenancjusza M. Carnota i Syna
24

S. Kotlarczyk, Cztery monologi sceniczne, Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny nr 11, rok 2008, s. 170
– 185.
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Marnotrawnego J. Furmanowej. Musimy pamiętać, że w tym czasie w Wadowicach
działało wiele zespołów i grup amatorskich przy: Collegium Marianum Pallotynów,
Stowarzyszeniu świętej Zyty, Wadowickim 12pp26, jak i Gimnazjalne Kółko Dramatyczne i in. Z tym ostatnim, we współdziałaniu z grupą dziewcząt z Gimnazjum Żeńskiego, zostało przygotowane przedstawienie Pieśń Świętojańska o Sobótce na placu
za Bursą 18 czerwca 1930 r., w 400-setną rocznicę urodzin Jana Kochanowskiego.
Wprawdzie z pomysłem wystąpił prof. gimn. T. Szantroch, a widowisko opracował
J. Titz, to inscenizację tą konsultował Mieczysław Kotlarczyk27.

,,Robimy stały teatr’’...
Fabulam dare necesse est...
Opisana wyżej pasja do sztuki scenicznej Mieczysława Kotlarczyka przeradza się w życiowy cel. Oddaje to wiernie nasza parafraza znanego łacińskiego
powiedzenia ,,Navigare necesse est’’ (Żeglowanie jest
koniecznością) oznaczająca w zacytowanym motto:
,,inscenizowanie (czyli ,,robienie teatru’’ jak mówiło
się w Wadowicach) jest koniecznością’’.
Po uzyskaniu stopnia magistra, co oznaczało
opuszczenie AKW, i po śmierci ojca, Mieczysław po- Mieczysław Kotlarczyk,
założyciel Amatorskiego Teatru
stanowił powołać nowy, stały teatr aktorski. Mógł liczyć Powszechnego w Wadowicach.
na współpracę ,,osieroconych’’ artystów ,,Jagiellonki’’,
kilku nauczycieli szkół wadowickich, w tym swoich kolegów ze szkół średnich, a także rozmiłowanych w teatrze absolwentów i uczniów klas wyższych obu gimnazjów
- męskiego i żeńskiego, a także seminarium nauczycielskiego. Po przedyskutowaniu
założeń, środków i celów w bliskiej sobie grupie aktywnych amatorów28, zwołano
wszystkich zainteresowanych kulturą mieszkańców Wadowic na zebranie informacyjno-organizacyjne w ,,Sokole’’, przy którym miał powstać ich teatr. Zachował się
w rękopisie (ZAP) tekst wystąpienia Mieczysława, którego fragmenty zamieszczamy
poniżej (zachowując pisownię sprzed 1936 r.).
26

Serię inscenizacji zespołu wojskowego reżyserował wg. Kroniki Dużej Stefan Kotlarczyk sen. Przedstawienia
odbywały się w budynku na zewnątrz koszar.

27

List J. Titza do J. Mrozowej, Kronika Duża, s. 100.

28

Do grupy tej na pewno należeli: S. Drobnik, S. Radwan, J. Gondek, R. Wójcik, T. Braś, Cz. Woźniak, M. Babińska,
A. Bandołówna, i oczywiście siostra Janina i brat Stefan.
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Przemiłe zgromadzenie
Przedewszystkim imieniem Komitetu muszę gorąco podziękować wszystkim zebranym za łaskawe i tak liczne przybycie. Naprawdę cieszyć się tylko wypada, że znajduje
w Wadowicach tak znaczące zrozumienie ta sama instytucja, która teraz przechodzi
tak znaczny... kryzys. Widać, że chęci jest wiele, chodzi tylko o to, ażeby te chęci dobrze
zorganizować i jak najwięcej wyzyskać. (...) Dziwić się należy, że tak długo nie pomyśleliśmy o własnym, że się tak wyrażę, losie, podczas kiedy to uczyniły już o wiele dawniej
inne prowincjonalne miasteczka jak Nowy Sącz, czy nasza sąsiadka Kalwarja. Popatrzyć jak tam wszystko razem, ramię przy ramieniu pracuje dla dobra sztuki, jak tam
wszystko jest zorganizowane i jak tam zawsze pełna sala – a popatrzcie na Wadowice,
to aż złość i wstyd człowieka bierze! Komitet podpisany na zaproszeniach, które państwo otrzymaliście (...) to poprostu ludzie, (...) którzy postanowili działać, czyli zrzeszyć
wszystkich amatorów sztuki scenicznej na terenie Wadowic, nie tylko amatorów – aktorów, ale amatorów – muzyków, śpiewaków, malarzy itd. itd. Zrzeszenie to ma ułatwić
pracę wszystkim miłośnikom sceny w jednym kole amatorskim, demokratycznym, to
znaczy grupującym się bez wyjątku z wszystkich warstw. I tak jest na zaproszeniach.
Naturalnie są jeszcze i inne cele (...): po pierwsze ...umożliwić... teatrzykowi granie
różnych sztuk, a i takich nawet gdzie by trzeba było i kilkudziesięciu osób, następnie
starać się utrzymywać widowiska na odpowiednim poziomie przez kulturalny i literacki
repertuar oraz przez możliwość wyboru sił lepszych (...) z grona większego, i wreszcie
po trzecie, celem teatru będzie zdobycie sobie stałej a silnej frekwencji na widowni, oraz
wychowanie sobie stałej publiczności teatralnej, rekrutującej się z warstw wszystkich.
Sądzę, że (...) nasz ,,Teatr Powszechny’’ będzie zrzeszeniem (...) sympatyków (...).
mgr Mieczysław Kotlarczyk, Wadowice 14.XI 31
W kilka dni potem powstaje formalnie Amatorski Teatr Powszechny przy Towarzystwie Gimnastycznym ,,Sokół’’ w Wadowicach.
W Kronikach odnotowano 18 tytułów inscenizacji, niestety jedynie w kilku przypadkach mają one dokładną metrykę czasową. W większości możemy zaszeregować
je do rocznych lub kilkuletnich przedziałów czasowych na podstawie udziału w obsadach osób, których czas pobytu w Wadowicach jest znany. Co do paru tytułów nawet
szerokich okresów nie udało się ustalić. Za najbardziej dotkliwe należy uznać brak
możliwości ustalenia listy wszystkich inscenizacji, dokonanych przez Mieczysława
w czasie trwania ATP, które Ciechowicz29 określa na około 40. Podane obsady również są niepełne i najczęściej ograniczone do kilku głównych ról. To z kolei powoduje,
29
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że przedstawiona niżej lista amatorów ATP również jest niepełna. Daje ona jednak
dość dobre odwzorowanie rodzaju i stopnia doświadczenia grup amatorów w zespole
ATP. Są to byli aktorzy ,,Jagiellonki’’ (11 aktorów, nazwiska wytłuszczone) i AKW
(6 aktorów), ale przede wszystkim absolwenci gimnazjów wadowickich (męskiego
i żeńskiego w tym akademicy) oraz seminarium nauczycielskiego (w znanych przypadkach nazwiska podkreślone), łącznie ok. 20 osób. Należy także dodać, że do niektórych inscenizacji zaproszono studentów z gimnazjów (6 osób, nazwiska kursywą).
A oto te zestawienia amatorów-aktorów i wystawionych sztuk afiliowanych do ATP.

Aktorzy ATP
Babińska Maryla abs. 1931
Banach Bruno abs. gim. 1930
Bandołówna Antonina
Bandołówna Stefa
Braś Tadeusz nauczyciel
Bylicówna Karolina abs. 1931
Bylicówna Stanisława abs. 1931
Ciapkiewicz
Datkówna Jadwiga
Dobrowolski (lub – owski) Władysław
Drobnik Stanisław nauczyciel
Foryś Kazimierz abs. 1927
Gałuszka Jan
Gaweł Kazimierz abs. 1939
Gärtner Kazimierz abs. 1929
Gärtnerówna Halina
Goldberger Maurycy abs. 1928
Gołuchowska Bronisława
Gołuchowska Stanisława
Gondek Józef abs. 1923, nauczyciel
Grębosz Antoni abs. 1928
Hiczkiewicz Stanisław, fryzjer
Hołojewski Czesław, restaurator
Hommè Barbara abs. 1929, farmaceutka
Huberówna-Nowakowa Maria, nauczyciel
Jasińska Helena

Kamiński Franciszek
Karpiński Witold abs. 1938
Korzeń Franciszek abs. 1930
Kotlarczyk Antoni abs. 1932
Kotlarczyk Mieczysław abs. 1926
Kotlarczyk Stefan abs. 1928
Kotlarczykówna Janina abs. 1931
Kuczkowski Mikołaj abs. 1929
Młodzianowski
Mydlarzówna Janina
Nieciówna Helena abs. 1931
Nowak Jerzy abs. 1931
Nowicki Władysław abs. 1926
Pacelt Leopold, kupiec
Pasterz Edmund, farmaceuta
Poznecki Jan
Radwan Stefan abs. 1923, nauczyciel
Strózik Józef
Tarczałowicz
Targosz Stefan abs. 1932
Siłkowski Zbigniew abs. 1938
WOJTYŁA KAROL abs. 1938
Woźniak Czesław abs. 1926, prawnik
Wójcik Rudolf
Zadorecki Eugeniusz abs. 1937
Zagórska Janina, nauczycielka
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Kaczor Józef, urzędnik
Kaczyńska Stanisława
Kamińska Irena

Zając
Żakówna Janina
Żakówna Kazimiera, abs. 1938

Inscenizacje w ATP i inne z udziałem członków ATP

1932

1933

Betlejem Polskie, 4 I 1932
Zemsta, I – VIII 1932
Jarmark Małżeński
Romantyczni, IX 1932
Achilleis 4 XII 1932
Pan Tadeusz
Roztworza profesora Pyłka
Spadkobierca
Uciekła mi przepióreczka
Chata za wsią

1934 - 1936

Brak daty
1937
1938

Mazepa
Krąg Interesów
Sublokatorka
Sułkowski, 3 V 1936
Krakus
R. H. Inżynier
Róża (wg J. Ciechowicza)
Balladyna II 1937
Kordian 3 V 1937
Judasz z Kariothu, wiosna 1938

Pierwszym przedstawieniem ATP było, motywowane okresem rozpoczęcia oficjalnej działalności (21 listopada 1931), Betlejem Polskie Rydla. Premiera odbyła się
4 stycznia 1932 r. Reżyserował oczywiście, jak i wszystkie następne sztuki ATP – Mieczysław Kotlarczyk. Bardzo efektowne dekoracje sporządził S. Drobnik, charakteryzował,
jak przeważnie, S. Hiczkiewicz. Osoby w akcie I Pasterze: Maciek – S. Radwan, Stach
– Tarczałowicz, Bartosz – J. Strózik, a także: W. Dobrowolski, K. Gärtner, Młodzianowski, L. Pacelt, J. Poznecki, S. Targosz, R. Wójcik; Anioł Zwiastujący – Helena Jasińska,
Chóry Anielskie: M. Babińska, S. Bandołówna, J. Kotlarczykówna, H. Nieciówna i inne
uczennice sem. naucz. W akcie II U Heroda: Herod – M. Kotlarczyk, Kanclerz – A. Grębosz, Podskarbi – Ciapkiewicz, Marszałek – M. Kuczkowski, Arcykapłan – J. Poznecki,
Szatan – W. Dobrowolski (w innej wersji S. Radwan), Śmierć – Zając, żona Heroda –
J. Zagórska. Lalki w szopce przed kurtyną jako interludium: Żyd – Tarczałowicz, Pan
Twardowski – R. Wójcik, Dziadek – E. Pasterz. Mieczysław Kotlarczyk wprowadził tu
również postać Grajka śpiewającego żartobliwą piosenkę Kaczka pstra pięknie gra, którą
wykonywał Cz. Hołojewski wielokrotnie wcześniej w Betlejem, granym w ,,Jagiellonce’’.
Utwór ten bardzo podobał się publiczności, zacytujemy tu 3 zwrotki:
1. Kaczka pstra dziatki ma.
Siedzi sobie na kamieniu,
trzyma dudki na ramieniu
Kwa. Kwa. Kwa – pięknie gra
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4. Słowiczek, muzyczek
gdy się głosem popisuje,
wesele światu zwiastuje
Ciech, ciech, ciech - zwiastuje

5. Skowronek, jak dzwonek,
gdy się do nieba podnosi
o kolędę pięknie prosi
fir, fir, fir – tak prosi
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W akcie III Żłóbek: Matka Boska – A. Bandołówna, Kazimierz Wielki – Ciapkiewicz, Władysław
Jagiełło – J. Kaczor, Jan Sobieski – Młodzianowski,
Husarz – L. Pacelt, Konfederat Barski – M. Kuczkowski, Kosynier – R. Wójcik, Legionista – A. Grębosz, Ułan z 1831 – Tarczałowicz, Powstaniec
z 1863 – M. Kotlarczyk, Unita – F. Korzeń, Obrońca
Lwowa – W. Dąbrowski.
Zwyczajem przejętym z ,,Jagiellonki’’ tańczono też skocznego krakowiaka w 4 parach: pierwsza para: Maryla Babińska i Stefan Radwan (oceniona najwyżej), druga para: Karolina Bylicówna
lub Janina Kotlarczykówna i Jerzy Nowak, trzecia:
Halina Gärtnerówna i Kazimierz Foryś, czwarta: Stanisława Bylicówna i Franciszek Kamiński.
W opinii Stefana Kotlarczyka: brat Mieczysław Mieczysław Kotlarczyk w roli Heroda
Betlejem polskim, w premierowym
,,reżyserował z wielką dozą inteligencji (...) prze- w
przedstawieniu ATP.
łamując wszelki szablon dotychczasowy, zinterpretował rolę Heroda doskonale, wprost artystycznie. Całość podobała się wszystkim
(..., choć były niektóre usterki, jak na przykład chóry). Wiele rutyny objawiła p. Antonina Bandołówna, która także ślicznie – uroczo wyglądała.’’ Reflektory oświetlające
punktowo czerwonym światłem na zmianę to Heroda to Szatana przy zaciemnionej
scenie robiły wielkie wrażenie. Interludium szopkowe wniosło radosną atmosferę
miejscowego zwyczaju ludowego.
Pamiętając o omówionej wcześniej niejasności metryki, za następną inscenizację
tego pierwszego sezonu ATP (I – VIII 1932) będziemy uważać Zemstę. Utwierdza
nas w tym stwierdzenie zawarte w liście Stanisławy Bylicówny z sierpnia 1981 do
J. Mrozowej30: ,,Będąc już po maturze, zostałam zaproszona do utworzonego przez
Mietka Amatorskiego Zespołu Teatralnego i tam grałam wspólnie z Mietkiem w 2ch
sztukach – w ,,Zemście’’ Fredry i w ,,Romantycznych’’ Rostanda, jak również w ,,Jarmarku małżeńskim’’ reżyserowanym przez Mietka.’’
Realizację Zemsty uznajemy za wybitny wkład Mieczysława w budowanie swojego repertuaru wysokiego lotu. W szczegółach obsada Zemsty wyglądała następująco:
Rejentem Milczkiem był Stefan Radwan, Cześnikiem Raptusiewiczem – Rudolf Wójcik, Podstoliną – Maria Huberówna-Nowakowa na zmianę z Ireną Niewidowską, Pap30

J. Mrozowa Duża Kronika, s. 98.
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kinem – M. Kotlarczyk, Klarą
– Stanisława Bylicowna, Wacławem – Stanisław Drobnik,
kolega Mieczysława ze Szkoły
Handlowej, Dyndalskim – Józef
Gondek, Murarzem Pierwszym
– Antoni Kotlarczyk, Drugim
– Tadeusz Braś. Charakteryzatorem był S. Hiczkiewicz,
kostiumy wypożyczono z TeGrupa założycielska Amatorskiego Teatru Powszechnego
atru Starego w Krakowie, graw parku, po premierze Betlejem 4 stycznia 1932. Stoją od
no w ,,Sokole’’. Przedstawienie
lewej: S. Kotlarczyk jun., A Bandołówna, M. Babińska,
odniosło duży sukces i zespół
S. Radwan, J. Kotlarczykówna, M. Kotlarczyk, S. Drobnik.
wyjeżdżał z nim na gościnne
występy do sąsiednich miast – Andrychowa, Kęt, Żywca, Suchej i Kalwarii Zebrzydowskiej.
Najprawdopodobniej ten pierwszy sezon kończy Jarmark małżeński ze Stanisławą Bylicówną w głównej roli. Niestety nie znamy pozostałej obsady sztuki.
Na otwarcie nowego sezonu teatralnego 1932/33 ATP wystawił komedię Romantyczni. Główne role obsadzili: Stanisława Bylicówna – Sylwetta i Mieczysław Kotlarczyk – Percinett, w rolach Straforela, Bergamina i Pasquinota – Edmunt Pasterz, Stefan
Radwan i Rudolf Wójcik (brak identyfikacji z postaciami),
a rolę Notariusza – Józef Gondek, o kostiumy zadbała Maryla Babińska.
Świetnie rozpoczęty pierwszy rok istnienia ATP zakończył się równie efektownie przedstawieniem Achilleis, danego z okazji 25-letniej rocznicy śmierci autora dramatu. Zapowiadał go zachowany do dziś i wielokrotnie
reprodukowany plakat31. Przy współudziale młodzieży
gimnazjum męskiego i żeńskiego sztukę wystawiono
4 grudnia 1932r. Dekoracje wykonał wadowicki artysta
rzeźbiarz i malarz Wincenty Bałys, a ilustrację muzyczMaryla Babińska,
kostiumolog, dekorator,
ną opracował Jan Kaczyński, miejscowy organista i nachoreograf, tancerka
uczyciel śpiewu. Nie wiemy ile, ani które spośród ok. 40
i aktorka wielu zespołów
dramatis personae wybrał do przedstawienia Mieczysław.
teatralnych w Wadowicach.
31
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Obsada Zemsty na scenie po spektaklu. Od lewej stoją: M. Kotlarczyk, R. Wójcik, NN, M. HuberNowakowa, NN, poniżej T. Braś, S. Radwan, S. Bylicówna, NN, S. Drobnik, J. Gondek.

Z faktu powołania młodzieży można wnioskować, że postaci tych pojawiło się wiele.
Główną rolę sugestywnie odegrał reżyser Mieczysław Kotlarczyk, a słowo wprowadzające wypowiadała Janina Kotlarczykówna. Ewolucje taneczne opracowały M. Babińska
i J. Kotlarczykówna, a wykonały je razem z J. Mydlarzówną. Kostiumy dla swoich dzieci
uszyła Maria Kotlarczykowa, wdowa po założycielu ,,Jagiellonki’’. ,,Piękne tańce (...)
Piękne dekoracje – światła – muzyka, piękna gra aktorów wzbudzały na widowni (...)
ogromny entuzjazm” (Duża Kronika).
Drugi rok kalendarzowy – 1932 – trwania teatru
przynosi również podziwiane
widowiska. Najbardziej oklaskiwanym był Pan Tadeusz.
W barwnym wieloosobowym spektaklu wzięli udział
wypróbowani aktorzy ATP:
S. Radwan jako tytułowy bohater, S. Drobnik – Hrabia,
M. Kotlarczyk – Ks. Robak,
R. Wójcik – Gerwazy, J. Gondek – Protazy, S. Hiczkiewicz Pozowanie na scenie po przedstawieniu Romantyczni.
Stoją od lewej: E. Pasterz, kostiumolog M. Babińska,
– Jankiel. W rolach kobiecych S. Radwan, R. Wójcik (w cieniu), J. Gondek. Siedzą:
wystąpiły: M. Huberówna S. Bylicówna i M. Kotlarczyk.
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ATP. Obsada Pana Tadeusza na scenie „Sokoła”. Siedzą od lewej: R. Wójcik i J. Gondek; stoją:
S. Hiczkiewicz, NN, M. Babińska, nad nią T. Braś, poniżej S. Drobnik, M. Kotlarczyk, NN,
J. Żakówna, S. Radwan (w czapce ułańskiej), M. Huber-Nowakowa, nad nią J. Kotlarczykówna,
na prawo od niej J. Gałuszka, obok S. Kaczyńska. Pozostałe osoby nierozpoznane.

-Nowakowa jako Telimena, potem S. Gołuchowska, a jako Zosia – J. Żakówna. W role
dziewcząt wcieliły się: M. Babińska, J. Kotlarczykówna i S. Kaczyńska. W mniejszych
rolach wystąpiło szereg amatorów, wśród których znaleźli się m. in. S. Kaczyńska,
T. Braś, J. Gałuszka. Nie odnotowano nazwiska aktora grającego Sędziego. Na zachowanych zdjęciach widać, że na scenie zespół grający Pana Tadeusza liczył 25 osób
czyli był liczniejszy od grona wyżej wymienionych postaci.
W roku akademickim 1933/34 J. Gondek rozpoczyna studia32 na wydziale rolniczym UJ. W związku z tym, sztuka z jego udziałem, o której wspomina w liście
do J. Mrozowej: Roztworza profesora Pyłka była najprawdopodobniej wystawiana
przez Mieczysława w ATP przed wakacjami 1933 r. Wiemy o niej z ww. listu jedynie,
że tytułową rolę Profesora grał właśnie J. Gondek.
W roku 1933 miała przypuszczalnie miejsce inscenizacja sztuki Spadkobierca.
W roli tytułowej wystąpił bardzo sympatyczny i doświadczony aktor J. Kaczor, Harcerkę grała J. Kotlarczykówna, a Studenta – B. Banach, który zachwycił widownię
swoją urodą. Jako Matka wystąpiła I. Kamińska, a jako Babunia – B. Gołuchowska.
Dekoracje przygotowali S. Drobnik, M. Babińska i J. Kotlarczykówna. Charakteryzacja i reżyseria jak zawsze.
32
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M. Burghardt33 wiąże z działalnością ATP także inscenizację Grubych ryb wykonaną przez gimnazjalne Koło Dramatyczne dn. 22 lutego 193334. Takie wspólne organizowanie przedstawień było jak widzieliśmy praktykowane, ale w tym przypadku,
wobec braku jakichkolwiek dowodów czy wskazówek, nie włączamy tej inscenizacji
do działalności ATP.
Przypominamy, że na koniec omówionego płodnego okresu działania w ATP
przypada egzamin państwowy Mieczysława na nauczyciela szkół średnich, po którym otrzymuje posadę polonisty w Collegium Marianum Pallotynów na Kopcu (1933
– 1935), gdzie w tym czasie naucza historii jego brat, Tadeusz. Będzie tam nie tylko
uczył – „wykłady z języka polskiego prowadził bardzo sumiennie i z pasją” – ale oczywiście stymulowany koniecznością ,,robienia teatru’’ zawsze i wszędzie – „zorganizował
kółko dramatyczne, które wystawiało sztuki sceniczne z pięknej naszej polskiej literatury...”, ,,Pomagał nam uczniom w wystawianiu Jasełek...’’, ,,Prowadził recytację...’’ (cytaty
ks. S. Uramowskiego z rozmowy z majorem Janem Mrozem, zanotowanej w Kronice).
Kolejna seria inscenizacji może być omówiona jedynie w szerszym etapie działalności ATP, obejmującym sezony teatralne: 1933/34, 1934/35 i niecały sezon 1935/36.
Kolejność omawiania premier jest zatem luźno związana ze szczegółową chronologią.
Po raz pierwszy Mieczysław sięga po utwór swego ulubionego autora Juliusza Słowackiego – dramat Mazepa, prawdopodobnie w 95 rocznicę ukazania się go w druku,
tj. w roku 1934. Sam wciela się w rolę tytułową, mając za partnerkę doświadczoną
aktorkę ,,Jagiellonki’’ S. Gołuchowską w roli Amelii. Autorem dekoracji był S. Drobnik (przed opuszczeniem Wadowic), albo raczej W. Bałys.
Niejasna jest data wystawienia sztuki Uciekła mi przepióreczka. J. Mrozowa
umieściła ją w okresie 1932 – 33, natomiast M. Burghardt wiąże tą inscenizację
z informacją zawartą w archiwum AKW UJ o wystawieniu tej sztuki przez Koło
30 grudnia 1935 w ,,Sokole’’ w 10 rocznicę śmierci autora35. Dodajmy, że w tym
czasie prezesem AKW był Antoni Kotlarczyk, co uprawdopodobniałoby tą metrykę.
Ta interpretacja prowadzi jednak do pewnej konfuzji36, więc jej nie przyjmujemy.
33

M. Burghardt, Wadowickie... passim, s. 307.
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G. Studnicki, Pierwsza... passim, s. 221.
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Otóż z wymienionych akt dowiadujemy się, że przedstawienie przyniosło dochód Kołu, 80, 30 zł. Należałoby zatem
wyjaśnić zasady podziału dochodu między ewentualnego patrona przedstawienia czyli AKW, a faktycznego wykonawcę sztuki czyli ATP. Warto dodać, że w grudniu 1935, grająca przecież główną rolę w przedstawieniu ATP Grube
ryby B. Hommè już od przeszło roku nie była członkiem AKW. Z kolejnej informacji archiwalnej dowiadujemy się,
że wcześniej tj. 1 stycznie 1935 AKW wystawiło w ,,Sokole’’ Jarmark małżeński z czego uzyskało dochód 130 zł.
Nie wydaje się by można było to przedstawienie utożsamiać z opisaną wcześniej inscenizacją Jarmarku z udziałem
S. Bylicówny, bowiem jej w 1935 r. już w Wadowicach nie było. Z rozważań tych nasuwa się raczej wniosek iż obie
sztuki były wystawiane niezależnie przez AKW i ATP w odstępie ok. 2 lat w każdym zespole.
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Obsada omawianej sztuki była
następująca: Dorotą Smugoniową
– piękna B. Hommè, Smugoniem –
R. Wójcik, Przełęckim – M. Kotlarczyk,
Księżniczką – J. Kotlarczykówna. Dekoracje przygotowali: S. Drobnik z M.
Babińską i J. Kotlarczykówną jako pomocnicami. Charakteryzacji dokonali: A. Hommè i S. Hiczkiewicz. Panie
miały piękne kostiumy.
Scena z Mazepy. Grają M. Kotlarczyk
W tych latach Mieczysław przei S. Gołuchowska.
prowadził i wystawił własną adaptację
powieści Chata za wsią. Odnotowano jedynie, że w roli Tumrego wystąpił M. Kotlarczyk zaś Młynarzem był J. Kaczor.
Jako jedną z ważnych pozycji w repertuarze Mieczysław zaproponował klasyczną
farsę noblisty i odnowiciela teatru hiszpańskiego – Jacinta Benevente: Krąg Interesów. Bohaterami w niej są lalki postaci z włoskiej Comedii dell’arte, wcielające się
w ludzi. Imiona wielu tych postaci weszły na trwałe do języka wielu narodów europejskich – Arlekin (sprytny i zakochany sługa), Kolombina (wesoła służąca, ukochana
Arlekina), Pantalone (zakochany starzec), Poliszynel (złośliwy garbus) i inne.
Mieczysław chciał przybliżyć społeczności wadowickiej ten bardzo znaczący
historycznie rodzaj produkcji teatralnej. Niestety nie znamy obsady sztuki, liczącej
z górą 25 postaci, a informacje o tej inscenizacji czerpiemy z innego źródła37. Zachowało się też w materiałach jego własne opracowanie prologu sztuki.
Krąg Interesów Prolog napisany przez M. Kotlarczyka:
Widzem dziwnego widowiska będziesz!
Gromadka kukieł z jarmarcznej budy żarta tęsknotą ku życiu człeczemu,
przyszła na scenę!
Za moment ożyje!
Pobrzękiwać w niej będzie dzwoneczkami błazeńska czapka. Dalekie echo tych czasów
kiedy igrace, wędrowne rybałty, zwykle w czas jarmarków, odpustów, po rynkach miast i
miasteczek, zadziwionym masom stroili swawolne farsy i ludyczne krotochwile.
Gra lalek to będzie ucieszna i złudna - nie jakieś odbicie życia!
Gra masek z papieru i Lalek na nitkach
37
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i gałgankowych marionetek... i pionków na szachownicy
w kręgu interesów splątanych!!!
Gra! Igrców w błędnym kuglarskim kole granie! Granie i nic więcej
Przekreślamy naturalizm wszakże to tylko ułuda
Tu wrzechwładnie panuje najcudowniejsza złuda.
W nią wierzycie!
W złudę rampy, kulis i kurtyny!
- a czyny
tu zwołane
tu zdziałane
tu ukochane
tu przecierpiane
to są nasze czyny
- a piękno złudy
od prawdy niemniejsze
- wszakże je określono
„To co najważniejsze”!
„Świat postarzał się już tak, że ledwo mamrocze. Ale sztuka nie może rezygnować i niechciałaby się starzeć! Aby się wydać dziecinną udaje dziecięcy szczebiot.’’
Patrzcie więc, jak te lalki będą się starały zabawić was dzisiaj swymi dzieciństwami.
Światła, światła, precz tremy! Zaczynamy!
Być może istniał jakiś związek między tym przedstawieniem, a ozdobieniem
mieszkania M. Babińskiej, które pierwszy z nas, jako mniej więcej pięcio- sześcioletnie dziecko, odwiedził w towarzystwie drugiej autorki w latach ok. 1936 – 37. Wypełnione ono było pięknymi, kolorowymi miękko wypchanymi lalkami wymienionych
postaci, ubranymi w stosowne, przynależne im od XVI w. ubiory i oczywiście wykonanymi przez naszą gospodynię – mistrzynię w kostiumologii.
Dużym uznaniem publiczności cieszyło się przedstawienie kolejnej sztuki Grzymały-Siedleckiego – Sublokatorka. Nazwy postaci zapisano nie według oficjalnego
składu. Odnotowane w Kronice osoby to: 1. Felek Kostecki, ordynans porucznika –
M. Kotlarczyk, 2. Zygmunt Dębieński porucznik – C. Woźniak, 3. Doktor – W. Nowicki albo M. Goldberger, 4. Pielęgniarka – J. Datkówna. Nazwiska tytułowej roli
Janiny nie odnotowano.
Po ukończeniu nauczania u Pallotynow z końcem r. szkol. 1934/35 następuje
roczna przerwa w pracy zawodowej Mieczysława. Przeznacza ją na dokończenie
pisania rozprawy i przygotowanie się do egzaminu doktorskiego. Zdaje go pomyślnie
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1 lipca 1936 r. Dysertacja pt. Krytyka teatralna Iksów dotyczyła początków krytyki teatralnej w Polsce (16 autorów występujących pod kryptonimem X), ale także
w Niemczech (Lessing) i Francji (Geoffroy).
Mieczysław już jako dr filozofii z zakresu teatrologii podjął następną pracę
w gimnazjum im. S. Wyspiańskiego w Sosnowcu od września 1936 (trwała do
czerwca 1939), ale jeszcze przed samą obroną doktorską wystawia 3 maja 1936 ze
swoim ATP, z dużym sukcesem, Sułkowskiego w Wadowicach. Inscenizacja ta była
włączona w uroczyste obchody Święta 3-go Maja zorganizowane przez Komitet
Obywatelski i Miejscowe Koło TSL dla uczczenia 145 rocznicy ogłoszenia Konstytucji Majowej i 15 rocznicy odzyskania Śląska. Po porannych nabożeństwach, równocześnie w kościele parafialnym i w synagodze, defiladzie Wojska, Hufców PW,
Harcerzy ze szkół średnich i powszechnych oraz różnych Organizacji Społecznych,
goście i mieszkańcy zebrali się o godz. 19 na Akademii w Złotej Sali wybudowanego
przed rokiem Domu Katolickiego. Składały się na nią: przemówienie Wadowiczanina Doc. Dr Józefa Dihma, historyka specjalizującego się w tematyce Konstytucji Majowej, oraz wspomniana inscenizacja. Główne role M. Kotlarczyk obsadził
swymi najlepszymi wówczas aktorami. Jako Książę Herkules III d’Este wystąpił
J. Gondek, Księżnę Mantui Agnieszkę Gonzaga odegrała B. Hommè, w Hrabiego
Antraiguesa wcielił się S. Radwan, w Generała Condulmero – R. Wójcik, a w Venture’a – E. Pasterz. Tytułową postać interpretował M. Kotlarczyk, mając za Ordynansa
Oficera Zawilca – gimnazjalistę K. Wojtyłę. W omawianym przedstawieniu wzięli
jeszcze udział jako legioniści – gimnazjaliści: Ogniewski - R. Zadorecki, Kołomański – Z. Siłkowski, Boś – W. Karpiński. W roli Chwały wystąpił K. Gaweł. Wzorem
wcześniejszych praktyk miejscowe teatry amatorskie często korzystały w obsadzaniu ról z członków gimnazjalnego Koła Dramatycznego (por. np. obsadę Achilleisa).

Między Wadowicami a Sosnowcem
Praca w Sosnowcu nie oznaczała całkowitego opuszczenia Wadowic. Pobyt
czasowy przerywany był częstymi sobotnio-niedzielnymi wypadami do rodziny
w Wadowicach (lub do Krakowa, do narzeczonej Z. Opidowiczówny, studiującej
polonistykę na UJ i mieszkającej przy ul. Długiej) i rzadszymi, ale dłuższymi pobytami w Wadowicach (pierwszy trwa 2,5 msc. od 16 czerwca do 30 sierpnia 1937,
drugi trwa aż 5 msc. od 2 września 1938 do 1 lutego 1939), do których wraca na
ostatnie wakacje w Wolnej Polsce. Daty dłuższych przerw zostały odnotowane
w książeczce wojskowej Mieczysława. Pojawia się tam m. in. zagadkowe wymeldo190
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wanie z Sosnowca do Warszawy 29 października 1937, ale bez informacji o zameldowaniu i wymeldowaniu się z tego miasta. Następne zameldowanie w Wadowicach
związane jest z drugą w. w. przerwą.
W rozpatrywanym tu okresie następuje kilka ważnych wydarzeń w życiu Mieczysława. Podczas pierwszej przerwy wyjeżdża z Wadowic na 9 dni do Salzburga na
sławny ,,Festiwal Reinhardtowski’’ gdzie podziwiał talent Moissiego, operującego
nieskazitelną, artystyczną dykcją, zaś w czasie nieudokumentowanego jednoznacznie
miejsca pobytu między 29 września 1937, a 2 września 1938 bierze w Wadowicach
ślub (28 czerwca 1938 r.) z Zofią i spędza urlop poślubny. W tym mniej-więcej czasie również siostra Janina poślubia porucznika Jana Mroza, d-cę plutonu łączności
w 12 pp w Wadowicach.
Przedstawiony przebieg wydarzeń zdaje się tłumaczyć znikomą ilość danych
o działalności teatralnej Mieczysława w Kronice siostry i podsuwa myśl o ustaniu
stałej działalności ATP w latach wrzesień 1936 – czerwiec 1939. Odnotowane pojedyncze przypadki przedstawień z lat 1937 – 1938 należałoby odnieść raczej do
sporadycznej współpracy reżyserskiej Mieczysława z innymi zespołami. Z drugiej
strony przekazana przez J. Ciechowicza informacja, wzięta z maszynopisu Mieszysława38 o około 40 przedstawieniach zrealizowanych przez ATP w podanym przez
niego okresie trwania: 1931 – 1939 mógłby dowodzić niekompletności Kroniki
J. Kotlarczyk-Mrozowej.
Jak już wspomniano spośród wykazanych przez J. Ciechowicza tytułów brak
w Kronice adnotacji o czterech inscenizacjach: Krakusa, R. H. Inżyniera, W Kręgu
Interesów i Róży39. Pojawiają się natomiast inne, nie powiązane jednoznacznie z ATP.
Mowa tu o Balladynie i Judaszu z Kariothu. Zanim przejdziemy do ich omówienia,
istotne jest tu wprowadzenie wątku znajomości, a potem przyjaźni Mieczysława
z Karolem Wojtyłą.

,,Loluś’’ Wojtyła w domu i na scenie
Mieczysława Kotlarczyka
Niestety nie znamy dokładnej daty ani okoliczności bliższego nawiązania ich
znajomości. Z pewnością udział w życiu teatralnym Wadowic obu braci Wojtylów –
Edmund grał w teatrze ,,Jagiellonka’’ Kotlarczyka seniora, a młody Karol uczęszczał
38

J. Ciechowicz, Dom... passim, s.12.

39

Być może pozycja ta, grana wcześniej przez AKW, została omyłkowo powtórnie włączona do inscenizacji ATP.
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na przedstawienia Betlejem, Jasełek, imprezy Mikołajowe, przedstawienia gimnazjalnego Koła Dramatycznego – musiał doprowadzić do zetknięcia się ich z Mieczysławem przed 1935 r. Z wypowiedzi rodzinnych obu sióstr Mieczysława40 wynika, że
gimnazjalista Karol przychodził na lekcje interpretacji tekstów literackich i dykcji do
mieszkania Kotlarczyków i czekał na przyjście Mieczysława po pracy w gimnazjum.
Jak wiemy, Mieczysław był na posadzie w Wadowicach do maja 1935 r. Mogłoby to
być wskazówką rozpoczęcia ich bliskiej znajomości na początku roku 1935. W tym
czasie Wojtyła zaczyna brać czynny udział w przedstawieniach koła gimnazjalnego:
4 maja 1935 r. w Ułanach Księcia Józefa, a następnie (4 listopada 1935) w Antygonie.
Jeśli wskazówka ta jest nietrafna to bliższe poznanie zaczęło się na pewno po wspomnianych występach Karola w r. szkol. 1935/36, a więc jeszcze w okresie stałego
przebywania Mieczysława w Wadowicach do września 1936. Po co najmniej roku
intensywnej wspólnej pracy nad tekstem i słowem, Mieczysław jak już wiemy, obsadza Karola w roli Zawilca w Sułkowskim, a po objęciu posady w Sosnowcu utrzymuje
z nim bardzo ścisłe kontakty podczas przyjazdów do Wadowic. Z okresu dwóch
pierwszych lat po wyjeździe Mieczysława (Karol uczęszczał wówczas do klasy VII
i VIII) mamy w Kronice Dużej (s. 81) informację, że graną przez gimnazjalne Koło
Dramatyczne Balladynę z Wojtyłą w roli Kirkora/Kostrynia reżyserował M. Kotlarczyk. Postaci charakteryzował S. Hiczkiewicz, a dekoracje w formie witrażu wielkich
rozmiarów wykonywała w dużej sali rekreacyjnej Bursy J. Kotlarczykówna. Kostium
Kirkora dla Lolusia szyła M. Kotlarczykowa (która uważała Wojtyłę za swojego syna
i otaczała macierzyńską opieką) ze srebrnej lamy, wg wzoru z teatru Słowackiego
w Krakowie. W sprawozdaniach z gimnazjum zamieszczono informację, że opiekunem Koła w tym czasie był prof. gimn. T. Hanusiak, a obsadę omawianego spektaklu (premiera 14 lutego 1937) stanowili prócz Wojtyły, Z. Siłkowski jako Kanclerz,
a H. Królikiewiczówna była Balladyną. Pozorną sprzeczność co do inscenizatorów
można rozumieć tak, że w czasie gdy stałym opiekunem koła był T. Hanusiak, konkretne przedstawienie reżyserował Mieczysław, a zaangażowanie kilku osób z rodziny
było gestem życzliwości wobec zaprzyjaźnionego Lolusia. Uznanie tego spektaklu za
kolejną inscenizację ATP przy współudziale koła gimnazjalistów wydaje się mniej
pewne tym bardziej, że następne przedstawienia nie znalazły odzwierciedlenia na
kartach Kroniki. Idzie tu o Kordiana (3 marca 1937), Nowego Don Kichota (w 1937)
i Zygmunta Augusta (1 lutego 1938) wszystkie z udziałem Wojtyły; ostatnią sztukę
nawet sam współreżyserował. W przypadku Kordiana mamy natomiast wypowiedź
40
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Z. Siłkowskiego41, że również w tej inscenizacji gimnazjaliści występowali obok amatorów dorosłych - obywateli tego miasta, nauczycieli i tym podobnych, nie wymienione jest jednak ATP. Sytuacja była więc zbliżona do inscenizacji Balladyny natomiast
różniła się od przypadku Zygmunta Augusta, w którym występowali sami uczniowie.
Powracając do wspomnianej wcześniej inscenizacji Judasza z Kariothu dodajmy,
że według informacji Cz. Woźniaka sztukę tę wystawił i reżyserował M. Kotlarczyk
na scenie Domu Katolickiego (a nie w ,,Sokole’’, jak w przypadku ATP) w pierwszej
połowie roku 1938. Mieczysław zagrał w niej przejmująco rolę Judasza, Apostoła
Piotra – Z. Siłkowski, Kajfasza – nauczyciel K. Jarczyk. W przedstawieniu tym brał
także udział K. Wojtyła. Jak wspomina w liście z 14 listopada 1939, do Kotlarczyka42
była to jego ostatnia rola grana w teatrach wadowickich.
Równolegle z omówionymi wadowickimi inscenizacjami z lat 1937 – 38 M.
Kotlarczyk przygotował w Sosnowcu z uczniami gimnazjalnymi serię 5 przedstawień wybranych fragmentów dramatów S. Wyspiańskiego ułożonych w pewien ciąg:
1. Wesele akt II i III

4. Noc Listopadowa

2. Wyzwolenie

5. Legion

3. Warszawianka

Ogólny bilans ,,robienia teatru’’ przez M. Kotlarczyka w latach 1929 – 1939 łącznie z występami w roli aktora w teatrach: gimnazjalnym, parafialnym i ojca, wynosi
w oparciu o dostępne nam dane 34 inscenizacje43.

Teatrolog, krytyk teatralny i popularyzator
Materiał gromadzony przy przygotowaniu dysertacji był systematycznie przez
M. Kotlarczyka udostępniany publiczności w formie szkiców teatralnych. Jeszcze
w Wadowicach przygotował w latach 1931 – 1936 artykuły o Iksach44 i o Teatrze
Religijnym45, komentował oglądane w zawodowych teatrach spektakle w recenzjach
,,O misteriach narodowych w polskim teatrze’’46, ,,Goethe i Wyspiański wobec Wielkiej
41

Z. Siłkowski, incipit Wspominać lata..., w: Młodzieńcze lata Karola Wojtyły; Wspomnienia, red. J. Kydryński,
Kraków 1990, s. 139/140.
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Wobec czasowego braku możliwości sięgnięcia do rękopiśmiennych wykazów i wspomnień M. Kotlarczyka nie
możemy tej liczby w sposób udokumentowany poszerzyć.
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Logeion z 1 XI 1936 nr 1, Łuck.
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Tygodnik kulturalno-literacki nr 23, niedzielny dodatego do Głosu narodu (GŁN), 6 IX 1936 nr 244.

46

GŁN 1931, nr 347.
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Nocy’’47 i 4 kolejne recenzje wydrukowane pod kryptonimem Emka. Działalność tą
kontynuował oczywiście w Sosnowcu w następnych latach (1936 – 38) skąd wysyłał
do redakcji kolejne szkice związane z doktoratem: ,,Lessing i Geoffroy’’48, czy ,,Rok
1765 w dziejach polskiego teatru’’49, a także ,,Sprawa Hamleta w Polsce’’50, czy komentarz – recenzję do spektaklu w teatrze katowickim - ,,Myśli o Nieboskiej’’51. Bardzo
surowo oceniał spektakle w teatrze w Sosnowcu w 4 krótkich recenzjach zamieszczonych w ,,Kuźnicy’’ w latach 1936 – 37 .
Z Sosnowca wysyła do druku także artykuł pt. ,,Każdy’’52, przybliżający czytelnikowi problematykę ważnego tematu literackiego – człowiek a śmierć. Omawia
go na tle ujęcia tematu przez Hofmannsthala (,,Jedermann’’) i innych autorów. Problematyka ta tak go zafascynuje, że pojedzie oglądać wystawienie tego moralitetu
w Salzburgu w 1937, a rok później napisze swoją własną wersję ,,Każdego’’. Wzbudzi
ona wielkie zainteresowanie J. Osterwy.
Z tych szkiców teatralnych wyraziście wybijają się ówczesne, główne idee Mieczysława. Są to budowanie polskiego teatru narodowego, dla którego wzorem jest
Bogusławski - ,,twórca pierwszej głębokiej myśli o naszym teatrze jako o reducie polskości’’ i organizowanie teatru religijnego, gdyż podziela pogląd Zegadłowicza, że
,,Scena to jest święta rzecz, ołtarz Boży’’.
Cały czas towarzyszy mu też przekonanie o konieczności gruntownego i intensywnego szkolenia aktora by był on przygotowany do najwłaściwszego wypełnienia
swej roli. Wzorem dla niego jawi się Reduta Osterwy-Limanowskiego jako szkoła
,,entuzjazmu dla sztuki i kultu pracy’’.

Budowanie Teatru
Z omówionych dokonań Mieczysława stopniowo wyłania się idea teatru idealnego. mówi o tym repertuar, wypowiedzi, szkice teatralne, praca nad sobą i aktorami.
Prześledzenie dziejów teatrów Mieczysława Kotlarczyka prowadzi do wniosku,
iż ich repertuar sceniczny – mimo, że eklektyczny zarówno w sensie temporalnym

47

GŁN 1932, nr 90.

48

Logeion 1936/37, nr 2.

49

GŁN 1936, nr 272.

50

Logeion 1937, nr 3.

51

Kuźnica, 1937, nr 6.

52

GŁN 1936, nr 300.
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(w teatrach inscenizowano sztuki z epoki dojrzałego baroku, romantyzmu, Młodej
Polski, czy dwudziestolecia międzywojennego), jak i gatunkowym (komedia, baśń
dramatyczna, dramat) – był dobierany i układany według przemyślanego klucza
i wyselekcjonowanych kryteriów. Można je w zasadzie sprowadzić do dwóch najistotniejszych:
- kryterium Słowa jako formy wyrazu artystycznego (dobór utworów pod kątem
walorów językowych; znakomita większość spośród inscenizowanych sztuk to znakomite, znane dzieła literatury polskiej53 i europejskiej54, czy też utwory zasłużonych
działaczy lokalnych55);
- kryterium Słowa jako nośnika wartości, jako swoistej mocy sprawczej.56
Rolę Słowa w teatrach Mieczysława Kotlarczyka doskonale ilustruje jego własna
wypowiedź o „repertuarze kulturalnym i literackim”. Pisownia wyrazu „Słowo” od
dużej litery jest w tym kontekście w niniejszej pracy zabiegiem celowym; to ilustracja
wagi i istotności słownego przekazu w teatrach Mieczysława Kotlarczyka.
Powyższe kryteria ściśle korelują się z następującymi, zamierzonymi celami teatrów: krzewienie wartości patriotycznych57 i religijnych58, jako specyficzna forma
edukacji obywatelskiej59, czy też bawienie widza poprzez wyrafinowany humor sce-

53

Jako reprezentatywne przykłady można podać: „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, „Mazepę” J. Słowackiego,
„Achilleis” S. Wyspiańskiego, „Chata za wsią” I. Kraszewskiego, „Uciekła mi przepióreczka” S. Żeromskiego,
czy „Zaczarowane koło” L. Rydla.

54

Przykładowo: „Romantyczni” E. Rostanda, czy „Krąg interesów” J. Benavente.

55

Przykładowo: „Judasz z Kariothu”, J. H. Rostworowskiego.

56

Zważywszy na istotność wartości chrześcijańskich w życiu i działalności Mieczysława Kotlarczyka, rolę Słowa
w tym kontekście można interpretować wręcz w kategoriach mistycznych. Zob.: J 1, 14, Pismo Święte Starego
i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Wydawnictwo Święty Paweł,
Częstochowa 2011, s. 2483. Patrz także: Komentarz do pojęcia „Odwieczne Słowo” [Ibidem] i komentarz do pojęcia „Słowo” pod lit. b) [Ibidem]. O „kulcie żywego słowa” wyniesionym przez Mieczysława z domu rodzinnego,
„fascynacji fenomenem żywego słowa poezji” oraz „wizji teatru niosącego ideę słowa” pisze S. Dziedzic [w:] S.
Dziedzic, „Romantyk Boży”, Kraków 2014, s. 38 i 39. Waga słowa jako formy wyrazu scenicznego koreluje się
ponadto z osobistymi cechami Mieczysława Kotlarczyka, którego wspomniany ks. Marian Uramowski, jeden
z uczniów Collegium Marianum na Kopcu, scharakteryzował jako człowieka „b[ardzo] wrażliwego na piękno
języka ojczystego (…)”: J. Kotlarczyk – Mrozowa, „Kronika Mała”, s. 39.

57

Przykładowo: „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza, „Mazepa” J. Słowackiego, a także S. Wyspiańskiego: „Warszawianka”, „Noc listopadowa”, „Wyzwolenie”, czy „Legion” oraz „Ostatni sen Naczelnika” J. Żypowskiego. Motyw walki
za Ojczyznę i Jej wolność był – z niewielkimi wyjątkami – stale obecny w polskiej literaturze doby romantyzmu.

58

Przykładowo: „Judasz z Kariothu” J. H. Rostworowskiego, „Wenancjusz” M. Carnota, czy „Syn Marnotrawny”
J. Furmanowej. W sztuce „Judasz z Kariothu” J. H. Rostworowskiego wątki religijne ściśle przeplatają się z motywami obywatelskimi i wolnościowymi. Utwór ten postrzegany jest jako: „interpretacja historii Judasza jako opowieści

o manipulowaniu człowiekiem w państwie terroru i mechanizmach prowokacji.”, tak: M. Bursztyn, K. Radzymińska, „Słownik
encyklopedyczny. Literatura Polska”, Wrocław 2002, hasło podmiotowe: Rostworowski Karol Hubert, s. 396 – 397.
59

W tym kontekście, warto zwrócić uwagę na postulowaną konieczność wyzwolenia narodu z bezwładu duchowego i intelektualnego w „Wyzwoleniu” S. Wyspiańskiego. Warto również przytoczyć ks. S. Uramowskiego, iż
Mieczysław Kotlarczyk: „Stale powtarzał, że scena jest ołtarzem naszego życia intelektualnego.”: J. Kotlarczyk –
Mrozowa, „Kronika Mała”, s. 39.
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niczny.60 W każdym razie, niezależnie od tematyki i klasyfikacji gatunkowej danego
dzieła scenicznego, działalność teatrów była zorientowana na rozbudzanie w widzach
wrażliwości na Słowo pisane, a tym samym – na kulturę i sztukę wysokiej klasy.
W tym kontekście, teatry Mieczysława Kotlarczyka odegrały istotną, zamierzoną
rolę edukacyjną ze względu na artystyczne, językowe, treściowe i etyczne walory
wystawianych sztuk. Jak wspomnieliśmy powyżej – jest to efekt zamierzonego, metodycznego doboru materiału scenicznego przez Mieczysława Kotlarczyka. Z drugiej jednak strony, inscenizowani Autorzy „sami przez się” realizują powyższe cele61.
Ponadto, nawiązania do takich wartości, jak miłość Ojczyzny i walka o wolność
wyrażone i eksponowane w inscenizowanych sztukach płynnie wpisują się w szerszy
kontekst patriotycznego i obywatelskiego wychowania młodzieży w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Artystyczny i językowy kunszt wystawianych sztuk
w powiązaniu z patriotycznymi i obywatelskimi celami teatrów naprowadzają na
słowa Cypriana Kamila Norwida: „Bo piękno na to jest by zachwycało”62 stanowiące
doskonałe podsumowanie działalności scenicznej Mieczysława Kotlarczyka.
Mieczysław zdobył duże doświadczenia aktorskie i reżyserskie ale pamiętał, że
aby zrealizować swoje cele musi zmienić zawód i zostać aktorem zawodowym. Zgłasza się więc w 1939 r. do Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej (PIST) w Warszawie. Termin egzaminu eksternistycznego zostaje mu wyznaczony na 26 czerwca
1939. Zapalenie migdałków powaliło go skutecznie. Pierwsi z nas odwiedzali go
w mieszkaniu PP. Opidowiczów, przy ulicy Żwirki i Wigury 4, gdzie bardzo chory,
z utraconym chwilowo głosem ciężko przeżywał przekreślenie możliwości zdawania
egzaminu w wyznaczonym terminie. Nadeszły wakacje, dokumenty odesłano mu do
Wadowic, a potem spadła na Polskę wojna z wszystkich stron. Od zachodu i północy
Niemcy, od południa dywizje słowackie, od wschodu Czerwona Armia ,,wyzwalała’’
braci Ukraińców i Białorusinów...
Mieczysław się nie załamał, święcie wierząc w ostateczne zwycięstwo Polski
i w teatr, który będzie w niej tworzył.

60

Przykładowe komedie: „Spadkobierca” i „Sublokatorka” A. Grzymały – Siedleckiego, „R. H. Inżynier” B. Winawera, „Wicek i Wacek” Z. Przybylskiego.

61

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że te same cele co Mieczysław Kotlarczyk stawiali sobie inscenizowani
autorzy. Szerokie nawiązania do etyki i wartości znajdujemy w twórczości S. Żeromskiego nazywanego przez
wielu „sumieniem Narodu.” Autorzy romantyczni zaś piórem rozbudzali pragnienie wolności Ojczyzny i poczucie
obowiązku walki i troski o Nią.

62

Słowa te stanowiły ponadto doskonałe tło dla fabularyzowanej biografii Ojca Świętego Jana Pawła II, co w pewnym
sensie – w kontekście działalności scenicznej Mieczysława Kotlarczyka – ilustruje wspólnotę wartości rodziny
Kotlarczyków z Ojcem Świętym. Zob. P. Zuchniewicz, „Lolek. Młode lata Papieża.”, Warszawa 2005, s. 83.

196

MISCELLANEA
Droga do zdefiniowania idei własnego
teatru polskiego
Spissis theatris recitare scripta...
Horacy
Okres wymuszonej bezczynności zawodowej w okupowanych Wadowicach
(zamknięte szkoły średnie) i zapewniony byt u teściów umożliwił Mieczysławowi intensywne studiowanie dzieł wielkich twórców i myślicieli o polskim teatrze
– Mickiewicza (XVI Lekcja Paryska), Norwida, Wyspiańskiego i Osterwy, a także
przemyśleń i projektów wielkich współczesnych reformatorów teatru – Reinhardta,
Stanisławskiego, Meyerholda, Schillera i Osterwy. Porządkuje i pomaga usystematyzować te myśli inspirująca korespondencja z Karolem Wojtyłą, przebywającym
już od lata 1938 ze swoim ojcem
w Krakowie; który z ucznia stał
się bardzo bliskim przyjacielem,
admiratorem i dyskutantem
idei Mieczysława63. W Wadowicach na pierwszym piętrze
budynku Żwirki i Wigury 4
w wyniku intensywnej, głośnej
lektury Rapsodów z Króla Ducha Słowackiego, Mieczysław
doznaje czegoś w rodzaju ilu- Zgodnie ze wskazówką S. Żeromskiego, wpisaną
komuś do pamiętnika, Mieczysław postępował całe
minacji – olśnienia – dostrzegł, życie (ze zbiorów K. Suknarowskiego).
że najważniejsze w teatrze jest
pięknie wypowiadane Słowo. To Słowo udramatycznia teksty niesceniczne, stają
się piękną, zachwycającą opowieścią. To o tym marzył zacytowany Horacy: ,,Przepełnionej widowni głośno recytować teksty’’ Ten swój pomysł na Teatr Słowa uznaje
Mieczysław za swój największy skarb i realizuje go już 14 listopada 1941 r. inaugurując w okupacyjnym Krakowie swój Teatr Rapsodyczny. Pamiętajmy, że idea ta
narodziła się w Wadowicach, w bliźniaczym domu z budynkiem na ulicy Mickiewicza 9, w której rodziły się pomysły ,,Jagiellonki’’ a także i jego teatrów i teatrzyków.
W 75-tą rocznicę krystalizacji idei Teatru Rapsodycznego w Wadowicach
i w 250-tą rocznicę utworzenia Teatru Narodowego w Warszawie
63

M. Kotlarczyk, K. Wojtyła, O teatrze... passim, s. 299 – 325.
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Andrzej Kotowiecki

Historia wodociągów miejskich
Królewskiego Wolnego
Miasta Wadowice
Istnienie wodociągu na terenie miasta Wadowice
datuje się na koniec XIX w., czyli wodociąg miejski
liczy już sobie ponad 120 lat. Był to rurociąg wykonany z drewnianych rur o średnicy zewnętrznej ok. 300
mm i wewnętrznej ok. 80 mm. Działał on na zasadzie
grawitacji1. Pierwszym budowniczym wodociągu był
Leonard Nitsch z Oświęcimia2.
Należy podkreślić, że miasto Wadowice w obecnej swej zabudowie jest położone w dolinie dwóch
rzek, a tylko częściowo osiąga wysoczyzny terenowe.
Różnice wysokościowe między doliną rzeki Skawy
a wysoczyznami wynoszą nawet do 50 metrów. Na
sieć rzeczną składają się także małe potoki, dopływy
Skawy i potoku Choczenka. Rejon Wadowic zbudowany jest z utworów fliszowych, praktycznie nieprzepuszczalnych warstw monolitowych, i nie ma w tym rejonie źródeł ani wycieków
z warstw fliszowych3.
Ujęciem wody była studnia wykonana w górnej części miasta przy ul. Karmelickiej,
do której był przyłączony drewniany rurociąg posadowiony wzdłuż ulic: Słowackiego,
Karmelickiej, placu Kościuszki, następnie przebiegał przez Rynek (obecny plac Jana
Pawła II) i ulicę Zatorską4. Doprowadzał on wodę tylko do kilku budynków zamożnych
1

Materiały uzupełniające: Archiwum Narodowe w Krakowie, Akta luźne miast i wsi: Wadowice (1884-1930),
sygn. IT 280 C (sygnatura uległa zmianie po uporządkowaniu zasobu).

2

Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział Wawel, Teka Schneidra numer 1630. W Skorowidzu Przemysłowym
informacje na temat Leonarda Nitscha - pierwszego budowniczego wadowickiego wodociągu, który miał swoją
siedzibę w budynku oświęcimskiego dworca.

3
4
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J. Stadnicki, 1934-1984, 50-lecie Wodociągów w Wadowicach, mps.
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu (dalej: APO) MW 8/3, Protokoły Posiedzeń Rady
Gminnej w Wadowicach za lata 1905, 1909-1910; APO MW 11, Preliminarz wydatków i dochodów gminy m.
Wadowice oraz budżet drogowy 1905-1911.
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właścicieli, m.in. do kamienic przy ul. Słowackiego nr 6, przy Rynku 8 i 9, oraz innych,
a także do studzienki i basenu przeciwpożarowego znajdującego na Rynku.
W czasie przeprowadzania prac kanalizacyjnych w 1954 r. na ulicach Zatorskiej
i Mydlarskiej odkryto rurociąg drewniany ciągnący się wzdłuż ulicy Zatorskiej w kierunku Choczenki, w którym płynęła jeszcze woda. W okresie okupacji, podczas robót
wodociągowych na ul. Słowackiego natrafiono na podobny rurociąg drewniany. Musiano wtedy otwór zakorkować, gdyż przepływ wody przeszkadzał w wykonywaniu
robót drogowych. W 1959 r. odkryto kolejny rurociąg drewniany ulokowany na placu
Kościuszki5.
Znaczna część mieszkańców miasta pobierała wodę z różnych potoków, sadzawek oraz studni. Te ostatnie znajdowały się na Rynku przed magistratem, na rogu
ulic Żwirki i Wigury i Sobieskiego, na ul. Mickiewicza i ul. Karmelickiej.
W latach 1922-1924 zarząd miejski rozpoczął budowę wodociągów we własnym
zakresie. Wybudowano studnię pod Gorzeniem, która miała stanowić ujęcie wody,
jednak nie dała ona spodziewanych wyników, gdyż wydajność studni była bardzo
mała. W związku z tym zaniechano dalszej, samodzielnej budowy. Postanowiono
opracować odpowiednią dokumentację techniczną na budowę wodociągów dla
miasta i zlecić prace Towarzystwu Budowy i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji
w Polsce, sp. z o.o. w Warszawie. Dokumentacja ta została opracowana w roku 1928
przez inż. Włodzimierza Dziakiewicza6.
5
6
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J. Stadnicki, op. cit.
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Ministerstwo Handlu i Przemysłu, sygn. 34.
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Zaprojektowano:
ujęcie wody w Jaroszowicach po lewej stronie rzeki Skawy,
budowę pięciu studni zasilających wraz z lewarami,
studnię zbiorczą,
budynek pompowni,
dwie pompy wirnikowe o wydajności 18 litrów na sekundę,
zbiornik żelbetowy dwukomorowy na wodę umieszczony w Parku Miejskim,
rurociąg tłoczny Ø 225 mm długości 480 mb7,
sieć rozdzielczą:
Ø 225mm – 2.130 mb,
Ø 150 mm – 1.700 mb,
Ø 125 mm – 520 mb,
Ø 80 mm – 6.170 mb,
RAZEM 10.520 mb,
uzbrojenie sieci wodociągowej:
zasuwy			
– 53 szt.,
hydranty			
– 30 szt.,
zdroje czerpalne		
– 10 szt.
Koszt ogólny budowy wodociągów wynosił 805.452 zł. W tej sumie ujęto 400
połączeń domowych na kwotę 38.000 zł. Z uwagi jednak na wzrost ceny materiału
i robocizny w roku 1929 postanowiono zmienić częściowo opracowaną dokumentację techniczną, tak by – mimo wzrostu cen – utrzymać budowę wodociągu w ramach
możliwości finansowych miasta. Wprowadzono pewne zmiany, w ten sposób, by
sprawność wodociągu nie uległa zmianie, a mianowicie:
projektowany poprzednio zbiornik wody, którego koszt budowy wahał się w granicach 90.000 zł, uznano za kosztowny i zaprojektowano mniejszy o pojemności
300 m³, również dwukomorowy – jego koszt miał wynosić 58.000 zł. Zakładano,
że nowa pojemność zbiornika najzupełniej wystarczy, przewidywano bowiem, że
zużycie wody w pierwszym roku wyniesie poniżej 300 m³ na dobę, czyli zbiornik
zapewniał sto procent dziennego zużycia wody. Dopiero po 20 latach zbiornik może
być niewystarczający dla zapewnienia dziennego zużycia wody; zmniejszono średnicę rurociągu tłocznego i rozdzielczego z przekroju 225 mm na 175 mm oraz ze 150
mm na 125 mm, natomiast otwór rurociągu o przekroju 80 mm powiększono do 100
mm. Przewidywano, że po 30 latach, przy liczbie mieszkańców 12.432 zużycie wody
dla całego miasta wyniesie 484 m³/d. Uwzględniano potrzebę budowy drugiego ru7

mb – metry bieżące.
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rociągu tłocznego o przekroju 175 mm posadowionego
obok poprzedniego, jeśli ten
będzie niewystarczający.
W dziesiątym roku zamierzano odnowić rurociąg
(koszt 26.000 zł), skutkiem
czego roczne wydatki będą
sukcesywnie wzrastać. Podobnie projektuje się nowe
inwestycje w piętnastym
roku (60.000 zł), w dwudziestym (86.000 zł) i w dwudziestym piątym roku (60.000 zł). Razem w ciągu dwudziestu
pięciu lat nowe inwestycje miały wynieść 232.000 zł. Koszt produkcji 1m³ wody pitnej
wyniósłby 41 gr w pierwszym roku, w drugim kształtowałby się w przedziale 56 gr,
a w następnych latach w granicach 50 gr. Uznano, że cena wody w Wadowicach jest
normalna, gdyż koszt wody w innych miastach wynosił od 53 groszy (w Warszawie)
do 1,20 zł (w Radomiu).
W roku 1930 rozpoczęto budowę wodociągów, które zostały ukończone i oddane
do eksploatacji w 1934 r.

204

MISCELLANEA
Wybudowano stacje
pomp wraz z dwoma agregatami pompowymi, dwie
studnie zasilające i studnię
zbiorczą z lewarami oraz
zbiornik żelbetowy w Parku Miejskim. Rurociąg
tłoczny położono od stacji
pomp do ul. Zegadłowicza,
Rynku, placu Kościuszki,
ul. Krakowskiej, ul. Kościelnej, ul. Zatorskiej (aż
do koszar), ul. Wadowity,
ul. 15 Grudnia, ul. Mickiewicza (do bursy im. Stefana Batorego), ul. Słowackiego,
ul. Żwirki i Wigury, ul. Lwowskiej (do koszar), ul. Sienkiewicza i ul. Legionów
(do budynku nr 5). Uruchomienie wodociągów nastąpiło w 1934 r., a pierwszym
kierownikiem został inż. Tadeusz Olszewski. W roku 1935 posadowiono rurociąg
rozdzielczy (ul. Iwańskiego) i wykonano dalsze przyłącza wodociągowe do budynków. Z kolei w 1936 r. zainstalowano na stacji pomp wodociągowych trzeci nowy
agregat pompowy o wydajności 30 m³ na godz. oraz wykonano dalsze przyłącza.
W roku 1937 posadowiono nowy rurociąg Ø 100 mm na ul. Teofila Kluka (obecnie
ul. Poprzeczna). W latach 1938-1939 nie wykonywano żadnych robót związanych
z rozbudową wodociągów na skutek braku środków finansowych. W okresie okupacji, w latach 1940 - 1944 okupant rozmieścił rurociąg z rur ocynkowanych (ul.
Zegadłowicza – boczna, ul. Pułaskiego, ul. Podgórska, ul. Polna, przy Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” na Mikołaju) oraz skonstruował kilkanaście
przyłączy do budynków. Posadowiony rurociąg oraz przyłącza wodociągów doprowadzały wodę wyłącznie do tych budynków, które były zamieszkałe przez rodziny
niemieckie, względnie wojsko. W tym okresie kierownikiem wodociągów był Niemiec o nazwisku Sztełcer.
Niniejszy artykuł jest częścią większego opracowania zatytułowanego „Historia
wodociągów miejskich Królewskiego Wolnego Miasta Wadowice”. W pracy wykorzystano oryginalne plany budowy wadowickich wodociągów i mapę opracowaną
w roku 1928 przez inż. Włodzimierza Dziakiewicza.
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Od Autora
Składam serdeczne podziękowania dr. Konradowi Meusowi z Katedry Historii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, jak również Panu mgr. inż. Janowi Bliźniakowi, Dyrektorowi ds. Technicznych i Eksploatacji
Sieci Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, za pomoc w uzyskaniu materiałów do niniejszego artykułu. Składam też szczególne podziękowanie mgr.
inż. Januszowi Sobali za udostępnienie z jego prywatnego archiwum zdjęć z przebiegu
budowy zbiorników wodociągów miejskich w Parku Miejskim i sieci miejskiej.

Bibliografia
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu.
Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział Wawel.
Archiwum Narodowe w Krakowie.
J. Stadnicki, 1934-1984, 50-lecie Wodociągów w Wadowicach, mps.
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Ireneusz Rodkiewicz

Życie przy fortepianie.
Wspomnienie o Janinie Zagórskiej
i jej rodzinie
W monografii wydanej 18 maja 2004 r. z okazji jubileuszu 30-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej 1 st. im. Jana Pawła II w Wadowicach jej dyrektor, mgr Jan
Kamiński napisał: Zbyt mocno jednak tkwiły jeszcze wtedy w tradycji wadowickiej
prywatne lekcje fortepianu u pani Zagórskiej [- -]1. Zdanie wyrwane z kontekstu, ale
jest w nim jednocześnie wiele prawdy, bo pani Janina Zagórska udzielała lekcji gry
na fortepianie w swoim mieszkaniu na Rynku 10 przez blisko pięćdziesiąt lat.
Janina była córką Leontyny Miczulskiej z domu
Doerfler i dr. Antoniego Jana Miczulskiego.
Matka – Leontyna Doerflerówna urodziła się
11 kwietnia 1866 r. w Bochni. Wykształcenie zdobywała w Krakowie, gdzie ukończyła c.k. seminarium nauczycielskie, zdając egzamin dojrzałości 10
czerwca 1885 r. Ukończenie szkoły upoważniało ją
do pełnienia obowiązków pomocnicy lub prowizorycznej nauczycielki robót ręcznych i gospodarstwa
domowego w publicznych szkołach ludowych pospolitych i wydziałowych z językiem wykładowym polskim. Mogła pełnić także funkcję kierowniczki tzw.
„ogródka dziecięcego”. Uczęszczając do szkoły, Leontyna otrzymała stypendium w kwocie 160 zł z funJanina z mamą
duszu krajowego i zobowiązała się do sześcioletniej
służby przy szkołach ludowych publicznych. Po ukończeniu seminarium pracowała
przez dwa lata w szkole 4-klasowej pospolitej w Wojniczu (1885-1887). W świadectwie wystawionym na zakończenie jej pracy w tej placówce zastępca kierownika
szkoły, Ludwik Billner, napisał, że Doerflerówna [- -] w przeciągu lat dwu, okazała się
w ogóle pod każdym względem wzorowa. W szczególności zaś, tak w pracy nad dalszem
1

Jubleusz XXX-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Jana Pawła II w Wadowicach 18 maja 2004, oprac.
J. Kamiński, Wadowice-Oświęcim 2004.
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kształceniem siebie samej, jak i dziatwy jej powierzonej,
bardzo pilną; w wykładzie nauk zrozumiała i dla pojęcia dzieci przystępna, w pożyciu z kolegami zgodna2.
W kolejnych latach pracowała najprawdopodobniej
w Krakowie, o czym świadczy zachowana w zbiorach
autora koperta adresowana: „Wielmożna Leonia Doerflerówna, nauczycielka, Plac Matejki 5, Kraków”.
Antoni Jan Miczulski pochodził z Muszyny. Podczas studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył 4 lipca 1894 r. z tytułem
doktora medycyny, uczęszczał na wykłady profesora
Leona Blumenstoka-Halbana, dwukrotnego Dziekana
Wydziału Lekarskiego i kierownika Katedry Medycyny
Janina Miczulska
Sądowej WL UJ. Miczulski zebrał wykłady profesora
z „Medycyny sądowej” i „Psychyjatryi sądowo-lekarskiej”, które zostały następnie
wydane w Krakowie w latach 1892-1893 (wydanie litograficzne)3. Po otrzymaniu
dyplomu lekarskiego Miczulski praktykował krótko w Zatorze. Właśnie w tym mieście urodziła się jego córka Janina. Latem 1898 r. objął funkję lekarza okręgowego
w Niemirowie4. Kolejnym miejscem pracy był Majdan koło Kolbuszowej. W grudniu
1908 r. dr Miczulski został członkiem Towarzystwa Wstrzemięźliwości „Eleuteria-Wyzwolenie” (5296 osoba wśród członków). Donosił o tym grudniowy numer wydawanego w Krakowie miesięcznika poświęconego zwalczaniu alkoholizmu i poprawie obyczajów – „Wyzwolenie”5.
Bliskim kuzynem Janiny ze strony matki był Adam Krokiewicz (1890-1970),
filolog klasyczny, historyk filozofii i profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek
Polskiej Akademii Umiejętności. W swoim dorobku miał ponad 80 prac naukowych.
Janina Antonina Maria Miczulska urodziła się 23 lutego 1896 r. w Zatorze. Ukończyła prywatne Gimnazjum im. J. Słowackiego i Z. Strzałkowskiej we Lwowie, C.K.
Gimnazjum w Mielcu i prywatne Gimnazjum Heleny Strażyńskiej w Krakowie. W
tej ostatniej szkole, gdzie uczyła się w latach 1906/07-1913/14, zdała egzamin dojrza-

2

Świadectwo wydane przez Ludwika Billnera, zastępcę kierownika zarządu szkoły w Wojniczu, z dnia 8 lipca
1887 r. dla P. Leonii Doerfler, młodszej nauczycielki (zbiory autora).

3

E. Baran, Sylwetki polskich medyków sądowych – Leon Blumenstok-Halban, „Archiwum Medycyny Sądowej
i Kryminologii”, 1998, XLVIII, s. 187.

4

Pismo Wydziału Rady Powiatowej w Rawie z dn. 23.07.1898 r. do dr. Antoniego Miczulskiego, lekarza okręgowego w Niemirowie (zbiory autora).

5

„Wyzwolenie”, 1908, nr 12.

210

MISCELLANEA
łości (9 czerwca 1914 r.) upoważniający ją do podjęcia
studiów uniwersyteckich6.
W trzy lata później Janina wyszła za mąż za Mieczysława Stefana Zagórskiego. Ślub odbył się 8 lutego 1917 r.
w parafii Majdan, gdzie mieszkali wówczas Miczulscy7.
Mąż Janiny – Mieczysław – urodził się 1 grudnia 1884 r.
w Dąbrowie, ukończył gimnazjum we Lwowie, a następnie studia na Politechnice Lwowskiej.
W 1920 lub 1921 r. małżeństwo Zagórskich
przeniosło się do Wadowic i wynajęło mieszkanie
na drugim piętrze kamienicy w Rynku pod numerem 10. Mieczysław krótko pracował jako nauczyciel
matematyki w wadowickim gimnazjum (rok szkolny Mieczysław Stefan Zagórski
1921/1922), w latach 1927-1929 kierował szkołą zawodową (która wówczas miała swoją siedzibę w gimnazjum)8. W późniejszych latach
pracował w Państwowym Zarządzie Drogowym.
W tym czasie Janina uczyła się gry na fortepianie. Od lutego 1926 r. do czerwca
roku 1928 pobierała naukę na Kursie Najwyższym Gry na Fortepianie w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. Jej profesor – Wiktor Łubieński – stwierdzał w świadectwie ukończenia kursu, że uczennica była [- -] bardzo
uzdolniona i pracowita. Dzięki [- -] poważnej i pilnej pracy zrobiła postępy w grze na
fortepianie nadzwyczajne9. Od listopada Zagórska kontynuowała naukę w krakowskim Konwersatorium na Kursie Koncertowym u jednego z najlepszych pedagogów
fortepianu prof. Egona Petriego jako „uczennica zwyczajna”. Kolejny etap nauki to
Szkoła Muzyczna im. W. Żeleńskiego w Krakowie, w której Janina uczyła się w roku
szkolnym 1930/1931.
Swoje umiejętności szlifowała u Petriego w jego prywatnej szkole w Zakopanem.
Mimo wykształcenia muzycznego w dowodzie osobistym w wierszu „zawód” urzędnik starostwa wadowickiego wpisał – „żona radcy budownictwa”10.
6

Odpisy świadectw wykształcenia Janiny Miczulskiej wydane przez Zarząd Miejski w Wadowicach, 19 maja 1949
r. (zbiory autora).

7

Świadectwo zawarcia związku małżeńskiego przez Mieczysława S. Zagórskiego i Joannę Antoninę Marię Miczulską w dniu 8 lutego 1917 r. (zbiory autora).

8

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 280; idem, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991, s. 84; idem, Zarys historii oświaty i szkolnictwa w Wadowicach,
Wadowice 1996, s. 160-161, 174 i n.

9

por. przyp. 6.

10

Dowód osobisty Janiny Zagórskiej ser. A Nr 251368 z 1929 r. (zbiory autora).

211

MISCELLANEA
Po ukończeniu nauki Janina Zagórska otworzyła
w swoim mieszkaniu prywatną szkołę gry na fortepianie. Międzywojenne życie nauczycielki to nie tylko
muzyka. Janina była członkiem wadowickiego koła
Oddziału Babiogórskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (PTT), do którego wstąpiła w lipcu 1927 r.
Prowadziła też życie towarzyskie. Bliskimi przyjaciółmi byli państwo Kamieńscy z ul. Iwańskiego 18, których dzieci – Jadwiga i Henryk – uczyli się u pianistki
muzyki.
Okupację Zagórscy przeżyli w Wadowicach. Mieczysław w latach 1940-1945 uczestniczył w tajnym nauczaniu jako członek konspiracyjnej Komisji Oświaty
Janina Zagórska
i Kultury, kierowanej przez dr. Józefa Sołtysika11. Po
wkroczeniu Armii Czerwonej do Wadowic inż. Zagórski wrócił na rok do pracy
w gimnazjum jako nauczyciel matematyki i fizyki. Ale kolejne dwa lata (1946-1947)
musiał spędzić z dala od żony – w Sierszy Wodnej, gdzie dostał nakaz pracy. Zagórscy widywali się tylko w niedziele, kiedy Mieczysław przyjeżdżał do Wadowic albo
Janina odwiedzała go w służbowym mieszkaniu w Sierszy. Zarówno okupacja, jak
i ciężka praca nadszarpnęły zdrowie inżyniera, który zmarł 29 czerwca 1952 r. Został
pochowany na wadowickim Cmentarzu Parafialnym.
Janina Zagórska cały czas prowadziła naukę gry na fortepianie i na zakończenie
każdego roku w sali teatralnej Domu Kultury odbywał się popis jej uczniów. Mama
autora – Halina Rodkiewiczowa pisała zawsze na maszynie program popisu i jeden
taki egzemplarz zachował się do dzisiaj.
Pani Janina Zagórska zmarła 24 marca 1973 r. i została pochowana w rodzinym
grobowcu, u boku męża, na Cmentarzu Parafialnym.
Jej koncertowy fortepian został przekazany powstającej w tym czasie Państwowej
Szkole Muzycznej w Wadowicach.
Od redakcji
Autor niniejszego artykułu przekazał Muzeum Miejskiemu zbiory związane z rodziną Janiny Zagórskiej. Redakcja rocznika „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” planuje w przyszłości edycję tych materiałów, przede wszystkim unikatowej
korespondencji Zagórskiej z mężem, obejmującej okres od lat 30. do lat 50. XX w.
11
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Od kinoteatru Wysogląda
do kina „Centrum”
– 100 lat kina w wadowicach
Długoletni dyrektor wadowickiego gimnazjum, Jan Doroziński, w prowadzonym w latach 1901-1922 dzienniku pod datą 14 lipca 1915 r. napisał: „Quo vadis”
– w kinie Wysogląda!1. Setna rocznica tego wydarzenia, czyli pierwszego seansu
filmowego w kinoteatrze Teofila Wysogląda, stała się inspiracją dla dużego projektu
realizowanego przez Wadowickie Centrum Kultury w 2015 r.
Obchody rocznicowe rozpoczęła filmowo-kinowa „Noc Muzeów”. Przygotowane przez Muzeum Miejskie atrakcje sobotniej nocy (16 maja) rozpoczęły się
od spotkania ze Stanisławem Janickim – reżyserem, scenarzystą, historykiem kina,
a przede wszystkim krytykiem filmowym, autorem cyklicznego programu TVP
„W starym kinie”. W scenerii ogrodu przy ul. Kościelnej gość opowiadał o początkach kina i arcydziełach przedwojennej kinematografii, także o Quo Vadis Enrico
Guazzoniego – włoskiej megaprodukcji z 1912 r. Film włoskiego reżysera pokazywany był m.in. w kinoteatrach Warszawy, Krakowa czy Stanisławowa (w okresie:
marzec 1913 – przełom kwietnia i maja 1914). Latem 1915 r. projekcja filmu odbyła
się również w wadowickim kinoteatrze Teofila Wysogląda. Dzieło Guazzoniego zostało wtenczas wzbogacone o atrakcyjne dla widza novum – polskie napisy międzyujęciowe według pierwowzoru Sienkiewicza, autora powieści, na podstawie której
powstał scenariusz.
Głównym punktem programu „Nocy Muzeów” był niemiecki film niemy
z 1918 r. pt. Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów, w którym tytułową rolę
zagrała Pola Negri (Apolonia Chałupiec) – polska aktorka teatralna i filmowa o międzynarodowej sławie, gwiazda kina niemego. Film przez lata uważany był za zaginiony. Dopiero w 2006 r. udało się Filmotece Narodowej pozyskać jego kopię. Projekcji
filmu towarzyszyła grana na żywo muzyka zespołu „Czerwie” prezentującego alter-

1

J. Doroziński, Dziennik, przedmową i przypisami opatrzył Gustaw Studnicki, Wadowice 1998, mps.
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Projekcja filmu podczas „Nocy Muzeów”

natywne dźwięki z pogranicza folku i etno. W scenerii ogrodu (ogarniętego mrokiem majowego wieczoru) seans obejrzało blisko 100 osób. Wyjątkowy klimat nadali
muzycy: Wojciech Zaborowski, Maciej Kudłacik, Paweł Zawarus i Piotr Bogunia.
Uczestnicy tegorocznej „Nocy Muzeów” mogli w jednej z sal muzealnych zobaczyć także okolicznościową ekspozycję, na której przedstawiono dzieje wadowickiego srebrnego ekranu – począwszy od kinoteatru (teatru świetlnego) Wysogląda
poprzez kino lat okupacji, powojenne kino „Gdynia” i słynną „Szarotkę” po obecne
kino „Centrum”, działające w ramach Wadowickiego Centrum Kultury. Na wystawie
zobaczyć można było urządzenia służące do projekcji, taśmy filmowe czy sklejarki.
„Noc Muzeów” rozpoczęła cały cykl wydarzeń związanych z setną rocznicą
pierwszego wadowickiego seansu filmowego. Atrakcją letnich wieczorów były trzy
seanse plenerowe w Parku Miejskim, które przyciągnęły liczne grono miłośników
mniej tradycyjnej formy oglądania filmów. Na wygodnych leżakach, w przyjemnej
scenerii, wśród lampionów kinomani obejrzeli w sumie sześć obrazów (po dwa na
każdy wieczór):
- Mężczyzna prawie idealny i Dzikie historie (10 lipca),
- Za jakie grzechy, dobry Boże? i Wilkołacze sny (31 lipca),
- Miłość od pierwszego ugryzienia i Nie ma tego złego (14 sierpnia).
Kino plenerowe to kolejny krok w cyfrową przyszłość, a także wyjście naprzeciw
oczekiwaniom widza. Dzięki nowoczesnej technice, mobilnym sprzętom nagłośnieniowym, projektorom i specjalistycznym ekranom, widzowie mogą obecnie korzystać
z dobrodziejstw X Muzy, leżąc przyjemnie na leżakach.
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Koncert Polskiej Orkiestry Filmowej

Inną odsłoną nowoczesnego kina były transmisje sportu elektronicznego z Kolonii – „eSports in Cinema”, z rozgrywających się tam turniejów gier komputerowych.
W tajniki turniejów, świat gier i kulisy rozgrywek wprowadził widzów film dokumentalny pt. Wszystko gra (All Work All Play). Po filmie widzowie obejrzeli pokazową
rywalizację światowej klasy zawodników sportu elektronicznego. Podczas kolejnej
transmisji zawodnicy rywalizowali w „Counter-Strike”, jednej z najpopularniejszych
gier granych podczas rozgrywek e-sportowych.
Dużym i spektakularnym wydarzeniem w ramach obchodów 100-lecia pierwszego filmowego seansu w Wadowicach był plenerowy koncert Polskiej Orkiestry
Muzyki Filmowej, który odbył się 8 sierpnia na wadowickim rynku. Ponad sześćdziesięcioosobowa orkiestra pod dyrekcją Przemysława Pasternaka wykonała największe
utwory muzyki filmowej z takich dzieł światowego kina jak: Ojciec Chrzestny, Titanic,
Gwiezdne wojny, Gladiator, Piraci z Karaibów i Forest Gump.
Polska Orkiestra Muzyki Filmowej jest pierwszą i jedyną orkiestrą symfoniczną
w Polsce specjalizującą się w tego rodzaju muzyce. Powstała w 2011 r. z inicjatywy
jej obecnego dyrektora i dyrygenta – Przemysława Pasternaka, a tworzą ją profesjonalni muzycy i znakomici soliści, m.in.: Edyta Krzemień (Teatr Muzyczny Roma),
Michał Gasz, Zofia Nowakowska, Wojciech Schmach, Justyna Janik, Judyta Wenda,
Agnieszka Twardowska i Jakub Przyperski – artyści znani z udziału w programach
„The Voice of Poland”, „Must Be The Music” czy oratoriów Piotra Rubika. Orkiestra
w ciągu kilku lat swego istnienia uczestniczyła w wielu prestiżowych wydarzeniach
w całym kraju.
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Konferencja popularno-naukowa „Od kinoteatru Wysogląda do kina «Centrum»
- 100 lat wadowickiego srebrnego ekranu”

Dopełnieniem występu orkiestry był koncert zespołu ATTACCA z Wadowickiego Centrum Kultury przy akompaniamencie instruktorki – Bogumiły Kowalczyk,
która tego wieczoru pełniła również funkcję konferansjera.
Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem publiczności, skupiając
na wadowickim rynku kilkutysięczną widownię. Warto podkreślić, iż był to jedyny
koncert muzyki filmowej na placu Jana Pawła II na przestrzeni ostatnich lat, a do
jego współorganizacji dołączył Urząd Miejski w Wadowicach.
Zakończeniem rocznicowych obchodów była zorganizowana przez Muzeum
Miejskie konferencja popularno-naukowa: „Od kinoteatru Wysogląda do kina
«Centrum» – 100 lat wadowickiego srebrnego ekranu”, która odbyła się 29 października w sali kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury. Uczestnicy spotkania
mieli okazję wysłuchać sześciu prelekcji, w których poruszano problematykę kina
wadowickiego i ogólnopolskiego w różnych okresach dziejów. Wśród prelegentów
znaleźli się historycy wadowiccy oraz goście z innych ośrodków. Dr Konrad Meus
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie („W blasku dziesiątej muzy. Kino i kinematografia w Wadowicach przed 1939 r.”) opowiedział o narodzinach wadowickiego
kina, historii rodziny Wysoglądów oraz rozwoju kinematografii w międzywojniu,
zwracając uwagę na obyczajowe skandale tamtych lat. Dr Urszula Biel, wykładowca Akademii Polskiego Filmu („Z życia codziennego właściciela kina w latach
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20. i 30. XX w.”), przedstawiła obraz funkcjonowania przedwojennego kina z perspektywy jego właściciela i wszystkich bolączek, z jakimi musiał się zmierzyć. Problem funkcjonowania wadowickiego kina w okresie hitlerowskiej okupacji przybliżył
Michał Siwiec-Cielebon („Kino i wojna – wojna i kino”), zamykając jednocześnie
pierwszą część konferencji. Marcin Witkowski z Muzeum Miejskiego w Wadowicach
(„Kilka kadrów z dziejów wadowickiego kina w latach 1945-1989”) scharakteryzował
pokrótce historię kina w latach PRL. Zwrócił m.in. uwagę na rolę, jaką pełniła sala
kinowa „Gdyni” (późniejszej „Szarotki”) w latach 40. i 50. minionego wieku, sytuację
kina w latach 60., wreszcie na zmiany w technologii projekcji filmów. O miejscu polskiego filmu w propagandzie władz PRL mówiła dr Monika Maszewska-Łupiniak,
wykładowca Akademii Polskiego Filmu i Uniwersytetu Jagiellońskiego („Propagandowa rola filmu na przykładzie obrazu polskiego podziemia niepodległościowego
w polskim kinie fabularnym w dobie PRL-u”). Jako ostatni wystąpił dyrektor Wadowickiego Centrum Kultury Piotr Wyrobiec, który przedstawił najnowszą historię
wadowickiej X muzy („Kino «Centrum» – nowy wymiar wadowickiego kina”), począwszy od przeniesienia kina do nowej siedziby w domu kultury po wprowadzenie
nowoczesnych rozwiązań technicznych – od kina analogowego po projekcje 3D.
Konferencja oraz kino plenerowe zostały dofinansowane ze środków Filmoteki
Narodowej, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.
Różnorodność propozycji, jaką w ramach projektu rocznicowego zaproponowało Wadowickie Centrum Kultury, sprawiła, że w wydarzeniach wzięło udział kilka tysięcy osób. Projekt zaistniał także w internecie. Przygotowana została strona
internetowa – wadowickiekino.pl, na której internauci mogą znaleźć informacje
na temat historii kina, a także dowiedzieć się o bieżącym repertuarze kinowym czy
zamówić bilet na seans.
Jednym z problemów, jakie organizatorzy napotkali podczas przygotowywania
poszczególnych wydarzeń rocznicowych, był brak materiałów fotograficznych – nie
udało się np. dotrzeć do zdjęć przedstawiających wnętrze kina przy ul. Lwowskiej.
Zachowało się niewiele fotografii fasady kina „Szarotka”, zabrakło zdjęć kina „Gdynia”. Redakcja zwraca się więc do Czytelników z prośbą o udostępnienie zbiorów
prywatnych, w których być może takie zdjęcia się znajdują. Stanowiłoby to istotne
uzupełnienie bardzo ciekawej karty historii naszego miasta, która – mimo burz dziejowych – trwa od ponad 100 lat.
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Wadowickie Środowisko
Artystyczne 2015
Twórczość zarówno uznanych już artystów, jak i młodych adeptów sztuki można
było poznać w tym roku podczas kolejnej edycji „Wadowickiego Środowiska Artystycznego”.
Wystawa ma charakter cykliczny
i prezentuje prace artystów mieszkających w Wadowicach lub z miastem
w różny sposób związanych. Różnorodne są techniki, w których tworzą
artyści – począwszy od tradycyjnych
po nowoczesne formy przekazu, możliwe dzięki nieustannemu rozwojowi
technologii.
Pomysłodawczynią projektu była
długoletnia instruktorka Wadowickiego Domu Kultury – Anna Zając, która
zrelizowała trzy pierwsze edycje wystawy. Pierwszą ekspozycję „Wadowickiego Środowiska Plastycznego” (pod taką nazwą wystawa funcjonowała do 2005 r.) zaprezentowano w marcu 1995 r. W sali kameralnej ówczesnego Wadowickiego Domu
Kultury swoje prace przedstawiło wtenczas 22 artystów. Kolejna impreza odbyła się
w 2000 r. i zgromadziła już 52 twórców.
Rosnące wciąż zainteresowanie dokonaniami wadowickich twórców prezentowanymi na odbywających się co pięć lat ekspozycjach oraz połączenie dwóch placówek w jedną instytucję sprawiły, że w 2005 r. wystawa została przeniesiona do sal
Muzeum Miejskiego. Czwarta edycja projektu miała miejsce w grudniu 2010 r. Zmianie uległa jednak formuła wystawy. Powiększono ją o prezentację grafik komputerowych oraz fotografii. Zmiana ta wymusiła także modyfikację nazwy przedsięwzięcia
i dlatego ekspozycja w 2010 r. nosiła już tytuł „Wadowickie Środowisko Artystyczne”
i odbywała się w holu sali teatralno-kinowej domu kultury. Na wystawie swoją twórczość zaprezentowało 68 artystów, wśród których było aż 35 debiutantów. Ekspozycję
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uzupełniono o obrazy zmarłych w 2010 r. wadowiczan: Karola Pustelnika i Krystyny
Sowińskiej. Tak jak i poprzednim edycjom projektu ekspozycji towarzyszył kolorowy
katalog przedstawiający sylwetki wszystkich uczestników.
W 2015 r. do udziału w kolejnym pokazie prac zgłosiło się 52 artystów reprezentujących różnorodne techniki: malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, fotografię
i tkaninę artystyczną. Spośród nich wybrano 41 twórców, głównie malarzy i rzeźbiarzy. Prace zgłoszone w kategorii tkaniny artystycznej zakwalifikowano na odrębną
wystawę zaplanowaną na początek 2016 r. Na potrzeby tegorocznej edycji WŚA został
odpowiednio przygotowany hol teatralno-kinowy. Aranżacji przestrzeni podjął się
dr hab. Tomasz Wójcik z krakowskiej ASP przy współpracy autora niniejszego tekstu,
który od dwóch edycji jest także koordynatorem projektu.
Wernisaż wystawy odbył się 9 października 2015 r. Mieliśmy okazję spotkać się
w tak licznym gronie twórców i miłośników sztuki. Mogliśmy wymienić się opiniami,
skonfrontować swoją twórczą wrażliwość i warsztat lub też po prostu porozmawiać.
Taki też był nadrzędny cel organizatorów, oprócz stworzenia szerszej publiczności
możliwości obcowania z lokalnymi artystami i ich twórczym dorobkiem powstałym
głównie na przestrzeni ostatnich pięciu lat.
Ekspozycję w holu teatralno-kinowym Wadowickiego Centrum Kultury można
było oglądać do 12 listopada 2015 r.
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Żołnierze Niezłomni
W tym roku Muzeum Miejskie w Wadowicach w sposób szczególny uczciło
pamięć o ofiarach komunistycznego reżimu w powojennej Polsce.
W ogrodzie przy ul. Kościelnej zaprezentowana została wyjątkowa wystawa
plenerowa, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie.
Prezentowana od 17 września do 9 października 2015 r. ekspozycja pt. „Niech polska
ziemia utuli ich do spokojnego snu... Ekshumacje i identyfikacje ofiar terroru komunistycznego” przedstawia wyniki ogólnopolskiego projektu badawczego „Poszukiwania
nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956”, realizowanego przez IPN i Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Autorami
wystawy są Milena Bykowska z Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów
oraz Grzegorz Czapski i dr Paweł Skubisz z Okręgowego Biura Edukacji Publicznej
IPN w Szczecinie. Od 18 września 2014 r., kiedy miało miejsce uroczyste otwarcie
ekspozycji w Szczecinie, podróżuje ona po całym kraju – była prezentowana m.in.
w Warszawie, Leżajsku, Krakowie i Wieliczce.
Wielu żołnierzy zbrojnego podziemia zostało w latach 40. i 50. aresztowanych
przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa, a następnie, często po sfingowanych
procesach przed Wojskowymi Sądami Rejonowymi, zamordowanych w stalinowskich więzieniach na Mokotowie czy Montelupich. Ofiary reżimu nie mogły liczyć
na godny pochówek – chowano je potajemnie, często w zbiorowych mogiłach, nie informując najbliższych o miejscu pochówku. Przez lata zacierano ślady zbrodni, uniemożliwiając rodzinom odwiedzenie grobów. Po zmianach ustrojowych rozpoczął
się żmudny proces przywracania pamięci o Żołnierzach Wyklętych, podjęto także
działania mające na celu ustalenie miejsc ich pochówku. W celu identyfikacji ekshumowanych szczątków ofiar IPN nawiązał współpracę z Pomorskim Uniwersytetem
Medycznym w Szczecinie, czego efektem było powołanie Polskiej Bazy Genetycznej
Ofiar Totalitaryzmów (PBGOT), pierwszego tego typu banku danych genetycznych
w Europie. Udało się dzięki temu stworzyć bazę DNA rodzin żołnierzy antykomunistycznego podziemia, co umożliwia identyfikację szczątków odkrywanych przez
archeologów podczas prac prowadzonych m.in. w Kwaterze na Łączce (rejon muru
cmentarnego Cmentarza Wojskowego na Powązkach) i na mokotowskim cmentarzu
na Służewie.
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Prezentowana w ogrodzie przy
ul. Kościelnej wystawa przybliżyła
postacie 28 zamordowanych w stalinowskich więzieniach żołnierzy
podziemia. Ustawione w przestrzeni ogrodu sześciany, zgodnie
z zamierzeniami organizatorów
wadowickiej ekspozycji przywoływać miały na myśl cmentarne
nagrobki. Wśród prezentowanych
sylwetek znaleźli się m.in. ostatni komendant główny NSZ ppłk
Stanisław Kasznica „Maszkowski”
oraz przywódca antykomunistycznej partyzantki mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”.
Drugą inicjatywą Muzeum
Miejskiego, która miała na celu
przypomnieć o Żołnierzach Niezłomnych, był wykład dr. hab. Zdzisława Zblewskiego: „Do końca służąc Polsce.
Żołnierze Niezłomni – zamordowani w komunistycznych więzieniach”, wygłoszony
8 października 2015 r. w sali kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury. Podczas
spotkania, będącego swego rodzaju uzupełnieniem wystawy plenerowej, prelegent
przybliżył sylwetki trzech Żołnierzy Niezłomnych – mjr. Hieronima Dekutowskiego,
żołnierza AK i dowódcy oddziałów leśnych Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” na
Lubelszczyźnie, ppłk. Stanisława Kasznicy, ostatniego dwódcy NSZ oraz jednego
z najsłynniejszych dowódców partyzantki antykomunistycznej na Wileńszczyźnie,
Białostocczyźnie i Pomorzu Gdańskim – mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.
Dr hab. Zdzisław Zblewski jest historykiem zajmującym się najnowszą historią
Polski, adiunktem w Instytucie Historii UJ. Pełni funkcję redaktora naczelnego „Prac
Historycznych ZNUJ”, członka redakcji „Zeszytów Historycznych WiN”, „Pamięci
i Sprawiedliwości”, a od 2012 r. rocznika „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”. Przez kilka lat pracował w krakowskim oddziale IPN.
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Wystawa
„Wincenty Bałys 1906-1939.
Zapomniany artysta z Wadowic”
Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej zorganizowana została wystawa „Wincenty Bałys 1906-1939. Zapomniany artysta z Wadowic”. W nowej
siedzibie Towarzystwa przy ul. Krakowskiej, gdzie przed wojną mieściła się Czytelnia
Mieszczańska, zgromadzono pokaźny zbiór prac artysty. W oparciu o dokumenty,
fotografie i obrazy wystawa stara się przybliżyć mieszkańcom osobowość wybitnego
rzeźbiarza i wadowiczanina.
Wincenty Bałys, urodzony w Tomicach w 1906 r., rozpoczynał swoją drogę artystyczną od pracy w zakładzie kamieniarskim Józefa Jury. Szlifował swój talent m.in. w
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, studiując pod kierunkiem znakomitych mistrzów: Konstantego Laszczki i Ksawerego Dunikowskiego. Po powrocie z Krakowa
otworzył swoją pracownię przy ul. Zatorskiej, a później przy alei Wolności. Wincenty
Bałys aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym skoncentrowanym wokół osoby
Emila Zegadłowicza. Przyjaźnił się nie tylko z samym Zegadłowiczem, ale także
z Franciszkiem Suknarowskim, Janem Sarnickim, Ludwikiem Jachem, Tomaszem
Solskim, młodym Karolem Pustelnikiem, a w szczególny sposób z Karolem Wojtyłą.
Z okazji 25-lecia pracy twórczej Emila Zegadłowicza zorganizowana została wystawa,
której inicjatorem był m.in. młody Wincenty Bałys. Wydarzenie to dało początek
działalności grupy nazwanej „Czartak II”. W początkach niemieckiej okupacji artysta zaangażował się w ruch oporu. Działalność jego grupy została jednak tragicznie
przerwana już w listopadzie 1939 r. Konspiratorzy, wśród których był Bałys, zostali
uwięzieni w Krakowie, a następnie w grudniu rozstrzelani na Glinniku w pobliżu
kopca Kościuszki.
Artysta tworzył w różnych technikach: rzeźbił, malował obrazy olejne, akwarele,
tworzył drzeworyty, grafiki i rysunki. Autorzy ekspozycji starali się pokazać prace
reprezentujące wszystkie techniki, którymi się posługiwał. Pośród zaprezentowanych
eksponatów na uwagę zasługują m.in.: listy Bałysa do Franciszka Suknarowskiego,
projekt polichromii do świetlicy 12 Pułku Piechoty w Wadowicach oraz ulotka reklamowa, w której artysta jako pośrednik nieruchomości zachęca do korzystania ze
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swoich usług. Mimo krótkiego okresu pracy twórczej dorobek rzeźbiarski Wincentego Bałysa jest znaczący. Na zamówienie prywatne i instytucji cywilnych wykonał
kilkadziesiąt rzeźb, jedną na zamówienie kościelne. Eksponaty na wystawie udostępnione zostały m.in. dzięki Elżbiecie i Kamilowi Suknarowskim, Marcie Wysogląd,
Muzeum Miejskiemu oraz Stanisławowi i Przemysławowi Kulig. Kuratorem wystawy
był Grzegorz Pacut, jej organizacją zajęli się także Robert Graca, Eugeniusz Kamiński,
Stanisław Kulig i Bogusław Wajdzik. Nad całością czuwał Zbigniew Jurczak, który
jest także autorem 32-stronnicowego folderu wystawowego.
Ekspozycja przypomniała też o dorobku wystawienniczym artysty, który za
życia prezentował swoje prace m.in. na wystawach w budynku „Sokoła”, w Towarzystwie Sztuk Pięknych w Krakowie, podczas wystawy plenerowej w Wiśle i
na wystawie w Kalwarii Zebrzydowskiej towarzyszącej Targom Meblowym. Po
śmierci prace Bałysa można było oglądać na wystawie Grupy Plastyków „Czartak”
w 1964 r., w wadowickim Domu Kultury w 1976 r., w „Garsonierze” w 1983 r., w
Galerii Sztuki na ul. Kościelnej w 1989 r. i w Tomicach (z inicjatywy Andrzeja
Busia) w 1998 r. Największą prezentację dorobku artysty zorganizowało w 2006 r.
wadowickie Muzeum Miejskie.
Wernisaż wystawy w Czytelni Mieszczańskiej odbył się 4 października 2015 r.,
a ekspozycje można było oglądać do końca miesiąca.
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Wadowicki Uniwersytet
Trzeciego Wieku
– działalność i perspektywy rozwoju
Historia Uniwersytetów Trzeciego Wieku sięga lat 70. XX w. Wówczas to profesor prawa międzynarodowego Pierre Vellas zorganizował pierwsze spotkanie seniorów w Tuluzie. Wzięło w nim udział 40 osób, którym profesor zadał pytanie – czego
oczekują od uniwersytetu? W wyniku rozmów, namysłów i refleksji powstały trzy
postulaty oscylujące głównie wokół medycznych tematów, propagujących wiedzę
ludzi starszych na temat dbania o swoje zdrowie, wykorzystywania badań naukowych do poprawy zdrowia oraz korzystania z wieloletnich, życiowych doświadczeń
ludzi starszych, ich obserwacji i umiejętności w celu upowszechniania kultury.
Idea aktywizacji środowisk ludzi starszych szybko znalazła podatny grunt także
w innych europejskich państwach. W Polsce inicjatorką powołania do życia tego
typu zrzeszenia była prof. Halina Szwarz, inaugurując Uniwersytet Trzeciego Wieku
w 1975 r. w Warszawie. Uniwersytet działa do dziś i liczy ponad tysiąc członków.
Koncepcja profesora Vellasa obecnie nabiera dużego tempa i rozwija się dzięki
coraz nowszym pomysłom włączania seniorów w interesujące inicjatywy i integrowania pokoleń. Obecnie w Polsce funkcjonuje blisko 110 Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, które łącznie zrzeszają 25 tysięcy słuchaczy.
Można zaobserwować trzy typy uniwersytetów, ze względu na ich strukturę
i status prawny:
– stowarzyszenia;
– jednostki działające przy wyższych uczelniach lub w ich strukturach;
– zrzeszenia seniorów istniejące przy domach kultury, bibliotekach, ośrodkach
pomocy społecznej itp.
Do trzeciego typu uniwersytetów należy właśnie Wadowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku przekształcony w 2013 r. z funkcjonującej wcześniej Akademii Po
Godzinach.
Pomysłodawczynią aktywizacji seniorów była Anna Zając, która stworzyła
w Wadowickim Centrum Kultury „Klub Seniora”. Spotkania przy kawie i słodkim
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poczęstunku odbywały się raz w tygodniu, a poruszano na nich interesujące seniorów zagadnienia. Odpowiadając na rosnące potrzeby uczestników wspomniany
klub został rozbudowany już przez Izabelę Karską o dodatkowe działania, wykłady
i spotkania z zaproszonymi gośćmi, przyjmując nazwę – Akademia Po Godzinach.
Z roku na rok przybywało słuchaczy i zwiększało się zainteresowanie poszczególnymi działaniami i wydarzeniami kulturalnymi. Obserwując dużą popularność
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i zaangażowanie uczestników Akademii Po Godzinach, rozpoczęto prace nad stworzeniem Uniwersytetu w Wadowicach.
Momentem przełomowym w tworzeniu Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wyjścia z ram Akademii było pozyskanie dofinansowania w ramach osi
4 LEADER na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Wadoviana”. Celem projektu
było rozwijanie aktywności oraz wzrost uczestnictwa osób starszych w działaniach
edukacyjno-kulturalnych poprzez:
- integrację osób w wieku emerytalnym;
- zaspokajanie potrzeb seniorów w obszarze kultury, edukacji i aktywności społecznej, co wpłynęło na poprawę jakości życia oraz zapobieganie ich wykluczenia;
- inicjowanie i wspieranie działań oddolnych środowiska seniorów;
- zwiększenie zaangażowania seniorów w działanie grup lokalnych;
- wzrost liczby osób preferujących aktywny tryb życia.
W pierwszym roku akademickim 2013/2014 blisko 130 studentów zadeklarowało udział w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, wypełniając kartę zgłoszenia i zapisując się na wybrane zajęcia. W harmonogramie wydarzeń uniwersyteckich były
m.in.: cykl comiesięcznych wykładów popularno-naukowych, kurs języka angielskiego, zajęcia wokalne, ruchowe, kurs komputerowy nauki od podstaw, spotkania
w Klubie Włóczykija „Nordic Walking”. Nieodłącznym elementem sprzyjającym
integracji środowiska studentów WUTW były i są bale oraz wycieczki. Całoroczną pracę słuchaczy, którzy uczęszczali na zajęcia i wykłady, zwieńczyła wycieczka
do Warszawy, podczas której uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem Stare Miasto,
Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Chopina, Bibliotekę Uniwersytecką
i ogrody w Wilanowie.
Patronat nad Wadowickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku objęła Polska
Akademia Umiejętności.
Wadowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie zakończył się z dniem zakończenia projektu, wręcz przeciwnie, z roku na rok wzrasta ilość zajęć i przede wszystkim
powiększa się grono zainteresowanych. W roku akademickim 2014/2015 powstały
nowe inicjatywy – niech za przykład posłuży Klub Kulinarny „Smakosz” łączący
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czternaścioro miłośników gotowania. Reaktywowano spotkania ze słodkim poczęstunkiem w tzw. kawiarence WUTW, która jest przykładem inicjatywy samych
seniorów, animujących i organizujących spotkania. Podobnym przykładem aktywności studentów są warsztaty rękodzieła. Z wielkim zainteresowaniem spotkał się
kurs komputerowy realizowany przez Latarnika Polski Cyfrowej Równych Szans.
Przez sześć miesięcy tajniki świata cyfrowego poznało ponad dwustu seniorów.
Dzięki współpracy ze stowarzyszeniami, innymi UTW czy biurem poselskim najaktywniejsi słuchacze wzięli udział w comiesięcznych wyjazdach do Filharmonii
Krakowskiej, gdzie nie tylko raczyli się muzyką klasyczną, ale także zgłębili jej
tajemnice poprzez udział w prelekcjach.
Inną inicjatywą ponadprogramową był Ogólnopolski Marsz Nordic Walking,
organizowany po raz trzeci przez Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” –
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie. We wspólny marsz włączyło się 25
studentów.
Rok akademicki 2014/2015 zakończył nietuzinkowy recital Haliny Kunickiej.
Trzeci rok działalności Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest niewątpliwie potwierdzeniem pojawiających się na szeroką skalę stwierdzeń o dużej
popularności wszelkich działań, aktywizujących osoby starsze i ich niesłychanej
aktywności. Swoje zainteresowanie i chęć udziału wykazało blisko dwustu studentów powyżej 55 roku życia. Rok akademicki zainaugurował wykład profesora
Franciszka Ziejki, na którym studenci otrzymali indeksy z rąk burmistrza Wadowic
– Mateusza Klinowskiego.
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Indeksy są atrybutem zmiany i naukowego kierunku, w którym podąża WUTW.
Kolejny rok działalności Uniwersytetu wiąże się nadal z rozkwitem i odpowiedzią
na sugestie uczestników. Ubiegłoroczne zainteresowanie światem cyfrowym zaowocowało zajęciami komputerowymi dla grup zaawansowanych. W ofercie na rok
2015/2016 pojawiła się propozycja zajęć plastycznych, sekcji sportowo-turystycznej
oraz wznowienie warsztatów gimnastyki mózgu, Klub Kulinarny powiększył się o
drugą grupę, a tematyka comiesięcznych wykładów będzie dotyczyć różnorodnych
dyscyplin naukowych. Z każdym rokiem oferta bogatsza jest o nowe, dodatkowe
wydarzenia i inicjatywy, zarówno te organizowane w Wadowickim Centrum Kultury, jak i w innych instytucjach kultury. Nie brakuje zainteresowania ze strony
studentów, wprost przeciwnie, widoczne jest coraz większe inicjowanie i aktywne
współtworzenie oferty. Już w tym roku nawiązana została współpraca z Zagórzańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku czy zespołem projektowym Stowarzyszenia
„Raciechowice 2005”.
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Anna Hajduk

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Emil Zegadłowicz daleki i bliski
Katowice 2015
Wśród najnowszych, opublikowanych w 2015 r. prac, których tematyka w większym lub mniejszym stopniu związana jest z Wadowicami, na szczegółowy i obszerny komentarz zasługuje publikacja Emil Zegadłowicz daleki i bliski pod redakcją Henryka Czubały, Krzysztofa Kłosińskiego, Krystyny Latawiec i Włodzimierza
Próchnickiego. Książka, wydana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego,
przy współudziale Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie, stanowi zbiór
rozpraw naukowych poświęconych sylwetce
i twórczości pisarza, w którego życiorysie bez
trudu odnaleźć możemy ślady wspomnianego
powyżej miasta.
Na wstępie z należną aprobatą wypada odnieść się do walorów edytorskich ponad czterystustronicowego tomu, który przykuwa uwagę
odbiorcy swą szatą graficzną już w pierwszym
kontakcie z publikacją. Wysokiej jakości papier,
praktyczna, pełniąca funkcję zakładki tasiemka,
twarda, szyta oprawa oraz wzbogacenie pracy o blisko siedemdziesiąt ilustracji – zarówno kolorowych, jak i czarno-białych – decydują o dużej wartości edytorskiej prezentowanej książki. Kompletny wykaz wykorzystanych w niej grafik oraz obszerny
indeks osobowy stanowią dodatkowy atut tomu, ułatwiający sprawne wyszukiwanie
konkretnych, interesujących czytelnika informacji oraz lokalizowanie ich w tekście.
Kompozycja publikacji jest przejrzysta. Książka składa się z sześciu głównych
części, poprzedzonych redaktorskim wstępem. Wstęp ów zawiera komentarz dotyczący m.in. wyboru tytułu wydawnictwa, historycznego tła, którego tematyczne
i ideologiczne odzwierciedlenie możemy dostrzec w twórczości Zegadłowicza. Nie
pominięto też problematyki dzieł bohatera rozważań, przedstawiając w zarysie ich
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główne wątki tematyczne. Już w przedmowie zasygnalizowane zostają zagadnienia
istotne, choć pomijane w dotychczasowych badaniach, jak przykładowo kategoria
cielesności, niepoddana dotąd wyczerpującej i nowoczesnej analizie, a także te,
które w szczególny sposób wiążą się z kwestią autobiografizmu u Zegadłowicza
(kategoria pamięci). Po lekturze pięciostronicowego słowa wstępnego redaktorów,
które rzuca światło na podejmowane w książce wątki, czytelnik może zapoznać się
z właściwą częścią tomu, podzieloną na kilka usystematyzowanych tematycznie
działów składowych.
Pierwszy z nich skupia się wokół ogólnej refleksji nad sylwetką twórczą Zegadłowicza, stanowi tym samym wprowadzenie do dalszych rozważań o bardziej
zawężonych kręgach tematycznych. W tej części publikacji umieszczone zostały
trzy szkice: Emil Zegadłowicz – punkty widzenia Włodzimierza Próchnickiego,
Sentymentalizm Emila Zegadłowicza – strategie językowe Krystyny Latawiec oraz
Emila Zegadłowicza doświadczenie świata Henryka Czubały. Pierwszy z autorów
podejmuje w swym artykule istotną kwestię przenikania do pisarstwa Zegadłowicza
jego indywidualnych doświadczeń biograficznych oraz rzeczywistości historycznej,
społecznej czy obyczajowej, współczesnej twórcy. Na przykładzie powieści Zmory…
i Motory oraz dramatu Sind Sie Juden? szczegółowo omawia Próchnicki charakterystyczny dla Zegadłowicza sposób kreowania świata przedstawionego – pod pewnymi względami podobny do strategii narracyjnych przedstawicieli XX-wiecznego
realizmu, jednocześnie jednak wyjątkowy, łączący w sobie elementy naturalizmu,
symbolizmu i psychologizmu.
Autorka kolejnego szkicu, Krystyna Latawiec, za punkt wyjścia refleksji obiera
krytycznoliterackie tezy zarzucające Zegadłowiczowi zbytnią emocjonalność i sentymentalizm. Dokonuje trafnej diagnozy tej twórczości, wskazując czynniki wywierające na nią wpływ oraz dając świadectwo zmianom, którym podlegała. Badaczka,
analizując wybrane motywy reprezentatywne dla dzieł Zegadłowicza, udowadnia,
iż poszczególne utwory autora Motorów zajmują miejsce między dwoma biegunami jego pisarstwa – sentymentalną tkliwością (bliższą poezji) i brutalną ekscytacją
(obecną w późnej prozie bohatera rozważań). Zauważa również niebagatelną rolę
czytelnika, którego współodczuwające, emocjonalne reakcje są dowodem szczególnej
więzi łączącej odbiorcę tekstu z jego twórcą.
Ostatni szkic pierwszej części tomu został podzielony przez autora, Henryka Czubałę, na kilka segmentów – „podrozdziałów”, z których każdy odpowiada
jednemu wątkowi refleksji. Rozwiązanie to uznać należy za korzystne, sprzyjające
przejrzystości tekstu. Badacz zajmuje się tu sposobem, w jaki Zegadłowicz opowiada
o figurze Innego – tego, do którego możemy się zbliżyć, niejako przekraczając własną
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tożsamość. W ujęciu Czubały proza i poezja autora Zmór… staje się miejscem, w którym Inny i inność mogą być doświadczani, mimo że w powszechnej opinii stanowią
kategorie, wobec których powinniśmy zachowywać dystans. W tej bez wątpienia interesującej perspektywie literatura traktowana jest raczej jako „sztuka doświadczania”
Innego, nie zaś wyłącznie jako przestrzeń jego reprezentacji.
Po ogólnym Wprowadzeniu, zawierającym opracowania autorstwa trzech redaktorów tomu, następuje bardziej szczegółowy podział szkiców przypisanych do
grup tematycznych o zawężonej problematyce. Pierwsza z nich, zatytułowana Wokół
autora, podejmuje kwestie związane z biografią Zegadłowicza, jego osobowością, relacjami społecznymi czy aktywnością artystyczno-polityczną. Umieszczono tu cztery
artykuły: O artystycznej przyjaźni Emila Zegadłowicza i Jerzego Hulewicza – raz jeszcze Katarzyny Szewczyk-Haake, Emil Zegadłowicz i Karol Wojtyła. Obszary wspólnych
fascynacji i pola odrębnych rozstrzygnięć Stanisława Dziedzica, Nieskutecznie wyklęty,
skutecznie niewykorzystany. Aktywność artystyczno-polityczna Emila Zegadłowicza a
Wadowice i wadowiczanie w latach 1935-1939 autorstwa Michała Siwca-Cielebona
oraz Osobowość twórcza Emila Zegadłowicza w świetle badań z zakresu psychologii
twórczości Weroniki Grudzień-Koprowskiej. Z rozpraw skupionych wokół biografii
pisarza wyłania się bardzo złożona sylwetka twórcy walczącego aktywnie o swoje
miejsce w historii literatury i w ówczesnym świecie artystycznym. Jak łatwo zauważyć, każdy z wymienionych szkiców sytuuje się w innym obszarze badań, a to zróżnicowanie wpływa z kolei dodatnio na wartość całej publikacji.
Kolejna część tomu poświęcona została kontekstom twórczości Emila Zegadłowicza. W tej partii pracy umieszczono trzy artykuły. Autorka pierwszego z nich,
Katarzyna Małgowska, analizując wybrane utwory dramatyczne pisarza, daje świadectwo krytycznej postawy twórcy względem pewnych elementów współczesnej
mu rzeczywistości (polityki, kleru itp.), a także charakterystycznej dla niego ironii
i dystansu. Podejmuje próbę odtworzenia wizji historiozoficznej zawartej w sztukach
Zegadłowicza (Łyżki i księżyc; Pokój dziecinny), reinterpretując te dzieła i umieszczając je w nowym, szerszym kontekście badawczym.
Katarzyna Wądolny-Tatar, autorka drugiego szkicu, główny akcent interpretacyjny kładzie na twórczość Janiny Barbary Górkiewiczowej, zwłaszcza zaś na literacką
reprezentację Mucharza (beskidzkiej wsi, szczególnie bliskiej pisarce) oraz Wadowic, stanowiących niezwykle istotny punkt odniesienia dla mucharskich bohaterów
przywołanych w opracowaniu opowiadań i powieści. Dokonuje porównania dwóch
różnych postaw i „miejskich” narracji: tej charakterystycznej dla Górkiewiczowej
oraz tej właściwej Zegadłowiczowi. Trafnie wskazuje zarówno różnice, jak i łączące
pisarzy podobieństwa.
230

PUBLIKACJE
Trzeci i ostatni w części zatytułowanej Konteksty szkic – Tematy rumuńskie Emila
Zegadłowicza. Uwagi, notatki autorstwa Jana Burnatowskiego, dotyka tematu stosunkowo rzadko podejmowanego w dotychczasowych opracowaniach. Problematyka
przekładu, częstokroć pomijana przez badaczy, staje się punktem centralnym refleksji
Burnatowskiego, który – co istotne – Zegadłowiczowską sztukę translacji rozpatruje
na tle ówczesnych wydarzeń historyczno-politycznych. Słusznie zauważa przy tym
fakt, iż tłumaczenia autora Zmór… dobrze wpisują się w klimat polityczny lat 20. i 30.
XX w., sprzyjając zacieśnieniu polsko-rumuńskich relacji.
Dwa kolejne, najbardziej obszerne segmenty tomu poświęcone zostały konkretnym utworom poetyckim i prozatorskim Zegadłowicza. W partii dotyczącej poezji
znalazło się siedem szkiców (Zbigniewa Andresa, Mariana Kisiela, Tadeusza Bujnickiego, Anny Węgrzyniak, Urszuli Kolberovej, Joanny Kulczyńskiej i Doroty Wojdy),
zaś w części odnoszącej się do prozy autora Motorów – sześć artykułów (opracowania
Wojciecha Ligęzy, Marty Tomczok, Magdaleny Januszek i Natalii Zborowskiej, Stanisława Stabry, Ewy Bartos oraz Jacka Rozmusa). Z uwagi na ograniczenia formalne
nie sposób choćby pobieżnie opisać wszystkich rozpraw, jednakże przyznać należy,
że każda z nich zasługuje na uwagę. Warto zasygnalizować, iż za niewątpliwą wartością tegoż zestawienia przemawia między innymi fakt jego wyraźnego zróżnicowania tematycznego. Podejmowane przez badaczy zagadnienia obejmują kwestie
różnorodne, wszelako równie istotne: od charakterystycznej dla dzieł Zegadłowicza
motywiki przez parodystyczne ujęcia jego twórczości na poetyckich wątkach miłosnych skończywszy. Szkice poświęcone prozie w centrum refleksji stawiają dwie
powieści pisarza: Zmory… i Motory, kładąc nacisk na współczesne reinterpretacje
tekstów, możliwość (i potrzebę) ich „odczytu po latach”. Sytuują również dzieła Zegadłowicza w nieuwzględnianych dotychczas kontekstach historycznych i literackich,
rzucając nowe światło na z pozoru wyczerpująco omówione już sprawy związane
z tą twórczością.
Ostatnią, najmniej obszerną, domykającą tom część stanowią varia (Stefan Żechowski (1912–1984) Adama Zegadłowicza oraz Gorzeń Adama Zegadłowicza i mój
Gorzeń Włodzimierza Wójcika). Uzupełniają one publikację ze swej istoty naukową
o tony osobiste – pierwszy tekst napisał przed laty wnuk pisarza Adam, drugi – wieloletni prezes Fundacji „Czartak” Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym. Oba eseje przybliżają czytelnikom osoby bliskie pisarzowi – rodzinnie (wnuk)
i artystycznie (Stefan Żechowski). Dzięki nim poznajemy klimat sztuki obejmujący
literaturę i plastykę. Całość tomu zamykają noty o autorach poszczególnych rozpraw
w nim zamieszczonych.
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Publikację Emil Zegadłowicz daleki i bliski niewątpliwie uznać należy za wartościową pozycję wydawniczą oferującą czytelnikowi nowe, szersze perspektywy
odczytania tekstów, które do tej pory mogły uchodzić za anachroniczne. Autorski,
poparty wnikliwymi analizami i interpretacjami, a także bogatą egzemplifikacją
rozrachunek z przyjętymi powszechnie kliszami interpretacyjnymi, odnoszącymi
się do sylwetki i twórczości autora Motorów, pozwala odsłonić nieznane, pomijane
w dotychczasowym dyskursie historycznoliterackim aspekty obszernego dzieła gorzeńskiego pisarza. Niekonwencjonalne instrumentarium badawcze odsłania przed
odbiorcą nieodczytane i „niedoczytane” dotąd treści. Sygnalizowane wcześniej zróżnicowanie tematyczne rozpraw stanowi kolejny czynnik, który w pozytywny sposób
wpływa na ocenę prezentowanego tomu. Dodatkowym atutem wydawnictwa jest
wysoka jakość estetyczna i edytorska książki oraz jej przejrzyste uporządkowanie
tematyczne i graficzne.
W świetle powyższych spostrzeżeń Emil Zegadłowicz daleki i bliski wydaje się
wypełniać lukę we współczesnym dyskursie historycznoliterackim, przywracając
pamięć społeczną pisarza z początków polskiej nowoczesności.
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Miasto, w którym
wszystko się zaczęło
Wadowice. W obiektywie czasu
Wadowice 2015
W tym roku do rąk wielbicieli Wadowic
trafił wyjątkowy album (Wadowice. W obiektywie czasu) poświęcony historii miasta i jego
mieszkańców. Kolejna, pasjonująca książka
o Wadowicach, która pojawiła się na rynku
księgarskim w ostatnim czasie (obok Wadowickich korzeni Karola Wojtyły Marty Burghardt1
oraz Wadowic 1772-1914. Studium przypadku
miasta galicyjskiego Konrada Meusa2). Wyraźne zainteresowanie wspomnianą tematyką daje
nadzieję, że w niedalekiej przyszłości powstanie
monografia papieskiego miasta i ziemi wadowickiej. Recenzowana książka stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych albumów: Wadowice
na dawnych pocztówkach3 oraz Wadowice – kartki z rodzinnego albumu4. Pomimo
bezpośrednich nawiązań książka prezentuje znany temat w całkiem nowej formie.
Jest opowieścią nestora rodu pochylonego nad zdjęciami z rodzinnego albumu. Świat
utracony – „miasta, w którym wszystko się zaczęło” – powraca przy zastosowaniu
najnowocześniejszej techniki.
Konstrukcja albumu została podporządkowana przestrzeni miejskiej Wadowic.
Wraz z narratorem, opowiadającym nam historię zatrzymaną w kadrze, spacerujemy
1

M. Burghardt, Wadowickie korzenie Karola Wojtyły, Wadowice 2013.

2

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

3

Wadowice na dawnych pocztówkach, red. P. Wyrobiec, Wadowice 2000.

4

Wadowice – kartki z rodzinnego albumu, red. P. Wyrobiec, Wadowice 2008.
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wśród skwerów i ulic galicyjskiego miasteczka. Uczestniczymy w miejskich uroczystościach z okazji 11 listopada przy pomniku ku czci żołnierzy 12 Pułku Piechoty
Ziemi Wadowickiej czy jesteśmy świadkami smutnego widowiska – wysadzenia żydowskiej synagogi przez niemieckie władze okupacyjne. I tak naszym oczom ukazuje
się po kolei: Serce miasta – a więc Rynek Główny (dziś pl. Jana Pawła II), z którego
poruszamy się wzdłuż Gościńca cesarskiego zmierzającego ku Wiedniu, ówczesnej
stolicy cesarstwa (dziś ul. Mickiewicza), W stronę Krakowa (dziś ul. Lwowska), Na
Zator (dziś ul. Zatorska), odpoczywamy na Plantacjach miejskich, zaglądamy Do
parku, uczestniczymy w zawodach sportowych W dolinie Skawy.
Przedstawiona praca jest swego rodzaju wyjątkową formą socjotopografii. Przy
pomocy zdjęć odkrywamy nie tylko miejską przestrzeń, ale przede wszystkim tworzących ją mieszkańców. To właśnie fotografie opowiadają historię poszczególnych
osób – rodzin – zbiorowości. Przypominają o tych lubianych i zasłużonych dla miasta, jak np. burmistrza Franciszka Opydo (1856-1923) czy Karola Wojtyłę, ale również tych, dla których wadowickie środowisko było tylko krótkim etapem w życiu.
Jak dla uczestników czwartkowych targów na pl. Józefa Piłsudzkiego czy żołnierzy
12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej, którzy po zawieruchach wojennych nigdy
już swoich Wadowic nie ujrzeli. Ożywienie fotografii poprzez zastosowane animacje
sprawia, że choćby przez chwilę możemy zatopić się w przedwojennym mieście. Poczuć wyjątkową atmosferę unoszącą się nad brzegami rzeki Skawy (podczas wspólnej
rekreacji) czy obserwować zachód słońca z perspektywy placu Zbożowego (dziś pl.
Kościuszki). Wydaję się, iż wydawca postawił sobie wyjątkowe, aczkolwiek trudne
zadanie: przekazanie bogactwa zatrzymanego na archiwalnych fotografiach w postaci
wszelkich dostępnych mu środków przekazu. Prym wiedzie wysokiej jakości cyfrowy
przedruk fotografii i stworzone animacje – bazujące na dźwięku i obrazie.
Publikacja o charakterze albumu kieruje się swoimi prawami, a więc przede
wszystkim eksponuje zamieszczone ilustracje. Podobnie ma się również i w tym
wydawnictwie książkowym. Bardzo dobrej jakości druk ilustracji uzupełniony
błyskotliwą narracją składa się na całkiem przyjemną lekturę. Jednakże pewnym
mankamentem pracy wydaje się niepodpisanie fotografii lub podpisanie tylko niektórych z nich. Szczegółowy ich opis znajduje się na końcu książki – świetnie ją
uzupełniając – aczkolwiek ze względu na rozmiar publikacji w pewnym momencie
zerkanie na ów wykaz na końcu staje się wręcz męczący. Wielce pomocne byłoby umieszczenie indeksu wadowickich ulic poprowadzonego według nazw dzisiejszych i ówczesnych, a już bezsprzecznym uzupełnieniem powinien być plan
miasta. Nieumieszczenie planu świadczy o pewnej niekonsekwencji wydawcy
w opracowaniu treści. Przygotowanie publikacji o charakterze dwujęzycznym (polsko234
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-angielskim) sugeruje szerokiego odbiorcę – również spoza grona mieszkańców –
a więc osób, które nie poruszają się płynnie w przestrzeni miejskiej Wadowic. Tym
samym brak planu utrudnia odbiór treści, która dzięki swojej przystępnej formie
mogłaby być świetnym przewodnikiem po przedwojennym mieście. Gawędziarska
i wspomnieniowa forma narracji nadaje wyjątkową lekkość snutej opowieści, w sposób trafny wplecionej pomiędzy archiwalne fotografie. Przypomina się wzruszające
przemówienie Jana Pawła II podczas ostatniej wizyty w rodzinnym mieście w 1999 r.
– obraz przestrzeni miejskiej budzi w nas osobiste wspomnienia: Ta ulica prowadzi
w kierunku Choczni. Przy niej znajduje się gimnazjum… 5. Pomimo wspomnieniowej,
sentymentalnej nuty, starano się nie zniekształcić obrazu przedwojennych Wadowic
– miasta nie tylko o zapachu morw na wzór włoskich miasteczek z tamtych czasów,
ale również miasta społecznych kontrastów.
Połączenie tradycji ze współczesnością tworzy zaskakujący, a jednocześnie spójny duet. Ukazuje nam Wadowice jako miasto, którego nie znaliśmy, a jakie zostało
w pamięci Karola Wojtyły i jemu współczesnych. Miasto, w którym wszystko się
zaczęło. Prezentowana publikacja jest z pewnością pracą o charakterze popularnonaukowym, ale prezentującym bogactwo treści w sposób wielce przystępny i nowoczesny. Uważam, iż owa książka powinna znaleźć się na półce każdej wadowickiej
rodziny, aby pamięć o przodkach nadal trwała, oraz historyka specjalizującego się
w dziejach miast.

5

Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II, Wadowice, 16 czerwca 1999 r.
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Publikacje za rok 2015
(oprac. Marcin Witkowski, Marcelina Zagól)
Emil Zegadłowicz daleki i bliski, red. H. Czubała, K. Kłosiński, K. Latawiec, W. Próchnicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, 420 s. [il.]
oprawa twarda, format – 24,5 cm x 19,5 cm
Tom artykułów i studiów poświęconych twórczości Emila Zegadłowicza zawiera w tytule
dwuprzymiotnikową metaforę [- -]. Po pierwsze, Zegadłowicz jako pisarz „daleki” rysuje się
w coraz odleglejszej perspektywie naturalnego dystansu czasowego, gdyż nawiązywał formą
liryczną do wątków i światopoglądu Młodej Polski.
Jednocześnie szereg składników pisarstwa Zegadłowicza daje się odnieść do tak różnej od
dwudziestolecia współczesności. Będą to ślady „bliskich” relacji z problemem społecznego rozwarstwienia, które nie uległo zniewoleniu w warunkach państwa demokratycznego. (Ze wstępu)
1.

Encyklopedia Stryszowa i okolic: historia, atrakcje i szlaki turystyczne, red. J. Nowak,
P. Piwowarczyk, B. Radwan, J. Wacławski, Drukarnia i Oficyna Wydawnicza „Grafikon”, Stryszów 2015, 104 s. [il. kolor.]
oprawa miękka, format – 30 cm x 25 cm
Publikacja, której celem jest szeroko rozumiana promocja atrakcji turystycznych i walorów kulturowo-krajobrazowych gminy Stryszów i jej najbliższych okolic, to efekt projektu
współfinansowanego w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”. Encyklopedia jest bogatym źródłem wiedzy o gminie, przybliża jej historię, tradycję oraz dziedzictwo kulturowe ziemi stryszowskiej, w tym gmin należących do Lokalnej Grupy Działania
„Gościniec 4 Żywiołów”.
2.

J. Janus, Bobrowscy z Andrychowa – Historie zwykłe i niezwykłe, Centrum Kultury
i Wypoczynku w Andrychowie, Andrychów 2015, 320 s. [il.]
oprawa twarda, format – 24 cm x 17 cm
Drugie, zmienione i rozszerzone wydanie opowieści o Bobrowskich, hrabiowskim rodzie
właścicieli i włodarzy Andrychowa (pierwsze wydanie ukazało się w roku 2014). Publikacja to
nie tylko dzieje rodziny i miasta, które Bobrowskim tak wiele zawdzięcza, ale także obraz XIX-wiecznej arystokracji powiatu wadowickiego. Pałac bohaterów książki przez dziesięciolecia
tętnił bowiem życiem towarzyskim – odwiedzali go zaprzyjaźnieni z gospodarzami Romerowie z Inwałdu czy Larischowie z Bulowic. Wiele miejsca autorka poświęciła osobie Stefana
3.
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Stanisława Bobrowskiego (1873-1932), właściciela Andrychowa, Roczyn i Wieprza, który jako
burmistrz miasta doprowadził do otwarcia tkalni, założenia Ochronki i Szkoły Przemysłowej,
a także rozbudowy infrastruktury miejskiej.
Publikację Jadwigi Janus wzbogacają liczne fotografie, kolorowe rysunki, tablice genealogiczne, cytaty z listów i rodzinnych anegdot.
4. Kalendarium Wadowickiej Solidarności 1980-2015, oprac. Z. Szczur, tekst A. Nowakowski, M. Siwiec-Cielebon, Z. Szczur, Drukarnia i Oficyna Wydawnicza „Grafikon”,
Wadowice 2015, 26 s. [il.]
oprawa miękka, format – 21 cm x 15 cm
Prezentowane kalendarium nie obejmuje wszystkich wydarzeń z okresu 35-lecia, gdyż
wymagałoby znacznie obszerniejszej publikacji. Wiele imprez organizowanych przez NSZZ
Solidarność w Wadowicach weszło na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych, religijnych
i patriotycznych miasta i regionu, jak np. Pielgrzymka Ludzi Pracy do Sanktuarium św. Józefa
na Karmelu, Bieg Uliczny „Solidarności”, Pielgrzymka na Groń Jana Pawła II czy spotkania
osób represjonowanych w stanie wojennym. Z tego powodu w kalendarium zostały ujęte jedynie
pierwsze edycje imprez cyklicznych oraz pozostałe najważniejsze dla Wadowickiej Solidarności
wydarzenia. (Ze wstępu)
A. Kołodziejska, Karol Wojtyła – dramaturg, Centrum Edukacyjno-Medialne Horyzonty Anna Kołodziejska, Warszawa 2015, 200 s. [il.]
oprawa miękka, format – 21 cm x 15 cm
Książka ta skupia się na trzech dojrzałych dramatach Karola Wojtyły, napisanych już po
okresie współpracy z Teatrem Rapsodycznym. [- -] Celem pracy jest prześledzenie jak konwencja
rapsodyczna realizowała się i rozwijała, począwszy od powstałego w latach 1944-1950 „Brata
naszego Boga” poprzez „Przed sklepem jubilera” (1960) aż do najbardziej ascetycznego scenicznie
misterium „Promieniowanie ojcostwa” (1964). (Ze wstępu)
5.

J. Łach, M. Musiał, Przeszłość i znaczenie tradycji dla współczesnego oblicza kulturowego góralszczyzny Beskidu Małego – zapis w krajobrazie, Uniwersytet Wrocławski,
Wrocław 2015, 170 s. [il.]
oprawa miękka, format – 24 cm x 16,5 cm
Wydana staraniem Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego publikacja jest efektem pracy dwóch pasjonatów historii, kultury ludowej i górskich
wypraw – dr. Janusza Łacha, geografa z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Marcina Musiała,
historyka rodem z Andrychowa. Książka przedstawia kulturę góralszczyzny Beskidu Małego
– począwszy od jej historycznego rodowodu z wpływami osadnictwa wołoskiego po wszyst6.
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kie elementy składające się na szeroko rozumianą kulturę ludową – strój, gwarę, architekturę
szop pasterskich.
Pamięci tych, którym wiele zawdzięczamy, oprac. tekstów M. Talaga, Wydawnictwo
i Drukarnia NOVA SANDEC, Wadowice 2015. 46 s.
oprawa miękka, format – 30 cm x 20 cm
Album zawiera zdjęcia nagrobków 85 profesorów oraz nauczycieli gimnazjum i liceum,
pochowanych na wadowickim cmentarzu, przede wszystkim zaś tych pomników, które zostały odrestaurowane z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Marcina Wadowity
w Wadowicach.
7.

Tajemnice życia Janiny Brzostowskiej. Listy Janiny Brzostowskiej i Stanisława Tyszkowskiego, oprac. i wstęp T. Kłak, Wadowickie Centrum Kultury, Wadowice 2015,
88 s. [il.]
oprawa miękka, format – 23,5 cm x 16 cm
Przedstawione w książce listy Janiny Brzostowskiej oraz wybór jej wierszy pisanych do
i dla Stanisława Tyszkowskiego to nieznany dotąd, a jakże istotny szczegół jej biografii. Janinę
Dorozińską (1897-1986), córkę dyrektora wadowickiego gimnazjum, i Stanisława Tyszkowskiego
(1892-1973), nauczyciela śpiewu, połączyło na początku ubiegłego wieku uczucie, które pozostać
musiało na długie lata tajemnicą obojga. Do małżeństwa bowiem nie dopuścił ojciec pisarki.
Janina wyszła za mąż za oficera i prawnika Ludomira Brzostowskiego, ożenił się także
Tyszkowski. Łączące ich uczucie trwało jednak nadal, czego wyrazem są listy i poezje, które
autor opracowania i obszernego wstępu, profesor Tadeusz Kłak, otrzymał w Nałęczowie pod
koniec lat 60. od samego Stanisława Tyszkowskiego.
Materiały, jakie otrzymałem [- -] okazały się rewelacyjne, ujawniały one bowiem drugie,
utajone życie Brzostowskiej oraz nieznaną, a niezwykle ciekawą i ważną stronę jej biografii, która
wpływała także na jej poetycką twórczość, zwłaszcza na kształt liryki miłosnej. Można bowiem
z całą pewnością powiedzieć, że wiersze o tym charakterze były nie tylko wytworem poetyckiej
wyobraźni, lecz wynikały również z własnego doświadczenia i osobistych, radosnych, ale także
i dramatycznych przeżyć (Ze wstępu).
8.

Wadowice w obiektywie czasu, red. Z. Jurczak, W. Kołodenny, J. Krupnik, S. Kulig,
R. Talaga, M. Witkowski, P. Wyrobiec, tekst M. Witkowski, K. Witkowski, Drukarnia
i Oficyna Wydawnicza „Grafikon”, Wadowice 2015, 376 s. [il.]
oprawa twarda, format – 29,5 cm x 23,5 cm
W albumie znalazło się ponad 470 zdjęć, które przedstawiają miasto i jego mieszkańców
w okresie od przedostatniej dekady XIX w. po lata 50. wieku XX. Publikacja jest nie tylko
9.
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typowym zbiorem fotografii, ale nowoczesną, interaktywną książką, którą ożywiają zawarte
w niej formy multimedialne – filmy i animacje możliwe do pobrania przez specjalnie przygotowaną aplikację.
10. „Wincenty Bałys 1906-1939. Zapomniany artysta z Wadowic”. Katalog wystawy, oprac.
Z. Jurczak, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej, Wadowice 2015, 30 s. [il.]
oprawa miękka, format – 21 cm x 15 cm
Katalog towarzyszący wystawie „Wincenty Bałys 1906-1939. Zapomniany artysta z Wadowic” jest cennym uzupełnieniem wiedzy na temat jednego z najważniejszych wadowickich
artystów lat 30. Opracowując katalog, Zbigniew Jurczak zebrał relacje, wspomnienia, zachowane dokumenty dotyczące rzeźbiarza oraz niepublikowane dotąd fotografie i listy Wincentego
Bałysa. Przywołał także odkrycie dr Marty Burghardt, autorki książki Nieznany przyjaciel
Karola Wojtyły (Kraków 2007), która dotarła do artystycznych i ideowych związków, jakie
łączyły Wincentego Bałysa, Mieczysława Kotlarczyka i młodego Karola Wojtyłę.
11. Zapomniany bohater ze Stronia: u źródeł naszej wolności: „Wspomnienia z życia” –
pamiętnik Franciszka Lenczowskiego (obejmujący lata 1895-1970), red. A. Pawlus,
M. Bąk, P. Piwowarczyk, J. Wacławski, Drukarnia i Oficyna Wydawnicza „Grafikon”,
Wadowice 2015, 256 s. [il.]
oprawa twarda, format – 24 cm x 20 cm
Przez kilka dekad pamiętnik pozostawał jedynie w maszynopisie. Dopiero inicjatywa,
mająca na celu promowanie ziemi stryszowskiej, umożliwiła prezentację wspomnień Franciszka Lenczowskiego miłośnikom historii.
Niezwykle barwna jest postać autora „Wspomnień”, który dzieje swojego życia spisał
w latach 1964-1970, dedykując pamiętnik swej matce. Urodzony w Stroniu Franciszek
Lenczowski (1895-1970) uczestniczył w obu wojnach światowych: w czasie pierwszej jako
żołnierz 56 Pułku Piechoty dostał się do rosyjskiej niewoli, podczas drugiej pełnił funkcję
oficera oświatowego wśród polskich żołnierzy w Szkocji. W dwudziestoleciu międzywojennym
kształcił się na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał stopień doktora filozofii. Po 1945 r.
jako profesor gimnazjalny uczył w Krakowie, Olkuszu i Żywcu, nie bez trudności, ponieważ
komunistyczne władze pamiętały o jego pracy oświatowej na uchodźstwie. Historyk-mediewista łączył w sobie zarówno skrupulatność naukowca, jak i honor oraz odwagę oficera Wojska
Polskiego. W swojej działalności badawczej profesor nie zapominał o rodzinnych stronach,
zwłaszcza o Stroniach, badając dzieje regionu.
Wspomnienia Franciszka Lenczowskiego wydane zostały z inicjatywy Urzędu Gminy
w Stryszowie i, obok Encyklopedii Stryszowa i okolic, składają się na stryszowską „Bursztynową
Bibliotekę”.
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Publikacje za rok 2007
(oprac. Marcin Witkowski, Marcelina Zagól)
Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 (The atlas of the independence underground in Poland), red. R. Wnuk et al., oprac. haseł T. Balbus et al., Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
Warszawa – Lublin 2007, 574 s. (w tym złoż.) [il.; mapy]
oprawa twarda, format – 34 cm x 24 cm
Opracowanie przygotowane przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej pod redakcją dr. hab. Rafała Wnuka (w 2007 r. kierownika Biura Edukacji Publicznej IPN Oddział
w Lublinie) przedstawia obraz struktur polskiego podziemia niepodległościowego na ziemiach
polskich po 1944 r.
Jeden z rozdziałów, opracowany przez dr. Macieja Korkucia, poświęcony jest działalności
podziemia w województwie krakowskim (s. 297-329) – Okręgowi Krakowskiemu Armii Krajowej (lipiec 1944 – styczeń 1945) oraz strukturom i działalności organizacji antykomunistycznych („NIE”, Delegatury Sił Zbrojnych, WiN, NSZ i NOW-NZW). Na tym tle przedstawione
zostały lokalne organizacje niepodległościowe obejmujące swoim zasięgiem teren powiatu
wadowickiego – m.in.: Armia Polska w Kraju (por. Mieczysław Wądolny „Mściciel”, „Granit”,
Ignacy Sikora „Prawy”), poakowski oddział „Huragan” (sierż. Jan Ziomkowski „Śmiały”) czy
oddział Mieczysława Spuły „Felusia”.
Publikacja zawiera bogatą bazę źródłową, bibliografię oraz indeks geograficzny i osobowy.
1.

M. Burghardt, Nieznany przyjaciel Karola Wojtyły Wincenty Bałys, Wydawnictwo św.
Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2007, 116 s. [il.]
oprawa twarda, format – 21 cm x 15 cm
Publikacja jest próbą wydobycia z mroku zapomnienia niezwykłej postaci Wincentego Bałysa, wadowickiego artysty malarza i rzeźbiarza, którego w latach przedwojennych połączyła
przyjaźń z Karolem Wojtyłą i Mieczysławem Kotlarczykiem. Książka odsłania ich wspólną wizję przyszłości, ugruntowaną na ideałach religijnych, patriotycznych i artystycznych. Dowodzi
wpływu Wincentego Bałysa na artystyczne dokonania Karola Wojtyły. (Ze wstępu)
2.

Człowiek zdobyty przez Chrystusa. Św. Rafał Kalinowski i Jan Paweł II, oprac. S. T.
Praśkiewicz OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2007, 24 s. [il.]
oprawa miękka, format – 20 cm x 17,5 cm
Wzbogacona licznymi fotografiami broszura przedstawia krótki rys związków Karola
Wojtyły z Karmelem, postacią św. Rafała Kalinowskiego oraz karmelitańską duchowością.

3.
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Autor przytacza liczne wypowiedzi bp. Wojtyły, a później papieża Jana Pawła II, tak ze spotkań
z zakonnikami, jak i listów oraz homilii zamieszczanych na łamach „Tygodnika Powszechnego”
i „L’osservatore Romano”.
Pisząc o związkach młodego Karola Wojtyły z wadowickim klasztorem karmelitów, o.
Praśkiewicz przytacza słowa papieża z książki Dar i tajemnica: W Wadowicach był Karmel,
klasztor na Górce, czasem swojego powstania związany z postacią św. Rafała Kalinowskiego.
Wadowiczanie licznie uczęszczali do tego klasztoru, a to oznaczało związanie się z tradycją
karmelitańskiego szkaplerza. Ja zapisałem się do szkaplerza mając chyba 10 lat i do dzisiaj ten
szkaplerz noszę. (Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 1996, s. 28-29)
J.B. Górkiewiczowa, Wybór wierszy i opowiadań, wybór i oprac. R. Kadela, D. Polan, Gimnazjum w Mucharzu im. Janiny Barbary Górkiewiczowej, Jaszczurowa 2007, 142 s. [il.]
oprawa miękka, format – 19,5 cm x 14 cm
Na kartach literatury polskiej Janina Barbara Górkiewiczowa zapisała się przede wszystkim
jako powieściopisarka i nowelistka. Adresowała swoje utwory w większości do młodzieży – to o
niej i dla niej pisała przede wszystkim. Częstym gościem opowiadań i powieści Górkiewiczowej
jest świat dorosłych – bohaterowie to ludzie dojrzali, doświadczeni życiowo, również starsi, będący u schyłku życia. [- -] Debiutowała jednak wierszami publikowanymi w różnych czasopismach.
[- -] Wiersze J. B. Górkiewiczowej przepojone są głęboką miłością i przywiązaniem poetki do
rodzinnej ziemi. Podkreśla w nim autorka piękno ojczystego krajobrazu. Szczególnie zachwyca metaforyczność świata przyrody – przyrody będącej powiernikiem, słuchaczem, rozmówcą.
Wiersze poetki są osobistym wyznaniem podmiotu lirycznego, traktują o przemijaniu, tęsknocie, panuje w nich nastrój melancholii i zadumy. Nie brak w nich radości życia i umiłowania
rodzinnej ziemi – Mucharza, Beskidów, Polski. (Fragment rozdziału Wokół twórczości, s. 17)
Wybór wierszy i opowiadań poprzedzony jest wstępem – biogramem Górkiewiczowej autorstwa Roberta Kadeli. Publikacja zawiera także wykaz twórczości pisarki i poetki z Mucharza.
4.

Karol Pustelnik. Malarstwo. Katalog wystawy, Drukarnia i Oficyna Wydawnicza „Grafikon”, Wadowice 2007, 16 s. [il.]
oprawa miękka, format – 21 cm x 15 cm
Katalog towarzyszył wystawie prezentowanej w Muzeum Miejskim w okresie od 6 września do 6 października 2007 r. Jego tekst opracowała Magdalena Józefiak, a zdjęcia prac artysty
wykonała Tamara Wiecheć.
5.

6.

Katalog wystawy filatelistycznej z okazji VII Dnia Papieskiego Jana Pawła II: Pamięci
Papieża Jana Pawła II, oprac. L. Kmita, B. Malec, Polski Związek Filatelistów, Koło
nr 32 w Wadowicach, Wadowice 2007, 31 s. [il.]
oprawa miękka, format – 21 cm
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A. Nowakowski, Wadowicka „Solidarność” wczoraj i dziś (1980-2005): zarys historii
Związku i jego działalność w zakresie kultury fizycznej, Rzeszów 2007, 80 s.
oprawa miękka, format – 30 cm x 25 cm
Autor przedstawił historię wadowickiej „Solidarności” – od momentu powstania pierwszych, nieformalnych struktur związku w mieście (Fabryka Wtryskarek i ZMB „Bumar-Łabędy”) poprzez trudny okres stanu wojennego po jego reaktywację w 1989 r. i działalność w III
Rzeczypospolitej. W swojej publikacji prof. Nowakowski skoncentrował się na związkach
„Solidarności” z szeroko rozumianą kulturą fizyczną i sportem na ziemi wadowickiej.
Publikacja posiada obszerną bazę źródłową i bibliografię tematu.
7.

A. Nowakowski, Zarys dziejów „Sokoła” w Andrychowie i Choczni, Drukarnia i Oficyna Wydawnicza „Grafikon”, Wadowice 2007, 88 s. [il.]
oprawa miękka, format – 21 cm x 15 cm
Publikacja poświęcona działalności gniazd sokolich w Andrychowie i Choczni jest kolejną w dorobku prof. Nowakowskiego książką o historii Towarzystwa Gimnastycznego. Praca
składa się z dwóch części – pierwsza to dzieje „Sokoła” w Andrychowie, druga dotyczy działalności Towarzystwa w Choczni. Autor scharakteryzował nie tylko działalność ćwiczebną
i organizację gniazd, ale także uwarunkowania geograficzne i historyczne obu miejscowości.
Zwrócił również uwagę na losy „Sokoła” po zakończeniu II wojny światowej. Zarys dziejów
„Sokoła” w Andrychowie i Choczni to kolejna książka w dorobku autora poświęcona ruchowi
sokolemu w Małopolsce w okresie galicyjskim i latach II Rzeczypospolitej. Przed 2007 r. ukazały się szkice dotyczące dziejów gniazd sokolich m.in. w: Chrzanowie (2002), Kętach (2003),
Trzebini (2003), Limanowej (2004) i Myślenicach (2004).
8.

Obrazy Sacrum. Katalog wystawy, Drukarnia i Oficyna Wydawnicza „Grafikon”, Wadowice 2007, 24 s. [il.]
oprawa miękka, format – 19 cm x 19 cm
Katalog towarzyszył wystawie zorganizowanej w ramach VII Konfrontacji Artystycznych
„Sacrum w Sztuce”. Reprodukcje obrazów i grafik przygotowała Tamara Wiecheć.
9.

10. Oddał życie z miłości. Rafał Kalinowski – Święty z Miasta Papieskiego w wypowiedziach
Sługi Bożego Jana Pawła II, oprac. S. T. Praśkiewicz OCD, Drukarnia i Oficyna Wydawnicza „Grafikon”, Wadowice 2007, 144 s. [il.]
oprawa miękka, format – 25,5 cm x 18 cm
Wydana w stulecie śmierci św. Rafała Kalinowskiego (1907-2007) książka ukazała się
staraniem wadowickiego Urzędu Miasta i klasztoru oo. Karmelitów Bosych. Zawiera zbiór
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papieskich tekstów dotyczących osoby świętego przeora z Wadowic, Jego duchowości i wpływu, jaki wywarł na formację duchową Karola Wojtyły, a następnie Jana Pawła II. Ten bogaty
materiał poprzedzają wstępy autorstwa metropolity krakowskiego kardynała Stanisława
Dziwisza, ówczesnej burmistrz Wadowic Ewy Filipiak, zwierzchników Krakowskiej i Warszawskiej Prowincji Karmelu Terezjańskiego (o. Alberta S. Wacha i o. Mariana Stankiewicza) oraz przeora klasztoru „na Górce” i kustosza sanktuarium św. Józefa, o. Włodzimierza
Tochmańskiego.
11. Papieskie miasto – Wadowice, Parafia pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
w Wadowicach, Wadowice 2007, 36 s. [il.]
oprawa miękka, format – 20 cm x 19 cm
12. A. Pietyra, Beskid Mały – część wschodnia: przewodnik rowerowy, Drukarnia i Oficyna
Wydawnicza „Grafikon”, Wadowice 2007, 72 s. [il., mapy]
oprawa miękka, format – 20 cm x 11 cm
Opis dwunastu rowerowych szlaków położonych we wschodniej części Beskidu Małego.
13. K.R. Prokop, Św. Rafał Kalinowski, WAM, Kraków 2007, 100 s. [il.]
oprawa miękka, format – 18,5 cm x 11 cm
Biografia Rafała Kalinowskiego ukazująca jego drogę życiową – od studiów inżynieryjnych i służby w armii carskiej poprzez udział w powstaniu styczniowym i zsyłkę na Syberię
po wstąpienie do zakonu karmelitańskiego.
Publikacja zawiera obszerną bibliografię tematu.
14. T. Ratajczak, Druki wadowickie XIX i pierwszej połowy XX wieku. Źródło do dziejów
drukarstwa galicyjskiego, Wadowickie Centrum Kultury, Wadowice 2007, 112 s.
oprawa miękka, format – 21 cm x 15 cm
Opracowanie [- -] zawiera materiały źródłowe na temat wadowickiego repertuaru wydawniczego w latach 1825-1939, a patrząc szerzej – stanowi źródło do badań dziejów drukarstwa
galicyjskiego w XIX i pierwszej połowie XX w. Zasadniczą część tomu wypełnia zestawienie
druków nadskawińskich w układzie chronologicznym oraz działowym, zaś całość dopełnia m.in.
ustalenie rzeczywistego wkładu miejscowych oficyn wydawniczych w ogólną liczbę tytułów wydanych nad Skawą do II wojny światowej. (Z „Uwag wstępnych”)
15. Stefan Kotlarczyk, ...Z doby dzisiejszej. Za Matkę Ojczyznę. Dwie sztuki sceniczne
opatrzone komentarzem i przypisami, oprac. tekstów J. Kotlarczyk, D. Mróz, red.
P. Wyrobiec, Wadowickie Centrum Kultury, Wadowice 2007, s. 240 [il.]
oprawa miękka, format – 21 cm x 14,5 cm
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Dwa niepublikowane do tej pory dramaty Stefana Kotlarczyka napisane w pierwszym
dziesięcioleciu minionego wieku w opracowaniu Janusza Kotlarczyka i Dominiki Mróz. Wartościowym uzupełnieniem całości jest historia rodziny Kotlarczyków i ich teatru familijnego
oraz studium z dziejów życia kulturalnego miasta autorstwa Stanisława Dziedzica.
Pozycja stanowi interesujący dokument z historii życia artystycznego międzywojennych
Wadowic, miasta, w którym uformował się Mieczysław Kotlarczyk – twórca Teatru Rapsodycznego i gdzie wychował się Karol Wojtyła. (Ze wstępu)
16. Szlak Karola Wojtyły, Wadowickie Centrum Kultury, Wadowice 2007, 12 s. [il.]
oprawa miękka, format – 20 cm x 11 cm
Przewodnik po najważniejszych miejscach związanych z młodością Karola Wojtyły
w Jego rodzinnym mieście. Wśród trzynastu opisanych obiektów znajdują się w nim m.in.
dom przyszłego papieża, kościół parafialny, budynek dawnej szkoły powszechnej w magistracie, gimnazjum, a także cukiernia Karola Hagenhubera, w której przed wojną maturzyści
zajadali się kremówkami.
17. 1907-2007 stulecie MKS Skawa Wadowice, oprac. K. Meus, Wadowice 2007, 36 s. [il.]
oprawa miękka, format – 16 cm x 24 cm
W publikacji wydanej z okazji 100-lecia „Skawy” dr Konrad Meus, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przedstawił dzieje klubu sportowego, którego początki sięgają września 1907 r. i rozegranego wówczas meczu piłkarskiego między drużyną wadowickich
gimnazjalistów z koła sportowego „Vadovia” a krakowską drużyną „Czerwonych”. Autor opisuje kolejne wydarzenia z historii klubu – od czasów galicyjskich po jego dzieje współczesne.
Książka zawiera liczne fotografie oraz „Kalendarium dziejów Skawy Wadowice”.
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Nota o autorach
Jagoda Bogdanowska – kulturoznawca, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Wadowickiego Centrum Kultury, koordynator Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.
Andrzej Fryś – emerytowany inżynier mechanik, historyk-amator, autor kilkudziesięciu artykułów na temat historii techniki, historii rodziny i historii Andrychowa. Wiceprezes
Towarzystwa Miłośników Andrychowa.
Tomasz Graff ‒ dr, z-ca dyrektora Instytutu Historii Sztuki i Kultury; adiunkt w Katedrze
Dziejów Kultury na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie, zajmuje się historią Kościoła w Polsce w dobie późnośredniowiecznych soborów, kulturą staropolską i dziejami Wadowic. Autor książek: Episkopat monarchii
jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku, Kraków 2008; Kościół w Polsce wobec
konfliktu z zakonem krzyżackim w XV wieku. Studium z dziejów kultury politycznej polskiego
episkopatu, Kraków 2010. Jest współautorem komentarza do ostatniej księgi Annales Jana
Długosza. Wraz z synem Karolem napisał książkę Średniowieczne korzenie Polski. Historia
dla każdego, Kraków 2015.
Anna Hajduk – absolwentka filologii polskiej, doktorantka II roku literaturoznawstwa na
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Przygotowuje
rozprawę doktorską dotyczącą obecności wątków biblijnych w poezji poświęconej doświadczeniu Holokaustu.
Jarosław Krutak – historyk, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskigo,
dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój, zainteresowania:
historia Polski XX w., Galicja w okresie autonomii oraz dzieje pogranicza śląsko-małopolskiego w XIX i XX w. Autor książek: Zarys dziejów kościoła i parafii w Rybarzowicach, Rybarzowice 2010, Rybarzowice – z kart historii, cz. II, Rybarzowice 2010 (wspólnie z Władysławem
Górnym), 100 lat Banku Spółdzielczego w Bystrej 1911-2011, Bystra 2011.
Janusz Kotlarczyk – prof. dr hab., geolog, emerytowany profesor zwyczajny Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, członek rzeczywisty PAN, członek
czynny PAU.
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Tomasz Kotliński – adwokat, doktor nauk prawnych, starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, autor kilkudziesięciu opracowań naukowych, głównie z zakresu dziejów adwokatury i wymiaru sprawiedliwości, m.
in.: Samorząd adwokacki w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2008; Historia Krakowskiej Izby
Adwokackiej, Kraków 2011; Historia adwokatury, Warszawa 2012 (wspólnie z Adamem
Redzikiem); Zwierzchnicy sądownictwa galicyjskiego, Warszawa 2013; Galicyjskie mowy
obrończe, Kraków 2014.
Andrzej Kotowiecki – prokurator w stanie spoczynku, niezależny badacz, podróżnik,
współpracownik miesięcznika „Nieznany Świat”. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, wieloletnim członkiem Komisji Historii i Dokumentacji Badań
Polarnych przy Komitecie Badań Polarnych PAN. W kręgu jego zainteresowań znajdują się
sprawy związane z prawem do znalezionych meteorytów, szklanymi meteorytami – tektytami,
obszarami polarnymi. Członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej. Autor książek:
„Szkliwo nie z tej ziemi”: relikty gwiezdnych wojen, 1999; Tektyty: relikty gwiezdnych wojen,
2000; Ślęża – polska Atlantyda, Cieszyn 2002.
Piotr Kowalczyk – pracownik Wadowickiego Centrum Kultury, grafik, realizator dźwięku, koordynator licznych projektów realizowanych przez WCK, m.in. Wadowickiego Środowiska Artystycznego i corocznego festiwalu Reggae Most.
Dominika Mróz-Krysta – doktor nauk prawnych, radca prawny, prowadzi kancelarię
prawną w Krakowie, autorka szeregu publikacji z dziedziny prawa cywilnego.
Dorota Pałosz – historyk, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Przewodnik w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD – doktor habilitowany nauk teologicznych, absolwent Papieskich Wydziałów Teologicznych „Teresianum” i „Marianum” w Rzymie, w latach
1999-2005 prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, obecnie jej postulator, konsultor watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i Referatu Spraw Beatyfikacyjnych
w Kurii Metropolitalnej w Krakowie, redaktor serii wydawniczej „Świętość kanonizowana”.
Opublikował m.in. książki: La Conferenza Episcopale Polacca in difesa dell’uomo e dei suoi
diritti, Roma 1989; Saint Raphael Kalinowski. An Introduction to his Life and Spirituality, Washington 1998; El Beato Alfonso Maria Mazurek, Burgos 1999; Jan Paweł II – Mąż ustawicznej
modlitwy, Kraków 2004; Duchowość maryjna, Kraków 2008; Wybrane zagadnienia z prawa
kanonizacyjnego i teologii świętości, Kraków 2013. Mieszka w Wadowicach.
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Teresa Putek – magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, emerytowana
bibliotekarka Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie, członek Zarządu Towarzystwa Miłośników
Andrychowa, autorka wielu artykułów na temat historii regionu, inicjatorka i współautorka
książki z okazji 60-lecia powstania Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie.
Joanna Pytlowska-Bajak – etnolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach, współorganizator wystawy Wadowice – miasto,
w którym wszystko się zaczęło.
Sylwester Rabenda – magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej
„Ignatianum” w Krakowie na kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuki. Pracownik
Wadowickiego Centrum Kultury, od 2003 r. kierownik kina Centrum, realizator dźwięku.
Multiinstrumentalista, pasjonat dźwięków wszelakich oraz górskich wędrówek.
Ireneusz Rodkiewicz – emerytowany elektroenergetyk, historyk-amator, miłośnik
Kresów Wschodnich, Wilna (miejsce jego urodzenia), Wadowic (tutaj uczęszczał do szkoły
podstawowej i liceum), Krakowa (studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej) i Oświęcimia,
w którym obecnie mieszka. Obecnie opracowuje historię rodziny Żabów, Nesslerów, Kamieńskich i Rodkiewiczów, której korzenie sięgają Aleksandra Jagiellończyka.
Michał Siwiec-Cielebon – dziennikarz, historyk regionalista, badacz dziejów wadowickiego 12 Pułku Piechoty i udziału wadowiczan w działalności niepodległoścowej, właściciel
Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej.
Tamara Wiecheć – pedagog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Otwartego
Studium Fotografii Politechniki Krakowskiej, animator kultury, pracownik Wadowickiego
Centrum Kultury, koordynator projektów kulturalnych, organizator wystaw i koncertów.
Marcin Witkowski – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant Wydziału Historycznego UJ, badacz najnowszej historii Wadowic ze szczególnym uwzględnieniem
dziejów wadowickiego Zakładu Karnego. Kierownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach.
Marcelina Zagól – studentka II roku kulturoznawstwa (studia magisterskie) na Akademii
Ignatianum w Krakowie. Obecnie prezes Koła Naukowego Turystyki Kulturowej.
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