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WSTĘP

Szanowni Państwo
To już kolejny, dziewiętnasty numer rocznika „Wadoviana”, który na rynku
wydawniczym ukazuje się nieprzerwanie od 18 lat. Od 2013 r. jesteśmy na ministerialnej liście naukowych czasopism punktowanych a nasze pismo jest coraz
bardziej doceniane w środowisku naukowym oraz wśród regionalistów. Świadczy
o tym również udział w Radzie Naukowej uznanych historyków i literaturoznawców,
także zza granicy. W 2016 r. nasze zaproszenie do grona członków Rady przyjęli dwaj
badacze dziejów XIX-wieczej Galicji – dr Torsten Lorenz z Uniwersytetu Karola
w Pradze oraz doc. dr Marian Mudryj, historyk z Uniwersytetu Narodowego im.
Iwana Franki we Lwowie.
Do Państwa rąk oddajemy numer podzielony zgodnie z przyjętymi przez nas
zasadami na część recenzowaną oraz popularnonaukową. Do publikacji w pierwszym dziale nasi recenzenci pozytywnie zaopiniowali siedem rozpraw i artykułów.
Dwa z nich dotyczą działalności komunistycznego aparatu bezpieczeństwa na tym
terenie, w tym analizę wyjątkowego dokumentu jakim jest raport SB z 1960 r. dotyczący sytuacji wadowickiego Kościoła. Natomiast z pracy Wiktora Węglewicza
dowiemy się o nieznanej szerzej historii obozu jenieckiego jaki w latach 1918 - 1921
funkcjonował w Wadowicach. Na uwagę zasługuje też ciekawy biogram ciotki Karola
Wojtyły – Stefanii. Na stronach „Wadovianów” czytelnik znajdzie również artykuły
nawiązujące tematycznie do obchodzonego w mijającym roku jubileuszu 150-lecia
wadowickiego gimnazjum i liceum.
W tym numerze wspominamy także zmarłego w sierpniu 2016 r. nestora wadowickich modelarzy i znanego społecznika, Jana Dihma.
Zapraszamy również do zapoznania się z wcześniejszymi numerami „Wadovianów”, które wraz z tym najnowszym, dostępne są na stronie internetowej naszego
czasopisma: www.wadoviana.eu.
Piotr Wyrobiec,
redaktor naczelny

Marcin Witkowski,
sekretarz redakcji
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Andrzej Fryś, Teresa Putek, Daria Rusin
Towarzystwo Miłośników Andrychowa

Andrychów – historia lnem tkana
W 250. rocznicę nadania praw miejskich
Wprowadzenie
W 2017 r. Andrychów obchodzić będzie jubileusz dwustupięćdziesięciolecia
nadania praw miejskich, zatem w stosunku do miast ościennych (Wadowic, czy
Kęt) Andrychów jest miastem stosunkowo młodym. Wielką rolę w rozwoju miejscowości odegrało rękodzieło tkackie, które następnie, już w XX w. zostało zastąpione przemysłową produkcją tkanin. W artykule podjęto próbę syntetycznego
ujęcia historii miasta aż do rozpoczęcia II wojny światowej.

Pierwsze zapisy dotyczące wsi Andrychów
Początki osady, z którą identyfikowane jest dzisiejsze miasto Andrychów,
sięgają I poł. XIV w., kiedy to przybysze z Moraw mieli założyć wioskę u podnóża Beskidu Małego, na południe od istniejącej już wówczas wsi Wieprz. Andrychowszczyzna wchodziła w owym czasie w skład kasztelanii oświęcimskiej,
która początkowo znajdowała się w granicach ziemi krakowskiej. W 1179 r. książę
Kazimierz Sprawiedliwy przekazał powiaty bytomski i oświęcimski księciu Mieszkowi Plątonogiemu. Ziemia andrychowska weszła tym samym w skład księstwa
opolskiego (od 1202 r. opolsko-raciborskiego), które do połowy XV w. ulegało
kolejnym podziałom1.
Najstarsza znana historykom wzmianka dotycząca Andrychowa pochodzi
z 1344 r. i związana jest z poborem świętopietrza z terenu dekanatu zatorskiego. W wykazie wymieniona została wówczas nazwa Ecclesia de Henrichow, która

1

A. Siemionow, Ziemia Wadowicka, Wadowice 1984, s. 144, 428; J. Stanek, Z dziejów Ziemi Oświęcimskiej, Kraków
1959, s. 17. W 1290 r. z księstwa opolsko-raciborskiego ostatecznie wydzielone zostało księstwo cieszyńskie,
które następnie w 1315 r. podzielono na część cieszyńską i oświęcimską. W 1445 r. księstwo oświęcimskie
uległo podziałowi na oświęcimskie i zatorskie, na terenie którego znajdował się m. in. Andrychów.
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według naukowców odnosi się do dzisiejszego Andrychowa. Z kościoła w Henrichowie pobierane było świętopietrze w wysokości 3 gr2. Niewielka wieś w 1345 r.
miała mieć powierzchnię o wielkości ok. 27 km2, na których mieszkało 105 osób3.
W owym czasie w księstwie oświęcimskim, na terenie którego znajdowała się osada, istniały już miasta: Oświęcim, Zator, Kęty, Żywiec, Wadowice oraz Spytkowice.
Ośrodki te wymienione zostały w dokumencie z 1327 r., wystawionym w związku
ze złożeniem hołdu lennego królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu przez
księcia oświęcimskiego Jana I Scholastyka4.
Pierwszym znanym z imienia właścicielem Andrychowa był rycerz Czadro,
zwany również Czamborem, którego podpis widnieje na dokumencie z 1366 r.,
a następnym jego syn – Pełka (1395)5. Kolejnymi właścicielami Henrychowa,
czy też Hendrychowa byli Jeszko, zwany także Jaśkiem oraz Henryk6. Ok. 1470 r.
Jan Długosz w Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis wymienił natomiast jako
dziedzica Gendrzychowa, wsi położonej w parafii Wieprz, Mikołaja Szaszowskiego,
szlachcica z rodu Kopaczów7. Ów Szaszowski był ponadto właścicielem okolicznych dóbr w Gierałtowicach, Smolicach, Przybradzu i części Wieprza8.
W omawianym okresie tereny Andrychowszczyzny były bardzo słabo zaludnione. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy były liczne bandy rozbójników, grasujące na terenie księstw oświęcimskiego i zatorskiego, które znajdowały się na pograniczu Korony Polskiej i Śląska. Podobnie jak w sąsiednich księstwach śląskich,
również tu rozbojem zajmowało się także rycerstwo, a między książętami często
dochodziło do zbrojnych starć. Polscy królowie, żywo zainteresowani sytuacją
polityczną w obu przygranicznych księstwach, usiłowali odgrywać w lokalnych
konfliktach rolę mediatorów, dążyli również do przyłączenia tych ziem ponownie
do Korony. Wykupienie księstw oświęcimskiego w 1457 r. i zatorskiego w 1494 r.,

2

Monumenta Poloniae Vaticana, t. 2, Acta Camerae Apostolicae. vol. 2, 1344–1374, wyd. J. Ptaśnik, Kraków
1913, s. 187; M. Kulczykowski, Dwa wieki miasta Andrychowa (1767–1967), Kraków 1967, s. 4; Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 1, z. 1, oprac. Z. Leszczyńska-Skrętowa
i F. Sikora, Wrocław 1980, s. 6–7.

3

M. Kulczykowski, Dwa wieki..., s. 4.

4

Lehns und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter, wyd. C. Grünhagen
i H. Markgraf, t. 2, Lipsk 1883, s. 577.

5

Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska-Kurasiowa, cz. 4, Wrocław 1969, s. 1120; M. Nycz,
Najstarsze wzmianki o Andrychowie, „Nowiny Andrychowskie”, 2011, nr 6, s. 41.

6

Słownik historyczno-geograficzny…, s. 6–7; Zbiór dokumentów…, cz. 2, Wrocław 1963, s. 467, 507, 516.

7

Gendrzychow, villa sub parochia ecclesiae de Wyeprz sita, cuius haeres Nicolaus Schaschowsky, nobilis de domo
Fossorum; zob. J. Długosz, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. I, w: Joannis Dlugossii Senioris Canonici
Cracoviensis Opera omnia, vol. VII, wyd. A. Przeździecki, Kraków 1863, s. 81.

8

J. Putek, O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie, Kraków 1938, s. 46.

8

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

a następnie oficjalne wcielenie ich do Rzeczypospolitej na sejmie walnym w 1564 r.
uspokoiło sytuację polityczną i jednocześnie umożliwiło ponowne osiedlanie się
na ziemi andrychowskiej9.
Istotnie, w XVI w. miał miejsce gwałtowny rozwój osadnictwa na ziemi andrychowskiej, przeważnie polskiego, ale także wołoskiego, czeskiego i morawskiego.
Dużo mniej było przybyszów pochodzenia niemieckiego i śląskiego, przeważnie
trudnili się oni rzemiosłem. Na ten właśnie okres przypada powstanie okolicznych
wsi: Sułkowic, Rzyk, Zagórnika, a także Targanic, Brzezinki i Bolęciny, choć pierwsze pewne wzmianki dotyczące trzech ostatnich z wymienionych osad pochodzą
dopiero z kolejnego stulecia10. Ludność napływowa bardzo szybko ulegała polonizacji, tym bardziej, że od chwili wcielenia księstw oświęcimskiego i zatorskiego
do Rzeczypospolitej językiem urzędowym na tym terenie stał się polski. Mimo
asymilacji wiele nazwisk i nazw topograficznych na terenie Andrychowszczyzny
do dziś wskazuje jednak wyraźnie na obce pochodzenie11.
W XVI w. właścicielami Andrychowa była rodzina Schillingów – krakowscy mieszczanie rodem z Weissenburga (obecnie Wissembourg w Alzacji), którzy
w 1543 r. otrzymali indygenat od króla Zygmunta I Starego12. Ok. 1564 r. właścicielem, prawdopodobnie dzierżawcą Andrychowa, był Jan Gierałtowski13. Według
spisu podatkowego z 1581 r. majątek należący do Schillingów dzierżawił wówczas
Jakub Secygniowski (lub też Sacygniowski) h. Jelita, starosta szydłowski i rotmistrz
koronny, który posiadał wsie Andrzichow i Sulikowice (Andrychów i Sułkowice).
Osady Rzeczki i Zagorniczek, stanowiły w owym czasie część królewszczyzny
i podlegały staroście zatorskiemu. Wieś Rocziny, czyli obecne Roczyny, były natomiast własnością szlachcica Pieniążka14.
Według wspomnianego wyżej spisu podatkowego na terenie Andrychowa
znajdowało się wówczas 6 łanów kmiecych, na których mogło gospodarować do
9

K. R. Prokop, Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej w latach 1438-1513: dzieje polityczne,
Kraków 2002, s. 208.

10

B. Marczewski, Powiat wadowicki pod względem geograficznym, statystycznym i historycznym, Kraków 1897,
s. 101; A. Oboza, 450 lecie lokacji Rzyk na prawie wołoskim. „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”,
2009, nr 12, s. 77.

11

J. Łach, M. Musiał, Przeszłość i znaczenie tradycji dla współczesnego oblicza kulturowego góralszczyzny Beskidu
Małego – zapis w krajobrazie, Wrocław 2015, s. 29–39; J. Putek, O zbójnickich zamkach..., s. 35–36, 196–201,
203–205.

12

A. Chmiel, Kopera Feliks dr., O emigracyi Niemców do Polski z Weissenburga i Landau w XV i XVI wieku na podstawie badań na miejscu dokonanych zdał sprawę…, „Kwartalnik Historyczny”, R. XVII, 1903, s. 85; K. Niesiecki,
Herbarz Polski, wyd. J. N. Bobrowicz, T. VIII, Lipsk 1841, s. 294.

13

Lustracja województwa krakowskiego z 1564 r., wyd. J. Małecki, cz. 1, Warszawa 1962, s. 223.

14

A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. XIV, Małopolska, w: Źródła dziejowe,
Warszawa 1886, s. 101; M. Plewczyński, Jakub Secygniowski, PSB, t. 36, Warszawa-Kraków 1995–1996, s. 129.

9

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

kilkunastu kmieci. Ponadto istniały tu 4 gospodarstwa zagrodnicze bez ziemi oraz
działało 6 komorników z bydłem. Całość użytkowanej ziemi wynosiła ok. 145 ha15.
Z lustracji dróg województwa krakowskiego z 1570 r. wynika, że osada nie była
położona przy żadnym z ważniejszych traktów znajdujących się na tym terenie16.
Znajdowała się jednak przy drodze, która łączyła Białą z Krakowem i biegła przez
Kozy, Kęty, Wadowice, Brzeźnicę i Skawinę. Choć połączenie to pojawia się dopiero
na pochodzącej z końca XVIII w. mapie Miega, o jego istnieniu może świadczyć
rozmieszczenie licznych komór celnych w Kętach, Wadowicach, Wiosce, Brzeźnicy, Zelczynie, Borku i Skawinie. Andrychów znajdował się ponadto przy drodze,
która biegnąc przez Wadowice, Wioskę, Brzeźnicę i Skawinę łączyła bezpośrednio
Żywiec z Krakowem17.
Ważny moment w dziejach Andrychowa, którego skutki odczuwalne były
jeszcze przez kolejne stulecia, stanowił okres reformacji. Protestantyzm – przede
wszystkim kalwinizm – znalazł wielu zwolenników na terenie księstw oświęcimskiego i zatorskiego, tak wśród właścicieli ziemskich, jak również najniższych
warstw społecznych18. Nowe prądy religijne były popularne także na ziemi andrychowskiej, do czego prawdopodobnie przyczynili się ówcześni właściciele osady,
również popierający kalwinizm. Brak jednak źródeł dotyczących rozprzestrzeniania się nowych prądów religijnych w Andrychowie w owym czasie. Jedyna
informacja pochodzi z 1577 r. i dotyczy zniszczonego kościoła, co niekoniecznie
musiało się wiązać z aktywnością innowierców, tym bardziej, że historykom nic nie
wiadomo na temat funkcjonowania na terenie wsi zboru kalwińskiego19. Kościółek
andrychowski wzmiankowany był następnie w 1581 r. jako fara, jednak według
informacji znajdujących się w aktach wizytacji z 1598 r. pod koniec XVI stulecia
świątynia była już filią kościoła parafialnego w Wieprzu20. Taki stan rzeczy istniał
do 1819 r., kiedy to powołano samodzielną parafię w Andrychowie21.

15

A. Pawiński, op. cit., s. 101; F. Piekosiński, O łanach w Polsce wieków średnich, „Rozprawy i Sprawozdania
z Posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności”, t. 21, 1888, s. 58–63; J. Szymański,
Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2008, s. 164–168.

16

Lustracja dróg województwa krakowskiego z roku 1570, wyd. B. Wyrozumska, Wrocław 1971, passim.

17

Atlas historyczny Polski. Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku, cz. II, red. H. Rutkowski, Warszawa 2008, s. 120–121.

18

J. Putek, O zbójnickich zamkach..., s. 117–120.

19

Ibidem, s. 56.

20

A. Pawiński, op. cit., s. 101; Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (dalej: AKMKr.), Akta Wizytacji
Kapitulnej Dekanatu Zatorskiego (dalej: AVCap.), nr 17 (1598 r.), s. 156–158.

21

Archiwum Parafii św. Macieja w Andrychowie (dalej: APA), Liber documentorum ecclesiae parochialis in Andrichow, s. 3.
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Ostatnim właścicielem wsi wywodzącym się z rodziny Schillingów był Jeremiasz Schilling. Jedna z jego córek, Elżbieta, wyszła za mąż za kasztelana oświęcimskiego, Mariana Przyłęckiego h. Szreniawa, zwanego również Marcjanem, wnosząc
mu w wianie dobra andrychowskie. W rękach Przyłęckich – małopolskiego rodu
znanego od XIV w., piszącego się ze wsi Przyłęk – pozostawał klucz andrychowski
przez całe kolejne stulecie22. Zarówno Marian Przyłęcki, jak i jego żona wywodzili
się z rodzin wyznających kalwinizm, obydwoje jednak przyjęli na powrót katolicyzm23. Jako gorliwi neofici wspierali oni kontrreformację, a Elżbieta z Schillingów
Przyłęcka, [- -] panny zakonne z Szląska do Polski skłonione, cały rok szczodrobliwie
w dobrach swoich żywiła24. Przypisuje się jej także zainicjowanie budowy murowanego kościoła w Andrychowie, która miała rozpocząć się ok. 1646 r., a więc
już po śmierci Mariana Przyłęckiego w 1643 r.25 Pierwsza wzmianka dotycząca
murowanego kościoła pochodzi z 1679 r., świątynia została jednak konsekrowana
dopiero 21 września 1721 r. przez biskupa kijowskiego Jana Tarłę26.
Za czasów pierwszych przedstawicieli rodziny Przyłęckich miał też zostać
wzniesiony w Andrychowie dwór obronny, usytuowany na miejscu obecnego pałacu Bobrowskich. Zapewne ze względu na obronny charakter budowli do dziś
wśród mieszkańców Andrychowa i okolic przetrwała potoczna nazwa „zamek”27.
W II poł. XVII w. Andrychów zaczął odgrywać rolę dominującą w stosunku
do okolicznych wsi, wchodzących w skład klucza, tj. Wieprza, Inwałdu, Targanic,
Roczyn i Sułkowic. W andrychowskim dworze odbywały się sądy apelacyjne dla
mieszkańców całego majątku28.

Początki andrychowskiego tkactwa
Również w połowie XVII w. nastąpił rozwój tkactwa, z którego cała okolica
zasłynęła w kolejnym stuleciu. Pierwsza wzmianka dotycząca andrychowskiego
22

Spadkobiercą Mariana Przyłęckiego był jego brat Hieronim, stolnik krakowski, następnie kasztelan sądecki,
po nim zaś syn Hieronima, Achacy, kasztelan oświęcimski; zob. M. Kulczykowski, Dwa wieki..., s. 6.

23

Wiadomo, że Marian Przyłęcki podróżował by pobierać nauki na uniwersytecie w Heidelbergu, który był
wówczas głównym ośrodkiem kalwińskim na terenie ziem niemieckich; zob. D. Żołądź, Studenci polscy
z Korony i Litwy w Heidelbergu w okresie reformacji, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 36, 1994, s. 10, 13.

24

K. Niesiecki, op. cit., s. 295.

25

Nagrobek Mariana Przyłęckiego znajduje się w kościele OO. Franciszkanów w Krakowie.

26

AKMKr., AVCap., nr 50 (1679 r.), s. 21-32; Ibidem, nr 54 (1679 r.), s. 38–39; APA, Liber documentorum…, s. 2.

27

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 1, Województwo Krakowskie, vol. 1, red. J. Szablowski, Warszawa 1953, hasło:
Andrychów, s. 455–456.

28

M. Kulczykowski, Dwa wieki..., s. 6.
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płóciennictwa pochodzi z października 1674 r. i dotyczy kradzieży dworskiego
płótna przez miejscowych chłopów. Wiadomo, że tkactwo było już wówczas sprofilowane produkcyjnie – wytwarzano drelichy, obrusy i serwety – oraz posiadało
własne zaplecze blecharskie, co według Mariusza Kulczykowskiego może świadczyć o działalności płócienników na terenie Andrychowszczyzny co najmniej kilkadziesiąt lat wcześniej29.
Dalszy rozwój osady został przerwany przez wybuch wojny ze Szwecją
w 1655 r. Podczas działań zbrojnych prowadzonych w czasie potopu Andrychów
został niemal całkowicie zniszczony przez Szwedów zmierzających w kierunku
Oświęcimia i Żywca. Odbudowa osady trwała powoli – według regestru podymnego księstw zatorskiego i oświęcimskiego z 1673 r. Andrychów i Sułkowice liczyły
wówczas łącznie 78 domów, Inwałd i Zagórnik 90, Roczyny natomiast 6530.
W 1698 r. Salomea Anna z Nielepców, wdowa po burgrabim krakowskim, Michale Bogusławie Przyłęckim, wyszła powtórnie za mąż za starostę parnawskiego,
Stanisława Szwarcenberga-Czernego. Tym samym dobra andrychowskie znalazły
się w posiadaniu rodziny Szwarcenbergów-Czernych z Witowic h. Nowina31.
Już w XVIII w. we wsi Andrychów rozkwitało rzemiosło. Jak podaje Kulczykowski od 1741 r. istniał tu cech stolarzy, kowali, stelmachów i ślusarzy, a od
1757 r. – cech piekarzy32. Cechy te ustanowiono przywilejem króla Augusta III.
Trzeba pamiętać, że cechy rzemieślnicze z reguły były organizacjami miejskimi,
a przecież Andrychów był wtedy jeszcze wsią.
Nastał wówczas „złoty wiek” andrychowskiego tkactwa. Na miejscu odbywał się pełny cykl produkcyjny – od uprawy lnu, poprzez międlenie i przędzenie włókna – aż po samo tkanie i bielenie (blechowanie) gotowej tkaniny. Ilość
wytwarzanych tkanin znacznie przekraczała potrzeby lokalne. Chłopscy kupcy
– domokrążcy sprzedawali „drelichy i obrusy” nie tylko w Krakowie, ale także
w Stambule, Smyrnie (obecnie Izmir), Wenecji, Marsylii, Barcelonie, Lubece, Hamburgu, Amsterdamie i Moskwie33.
29

Idem, Andrychowski ośrodek płócienniczy w XVIII i XIX wieku, Wrocław 1972, s. 20–21; blechowaniem lub
blichowaniem nazywano bielenie płótna przy wykorzystaniu słońca i wody.

30

Ibidem, s. 48.

31

APA, Liber documentorum…, s. 4–5; M. Ziemierski, Szwarcenberg-Czerny Stanisław h. Nowina, PSB, t. 49,
Warszawa–Kraków 2013–2014, s. 457–459; T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, t. 1, Poznań 1879, s. 300.

32

M. Kulczykowski, Dwa wieki…, s. 26.

33

Sprawozdanie z czynności Komitetu względem dopełnienia uchwały Vtej przeszłego zgromadzenia, tyczącej się
uprawy lnu i konopi, czytane przez Maurycego Kraińskiego na ogólnym zgromadzeniu dnia 29 stycznia 1847,
w: Rozprawy C. K. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego, t. II, R. 1847, s. 27–37; D. Rusin, S. Wacięga,
Edukacja ekonomiczna w oparciu o historię. Przypadek Andrychowa (2007–2014), „Kwartalnik Edukacyjny”,
2014, nr 4 (79), s. 61–62.
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Stronice paszportu domokrążcy Alberta Gancarczyka
w Izbie Regionalnej Towarzystwa Miłośników Andrychowa (fot. A. Fryś).

Mimo, że tkactwo było rękodziełem dla Andrychowa bardzo ważnym, trudno,
jak pisze Kulczykowski, ustalić kiedy powstał tu cech tkacki34. Najstarsze wpisy do
księgi przyjęć tego cechu sięgają 1798 r.35. Ponadto osada już od 1750 r. posiadała
prawo do urządzania jarmarków, na których handlowano głównie przędzą i wyrobami płóciennymi36.
Niekoniecznie dobrze znany fakt z dziejów Andrychowa opisał wójt Żywca
Andrzej Komoniecki. W tekście dotyczącym 1704 r. odnotował on mianowicie:
Tegoż roku za staraniem wielmożnego Jego Mości pana Stanisława Czernego, starosty
parnawskiego a pana na Jędrzychowie etc. dziedzicznego, za przywilejem Augusta II
króla polskiego w Jędrzychowie wsi miasto bydź ogłoszono. Gdzie najpierwszy targ
w niedzielę die sexta Julii [6. VII.] odprawowano. Ale się po tym wszytko odmieniło
i do effektu nie przyszło37. Nigdzie w literaturze nie udało się natrafić na bardziej
szczegółowe informacje o tym nieskonsumowanym przywileju lokacyjnym. Jeśli
chodzi o przyczyny [- -] nie przyjścia do effektu [- -], to wydawcy Dziejopisu jako
powód podają rychłą śmierć Stanisława Szwarcenberga-Czernego (w 1705 r.)38.
Kulczykowski przyczyny nieudanej lokacji upatrywał w niekorzystnych warun34

M. Kulczykowski, Andrychowski ośrodek…, s. 123–124.

35

Oryginał księgi, będący własnością Parafii św. Macieja w Andrychowie, jest przechowywany w Izbie
Regionalnej Towarzystwa Miłośników Andrychowa; zob. Izba Regionalna Ziemi Andrychowskiej, Księga
cechu Tkaczy Andrychowa z 1798 roku.

36

M. Kulczykowski, Andrychowski ośrodek…, s. 85.

37

A. Komoniecki, Chronografia albo dziejopis żywiecki, wyd. S. Grodziski i I. Dwornicka, Żywiec 1987, s. 293.

38

Jest to mylne założenie, gdyż Stanisław Szwarcenberg–Czerny zmarł w 1720 r.; zob. M. Ziemierski, op. cit.,
s. 457–459.
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kach ekonomicznych (konieczność zniesienia pańszczyzny w mieście), natomiast
Grzegorz Kubal w niepokojach wojennych,
związanych z próbami detronizacji Augusta
II i wprowadzenia na tron Stanisława Leszczyńskiego39.
Salomea, córka Franciszka Szwarcenberga-Czernego, wyszła za mąż za kasztelana bieckiego, Stanisława Ankwicza z Posławic, przekazując mu tym samym dobra
andrychowskie. Jedno z epitafiów Salomei
z Czernych Ankwiczowej można odnaleźć
w południowej nawie kościoła pod wezwaniem św. Macieja. Jest ono umieszczone pod
okazałym epitafium Konstantego i Barbary
Bobrowskich40.

Portret Franciszka Szwarcenberg-Czernego,
ufundowany w 1783 r. przez hrabiego
Józefa Ankwicza,
ze zbiorów parafii Narodzenia NMP
w Inwałdzie (fot. D. Rusin).

Lokacja miasta na mocy
przywileju Stanisława
Augusta

Stanisław Ankwicz, nowy właściciel dóbr andrychowskich, kontynuował starania Szwarcenberg-Czernych o rozwój miejscowości. Zostały one uwieńczone
przywilejem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z dnia 24 października
1767 r., który zezwalał na lokację na prawie magdeburskim miasta w dobrach
Ankwiczów41.
Przywilej Stanisława Augusta zawierał szereg ważnych postanowień, spośród
których warto przede wszystkim wymienić uznanie dla dorobku andrychowskich
tkaczy, wyrażone słowami: [- -] gdzie nie bez zaszczytu krajowego y pożytku Skarbu
Koronnego Manufaktury Obrusów, Drelichów i innych od lat kilkudziesięciu trwające
pomnażają się i tamteyszych ludzi sposobnością y staraniem nie tylko w Państwach Na39

M. Kulczykowski, Dwa wieki... s. 25; G. Kubal, Andrychów miasto gmina i okolice, Krosno 2001, s. 17.

40

Epitafia Salomei z Czernych Ankwiczowej znajdują się także w kościele w Inwałdzie, klasztorze OO.
Reformatów w Krakowie, a także w Chełmie koło Bochni, gdzie została pochowana.

41

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej (dalej: APB-B), Akta miasta Andrychowa
(dalej: MA), 13/493/1, Dokument lokacyjny miasta Andrychowa z 1767 r.
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szych ale i w cudzych krajach
przedawają się [- -]. Zgodnie
z przywilejem można było
w nowo powstałym mieście
tworzyć [- -] Bractwa y Kompanie kupieckie, Kramarskie
także Cechy wszelkie Rzemieślnicze (oprócz Piwowarskiego)
[- -], a także ustanowić Magistrat Burmistrzowski i Woytowski42. Przywilej ustalał
daty dwunastu jarmarków
i – co ważne – pozwalał [- -]
lokacyjny króla Stanisława Augusta – awers pergaminu
kupców, mieszczany wszelkich Przywilej
(Zbiory Archiwum Państwowego w Bielsku-Białej).
Rzemieślników Obywatelów
iakiegokolwiek rodzaju y stanu ludzi sprowadzać [- -]. W przywileju królewskim
określono także wygląd pieczęci, zawierającej litery AS (monogram Stanisława
Ankwicza) i w otoku napis po łacinie Sigillum Oppidi Andrychoviensis (Pieczęć
Miasteczka Andrychowa).
Mniej więcej pół roku po nadaniu królewskiego przywileju lokacyjnego w dniu
swoich imienin, 8 maja 1768 r., Stanisław Ankwicz wydał kolejny dokument43. Opisano tam granice nowo powstałego miasta,
lecz opis ten jest dziś zupełnie nieczytelny, bo
zawiera takie na przykład sformułowania: [- -]
granica za domem Macieja Rojaka murarza koło
ogrodu Jakuba Bylicy [- -]. O rekonstrukcję granic miasta Andrychowa pokusił się Kulczykowski44. Zatrzymując się przy granicach warto stwierdzić, że Stanisław Ankwicz, kierując
się oczywistymi względami ekonomicznymi,
na miasto przeznaczył tylko część dóbr andryOdcisk pieczęci miasta Andrychowa
chowskich, a w pozostałej części nadal obowią- według wzoru ustalonego w przywileju
lokacyjnym.
zywała pańszczyzna na rzecz dworu.
42

Prawo pędzenia i wyszynku alkoholu było w przywileju zastrzeżone dla fundatora i jego spadkobierców.

43

APB-B, MA, 13/493/2, Dokument lokacyjny Stanisława Ankwicza z 1768 r.

44

M. Kulczykowski, Dwa wieki..., s. 34–36.
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Dokument lokacyjny Stanisława Ankwicza – awers i rewers pergaminu
(Zbiory Archiwum Państwowego w Bielsku-Białej).

Dokument Ankwicza określał szczegółowo prawa mieszczan, dopuszczając
np. odsprzedaż śledzi beczkami, nie jednak sztukami, ten zysk bowiem zastrzegam
dominium. Wolno było mieszczanom handlować bydłem, końmi, czy płodami
rolnymi. Stanisław Ankwicz, w ślad za przywilejem królewskim, ustanowił urząd
radziecki i burmistrzowski.
Ważne sformułowanie brzmi: Do przyjęcia prawa miejskiego ustanawiam
wszystkich zdolnych, wyjąwszy tych, którzy publicznie znieważają prawo, także niewiernych Żydów, których chcę uznać za zdolnych do przyjęcia. Ten fragment uściślał
postanowienie przywileju królewskiego dotyczące osiedlania się i zaowocował
tym, że na przełomie XVIII i XIX w. zamieszkało w Andrychowie kilka rodzin
żydowskich.
W 1777 r. Stanisław Ankwicz podzielił dobra andrychowskie pomiędzy swoich
synów. Starszy z nich, Tadeusz, otrzymał miasto i wieś Andrychów, część Wieprza,
Sułkowice i Targanice. Młodszy, Józef, odziedziczył natomiast Inwałd, Zagórnik,
Roczyny i drugą część Wieprza45. Stanisław Ankwicz zmarł 17 października 1784 r.,
Tadeusz zaś niedługo po nim, 7 czerwca 1785 r. Dobra przejęła po nim wdowa,
Katarzyna z Małachowskich, w imieniu nieletnich dzieci46. Drugi syn Stanisława
Ankwicza, Józef, źle się zapisał w historii Polski. Przystąpił on do konfederacji
targowickiej, a podczas insurekcji kościuszkowskiej został skazany na śmierć
i 9 maja 1794 r. powieszony na Rynku Starego Miasta w Warszawie.

45

Idem, Andrychowski ośrodek…, s. 78.

46

APA, Liber documentorum…, s. 88; Liber mortuorum Andrychów (wieś) 1784–1886, s. 2.
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Pod zaborem austriackim
W 1772 r., przy walnym udziale cesarzowej Austrii Marii Teresy, nastąpił I rozbiór Polski. Wcześniej, bo już w 1769 r., wojska austriackie zajęły Spisz i Podhale,
a cztery lata potem oddziały dowodzone przez generała d’Altona wkroczyły przez
Cieszyn na tereny księstwa oświęcimskiego i zatorskiego, po czym przez Tyniec,
Wieliczkę i Bochnię dotarły do Tarnowa47. Można więc stwierdzić, że leżący na
trasie z Cieszyna do Tyńca Andrychów, wcześnie zakosztował austriackiego zaboru. Nowe władze wprowadziły na zajętym przez siebie terenie – zwanym odtąd
Królestwem Galicji i Lodomerii – własną administrację, niemiecki język urzędowy
i podział terytorialny48. W 1782 r. Andrychów i okoliczne miejscowości znalazły
się w granicach cyrkułu myślenickiego i taki stan rzeczy pozostawał do 1819 r.,
kiedy to utworzono cyrkuł wadowicki, który w 1855 r. przekształcił się w Urząd
Obwodowy49.
Józef II, następca Marii Teresy na tronie cesarskim, jeszcze jako współregent
odbył w 1774 r. podróż inspekcyjną po Galicji. Zmierzając z Bielska przez Kęty
i Wadowice na nocleg do Wieliczki musiał przejeżdżać przez Andrychów, ale nie
odnaleźliśmy w źródłach żadnego śladu tego przejazdu przez Andrychów50.
Cesarz planował stworzyć z nowej prowincji tzw. „Musterland” – kraj wzorcowy, na którego przykładzie będzie można wykazać korzyści z poddania się władzy Habsburgom51. Obok wszystkich refom, które miały na celu zintegrowanie
Galicji z resztą imperium, Józef II zarządził w Galicji i Lodomerii spis nieruchomości i w ten sposób w 1787 r. powstała tzw. metryka józefińska. Innym, niezwykle cennym źródłem historycznym z tamtego okresu, jest tzw. zdjęcie terezjańsko – józefińskie lub inaczej mapa Miega, czyli zbiór szczegółowych map (w skali
1: 28 800), sporządzonych do celów wojskowych. Mapy terenów Galicji wykonane
zostały w latach 1779–178352.

47

S. Grodziski, W królestwie Galicji i Lodomerii, Kraków 1976, s. 16–17.

48

Od 1846 r. oficjalna nazwa prowincji brzmiała Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem
Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru.

49

A. Siemionow, op. cit., s. 108, 114.

50

S. Grodziski, W królestwie Galicji..., s. 34–35.

51

H. Ch. Maner, Zwischen „Kompensationsobjekt, „Musterland” und „Glacis”. Wiener politische und militärische
Vorstellungen von Galizien von 1772 bis zur Autonomieära, w: Grenzregionen der Habsburgermonarchie im 18.
und 19. Jahrhundert. Ihre Bedeutung und Funktion aus der Perspektive Wiens, pod red. H. Ch. Manera, Münster
2005, s. 112.

52

W. Bukowski, A. Janeczek, Mapa józefińska Galicji (1779–1783) w przededniu edycji. Przedmiot i założenia programu
wydawniczego, „Studia Geohistorica”, 2013, nr 1, s. 91–92; prace nad mapą Galicji trwały od 1775 r.
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Pierwsze strony
metryki józefińskiej
z 1787 r. zawierające
opis granic Andrychowa.
Centralne Państwowe
Archiwum Historyczne
we Lwowie, Fond. Nr 19,
opis nr VIII, od. Zb. Nr 1.
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W latach 1775-1785 powstał gościniec cesarski nr 1, który z Wiednia do Lwowa prowadził przez Andrychów, pokrywając się lokalnie z dzisiejszą drogą krajową
nr 5253. W 1794 r. ustanowiono w Andrychowie myto, którego komora znajdowała
się przy gościńcu cesarskim, nieco na wschód od obecnego dworca kolejowego54.
Drugą, podjętą przez zaborców, ważną dla Andrychowa inwestycją drogową był
budowany w latach 1780-1788 cesarski gościniec nr 20 prowadzący z Andrychowa
do Żywca przez Przełęcz Kocierską (718 m n.p.m.). Przy budowie tej drogi pracowali m in. więźniowie z Wiśnicza i twierdzy Špilberk w Brnie55.
Zanim gościniec cesarski nr 1 wybudowano, już od 1774 r. przejeżdżały przez
to miasto dyliżanse pocztowe na trasie Wiedeń – Lwów 56. Zwykły dyliżans pokonywał tę trasę w tydzień, pospieszny w 4,5 dnia57. Pierwszą siedzibą poczty w naszym
mieście był najprawdopodobniej istniejący do dziś budynek przy Rynku 1, a wjazd
do stajni znajdował się od strony placu Mickiewicza.
W 1791 r. Katarzyna hr. Ankwiczowa spisała w pałacu z wójtem Józefem Piwowarczykiem i Jakubem Łodzińskim, kuratorem klucza ziem andrychowskich,
umowę o utworzeniu szkoły trzyklasowej (tzw. Trivialschule), której pierwszą siedzibą był należący do dóbr andrychowskich stojący do dziś budynek przy ul. Legionów 858.
24 lipca 1807 r. dobra andrychowskie, w skład których wchodziły także Sułkowice, Targanice, Brzezinka i część Wieprza, kupił od Fryderyka Ankwicza (syna
Tadeusza i Katarzyny Ankwiczów) Konstanty hr. Bobrowski. Trzy lata później
nabył on także klucz inwałdzki (Inwałd, Wieprz i Roczyny), od Andrzeja Alojzego
Ankwicza, łącząc w ten sposób majątek andrychowski, podzielony jeszcze przez
Stanisława Ankwicza59.

53

P. Zięba, Monografia wsi i parafii Bulowice koło Kęt, Kęty 2009, s. 96.

54

Kontinuacja wyroków y rozkazów powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Królestwach od dnia 1 stycznia aż do
ostatniego grudnia roku 1794 wypadłych, Lwów 1795, s. 1–2.

55

A. Fryś, Notatki z historii andrychowskiej poczty, „Gronie”, 2012, nr XII, s. 82.

56

A. Schneider, Encyklopedia do krajoznawstwa Galicyi pod względem historycznym, topograficznym, orograficznym,
geognostycznym, etnograficznym, handlowym, przemysłowym, sfragistycznym etc. etc., Lwów 1871, s. 57.

57

S. Grodziski, Wzdłuż Wisły, Dniestru i Zbrucza. Wędrówki po Galicji dyliżansem, koleją i samochodem, Kraków
1998, s. 20.

58

Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANKr.), 29/684, Teki Schneidra, nr 8, Zobowiązania finansowe gminy
Andrychów na rzecz szkoły (1791) i właścicielki Andrychowa, Katarzyny z Małachowskich Ankwiczowej
(1795).

59

ANKr., 29/684, Teki Schneidra, nr 8, Akt notarialny sprzedaży przez Fryderyka Ankwicza jego części dóbr
andrychowskich Konstantemu Bobrowskiemu z dnia 22 marca 1808 roku; J. Putek, Miłościwe pany i krnąbrne
chłopy włościany, Kraków 1959, s. 296.
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Ludność miasta w 1816 r. wynosiła 1135
osób, w tym 57 Żydów. Przez całe XIX stulecie populacja Andrychowa stale wzrastała. Pół wieku później liczba mieszkańców
wynosiła 1166 osób, a pod koniec XIX w.
(po połączeniu z wsią) przekroczyła 4 tys.
Pojawiały się jednak liczne czynniki hamujące wzrost liczby ludności. Podczas wojen
napoleońskich przez miasto przeszły wojska
rosyjskie, w latach 30. miała miejsce epidemia cholery, a w kolejnej dekadzie tyfusu,
Fragment herbu Bobrowskich Jastrzębiec
wykuty w posadzce w wschodnim
który był skutkiem tzw. zarazy ziemniaczaskrzydle pałacu Bobrowskich
nej. W latach 60. XIX w. wzrosła natomiast
w Andrychowie (fot. A. Fryś).
zachorowalność na gruźlicę, przy czym warto zauważyć, że opiekę medyczną w mieście
zapewniał wówczas tylko jeden lekarz60.
W Andrychowie nadal istniało rękodzieło tkackie. Jeszcze pod koniec XVIII w.
Stanisław Staszic odnotował w swoim dzienniku z podróży po południowej Polsce: Andrychów – miasteczko pełne tkaczów – płócienników, a osobliwie wyrabiających obrusy
i serwety61. Przedstawiciele chłopskich kolegacji nadal docierali z towarem daleko poza
granice Galicji. Ciekawym świadectwem jest
pochodząca z 1812 r. tzw. Sigillum Civitatis
Pieczęć gminy handlowej Andrychów.
Comercional Andrychow (pieczęć gminy handlowej Andrychów). Dokładnego jej przeznaczenia nie udało się ustalić, ale symbole na niej umieszczone (paczki z towarem, bóg Hermes) świadczą, że musiała
ona mieć jakiś związek z handlem andrychowskimi drelichami. Monogram F1 na
tarczy na piersi dwugłowego, czarnego orła świadczy o tym, że celem powstania
pieczęci było na pewno złożenie hołdu cesarzowi Franciszkowi I62.
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M. Kulczykowski, Dwa wieki…, s. 41–42, 54.

61

Dziennik podróży Stanisława Staszica, 1789–1805, wyd. Cz. Leśniewski, Kraków 1931, s. 89.
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A. Fryś Dlaczego dniem targowym w Andrychowie jest wtorek? Co wspólnego z naszym miastem miał austriacki
Cesarz Franciszek I ?, „Nowiny Andrychowskie”, 2014, nr 10, s. 28.
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Latem 1817 r. cesarz
Franciszek I odbył w towarzystwie małżonki, marszałka
polnego Kutschery i lekarza
przybocznego barona Stifta, podróż do Galicji i ziemi siedmiogrodzkiej, która
rozpoczęła się w Wiedniu
20 czerwca. Cała świta cesarska liczyła 71 osób, które
podróżowały w 18 powozach i miały do dyspozycji
Dokument cesarza Franciszka I wystawiony dla miasta
Andrychowa, zatwierdzający dotychczasowe przywileje
100 koni. Znów nie mamy
oraz nadający nowy herb miasta
żadnych wzmianek o tym,
(Zbiory Archiwum Państwowego w Bielsku-Białej).
że cesarz w Andrychowie się
zatrzymał, ale na pewno przejeżdżał tędy cesarskim gościńcem nr 1. Ówczesna
prasa wymienia, jako miasta na trasie orszaku, Cieszyn, Białą, a potem Podgórze
(Kraków był wówczas osobnym, wolnym miastem), Bochnię Tarnów, Jarosław
i wreszcie Lwów, dokąd cesarska para dotarła 12 lipca63.
W lutym 1823 r. cesarz Franciszek I wydał dokument, który potwierdzał posiadanie przez Andrychów praw miejskich, ustanawiał daty czterech jarmarków
(19 marca, 24 czerwca, 24 sierpnia i 21 grudnia) a ponadto ustalał, że cotygodniowe
targi odbywać się będą we wtorki, co przetrwało do dziś64. Poprzednie przywileje
ustalały jako dzień targowy poniedziałek, a liczbę jarmarków na 12. Dokument
cesarski ustalał także nowy herb miasta Andrychowa, opisany następująco: [- -]
prawidłowo podłużna u dołu okrągła w szpic schodząca czerwona tarcza, w środku
której srebrna poprzeczna belka u góry czterokrotnie, u dołu trzykrotnie kanciasto
zaostrzona65, przez którą przechodzi upadająca strzała, u góry nie pierzasta ale zdobna w pięciolistną białą różę; zewnętrzna zielone gałązki dębu z owocami ujęte tarczą nakrywa korona liściasta osadzonymi różnymi kamieniami szlachetnymi [- -].
Tak opisany herb był w użytku aż do 1966 r.

63

B. Łoziński, Galicyjski Sejm Stanowy (1817–1845), Lwów 1905, s. 30; A. Kaufmann, Kronika miasta Cieszyna,
przeł. W. Iwanek, Cieszyn 2007, s. 121.
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APB-B, MA, 13/493/3, dokument cesarza Franciszka I wystawiony dla miasta Andrychowa, zatwierdzający
dotychczasowe przywileje oraz nadający nowy herb miasta.

65

Opisana belka herbowa podobna była do Łękawicy z herbu Ankwiczów, lecz posiadała o jedno załamanie
więcej.
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Jesienią 1836 r. chłopi z majątku Bobrowskich buntowali się przeciwko złemu traktowaniu. Najpierw zatrzymali oni przejeżdżającego przez Andrychów
gubernatora Galicji, arcyksięcia Ferdynanda d’Este. Ten polecił im wysłać swoich przedstawicieli na rozmowy do Wadowic, delegaci zostali jednak aresztowani
natychmiast po przybyciu na miejsce66. Kolejnym buntem chłopi, też w 1836 r.,
odpowiedzieli na okrutne traktowanie przez mandatariusza nazwiskiem Lischka.
Do tłumienia tych rozruchów użyte zostały dwie kompanie wojska, jedna z Białej,
druga z Wadowic67.
Koniec lat 40. XIX w. przyniósł duże zmiany. Choć, jak powyżej napisaliśmy,
miejscowi chłopi występowali przeciwko dworowi, to jednak nie uczestniczyli
w rabacji galicyjskiej w 1846 r. Mieszkańcy Andrychowa brali natomiast udział
w Wiośnie Ludów w 1848 r. Powołana została wówczas Rada Narodowa miasteczka
Andrychów, której prezesem wybrano Ignacego Siewielińskiego68.
Wydarzenia Wiosny Ludów przyczyniły się do znacznego rozszerzenia swobód obywatelskich w całej monarchii austriackiej. Zniesiono wówczas ostatecznie
pańszczyznę i nadano chłopom wolność osobistą. Oprócz tego nastąpiło usamodzielnienie się miasta Andrychowa od właścicieli, jednak za zniesienie obciążeń
wobec dziedzica trzeba było zapłacić odszkodowanie.
Nadanie Galicji autonomii wyraźnie wpłynęło na dalszy rozwój miasta.
W drugiej połowie XIX w. Andrychów był siedzibą sądu powiatowego i urzędu
skarbowego69. Działały tu także notariat, urząd miar i wag oraz kwatermistrzostwo
wojskowe70. Pierwszą instytucją bankową w Andrychowie było Towarzystwo Zaliczkowe, które powstało w 1876 r. W 1879 r. natomiast założono tu ochotniczą
straż pożarną, wyposażoną w ręczną sikawkę. Pierwszym naczelnikiem był Aleksander Konopka71.
Miasto rozwijało się także terytorialnie kosztem wsi Andrychów, co bardzo
często prowadziło do sporów o granice obu ośrodków. Konflikt przybrał na sile
w latach 80. XIX w. Ostatecznie na posiedzeniu obu rad gminnych 27 czerwca
66

J. Putek, Miłościwe pany…, s. 258.

67

A. Fryś i T. Putek opisali ten bunt na podstawie fragmentu pamiętnika Józefa Beila; zob. A. Fryś, T. Putek,
Krnąbrni poddani. Przyczynek do dziejów dworu i ludu andrychowskiego w XIX wieku, „Gronie”, 2016, nr XVI,
s. 38.
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M. Stolarczyk, Powstanie andrychowskiej Rady Narodowej w 1848 roku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Rzeszowie, Seria społeczno-pedagogiczna i historyczna”, 1997, z. 23, s.143–148.

69

K. Meus, Wadowice 1772–1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013, s. 68.
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Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski,
J. Krzywicki i W. Walewski, t. 1, Warszawa 1880–1902, hasło: Andrychów, s. 36.
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M. Kulczykowski, Dwa wieki…, s. 55–56.
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1886 r. z inicjatywy wójta Franciszka Burego nastąpiło połączenie wsi i miasta
Andrychów72.
Zmianom ulegała również infrastruktura komunikacyjna. W 1874 r. pojawił
się tutaj pierwszy aparat telegraficzny, a w 1906 r. – telefon. Ważnym dla rozwoju
Andrychowa wydarzeniem była budowa linii kolejowej z Bielska do Kalwarii.
Pierwszy pociąg, nadjeżdżający z Bielska, dotarł do Andrychowa w 1887 r.73
Pisząc o XIX-wiecznym Andrychowie nie sposób nie wspomnieć o licznej grupie mieszkańców, jaką stanowili miejscowi Żydzi. Według Konrada Meusa w latach
1799-1824 odsetek ludności żydowskiej wśród andrychowskiej społeczności wzrósł
z 1,5% do 7,4%74. Rozrastająca się społeczność żydowska (w 1886 r. mieszkało
w Andrychowie już łącznie prawie 600 Żydów) powołała do życia w 1884 r. gminę
wyznaniową, której pierwszym prezesem był Maurycy Ungier. W następnym roku
w miejsce drewnianego domu modlitwy powstała okazała murowana synagoga,
którą hitlerowcy spalili w 1939 r. Tutejsi Żydzi nosili niemieckie nazwiska, co zapewne miało źródła w dekrecie wydanym jeszcze przez wspomnianego wcześniej
cesarza Józefa II. Między sobą porozumiewali się w języku jidysz, ale z resztą mieszkańców miasta rozmawiali po polsku. Andrychowscy Żydzi byli posiadaczami firm
działających „na obrzeżach” tkactwa, które już w znacznej mierze posługiwało się
przędzą bawełnianą. Wspomnieć należy o właścicielu zmechanizowanego magla
i farbiarni Ferdynandzie Stambergerze i o farbiarzach Izaaku Ungerze, Izaaku Fechnerze, Aronie Kleinie i Józefie Tramerze75. Tkactwem artystycznym zajmowała się
firma Joachima Grünspana. Żydzi bardzo chętnie angażowali się nie tylko w gospodarcze, ale również społeczne życie miasta, zasiadali m. in. w Radzie miejskiej.
Dla istniejącej od niedawna straży pożarnej prawdziwą próbą ogniową był
wielki pożar, jaki wybuchnął na rynku w Andrychowie 20 czerwca 1893 r. Powodem była iskra z maszyny parowej w fabryce Stambergera, spaliło się wówczas 20 drewnianych domów na rynku. W gaszeniu wzięli udział strażacy z Kęt
i z Wadowic, a także wojsko z Wadowic. Na pamiątkę pożaru zbudowano w 1905 r.
murowaną kapliczkę św. Floriana, którą na początku II wojny światowej na rozkaz
hitlerowców zburzyli Żydzi76.
72

Ibidem, s. 36–37; APA, Liber mortuorum Andrychów (miasto) 1816–1920, s. 203; pod rokiem 1886 widnieje
adnotacja: „Połączenie wsi Andrychowa z miastem nastąpiło na mocy reskryptu Wysokiego C. K.
Namiestnictwa we Lwowie z dnia 13 X 1886 r., L. 47228”.
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A. Nowakowski, Zarys dziejów kolei w Andrychowie (1887–2000). Przyczynek do historii kolei galicyjskiej
i małopolskiej, Wadowice 2000, s. 7.
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K. Meus, op. cit., s. 149.
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M. Kulczykowski, Chłopskie tkactwo bawełniane w ośrodku andrychowskim w XIX wieku, Kraków 1976, s. 60–61.
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M. Kulczykowski, Dwa wieki... s. 102.
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Pod koniec XIX w. rękodzieło tkackie zaczęło się zdecydowanie chylić ku
upadkowi. Był to rezultat konkurencji, jaką dla lnu stanowiła pojawiająca się na
rynku bawełna. Antoni Schneider pisze w swej Encyklopedii: Do tego upadku przyczyniła się i ta okoliczność, że bawełna, ten główny żywioł nowoczesnego przemysłu
i pod skromną strzechą andrychowskich tkaczy swój wpływ gorszący wywiera, a tem
samem dawną domorodną jędrność i wziętość wyrobom ich odbiera77. Faktem jest, że
w porównaniu z lnianymi tkaniny bawełniane są miększe, przyjemniejsze w dotyku i dają się łatwiej farbować.
Bawełna sprawiła, że zerwał się tradycyjny naturalny ciąg produkcyjny, w którym chłopi andrychowscy siali len, przędli z niego włókno i tkali gotowe tkaniny.
W miejsce tego tkacze musieli kupować gotową, zafarbowaną przędzę bawełnianą.
W Andrychowie zaczęli działać nakładcy – lichwiarze, m.in. Józef Koświtzki i Antoni Heriadin. Sprowadzali oni przędzę bawełnianą i z wielkim zyskiem sprzedawali ją tkaczom. Krakowski „Czas” tak pisał o Koświtzkim: [- -] dymisjonowany
komisarz straży skarbowej nazwiskiem J. Koschwitzky, który z cokolwiek większym
kapitałem w Andrychowie się osiedlił sprowadza bawełnę kolorową na swój rachunek i rozdawał ją następnie na kredyt rękodzielnikom pojedynczym, oni zaś zwracają
mu zborgowany towar gotowym wyrobem, który on potem w handel puszcza i tym
sposobem do coraz lepszego mienia przychodzi78. Pod koniec życia Józef Koświtzki
oddał się filantropii, ustanowił fundację (głównie wspierającą szkolnictwo), a także
wybudował w Andrychowie cmentarz z okazałą kaplicą, w której go pochowano
i jego rodzinę. Szlachetna działalność u schyłku życia zatarła pamięć o lichwiarstwie i spowodowała, że w okresie międzywojennym został Koświtzki patronem
ulicy, która obecnie nazywa się 27 stycznia.
W pierwszych latach XX wieku uprawiane od ponad dwóch wieków chłopskie
tkactwo bawełniane i w ogóle andrychowskie włókiennictwo znalazło swój epilog79.
W tej sytuacji zbawienna dla miasta okazała się zatem inicjatywa braci Emila
i Salomona Czeczowiczka, którzy napisali list do Rady Miejskiej z propozycją wybudowania w Andrychowie tkalni bawełny80. List braci dotarł do Rady Gminnej
5 lipca, a już w dniu 6 lipca 1906 r. na posiedzeniu Rady gminnej w Andrychowie
77

A. Schneider, op. cit., s. 49.
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„Czas”, 1859, nr 295 (24 XII), s. 4. Pisownia nazwiska używana przez Kulczykowskiego w książce Dwa wieki...
i innych jest Koświtzki. W akcie założycielskim fundacji użyta jest pisownia Kośvitzky, natomiast w inskrypcji
na frontonie kaplicy nagrobnej, Koswitzky.
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M. Kulczykowski, Chłopskie tkactwo bawełniane..., s. 161.
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Inż. Emil Czeczowiczka (1845–1936) był przedsiębiorcą budowlanym w Wiedniu, a Salomon właścicielem
ziemskim, posiadaczem 500 h w miejscowości Partschendorf (dziś Bartošowice) na Morawach. Później
w rodzinnej spółce uczestniczyli jeszcze bracia Edwin (1877–1971) i Fryderyk (1833–1940) Czeczowiczka.
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podjęto uchwałę: Upoważnia się zwierzchność gminną do zawiadomienia p. Emila
Czeczowiczki, że gmina tutejsza udzieli mu wszelkiej możliwej pomocy do założenia
tkalni mechanicznej w Andrychowie81.
Na posiedzeniu w dniu 21 września, na wniosek Burmistrza S. Bobrowskiego
jednogłośnie uchwalono postanowienie, którego fragmenty przytaczamy: [- -]
Rada Gminna miasta Andrychowa celem ułatwienia p. E. Czeczowiczce założenia
w Andrychowie tkalni mechanicznej uchwala zakupić i oddać mu bezpłatnie grunt
pod budowę tego zakładu fabrycznego w obszarze 10 morgów – a nadto dostarczyć mu
również bezpłatnie kamieni pod fundament tego zakładu – wszystko razem nie wyżej,
jak do 30.000 Kor., pod następującymi warunkami.
Grunt p. Czeczowiczce przez gminę oddany może być użyty li tylko pod budowę
budynków fabrycznych
P. Czeczowiczka ma prowadzić swą fabrykę jako zakład polski, uwzględniając
siły miejscowe, a w braku tychże-krajowe, ma możliwie popierać istniejący handel
i przemysł i konkurencyjnych zakładów nie otwierać.
P. Czeczowiczka ma przystąpić do powiatowej kasy chorych i popierać usiłowania
tutejszych przemysłowców, zmierzające do przeniesienia siedziby powiatowej kasy chorych z Wadowic do Andrychowa – ewentualnie stworzenie w Andrychowie odrębnej
kasy chorych [- -].
Punkt drugi powyższych ustaleń zawierał bardzo ważny wymóg, dotyczący
prowadzenia zakładu jako polskiego (a przecież Andrychów był w austriackiej
Galicji), z priorytetem zatrudniania miejscowych pracowników. Druga część tego
punktu, doprecyzowana na kolejnych posiedzeniach Rady w ten sposób, iż na
dostarczonej przez Gminę parceli nie będzie wolno zakładać: [- -] restauracji gospodnio-szynkarskiej,… handlu spożywczego wiktuałami [- -] farbiarni, w którejby
farbowano obcy towar [- -] była o tyle zrozumiała, że w radzie zasiadało kilku
andrychowskich przedsiębiorców i rzemieślników: Ferdynand Stamberger, Maurycy Herbst, Joachim Grünspan, i Franciszek Fryś starszy, którzy nie chcieli, aby
Czeczowiczka z nimi konkurował82. Aby spełnić jedną z obietnic i zakupić parcelę
dla braci Czeczowiczka Gmina musiała zaciągnąć pożyczkę w niebagatelnej kwocie
30.000 koron83.
Napotykając na takie, korzystne dla siebie warunki, bracia Czeczowiczka energicznie poprowadzili inwestycję. Już 7 maja 1907 r. nastąpiła rejestracja w c. k. Są81

APB-B, MA, 13/493/6, Księga protokołów Rady gminnej miasta Andrychowa z lat 1901–1926, s. 383.

82

Ibidem, s. 415–420, 429–432 i 434–436; Sprawa była omawiana na posiedzeniach 21.01, 14.02 i 26.02.1906.

83

Ibidem, Posiedzenie z 21 IX 1906 r., s. 402.
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Weksel na pożyczkę 14.000 koron przeznaczoną na zakup części gruntu dla fabryki Braci Czeczowiczka
(Zbiory Archiwum Państwowego w Bielsku-Białej).

dzie Obwodowym w Wadowicach spółki jawnej pod nazwą „Pierwsza Galicyjska
Tkalnia Mechaniczna dla Wyrobów Bawełnianych braci Czeczowiczka”84. Plany
fabryki wykonała wiedeńska firma inżyniera Franza Seidla i wnet rozpoczęła się
budowa85. Tempo było zaiste imponujące, bo już w maju 1908 r. nastąpiło uroczyste
otwarcie tkalni, które poprzedziła drobna scysja którą można by nazwać dyplomatyczną. Właściciele chcieli, aby andrychowscy radni nie brali udziału w zapowiedzianej uroczystości i ograniczyli się do przywitania zaproszonych gości na
stacji kolejowej. Radni się obrazili i zagrozili całkowitym zignorowaniem otwarcia.
W końcu radni zostali zaproszeni i tak zażegnano konflikt86.
Otwarcie fabryki, które odbyło się w sobotę 23 maja, miało bardzo uroczysty
charakter, chociażby z tytułu rangi dostojników, jacy z tej okazji przybyli do Andrychowa pociągiem ze Lwowa. Byli wśród nich Marszałek krajowy hr. Stanisław
Badeni, członek Wydziału Krajowego dr Władysław Jahl i prezes Rady Powiatowej w Wadowicach Marek Łuszczkiewicz. Na dworcu w Andrychowie witali ich
Starosta wadowicki, Radca Namiestnictwa Zbigniew Geppert oraz Rada Miejska
z Burmistrzem hr. Stefanem Bobrowskim. Z kolei pociągiem z Wiednia przyjechali
Minister do spraw Galicji Dawid Abrahamowicz, Wiceminister Kolei Żelaznych
Banhans i Wiceminister Handlu Radca Dworu Adam Fedorowicz, oraz posłowie
na sejm wiedeński, a wśród nich: ks. Andrzej Lubomirski, działacz ekonomiczny
84

Rok rejestracji spółki jest uważany za datę powstania fabryki.

85

APB-B, MA, 8–141, PIERWSZA GAL. TKALNIA MECHANICZNA W ANDRYCHOWIE SYTUACYA
(wykonał: Franz Seidl).
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APB-B, MA, 13/493/6, Księga protokołów Rady gminnej…, s. 515; Sprawa ta była przedmiotem posiedzeń
Rady miejskiej 16 i 22.05.1908.
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dr Roger Battaglia, Prezydent Krakowa dr Juliusz Leo i dr Stanisław Łazarski, który kandydował z okręgu obejmującego powiat wadowicki. Tę grupę dostojników
poza wymienionymi już Starostą, Burmistrzem i radnymi witał także ks. Kanonik
Wawrzyniec Solak. Jak o nowo otwieranej tkalni napisano w Kronice Parafialnej:
własnością jest ona niestety żydowską [- -] z tego powodu poprzestać należało jedynie
tylko na uroczystym otwarciu fabryki, w którym uczestniczyli ministrowie i wielu posłów – poświęcona zaś kościelnie, chociaż się tego domagano, nie została87.
Goście zwiedzili fabrykę, oprowadzani przez dyrektora inż. Franciszka Rottera,
który przeniósł się tu z Tkalni Scheiblera Grohmana z Łodzi. Następnie odsłonięto
tablicę pamiątkową i wmurowano puszkę z historią założenia fabryki. W swym
przemówieniu Marszałek krajowy Badeni powiedział m. in.: [- -] że fakt założenia
w Galicyi, gdzie dotąd większy przemysł prawie nie istniał, zakładu Braci Czeczowiczków,
jest chwilą doniosłego znaczenia [- -]88.
Faktyczne rozpoczęcie produkcji
w Pierwszej Galicyjskiej Tkalni... nastąpiło
już przed jej uroczystym otwarciem. Fabryka posiadała wtedy już 520 krosien, a zatrudnienie przed I wojną światową wzrosło
aż do 850 pracowników. Ta liczba dowodzi,
że fabryka braci Czeczowiczka była pod
względem ekonomicznym naprawdę ważna
dla funkcjonowania Andrychowa.
Wyżej napisano, że autonomia galicyjska sprzyjała rozwojowi miasta, ale doprowadziła także do zwiększenia wolności
obywateli. Przykładem może być wybudowanie w 1910 r. w Andrychowie pomnika
sławiącego pięćsetną rocznicę zwycięstwa
pod Grunwaldem, wmurowanie tablicy
o patriotycznej treści w ścianę kościoła,
Pomnik Grunwaldzki z 1910 r.
a także nadania ulicy Kościelnej nazwy
Pocztówka ze zbiorów A. Janusa.

87

APA, Kronika Parafii Św. Macieja w Andrychowie, 1898–1975, s. 12.

88

„Gazeta Lwowska”, 1908, nr 122 (27 V), s. 5. O uroczystości pisały też wydania przedpołudniowe
innych opiniotwórczych gazet: „Nowa Reforma”, 1908, nr 245 (27 V), s. 3 i „Czas”, 1908, nr 122 (27 V),
s. 1. Industrializacja Galicji był opóźniona w stosunku do innych zaborów. W zaborze carskim, w Łodzi,
Tkalnia Scheiblera Grohmana powstała już w 1830 r., Widzewska Manufaktura w 1879 r., a fabryka Izraela
Poznańskiego – w 1892 r.
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Ulica Grunwaldzka89. Pomnik i tablica, poświęcone 6 sierpnia 1910 r., powstały
dzięki pracy Związku Robotniczego, staraniem księży Ludwika Kasprzyka i Stefana
Zielińskiego90.

Czas Wielkiej Wojny
Niedługo po opisywanych wydarzeniach wybuchła I wojna światowa. Jak wiadomo Andrychów, jak i cały powiat wadowicki, nie był bezpośrednio narażony na
działania wojenne, bo ofensywa wojsk rosyjskich zatrzymała się w grudniu 1914 r.
na fortach na przedpolu Krakowa, a krwawa bitwa w maju 1915 r. stoczyła się na
linii Tarnów – Gorlice.
Dotknęły natomiast teren Andrychowa zwyczajne niedogodności wojenne,
a szczególnie trudności aprowizacyjne. Panowała ogólna drożyzna, były wprowadzone przez władze kontyngenty i rekwizycje. Fabryka braci Czeczowiczka
natrafiała na trudności w zaopatrzeniu w bawełnę, nie pracowała pełną mocą tym
bardziej, że wielu mężczyzn było wcielonych do austriackiego wojska a niektórzy
wstępowali na ochotnika do Legionów Piłsudskiego. Trzeba tu powiedzieć, że
właściciele tkalni zachowali się w stosunku do nich przyzwoicie, o czym świadczyć
może cytat z rozdziału Sokole Drużyny Polowe z pracy Hajewskiego91: S.D.P. Andrychów. Drużyna powstała w tym samym czasie, jak w Wadowicach [- -] dokładna
jednak ilość członków ćwiczących nie jest znana. Komendantem miejscowym był
nauczyciel Kłapa, Naczelnik Sokoła. Zapamiętano, że między innymi należeli: Michał
Kowalczyk, Józef Krupnik, Franciszek Bizoń, Antoni Kołaczek, Jan Gwoździewicz,
Józef Pabiś, Walenty Tomiak. Wszyscy wymienieni wyruszyli z S.D.P. do Legionów.
Jako rzecz charakterystyczną podnieść tu trzeba, że przed wyruszeniem zapewnił
Fryderyk Czeczowiczka, właściciel fabryki wyrobów tkackich w Andrychowie, robotników należących do S.D.P, że i po powrocie przyjęci zostaną do pracy, co z uwagi na
rodziny było ich jedynym skrupułem, a przyrzeczenie to zostało istotnie dotrzymane.
Drużynę wyekwipowano kosztem 1062,34 Koron, na którą to kwotę złożył się
Sokół i mieszkańcy Andrychowa oraz okolicy, bieliznę z dużych zwojów darowanych
przez fabrykę Czeczowiczków szyły miejscowe Panie: Adela Enochowa, Maria Zimnalowa, Wanda Zimnalówna, Sowińska Ludwika, Kreczmerówna, Zagórska, Cholewko89

Pomnik ten został zrównany z ziemią przez Niemców 20 kwietnia 1940 r., a następnie odbudowany w 1960 r.,
przy dużym udziale Tadeusza Wolfa.
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A. Fryś, M. Miodoński, Dwa pomniki, „Nowiny Andrychowskie”, 2011, nr 7, s. 28.
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W. Hajewski, Zarys historii pracy niepodległościowej powiatu wadowickiego, Wadowice 1937, s. 15.
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wa i inne, wreszcie pracą zajmowała
się gorąco Hr. Róża Bobrowska.
Niedługo po wybuchu I wojny światowej, powstał w Krakowie
Naczelny Komitet Narodowy, organizacja patriotyczna, najwyższa
instancja wojskowa, skarbowa i polityczna Legionów Polskich. Wnet
w Wadowicach powstał Powiatowy
Komitet Narodowy, któremu przewodniczył Stefan hr. Bobrowski
z Andrychowa, pełniący wówczas
funkcję Marszałka Powiatu. Powiatowy Komitet Narodowy powołał
lokalnych mężów zaufania. W Andrychowie mężami zaufania zostali: Stefan hr. Bobrowski, Antoni
Donaś, Franciszek Fryś, dr Stefan
Odsłonięcie Tarczy Legionowej w Andrychowie
Landau, Stanisław Jaworski i ks.
(zbiory A. Frysia).
Andrzej Paryś92.
Jednym z przedsięwzięć, jakie podejmowały lokalne Komitety Narodowe było
fundowanie tzw. Tarcz Legionowych (a w większych miastach – Kolumn Legionowych)93. Celem tej akcji było pozyskiwanie funduszy na Legiony Piłsudskiego i pomoc dla rodzin poległych legionistów. Tarczę Legionów w Andrychowie odsłonięto
4 czerwca 1917 r.94. Zaprojektował ją znany zakopiański rzeźbiarz Wojciech Brzega.
W styczniu 1915 r. przemaszerowała przez Andrychów I Brygada Legionów
udająca się na odpoczynek i leczenie do Kęt95. Ferdynand Pachel w swych niepublikowanych wspomnieniach napisał, że Józef Piłsudski, wraz ze Sztabem I Brygady,
zatrzymał się podczas tego przemarszu na krótki popas w pałacu Bobrowskich.
Niestety wielu obywateli Andrychowa i okolic, służących w armii austriackiej, zginęło w Wielkiej Wojnie. Ich pamięć uczczono tablicami, które obecnie
92

ANKr., NKN nr 514; J. Stanisławek-Janus, Bobrowscy z Andrychowa. Historie zwykłe i niezwykłe, Andrychów
2014, s. 65.

93

K. Koźbiał: Kolumny i tarcze legionów polskich. Przykład Wadowic i okolicznych miast, „Wadoviana. Przegląd
historyczno-kulturalny”, 2001, nr 6, s. 25.

94

A. Fryś, O Andrychowskiej Tarczy Legionów, „Nowiny Andrychowskie”, 2013, nr 6, s. 32.

95

M. Cisek, W kącie, czy na froncie. Kęty wokół legendy legionowej, Kęty 2013, s. 51.

29

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

są wmurowane w pomnik na cmentarzu. Historia tych tablic, ufundowanych
w 1939 r. przez społeczeństwo Andrychowa, została szczegółowo opisana w artykule w „Wadovianach”96. Podano tam listę 89 nazwisk poległych, widniejących na
tablicach. W tej liczbie 77 osób, to mieszkańcy Gminy Andrychów, a 49 osób – to
andrychowianie.

Po odzyskaniu niepodległości
11 listopada 1918 r. zakończyła się I wojna światowa. Nastąpił rozpad monarchii austro-węgierskiej. Andrychów po latach zaborów wrócił do Rzeczypospolitej.
Mimo, iż najważniejsze wydarzenia wojenne ominęły miasto, to jednak mieszkańcy
borykali się z innymi bardzo istotnymi kwestiami. Pierwsze dni wolności nie były
łatwe. Brakowało żywności, opału panowały choroby. Pojawiło się bezrobocie.
Część robotników jeszcze nie wróciła z wojny, część wyemigrowała „za chlebem”.
Z tego też powodu Fabryka braci Czeczowiczka nie pracowała pełną mocą. Mężczyzn przy krosnach często zastępowały kobiety.
Wolność przyniosła ze sobą niepodległość i nadzieję na lepsze jutro. W Andrychowie niepodległość świętowano już 29 października 1918 r., kiedy to grupa
legionistów pod przewodnictwem Józefa Herzoga rozbroiła miejscowy posterunek austriackich żandarmów97. Tak to sam Herzog opisuje w swojej książce: Na
chaotyczne wieści o tym, że w Wadowicach jest już władza polska, że magistrat
w Andrychowie również władzę polską ogłosił, a żandarmeria austriacka zamknęła
się na posterunku i nie ma jej kto rozbroić, bodaj nawet z rodzicami nie zdążyłem
się pożegnać, jedynie na moją cywilną czapkę – maciejówkę przypiąłem legionowego
orzełka, wsiadłem na ramę rowerową i ze Stefkiem za kilkanaście minut byliśmy
w Andrychowie. Było wcześnie przed południem. Z magistratu powiewała już flaga
polska, a spora grupa młodzieży wiwatowała przed budynkiem, inne zaś z wielkim
krzykiem zdzierały austriackie godła państwowe. Wkroczyłem rozpromieniony do
sekretarza magistratu, który mnie znał. Gdy mnie zobaczył, krzyknął: „Panie Herzog
Polska powstaje” i ucałował mnie serdecznie. – Czy żandarmeria już rozbrojona? –
zapytał. Jeszcze nie. – Ja ją rozbroję z młodzieżą – rzekłem98. Żandarmi nie stawiali
oporu.
96

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.
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M. Biel-Pająkowa, Jedną ma się matkę i jedną ojczyznę, „Nowiny Andrychowskie”, 1998, nr 11, s. 14.
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J. Herzog, Krzyż Niepodległości Wspomnienia służby w Legionach, Nowy Jork 1994, s. 366.
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W celu utrzymania bezpieczeństwa i spokoju publicznego oraz do czasu
utworzenia niepodległego państwa polskiego 31 października 1918 r. w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna, której podporządkowały się władze
Andrychowa99. Jednym z pierwszych działań komisji było usuwanie austriackich
znaków państwowych, zastępując je polskimi sztandarami, emblematami z białym orłem. Co najmniej równie pilne do załatwienia były sprawy bytowe takie
jak wspomniany brak chleba i opału. W celu ich rozwiązania powołano miejscowy komitet, którego celem było zwalczanie spekulantów, przystąpiono także do
Krakowskiej Spółki „Aprowizacja miast”. Próbowano tą drogą złagodzić kryzys
żywnościowy100.
Radość z odzyskanej niepodległości przyćmiły niechlubne wydarzenia
w samym mieście. W kronice parafialnej z tego okresu czytamy: Wreszcie z końcem października 1918 załamuje się wojna na froncie zachodnim, a ze zgliszczy
i popiołów wojny, zmartwychwstaje wolna, wymodlona przez pokolenia Polska.
Znikały siły zaborcy, przestał działać aparat administracyjny rządu austriackiego,
powstaje rząd tymczasowy, chwilowy zamęt. Korzystają z tego żywioły wywrotowe,
z gór i wsi Roczyny, Rzyk itp. płyną do miasta tłumy i zanim zdołano się rozpatrzeć w groźnej sytuacji, podburzany przez ciemne indywidua tłum rzuca się na
sklepy żydowskie i rabuje wszystko, co tylko można było unieść ze sobą. Nieodgadnięta logika tłumu, popchnęła do rabunku i ludzi niezłych, lecz słabych charakterem. Po kilku dniach przychodzi opamiętanie, a u wielu żal i restytucja zabranego mienia. Wojna podkopała moralność parafii. Ojcowie na wojnie, synowie starsi
biorący udział w wojnie, słabsi duchem, ulegali demoralizacji, dzieci wychowywały
się bez opieki ojcowskiej101. Rozruchy antyżydowskie miały miejsce 5 listopada
1918 r. W ostrych słowach potępił je burmistrz Stefan Bobrowski, który [- -]
napiętnowawszy z oburzeniem zaszły w dniu 5 b.m. brutalny napad na mieszkańców tutejszego miasta wyznania izraelickiego – wyraził swe głębokie ubolewanie
z powodu tego napadu podnosząc, że nie wolno nam opuszczać rąk102. Aby temu
zapobiec władze miejskie podjęły szereg środków ostrożności, m.in. zakazano
na pewien czas sprzedaży trunków podczas jarmarków i odpustów. Miejsce
w Radzie Miasta zajęli robotnicy i rzemieślnicy. Po raz pierwszy wśród radnych
pojawiły się kobiety. Zaczęto stawiać na polonizację administracji i życia go99

A. Zwoliński, Miasto Ankwiczów. Z dziejów Andrychowa, Kraków 1993, s. 62.

100

M. Kulczykowski, Dwa wieki…, s. 82.
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APA, Kronika Parafii… s. 18; M. Siwiec-Cielebon, Historia wspólna czy równoległa? Polacy – Żydzi – Ziemia
wadowicka 1918-1939 (zarys problematyki), „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2005, nr 9, s. 18.
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APB-B, MA, 13/493/6, Księga protokołów Rady gminnej…, s. 120.
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spodarczego. Dostało się przy tym właścicielom tkalni mechanicznej braciom
Czeczowiczka, gdyż nie przestrzegali umowy zawartej z miastem w 1906 r.,
w której zobowiązali się prowadzić fabrykę „w duchu polskim” i zatrudniali
w zakładzie Niemców i Czechów. Właśnie z tego też powodu zwolniono z zakładu dyrektora Ryszarda Artla i dwóch nielubianych majstrów, Oskara Opitza
i Juliusza Krausa.

Andrychów międzywojenny widziany od wschodu.
Na drugim planie dymią kominy Fabryki Braci Czeczowiczka (fot. Alojzy Stuglik).

Dymisja nie ominęła również naczelnika stacji kolejowej, Czecha – Józefa
Novotnego, któremu dodatkowo postawiono zarzut spekulacji żywnością103.
Po odzyskaniu niepodległości, w 1919 r. miasto liczyło 4514 mieszkańców.
W tym Żydów było 511, Czechów – 5 i Ukraińców – 8. Jak widać – udział ludności żydowskiej w całości populacji miasta zmniejszył się do ok. 11%104. Zasadniczą przyczyną tak dużego spadku populacji żydowskiej był kryzys gospodarczy,
który dotknął również Andrychów, zaraz po odzyskaniu niepodległości przez
Polskę. W dawnej Galicji otwarły się rynki zbytu dla fabryk łódzkich. Z tego
też powodu część Żydów pozamykała swoje fabryki, przenosząc się do Bielska

103

M. Kulczykowski, Dwa wieki…, s. 83.

104

A. Siemionow, op. cit., s. 149.
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i innych miast. Jako miejsce swojego pobytu wybierali też częściej Wadowice
niż Andrychów105.
W tym okresie nie obojętne były mieszkańcom Andrychowa sprawy ogólnonarodowe. Obchodzono święta narodowe, świętowano z okazji uzyskania
dostępu Polski do morza. W 1919 r. mieszkańcy Andrychowa udzielili pomocy
materialnej powstańcom śląskim oraz przyjęli do siebie uchodźców ze Śląska.
W 1921 r. wspierano również finansowo i rezolucją wiecową, akcję plebiscytową
Ślązaków106.
Po zakończeniu wojny, jedynym źródłem utrzymania na ziemi andrychowskiej była nisko opłacana praca w fabryce B. Czeczowiczka i paru mniejszych
firmach. Nie wszyscy jednak mogli pracę uzyskać. Nie mogąc utrzymać swoich
rodzin wielu robotników emigrowało w poszukiwaniu pracy na Śląsk lub za granice. Brakowało artykułów pierwszej potrzeby w tym tego podstawowego – chleba.
Ta trudna sytuacja gospodarcza sprzyjała w pierwszych miesiącach po wojnie
manipulantom i prywatnym sklepikarzom, którzy windowali tak ceny sprzedawanych produktów, że nie stać na nie było biednych mieszkańców gminy. Aby
obronić najuboższe warstwy społeczne, przed bardzo trudnymi warunkami życia,
grupa co światlejszych robotników pod koniec 1918 r. zawiązała organizację spółdzielczą na wzór śląskich konsumów robotniczych zwanych „Arbeiter Konsum”.
Organizację tą poparła grupa andrychowskich włókniarzy. Mając tak wielkie poparcie i zainteresowanie, 25 marca 1919 r. 61 – osobowa grupa założycieli odbyła
pierwsze Walne Zgromadzenie, na którym uchwalono zorganizowanie spółdzielni
o nazwie „Ludowe Stowarzyszenie Spożywcze” w Andrychowie z ograniczoną
poręką. Powstanie Spółdzielni spotkało się z dużym zainteresowaniem. Dużą rolę
w agitacji na rzecz spółdzielni odegrała młodzieżowa organizacja „Siła”, która
w 1922 r. przyjęła nazwę Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego (TUR). Już
w maju 1919 r. otwarto pierwszy sklep spółdzielczy zwany „konsumem”, który
sprzedawał mieszane towary, ale tylko członkom spółdzielni. Atrakcyjne ceny
towarów a także zyski jego członków sprzyjały rozwojowi ruchu spółdzielczego.
Z upływem lat sklepów w Andrychowie przybywało. Posiadając kasyno robotnicze
i piekarnię Spółdzielnia podjęła uchwałę o zrzeszeniu się w Związku Robotniczych Stowarzyszeń Spożywczych „Proletariat” z siedzibą w Krakowie. W 1923 r.
uzyskaną nadwyżkę finansową Walne Zgromadzenie przeznaczyło na budowę
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Domu Robotniczego w Andrychowie. Lata 1924-1929 stanowią okres jej pełnego
rozkwitu. Pod wpływem licznych próśb otwarto również sklepy w pobliskich
wioskach (Roczyny, Czaniec, Bulowice, Wieprz i Inwałd). W 1928 r. Spółdzielnia
posiadała już 5 sklepów, 2 piekarnie i kasyno robotnicze. Zakupiła również parcelę na Górnicy – jako pierwszą nieruchomość. Narastający w latach 30. kryzys
gospodarczy, nie ominął również Spółdzielni. Zamknięto nierentowne sklepy.
Duże poparcie społeczne dla Spółdzielni oprócz jej członków dawała również
działająca przy niej Rada Kooperatystek. W 1937 r. Walne Zgromadzenie zmienia
nazwę na „Ludową Spółdzielnię Spożywców z odpowiedzialnością udziałami”.
W latach bezpośrednio poprzedzających wybuch II wojny światowej nastąpiła
pewna poprawa i stabilizacja sytuacji w Spółdzielni107.
Miasto rozwijało się, będąc nadal dużym ośrodkiem produkcyjnym. Oprócz
pracy w Fabryce Braci Czeczowiczka część ludności znalazła zatrudnienie w tutejszym drobnym przemyśle i rzemiośle. Dane z 1924 r. podają, że zatrudnionych
tam było ogółem około 1.200 osób. Z małych firm przemysłowych istniały: 4 farbiarnie, 2 garbarnie, 2 cegielnie, 3 tartaki, 7 młynów, 3 niewielkie wytwórnie cementu, 2 kilimkarnie, 3 likiernie, fabryka win musujących i koniaku oraz wytwórnia guzików i sprzączek108. Spora część warsztatów pracy w międzywojennym
Andrychowie należała do Żydów. Mieli oni również wiele sklepów różnych branż.
Największym jednak pracodawcą pozostawała nadal „I Galicyjska Tkalnia
Mechaniczna dla wyrobów bawełnianych Braci Czeczowiczka”. W ciągu lat międzywojennych przechodziła różne koleje, okresy powodzenia i załamań. Osiągnąwszy najwyższą liczbę robotników 3 tys. w latach 1923-24 (było to najwyższe
zatrudnienie w całej dotychczasowej historii tej firmy), obniżyła ich ilość do
1.300 w latach 1934-37, a w dniu wybuchu wojny liczyła 1.700 pracowników,
którzy pracowali nawet tylko po pięć godzin przez trzy, cztery dni w tygodniu
i to za marne pieniądze. Kryzys światowy i nieudolność rządów nie pozostały bez
wpływu na pracę fabryki. Ograniczona ilość dni pracy do 3, zaniżanie produkcji,
obniżki płac, wpłynęły na zubożenie rodzin robotniczych i wzrastające bezrobocie. Równocześnie rosła świadomość klasowa, pojawili się polityczni działacze.
Już w 1919 r. na terenie Andrychowa powstała organizacja PPS skupiająca najbardziej ofiarnych i świadomych swego celu robotników, którzy w 1923 r. byli
organizatorami andrychowskiego Oddziału Związku Klasowego Robotników
i Robotnic Przemysłu Włókienniczego w Polsce. 1 maja 1920 r. andrychowscy
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włókniarze po raz pierwszy wyszli na ulice dając wyraz swojego niezadowolenia
z warunków pracy. Nic nie osiągnąwszy, proklamowali w 1923 r. strajk, domagając
się m.in.: poprawy płacy, zaszeregowania zgodnie z kwalifikacjami, świadczeń
socjalnych. Niestety i tym razem właściciele fabryki nie poszli na ustępstwa, co
w rezultacie doprowadziło do strajku generalnego 27 października 1926 r.109.
Wówczas strajkowano 14 dni i udało się wynegocjować 15 % podwyżkę płacy
i zapłatę za dni strajkowe. Sytuacja poprawiła się, ale niestety nie na długo. Już
w 1930 r. w Andrychowie, dało się odczuć skutki światowego kryzysu gospodarczego, który rok wcześniej wybuchł w Stanach Zjednoczonych. Zwolniono
wtedy 30% załogi, a pozostałym ograniczono czas pracy do połowy. Bezrobocie
stało się poważnym problemem społecznym Andrychowa i okolicy. Nasiliła się
emigracja zarobkowa110.
Okres II Rzeczypospolitej pomimo wielu trudności z jakimi borykały się
władze miasta, był czasem rozwoju Andrychowa. Miasto zmieniało się również
wizualnie. Nastąpił silny rozwój infrastruktury miejskiej. W latach 1921-22 na
5 morgowej działce, która była własnością hr. Stefana Bobrowskiego (wieloletniego burmistrza Andrychowa, ówczesnego właściciela dóbr andrychowskich)
wybudowano przetwórnię drewna i tartak parowy. Istniejący już w Sułkowicach
tartak i przetwórnia drewna w Andrychowie należały do Spółek Akcyjnych, które
połączyły się w jedną spółkę pod nazwą: „A. Chrapkiewicz. Zjednoczone tartaki
parowe. Przedsiębiorstwo Budowlane i cegielnia S. A. w Andrychowie”111. W 1924 r.
rozpoczęto przygotowania do elektryfikacji miasta. Towarzystwo Elektryczne AEG
Union z Krakowa zbudowało sieć przesyłową, która była własnością miasta. Do
tej pory oświetlenie elektryczne, z własnej, napędzanej maszyną parową prądnicy,
posiadał tylko Bernard Stamberger. Pierwsza żarówka zaświeciła w Andrychowie
w 1926 r. Wytwarzaniem energii dla odbiorców zajęła się firma „A. Chrapkiewicz”,
której współwłaścicielem był hr. Bobrowski. Prądnice wytwarzające prąd były napędzane przez maszyny parowe usytuowane na tartaku. Firma nie nadążała jednak
z dostawą ciągle rosnącego zapotrzebowania na energię. Było to też przyczyną
licznych sporów miasta z firmą „A. Chrapkiewicz”. Z tego też powodu w 1939 r.
podjęto działania o przyłączenie miasta do sieci konsorcjum firm „Elektrownie
krakowsko-warszawskie” i kopalni Jaworzno”. Niestety wybuch wojny przerwał
te starania112.
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Władze miejskie na swoich posiedzeniach często poruszały temat ruchu
automobilowego w mieście. Z uwagi na to iż przez Andrychów przebiegała ruchliwa przelotowa droga, nakazano [- -] aby organa policyjne czuwały ściśle nad
jazdą automobilami, a to dla zapobieżenia nieszczęściu. Mieszkańcy od 1926 r.
mieli również możliwość przemieszczania się poza Andrychów, za pośrednictwem uruchomionej komunikacji autobusowej na trasie do Krakowa i do Białej. Koncesję na prowadzenie przedsiębiorstwa dostał Michał Korabiewicz, [- -]
egzaminowany szofer zasługujący na zaufanie [- -]113. W 1928 r. został wzniesiony
nowy budynek remizy strażackiej w Andrychowie, w miejsce starego, ciasnego
już pomieszczenia114. W 1929 r. pojawiła się pierwsza stacja benzynowa, której
właścicielem była firma Standard-Nobel. W 1936 r. zmotoryzowała się miejscowa
Straż Pożarna, zakupując samochód marki Oświęcim-Praga115.
W ramach przeciwdziałaniu masowemu bezrobociu w latach 1934–1939
z funduszy Ministerstwa Robót Publicznych zrealizowano szereg inwestycji. Poszerzono sieć kanałów, poprawiono stan dróg i chodników, wybudowano również
kilka mostków oraz przeprowadzono podziemny kabel telefoniczny116.
W tak dużym ośrodku włókienniczym, działała również miejscowa służba
zdrowia. W mieście funkcjonowała agenda lekarza miejskiego oraz Towarzystwa
Przeciwgruźliczego. Była też Powiatowa Kasa Chorych, której budynek wybudowano w 1930 r. Wyposażona była w kilkanaście łóżek oraz aptekę. W 1933 r.
została przemianowana na Ubezpieczalnię Społeczną. W latach 1934–1935 budynek był wykorzystywany doraźnie. Mieszkało tu ponad 80 dzieci powodzian
znad Raby i Dunajca, a następnie dzieci rencistów wojskowych z Warszawy117.
W 1936 r. budynek został przeznaczony na sanatorium – szkołę podstawową dla
dzieci zakażonych gruźlicą. Sanatoryjna Szkoła w Andrychowie miała charakter
Zakładu Leczniczo – Wychowawczego i mieściła się w dwóch budynkach. Inwestorami byli Ubezpieczalnia Społeczna w Białej, Ministerstwo Opieki Społecznej
oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 2 maja 1936 r. oddano do użytku pierwszy budynek, w którym znajdowały się pokoje sypialne. W drugim natomiast,
który otwarto 1 lipca 1937 r., mieściły się sale szkolne, świetlica, biblioteka,
sala z pomocami naukowymi i mieszkania dla personelu. Sanatorium mogło
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przyjąć w ciągu roku na 3-miesięcznych „turnusach” ok. 720 dzieci118. Placówka
działała aż do 1978 r. (obecnie pomieszczenia te zajmuje Wojewódzki Szpital
Psychiatryczny).
W Targanicach z inicjatywy dr Stanisława Matlaka i dr Adolfa Zeilendera
powstał w 1927 r. Dom Zdrowia. Wielki udział w jego powstaniu miało Towarzystwo Przeciwgruźlicze, a przede wszystkim robotnicy fabryki Braci Czeczowiczka,
którzy zgodzili się pracować o jedną godzinę tygodniowo dłużej, a wypracowane
w ten sposób zyski przekazać na rzecz Domu Zdrowia. Wkład w wyposażenie
Domu Zdrowia miały znane w mieście postacie, m.in. hrabia Stefan Bobrowski
czy dyrektor Fryderyk Zobel z Fabryki Braci Czeczowiczka. Z pobytu w Domu
Zdrowia korzystali przede wszystkim pracownicy fabryki wraz z rodzinami, którzy
mieli możliwość przebywania w nim od połowy 1928 r.119
Na początku lat 20. obok istniejącego już kina w fabryce Braci Czeczowiczka
powstało stałe kino w Andrychowie. Koncesję na jego prowadzenie dostało Towarzystwo Szkół Ludowych a później prywatni przedsiębiorcy120.
Zmiany nastąpiły także w andrychowskim szkolnictwie. 1 stycznia 1925 r.
decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie istniejąca od 1791 r. szkoła
pospolita uzyskała statut siedmioklasowej szkoły męskiej. W latach 1938-1939
po raz pierwszy w księdze ocen pojawił się termin „Szkoła nr 1”, zaczęto również
używać pieczęci: „Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 w Andrychowie”121. W 1929 r.
przystąpiono do budowy nowego budynku szkoły żeńskiej, na działce podarowanej przez hr. Stefana Bobrowskiego. Już po roku budowy w 1930 r. udało się ją
otworzyć. Dyrektorką szkoły została Wiktoria Dalewska, radna miejska i Honorowa Obywatelka Andrychowa. Szkoła została rozbudowana w 1935 r.122
W ówczesnym, liczącym około 6 tysięcy mieszkańców Andrychowie, tętniło
życie towarzyskie i kulturalne, skupione w licznych towarzystwach, związkach
i instytucjach. Prężnie funkcjonowały placówki kulturalne. Do najważniejszych
należało Towarzystwo „Czytelnia” założone w 1882 r. W mieście istniała również
założona wcześniej czytelnia żydowska. Z biegiem czasu obie czytelnie połączono.
Czytelnia była rodzajem klubu towarzyskiego, a składki członkowskie były podstawowym funduszem utrzymania. Dom był urządzony jak kasyno, była w nim
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sala widowiskowa, a przede wszystkim bogata, powszechnie dostępna, biblioteka.
Organizowano tam spektakle teatru amatorskiego, koncerty, wieczornice, bale
i zabawy okolicznościowe oraz doroczną szopkę123. Ważnym wydarzeniem jak
na owe czasy były wykłady prowadzone pod koniec lat 30. przez pracowników
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Miejscowe społeczeństwo skupione było również w licznych związkach a mianowicie: Strzeleckim, Rezerwistów, Byłych Wojskowych. Powstały w 1925 r. Dom
Katolicki prowadził stowarzyszenie „Oświata i Praca” oraz „Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej”. W mieście działały 3 orkiestry dęte (fabryczna Braci Czeczowiczka,
Związków Byłych Wojskowych i Marczyńskich). W 1936 r. założono w Andrychowie koło Pszczelarzy124. W mieście działał również Dom Robotniczy prowadzony
przez klasowe związki zawodowe.
Rozwijała się także społeczność żydowska, która czynnie włączała się w życie
społeczne i kulturalne Andrychowa. Nie zabrakło ich również w Radzie Miejskiej.
Byli autorami różnych inicjatyw podejmowanych na rzecz miasta. Obok istniejącej
już synagogi, Żydzi w 1924 r. wybudowali budynek, w którym mieściło się mieszkanie rabina, siedziba miejscowego kahału, łaźnia rytualna, a także szkoła i biblioteka
wraz z czytelnią. Za synagogą znajdowała się mała piekarnia do wypieku mac125.
Żydzi stanowili także znaczną część inteligencji andrychowskiej. Należeli do niej
cenieni adwokaci, lekarze, dentyści. W latach 1925–1930 w Andrychowie Żydzi
mieli własną organizację młodzieżową „Ha-Szomer ha-Cair”. Działał również związek kobiet „WIZO”. Po 1930 r. działalność syjonistyczna przeszła w ręce organizacji
„Akiba”, która działała do 1939 r.126
Władze miasta chciały, aby Andrychów został letniskiem i miejscowością
o walorach turystycznych i uzdrowiskowo-klimatycznych127. Było to dążenie
w pełni uzasadnione. Miasto i okolica posiadały wszystkie warunki jak piękną
przyrodę, urządzenia sportowe, kąpielowe i kulturalne. Dobre szosy dla komunikacji samochodowej, atrakcyjną serpentynę Kocierza, dla turystów schroniska, dla
niechcących się trudzić po wyższych górach, parę minut od miasta Pańską Górę,
mnogość tanich mieszkań, niskie ceny żywności.
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Podjęto więc stosowne kroki, aby te plany zrealizować. Rada Miasta z burmistrzem Adamem Wietrznym, próbowała uporządkować w tym celu koncepcję
przestrzennego rozwoju miasta. Do Andrychowa zaczęli przybywać letnicy z kraju
a nawet z Francji. W wydanej w 1934 r. broszurze Andrychów jako letnisko znajdziemy zachęcający opis miasta, położonego w malowniczej górskiej okolicy, z którego:
Wycieczki jednodniowe [- -] należą do najpiękniejszych w Małych Beskidach. [- -] Na
Leskowcu znajduje się schronisko Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, na Kocierzu
rozpoczęto w tym roku budowę. Szlaki turystyczne są poznaczone i liczne wycieczki
przecinają je w letnich wędrówkach, a w zimie na nartach. [- -] Przez Kocierz biegnie
z Andrychowa szosa wijąca się w licznych serpentynach do Żywca. Jest to stary trakt
handlowy z Węgier, a obecnie cel wycieczek samochodowych, które tu licznie przyjeżdżają w weekend, a prawie corocznie odbywają się górskie wyścigi samochodowe128.
Andrychowscy Żydzi doceniając walory zdrowotne okolic Przełęczy Kocierskiej
wybudowali tam w latach 20. dom wypoczynkowy. Dzięki tej inicjatywie rozwinęły
się w mieście sporty zimowe, a zwłaszcza narciarstwo129.
Miasto posiadało nowoczesne jak na tamte czasy obiekty sportowe. W 1922 r.
Żydzi założyli własny klub sportowy „Makabi”, w którym znajdowała się sekcja:
piłki nożnej, tenisa i narciarstwa. Nad Wieprzówką mieli własne boisko sportowe i niewielki kort tenisowy130. W okresie międzywojennym pomimo skromnych środków, powstał w Andrychowie ładny stadion sportowy i piękny basen
kąpielowy. Stadion sportowy, który powstał w 1935 r., pozostawał pod zarządem
K.S. „Beskid”, ponadto korzystały z niego inne działające w Andrychowie kluby:
K.S. „Orzeł” i K.S. „Andrychovia”. Przodująca pozycja przypadała jednak „Beskidowi”. Klub ten prowadził szczególnie ożywioną i wszechstronną działalność uzyskując cenne i wartościowe osiągnięcia i sukcesy. Na nowym stadionie były między
innymi: boisko do piłki nożnej z trybunami, boisko do siatkówki i koszykówki,
2 korty do tenisa ziemnego131.
Obok stadionu 29 czerwca 1935 r. oddano do użytku basen pływacki i kąpielowy. Był on zarówno obiektem sportowym jak i wypoczynkowym. Posiadał
wymiary olimpijskie i był wybudowany według najnowszych planów konstrukcyjnych i ówczesnych pomysłów. Obok basenu istniało kąpielisko z plażą, na którą
przywieziono specjalnie 2 tony piasku znad Bałtyku. Oprócz tego posiadał wo128
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Z. Kubień, Gościńcem kocierskim do Twierdzy Andrychów, [online], [dostęp: 3 X 2016]. Dostępny w Internecie:
http://www.andrychow.pl/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&req=printpage&pageid=355.
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Zawody pływackie na basenie kąpielowym (Zbiory Archiwum Państwowego w Bielsku-Białej).

dotrysk, kawiarenkę, deptaki, krytą trybunę z szatniami a nawet salę dancingową.
Z okazji otwarcia urządzono międzynarodowe zawody pływackie132.
Na rok przed wybuchem II wojny światowej w Andrychowie w urzędach
państwowych pracowali wyłącznie Polacy. W tamtym czasie pracowało m. in.:
2 lekarzy, 2 adwokatów, aptekarz, mierniczy przysięgły, 4 fryzjerów, 2 blacharzy,
6 cholewkarzy, 24 szewców, 13 stolarzy, 10 krawców, kapelusznik, 2 fotografów,
2 taksówkarzy. Polacy byli też właścicielami: 8 piekarni, 6 restauracji i szynków,
4 cukierni, 15 sklepów rzeźniczo-masarskich, 16 innych sklepów spożywczych,
5 sklepów galanteryjno-tekstylnych, 2 składów opału, składu towarów żelaznych,
składu przyborów piśmiennych z księgarnią, zakładu szklarskiego, wytwórni mydła, hurtowni tytoniu, 5 tartaków, 2 cegielni, wytwórni dachówek i rur, wytwórni
kafli i 2 mleczarni133.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego, pomimo wielu trudności gospodarczych i wielu zawirowań politycznych, miasto się rozwijało. Mieszkańcy
prowadzili bujne życie towarzyskie. Wieś dostarczała miastu wyżywienie. Znakomite wyroby dostarczały miejscowe piekarnie i masarnie134. Nie wszyscy jed132

J. Skupień, Historia basenu kąpielowego w Andrychowie, [online], [dostęp: 3 X 2016]. Dostępny w Internecie:
http://www.basen.andrychow.pl/basen/historia.htm.
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W. Zieliński, Mój wrzesień, w: Pokojem darzyć dni świata tego, Andrychów w latach 1939-1945 – próba antologii,
Andrychów 1990, s. 33.
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nak zdawali sobie sprawę, że nieuchronnie zbliża się kres tego spokojnego życia.
W okresie letnim 1939 r. w domach, licznych kawiarniach i restauracjach toczono
ożywione dyskusje na temat ewentualnej przyszłej wojny. W sierpniu, nakazano
mieszkańcom zabezpieczyć szyby w oknach, na ewentualność nalotów bombowych. Zaczęto również kopać rowy przeciwlotnicze na skwerach i w parkach. Wyznaczono też straże do pilnowania newralgicznych obiektów135.

Zakończenie
Z opisanego w tym materiale fragmentu historii wynika wyraźnie, jak ważne
dla wsi, a potem miasta Andrychowa było rękodzieło, a następnie fabryczne wytwarzanie tkanin. Znajduje to potwierdzenie w fakcie, iż w królewskim przywileju
lokacyjnym rękodzieło tkackie zostało literalnie wymienione jako jedna z przyczyn
założenia miasta.
W gospodarce lokalnej można zaobserwować wyraźne okresy rozkwitów
i kryzysów, wywołane bądź to technologią, czy organizacją procesu produkcji (na
przykład zastępowanie tkanin lnianych bawełnianymi, zorganizowanie systemu
nakładczego), bądź zjawiskami globalnymi, jak np. światowy kryzys lat dwudziestych.
Nie można pominąć również roli, jaką w życiu gospodarczym i społecznym
Andrychowa odegrali miejscowi Żydzi. Przedstawiciele wyznania mojżeszowego
brali aktywny udział w życiu miasta, zasiadali w radzie miejskiej, wspierali również
lokalne organizacje, jak np. OSP.
Mieszkańcy Andrychowa już pod zaborem austriackim przejawiali wyraźny
patriotyzm, który przejawiał się np. w organizowaniu uroczystości z okazji wydarzeń historycznych, ufundowaniu w 1910 r. Pomnika Grunwaldzkiego, czy też
przekazywaniu hojnych datków na Tarczę Legionową. Znaczącą rolę w podtrzymywaniu świadomości narodowej odgrywała rada miejska, która niejednokrotnie
finansowała wspomniane uroczystości i dbała o ich oprawę.
W latach międzywojennych zaznacza się wyraźnie tendencja, aby wykorzystać walory krajobrazowe okolic miasta dla stworzenia w Andrychowie letniska.
Mimo stworzenia atrakcyjnej bazy turystycznej, plany te przerwał wybuch II wojny
światowej.
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Summary
Andrychów
History woven by linen
In 2017 Andrychów is celebrating 250 years of its urban rights. The article
presents cross-sectional history of the town from the Middle Ages to the outbreak
of the World War II, focusing on important moments in the history of Andrychów.
The settlement, founded in the early 1300s by immigrants from Moravia,
for the first centuries of its existence underwent periodic depopulations and did
not play much role. It was probably in the sixteenth century, and certainly in the
seventeenth, inhabitants of the village and its surroundings, unable to support
themselves exclusively from farming, began to be in craft weaving. As a result in
the eighteenth century Andrychów has already became an important centre of
linen industry, which gathered weavers not only from surrounding villages, but
also from further centres. The linen produced here was sold by peasants from
Smyrna (Izmir) to Barcelona and Hamburg. Andrychów’s development of industry and trade contributed to the fact that on 24th October 1767 king Stanislaw
August Poniatowski granted a charter allowing for foundation of a town in the
rural location on Magdeburg rights.
After the 1st partition of Poland, Andrychów got under Austrian rule. The
nineteenth century was a period of economic regression of the town. As a result
of the appearance of cotton as the new raw material on the market, and outwork
system as the new way of organizing production, Andrychów was not able to compete with new textile centres emerging on Polish, Czech and Austrian lands. The
breakthrough came only in 1907, when the “Czeczowiczka brothers First Galician
Mechanical Weaving for Cotton Products” was established.
After Poland regained independence in 1918, the city struggled with many difficulties (economic crisis, unemployment problems), but at the same time this was
a time of rapid development for Andrychów, which was attempted to be promoted
as an attractive tourist resort and climatic spa. These efforts were interrupted by
the outbreak of World War II.
Keywords: Andrychów, urban rights, foundation charter, 250 years anniversary, weaving handicraft
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Paweł Glugla

Charakterystyka wadowickiego
kościoła w raporcie
Służby Bezpieczeństwa z 1960 r.
Organy bezpieczeństwa w Polsce były aparatem wykonawczym PPR/PZPR1. Od
swojego powstania w 1944 r. „bezpieka” przechodziła transformacje organizacyjno-nazewnicze2. Zmieniali się również funkcjonariusze aparatu, zwłaszcza pełniący
funkcje kierownicze. Pomimo tego sama istota działania policji politycznej pozostawała niezmienna. Była to walka wszelkimi sposobami z opozycją polityczną,
w tym z Kościołem katolickim w Polsce, który okazał się trudnym przeciwnikiem.
Dla komunistów Kościół katolicki był wrogiem, którego należy zniszczyć.
Uważali oni, że tylko wówczas będą mogli przejąć zupełną władzę nad narodem, gdy Kościół zostanie rozbity, a władza państwowa przejmie nad nim całkowitą kontrolę3. Walka komunistów przybierała różne formy, nie przebierając
do samego końca istnienia w środkach – od zastraszania, wymuszania, szantażu,
poprzez zadawanie cierpień fizycznych i psychicznych, śmierć cywilno-moralną,
aż do zabójstw włącznie. Nadto reżimowe władze tworzyły absurdalne przepisy
prawne, w tym ustawy, dekrety, instrukcje, które służyły partii i bezpiece do walki
z narodem i opozycją, do której zaliczano m.in. Kościół katolicki. Ataki na Kościół w Polsce były bardzo uciążliwe zarówno dla duchowieństwa, jak i wiernych.
Apogeum nienawiści komunistów wobec duchowieństwa były skryte zabójstwa
1

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) była partią komunistyczną założoną w grudniu 1948 r., na
skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. Pierwszy zjazd założycielski
odbył się w dniach 15-21 grudnia 1948 r. w Warszawie. Por. W. Pronobis, Kongres zjednoczeniowy – powstanie
PZPR, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia”, 1978, 15(102), s. 21-37.

2

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego powstało 1 stycznia 1945 r. na bazie funkcjonującego od połowy
1944 r. Resortu Bezpieczeństwa Publicznego przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego (RBP PKWN).
Zostało zlikwidowane 7 grudnia 1954 r. Następnie powołano na jego miejsce Komitet do spraw Bezpieczeństwa
Publicznego (KdsBP) przy Radzie Ministrów, działający w latach 1954-1956. Po nim zmieniono nazwę
i strukturę resortu na Służbę Bezpieczeństwa (SB), działającą w PRL w latach 1956-1990 w ramach Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych (MSW). Więcej na ten temat zob. R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia
aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990, Kraków 2007; A. Bilińska-Gut, Struktura i organizacja Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1944-1954, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, 2001, 15, s. 112.

3

Por. J. Marecki, Zakony pod presją bezpieki. Aparat bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie
województwa krakowskiego 1944-1975, Kraków 2009, s. 11.
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kapłanów4, w tym mające swój epilog sądowy bł. ks. Jerzego Popiełuszki5. Katalog działań wymierzonych przeciw duchowieństwu polskiemu jest długi. Aparat
bezpieczeństwa stosował przeróżne formy pracy operacyjnej. Partia inicjowała,
a „bezpieka” organizowała pokazowe procesy sądowe, w tym duchowieństwa, celem zastraszenia pozostałych duchownych i narodu oraz wytworzenia w świadomości Polaków nienawiści do Kościoła katolickiego, rozbicia jedności Kościoła
i podporządkowania go władzy cywilnej, a także postrzegania aparatu władzy
i terroru jako wszystkomogącej machiny. Śledztwa i procesy sądowe miały charakter polityczny, prowadzono je tendencyjnie, a przesłuchiwanych traktowano brutalnie i z pogardą. Dyspozycyjne sądy wydawały bardzo surowe wyroki, z karami
śmierci włącznie6. Często procesy nagłaśniano. Wiązało się to z ideą zastraszenia
i wymuszenia uległości społeczeństwa wobec komunistycznej władzy ludowej.
Do intensywnego rozpracowywania Kościoła w Polsce komuniści przystąpili
pod koniec 1947 r., co nie oznacza, że wcześniej nie interesowali się Kościołem
katolickim. Tę cezurę czasową wyznacza pierwsza, w całości poświęcona sprawom Kościoła, ogólnopolska narada dla kierowników wojewódzkich urzędów
bezpieczeństwa publicznego, zorganizowana w Ministerstwie Bezpieczeństwa
Publicznego. Odprawa ta trwała od 13 do 15 X 1947 r. W referacie programowym
zatytułowanym Ofensywa kleru a nasze zadania dyrektor Departamentu V MBP
płk dr Julia Brystygier7 wskazała kierunki i podała wytyczne prowadzenia pracy
operacyjnej aparatu bezpieczeństwa8. Interesujące, że inna treść niż pierwotnie
4

Wymienić należy księży: Michała Pilica, Jana Szczepańskiego, Rocha Łaskiego, Romana Kotlarza, Stanisława
Suchowolca, Stefana Niedzielaka, Sylwestra Zycha, Mariana Rafała, Stanisława Kowalczyka, o. Honoriusza –
dominikanina z Poznania, Stanisława Palimąkę czy biskupa Stanisława Łukomskiego, który był kandydatem
na prymasostwo po kard. A. Hlondzie. Por. J. Żurek, Nie tylko ksiądz Popiełuszko, „Biuletyn Instytutu Pamięci
Narodowej”, 2009, 5-6(100-101), s. 137-149; H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990. Rozwój
i działalność w świetle dokumentów MSW, Warszawa 1997, s. 225.

5

Por. M. Kościelniak, Płaszczyzny represji wobec ks. Jerzego Popiełuszki, „Vade Nobiscum”, 2016, 17, s. 105-114;
D. Kania, Gry tajnych służb, Kraków 2015, s. 5-64.

6

Wymienić należy najgłośniejszy proces kurii krakowskiej w 1953 r. Szerzej: Do prześladowania nie daliśmy
powodu… Materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej, red. R. Terlecki, Kraków 2003. Nadto
bezpardonowa była walka i specjalnie nagłaśniane procesy sądowe – np. biskupa kieleckiego Czesława
Kaczmarka. Zob. J. Stępień, Sprawa biskupa Czesława Kaczmarka, „Zeszyty Historyczne”, 1988, 86, s. 170-186;
J. Śledzianowski, Ksiądz Czesław Kaczmarek - biskup kielecki, Kielce 1991.

7

Julia Brystiger z domu Preis (Prajs), (znana także jako Brystygier, Brystyger, Brüstiger, Briestiger), ps. Luna,
Krwawa Luna, Daria, Ksenia, Maria, ps. literacki Julia Prajs (ur. 25.11.1902 r. w Stryju, zm. 9.10.1975 r.
w Warszawie) – dr filozofii, członek PPR i PZPR, funkcjonariuszka aparatu bezpieczeństwa w Polsce, dyrektor
Departamentu V i III MBP, redaktor w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Zob. Aparat bezpieczeństwa
w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1: 1944-1956, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005, s. 79-80, 92; L. Smosarski,
Brystygier (Brystiger, Brüstiger) Julia, w: Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, red. F. Tych,
t. 1, Warszawa 1978, s. 327-328; Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem. Służba Bezpieczeństwa w Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944-1978 – Centrala, oprac. M. Piotrowski, Lublin 2000, s. 68, 70, 81, 181, 334.

8

Zob. J. Żaryn, „Ofensywa kleru a nasze zadania... 1947”. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego wobec Kościoła
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referowana przez J. Brystygier została później przesłana do wojewódzkich urzędów
bezpieczeństwa9.
W analizowanym okresie (początek lat 60. XX w.) głównym decydentem odnośnie do spraw represyjnych wobec Kościoła katolickiego w Polsce był Komitet
Centralny PZPR, a wykonawcą – pion bezpieczeństwa w MSW. Sprawami Kościoła
rzymskokatolickiego w resorcie MSW zajmował się Wydział V Departamentu III
MSW (od 27 listopada 1956 r. do 9 czerwca 1962 r.), a następnie po reorganizacji
Departament IV MSW (od 9 czerwca 1962 r. do 24 sierpnia 1989 r.)10. To on zlecał
zadania dla poszczególnych organów bezpieki, nadto żądano szybkich i skutecznych raportów z ich realizacji w terenie, w tym i Wadowic. W poważniejszych
sprawach funkcjonariusze krakowscy wspomagali wadowickich. Zwłaszcza szkolili
ich praktycznie w sprawach werbunku i pozyskania tajnych współpracowników
oraz ich późniejszego prowadzenia11. Wydział III wojewódzkiej bezpieki przekazywał informacje zarówno do krakowskiego KW PZPR, jak i WRN. W 1959 r.
przekazano 124 informacje do KW PZPR i innych instancji partyjnych oraz 169 do
Rad Narodowych. W 1960 r. 484 informacje (w tym 405 pochodziło z powiatów),
a także 375 do Rad Narodowych (w tym 284 z powiatów). Informacje te dotyczyły
konferencji duszpasterskich, uroczystości kościelnych, działań laicyzacyjnych, nielegalnego budownictwa sakralnego, kongregacji dekanalnych, posiedzeń komisji
episkopatu, stosowania niedozwolonych metod w pracy duszpasterskiej, spraw
podatkowych, aktualnej działalności księży12.

Wadowicka Policja Polityczna
Początek istnienia organów bezpieczeństwa w Wadowicach wyznacza data
26 I 1945 r., kiedy to przybyła za oddziałami Armii Czerwonej, wyznaczona wczew Polsce, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci
Narodowej”, 1993, 36, s. 98-127.
9

Por. R. Szczęch, Skompromitować Kościół, otumanić społeczeństwo, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”,
2008, 10(93), s. 38-39.

10

W Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) istniała Komisja ds. Kleru
oraz Zespół ds. Kleru. Zob. np. Tajne dokumenty Państwo-Kościół 1960-1980, Londyn 1996. Tom ten zawiera
89 dokumentów.

11

Resort Bezpieczeństwa, MSW wydawały instrukcje pracy operacyjnej. Są one pomocne w pracy badacza tych
zagadnień. Por. Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa 1945-1989, oprac. T. Ruzikowski, Warszawa
2004, t. 1, seria: „Materiały pomocnicze IPN”.

12

Zob. IPN Kr 039/2/16, t. 2, k. 702, Informacja dot. działalności kleru na terenie województwa krakowskiego
z 13 V 1961 r., Przekazane informacje do KW PZPR i WRN.

49

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

śniej, Grupa Operacyjna mająca budować struktury bezpieczeństwa „władzy ludowej” w wadowickim powiecie. W Wadowicach, podobnie jak i na terenie powojennej
Polski, utworzono Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP), który
bezpośrednio podlegał Wojewódzkiemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego
(WUBP) w Krakowie13. Pod koniec 1954 r. w związku z reperkusjami ucieczki na
Zachód ppłk. Józefa Światły – wysokiego funkcjonariusza MBP – komuniści rozwiązali Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) i powołali Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego (KdsBP). W ślad
za tymi zmianami na szczeblu powiatów dotychczasowe PUBP przekształcono
w Powiatowe Urzędy do spraw Bezpieczeństwa Publicznego (PUdsBP). Sama idea
działalności policji bezpieczeństwa pozostawała niezmienna. Była nastawiona na
walkę z opozycją poprzez realizowanie wytycznych PZPR. W pierwszej dekadzie
Polski „ludowej” zmieniano nazwy funkcyjne osób sprawujących funkcje kierownicze w powiatowej bezpiece. Początkowo był to kierownik, a od 1946 r. szef PUBP.
Po utworzeniu PUdsBP jego pracę nadzorował kierownik. Od 1957 r. Urząd Bezpieczeństwa (UB) zastąpiono Służbą Bezpieczeństwa (SB), którą formalnie włączono
w struktury Milicji Obywatelskiej. Faktycznie podlegała ona kontroli jedynie ministra spraw wewnętrznych i wyznaczonego zastępcy. Zmiany w bezpiece, w tym
i wadowickiej, wprowadzono z dniem 1 I 1957 r. Bezpieką, formalnie włączoną
w ramy Milicji Obywatelskiej, kierował odtąd zastępca komendanta powiatowego
MO ds. Bezpieczeństwa14. Nadmienić należy, że w początkowych dekadach istnienia
w Polsce bezpieki, jej funkcjonariusze nierzadko byli analfabetami, półanalfabetami,
a jedynym ich argumentem było ślepe, gorliwe wykonywanie zadań i rozkazów,
którym towarzyszyła brutalność i bezwzględność działań mających znamiona przestępczości. Bezpieka tworzyła dla swoich funkcjonariuszy szkoły specjalne, a także
kursy specjalne. Najczęściej wadowiccy funkcjonariusze byli słuchaczami kursów
specjalnych przy WUBP w Krakowie. Z biegiem czasu w resorcie coraz więcej zatrudnionych było funkcjonariuszy ze średnim i wyższym wykształceniem. Ewoluowały też u funkcjonariuszy metody pracy, podejście do uzyskiwania potrzebnych
informacji, a wymuszanie zeznań siłą nierzadko zastępowano działaniami psycho13

Działalność wadowickiej bezpieki wobec Kościoła katolickiego w latach 1945-1956 została już obszernie
opracowana. Zob. M. Kamińska, Aparat bezpieczeństwa wobec Kościoła w powiecie wadowickim, w: Represje władz
komunistycznych wobec społeczeństwa Polski południowo-wschodniej w latach 1944-1956, red. ks. B. Stanaszek,
Sandomierz 2012, s. 61-201.

14

W KW MO Kraków było dwóch zastępców komendanta wojewódzkiego ds. Służby Bezpieczeństwa. Od 1 XII
1958 do 1 VI 1960 pierwszym zastępcą był ppłk Bolesław Wejner, od 1 VI 1960 do 31 VIII 1968 ppłk/płk Artur
Mickiewicz. Drugim zastępcą od 1 VIII 1959 do 15 III 1969 płk Stanisław Wałach. Por. W. Frazik, F. Musiał,
M. Szpytma, M. Wenklar, Twarze krakowskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa
i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Informator personalny, Kraków 2006, s. 55.
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logicznymi, poprzez wywieranie presji. Coraz częściej prowadzono gry operacyjne.
Resort wydawał podległym urzędom i ich funkcjonariuszom instrukcje i wytyczne15. Przy okazji wydanych instrukcji zwrócono uwagę funkcjonariuszom SB, aby
przestrzegali „głębokiego utajniania swej pracy”, ponieważ wskutek gadulstwa nastąpiło wiele przecieków informacji o pracy resortu na zewnątrz, w tym także do
hierarchii kościelnej. Bezpieka dokonała też wielu zabójstw duchownych. Naród,
w ponad 90% deklarujący się jako katolicki, nie popierał działań bezpieki wobec
Kościoła w Polsce, ba, nawet w sposób jawny wyrażał swój sprzeciw16. Wiedzieli
o tym dobrze funkcjonariusze „bezpieki” i ich partyjni mocodawcy17.

Akta Wadowickiej „Bezpieki” w Zasobach IPN
Dzięki powstałemu w 1999 r. Instytutowi Pamięci Narodowej18 zgromadzono
w jego zasobach archiwalnych w przeważającej ilości dokumenty wytworzone
przez „bezpiekę” w latach 1944-1989. Pochodzące z wadowickiego powiatu, na
terenie którego znajdowała się w latach 60. XX w. Komenda Powiatowa Milicji
Obywatelskiej (KP MO) z zakamuflowanym w jej strukturach pionem bezpieczeństwa, dokumenty zdeponowane są w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci
Narodowej w Krakowie. Ze zbiorów tegoż archiwum pochodzi prezentowany poniżej dokument, zwany w skrócie „Raportem”, obrazujący inwigilację oraz działania
antykościelne, w tym o charakterze represyjnym zarówno wobec duchownych, jak
i wiernych. Dodatkowo jego autorzy zobrazowali inne wyznania i sekty.
Referat Służby Bezpieczeństwa w każdym powiecie, a więc i wadowickim, prowadził odrębne teczki. Jedna była zbiorcza na kler w danym powiecie19. Zakonom
15

Szerzej: Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznaniowych 1945–1989,
red. A. Dziurok, Warszawa 2004.

16

Spośród bogatej gamy dotychczas opublikowanych prac i opracowań na temat relacji państwo-Kościół w latach
komunistycznej dyktatury w Polsce na uwagę zasługują m.in. pozycje: A. Dudka, R. Gryza, Komuniści i Kościół
w Polsce (1945–1989), Kraków 2003; J. Żaryna, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa
2003; A. Micewskiego, Kościół – państwo 1945-1989, Warszawa 1994; V. Michela, Kościół katolicki a totalitaryzm,
Warszawa 1995; P. Kądzielawy, Kościół a państwo w Polsce 1945-1965, Wrocław 1990; M. Jasiukiewicza, Kościół
katolicki w polskim życiu politycznym 1945-1989, Wrocław 1993.

17

Zob. Partia z narodem, naród z Kościołem, red. F. Musiał, J. Szarek, t. 8 serii: „Z archiwów bezpieki – nieznane
karty PRL”, Kraków 2008.

18

Instytut Pamięci Narodowej (IPN) – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu to urząd
państwowy o uprawnieniach badawczych, edukacyjnych, archiwalnych, śledczych i lustracyjnych. Został powołany
19 stycznia 1999 r. na mocy ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 152, z późn. zm.). Instytut ma 11 oddziałów w miastach,
które są siedzibami sądów apelacyjnych. W kolejnych 7 miastach utworzono delegatury oddziałów IPN.

19

Szerzej: Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2006.

51

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

i świadkom Jehowy zakładano odrębne teczki. Nadto dla każdego z duchownych
założono teczkę zwaną TEOK20. Odrębne teczki miały wspólnoty zakonne21.
Kler podzielono, w zależności od zapatrywań politycznych, aktywności oraz
uległości prorządowej na trzy grupy: wrogi, pozytywny i bierny. Ułatwiało to bezpiece szereg działań i operacji. Przykładowo, łatwiej było duchownego o poglądach
pozytywnych, czyli prorządowych, zwerbować do współpracy, chociaż, jak pokazuje raport, pozyskani agenci/tajni współpracownicy (TW) nie zawsze byli chętni
do kontynuacji współpracy22. Część zwerbowanych zrywała współpracę. Tak było
i w powiecie wadowickim.

1. Strona formalno-zagadnieniowa dokumentu

Dokument noszący tytuł: „Sprawozdanie z pracy operacyjnej po linii kleru
Referatu Sł. Bezp. KP MO w Wadowicach” opatrzony jest datą 7.07.1960 r. i nazwą
miejscowości jego wytworzenia – Wadowice.
Analizowany i przedstawiany jako załącznik do artykułu „Raport” zawiera 1823
zagadnień, które zostały opracowane przez bezpiekę w formie opisowo-analitycznej. Jego konstrukcja tematyczna była narzucona odgórnie. Chodziło w niej o dwie
rzeczy: przejrzystość zagadnień oraz syntetyczność posiadanych i przekazywanych
informacji. Ze sprawozdań, nadsyłanych z poszczególnych komend powiatowych
do Wydziału III SB KW MO w Krakowie24, sporządzano raporty zbiorcze, które
trafiały do warszawskiej centrali i tam były szczegółowo analizowane, a następnie
przedstawiane wysokim funkcjonariuszom resortu i PZPR.
W dokumencie przewijają się zagadnienia opisowo-liczbowe poszczególnych
parafii powiatu wadowickiego, jak i działające w ich strukturach zorganizowane
grupy wiernych (kółka różańcowe, ministranci, III zakon św. Zyty, chóry kościelne, rady parafialne), a także ilość duchowieństwa. Poza tym informacje o prowadzonej przez bezpiekę dokumentacji (teczki), wykaz agentury z indywidualną
20

TEOK, czyli Teczka Ewidencji Operacyjnej Księdza. Była formą kontroli operacyjnej (inwigilacji) każdej
osoby duchownej. Zakładana i prowadzona od chwili wstąpienia do seminarium duchownego, aż do śmierci
duchownego. Szerzej: R. Dyrcz, J. Laska, ks. J. Raźny, E. Zając, Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza. Teoria
i praktyka pracy operacyjnej SB, Kraków 2009; Teczka na księdza, „Karta”, 1996, 20, s. 70-76.

21

Zob. J. Marecki, Zakony pod presją bezpieki. Aparat bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie
województwa krakowskiego 1944-1975, Kraków 2009, s. 404-434.

22

Por. F. Musiał, Pierwsze lata działalności Wydziału IV SB KW MO w Krakowie, w: Strażnicy sowieckiego imperium.
Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w Małopolsce 1945-1990, red. F. Musiał, M. Wenklar, Kraków
2009, s. 283.

23

Faktycznie „Raport” składa się z 20 punktów zagadnieniowych, jednak z uwagi na błędną numerację kończy
się na 18.

24

Naczelnikiem Wydziału III SB KW MO Kraków był kpt./mjr/ppłk Jan Gibski (28 XI 1956/1 I 1957-1 VI
1968), a jego zastępcą mjr Adam Chrząstek (1 I 1957-1 X 1970). Por. W. Frazik, F. Musiał, M. Szpytma, Twarze
krakowskiej bezpieki…, s. 57.
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jej charakterystyką, a także kandydatami do werbunku. W wadowickiej bezpiece
zagadnieniami tymi zajmował się głównie starszy oficer operacyjny Józef Bobek25.
Najistotniejsze z punktu działalności bezpieki było prowadzenie przez nią spraw,
w tym ewidencyjno-obserwacyjnych, których raport wymienia osiem. Prowadził
je zastępca komendanta KP MO ds. Bezpieczeństwa Józef Hendel26. Sprawozdawca
nakreślił aktualnie panującą sytuację lokalnych struktur Kościoła na tle wydarzeń
politycznych i związane w związku z tym problemy. Często absurdalne i wyimaginowane oraz wyolbrzymiane. Wiele zachowań, a nawet zaniechań duchowieństwa
i wiernych było odczytywanych i kwalifikowanych prawnie jako działania godzące
w dobro partii i narodu oraz w ustrój PRL. Stąd działania represyjne tak wobec
niepokornych duchownych, jak i „aktywu świeckiego”. Kolejnym zagadnieniem,
które przewijało się praktycznie przez cały okres antykościelnych działań bezpieki
było budownictwo sakralne27. Działaniami objęto również niekatolickie wyznania
i grupy o charakterze sekt. W raporcie dokonano rozliczenia wadowickiego Referatu SB z realizacji wytycznych otrzymywanych z jednostki nadrzędnej, którą był III
Wydział SB KW MO w Krakowie, a także ze współpracy referatu z poszczególnymi komórkami KP MO w Wadowicach28. Raport kończy omówienie zagadnienia
trudności walki wadowickiej bezpieki z działalnością kleru.
25

Józef Bobek (ur. 27 XI 1922 r. w miejscowości Jamy), syn Antoniego i Katarzyny. Służbę w bezpiece rozpoczął
22 II 1945 r. w PUBP w Dąbrowie Tarnowskiej jako młodszy referent, następnie tamże referent gminny,
referent, starszy referent. W okresie 8 VII-20 IX 1947 r. słuchacz X Kursu Szkoły Specjalnej przy WUBP
w Krakowie. Od 1 II 1951 r. w PUBP/PUdsBP/KP MO Wadowice jako starszy referent, od 1 IV 1956 r. oficer
operacyjny, od 1 I 1957 r. starszy oficer operacyjny. Od 1 IX 1963 r. do 16 IV 1973 r. zastępca komendanta ds.
Bezpieczeństwa KP MO w Myślenicach. Por. IPN Kr 059/45 (6073/SB), Akta osobowe Jozefa Bobka.

26

Józef Hendel (ur. 26 VI 1926 r. w Czernichowie), syn Franciszka i Marii. Według karty ewidencyjnej
i przebiegu służby w materiałach archiwalnych o sygn. IPN Ka 0238/174 służę rozpoczął z dniem 1 II 1945
r. (wg niektórych dokumentów 25 I 1945 r.). Z wniosku personalnego wynika, że 11 X 1946 r. pracował na
stanowisku starszego referenta. Od 1947 r. był kierownikiem Referatu V PUBP w Grajewie. W dniach 12 I-21
II 1948 r. był słuchaczem kursu aktywu powiatowego w Centrum Wyszkolenia MBP w Legionowie. W okresie
1 III 1952-1 II 1954 w PUBP w Ełku jako zastępca szefa, kolejno jako p.o. (1 VII 1952–1 II 1954), następnie
jako szef (1 II 1954–15 X 1955). Od 15 X 1955-31 XII 1956 był szefem PUBP w Sokółce. W Wadowicach od
1 I 1957 r. do 1 V 1969 r. jako zastępca komendanta powiatowego MO ds. Bezpieczeństwa, pierwszy zastępca
komendanta powiatowego MO ds. SB w, kpt., major. Według zachowanych materiałów archiwalnych sygn. IPN
Ka 0025/381 oraz IPN Ka 00141/261/J zarejestrowany w dniu 11 XI 1978 r. przez Wydział III KWMO w Bielsku-Białej w Wydziale „C” jako rezydent pseud. „Celim”. Pozyskany do współpracy w dniu 21 II 1978 r. w celu
obsługiwania sieci TW w obiektach: „Femina” w Andrychowie i „Kombinat” w Chełmku (po 6 TW w każdym)
za wynagrodzeniem. Współpracę zakończono 8 X 1979 r. z powodu braku zaangażowania i efektywności pracy
jako rezydenta i nieprzestrzegania zasad pracy z TW. Por. Aparat Bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza t. I
1944-1956, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005, s. 112, 114, 116; Aparat Bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza
t. II 1956-1975, red. P. Piotrowski, Warszawa 2006, s. 94.

27

Dnia 5 I 1960 r. Biuro Polityczne KC PZPR zaleciło „konsekwentne przestrzeganie postanowienia z czerwca 1958 r.
o wstrzymaniu zezwoleń na budowę nowych kościołów i kaplic”. A 30 I 1960 r. ogólna instrukcja KC PZPR została
szczegółowo opracowana przez ministra Sztachelskiego w formie specjalnych wytycznych dla wojewódzkich
Wydziałów do Spraw Wyznań (WdSW). Por. A. Dudek, Problem budownictwa sakralnego w stosunkach państwa
z Kościołem rzymskokatolickim w Polsce w latach 1957-1970, „Dzieje Najnowsze”, 1995, 27, nr 1, s. 36.

28

Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Wadowicach podlegały na terenie powiatu komisariaty
i posterunki MO.
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Dokument liczy 11 ponumerowanych kart maszynopisu w oryginale (pierwszy egzemplarz oznaczony jako „Egz. Nr 1”) i jest podpisany przez zastępcę komendanta powiatowego Milicji Obywatelskiej ds. Bezpieczeństwa Publicznego
w Wadowicach kpt. J. Hendla. Raport opracował ppor. Henryk Król, sporządzając
go w dwóch egzemplarzach – jeden otrzymał adresat, czyli zastępca komendanta
Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej ds. Bezpieczeństwa w Krakowie, a drugi
pozostał w aktach wadowickiej bezpieki.

2. Obraz kościoła na terenie powiatu wadowickiego

Z początkiem lat 60. XX w. na terenie powiatu wadowickiego istniały trzy
dekanaty Kościoła rzymskokatolickiego: wadowicki z siedzibą w Wadowicach,
skawiński z siedzibą w Marcyporębie oraz suski z siedzibą w Mucharzu. Obejmowały one swoim zasięgiem 35 parafii oraz cztery kościoły należące do zgromadzeń
zakonnych, które podlegały parafiom dekanalnym. Na tymże wadowickim terenie
istniały cztery placówki zakonów męskich i 12 placówek żeńskich. Przebywało
w nich w 1960 r. 61 kapłanów diecezjalnych, 35 zakonnych, 27 braci zakonnych,
28 alumnów, 100 sióstr zakonnych.
Na 35 istniejących parafii w 32 były rady parafialne29 składające się od 4 do
7 wiernych.
Z uwagi na stopniowe rugowanie nauki religii ze szkół katechizacja w Witanowicach odbywała się w dwóch punktach katechetycznych, a w miejscowości
Ponikiew na plebanii.

3. Miejscowa agentura

Nieodzowną składową działań bezpieki była zakamuflowana agentura. Również występowała ona w mieście i powiecie wadowickim. Rekrutowała się ze środowisk świeckich i kościelnych. Jednakże, jak zaznaczono i użalano się w raporcie,
wadowicka bezpieka miała trudności w pozyskiwaniu jej spośród duchowieństwa,
a gdy już udało się zwerbować danego księdza, po jednym lub dwóch spotkaniach
odmawiał on dalszej współpracy. W trzech przypadkach księża nie zgodzili się na
podjęcie współpracy. Duchowni byli zastraszani i szantażowani zebranymi przez
bezpiekę na nich kompromitującymi materiałami natury etyczno-moralnej, a także możliwością ukarania na drodze sądowo-administracyjnej za wykroczenia. Nie
złamało to większości nagabywanych do współpracy duchownych.

29

54

Rad parafialnych w 1960 r. nie posiadały Kościoły w miejscowościach: Ponikiew, Tłuczań i Barwałd Dolny
(proboszczowie uprzednio rozwiązali rady, a kolejne nie ukonstytuowały się w analizowanym okresie).
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Nie omieszkano donieść bezpiece o pobycie ówczesnego krakowskiego biskupa pomocniczego Karola Wojtyły na terenie powiatu wadowickiego. Donosy takie,
zwłaszcza z pobytów Wojtyły w poszczególnych parafiach, przewijają się w wielu
dokumentach. W prezentowanym dokumencie był on w parafii Marcyporęba.
Z różnych względów nie usiłowałem dociekać, kto kryje się za danym pseudonimem jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa.

4. Wyznania niekatolickie („sekty”)

Wadowicka bezpieka interesowała się również członkami badaczy Pisma św.
oraz świadkami Jehowy. Była w posiadaniu szczegółowych danych liczbowych rozmieszczenia tychże w poszczególnych miejscowościach powiatu. Również pośród
tamtejszych niekatolickich wspólnot aktywna była agentura.

5. Budownictwo sakralne

Funkcjonariusze bezpieczeństwa wraz z Referatem ds. wyznań Powiatowej Rady Narodowej byli w posiadaniu informacji o budownictwie sakralnym
o charakterze legalnym (kościół w Skawinkach, kaplica cmentarna w Kalwarii
Zebrzydowskiej), jak i nielegalnym. Interesowały ich źródła i sposoby pozyskiwania funduszy na budowy30. Na podstawie tego typu informacji SB kierowała
winnych do ukarania.

6. Represje wobec wadowickich duchownych
i świeckich

W raporcie dokonano wyliczenia i analizy represji wobec wadowickiego duchowieństwa za okres od 1957 r. do 1960 r. Wadowicka bezpieka nie miała, jak
sama przyznała w raporcie, wszystkich danych o karach, jakie orzeczono wobec
nadzorowanego przez nią duchowieństwa w 1957 r. W kolejnych latach pojawia się
nazwisko ks. wikarego S. Kocańdy (ukarany w 1959 r. grzywną 2500 zł. i zakazem
nauczania religii), ks. proboszcza A. Karabuły (ukarany w 1960 r. 3-miesięcznym
aresztem oraz zakazem nauczania religii)31.

30

Zob. Zmiana w postępowaniu karno-administracyjnym w sprawie zbiórek, „Notificationes e Curia Metropolitana
Cracoviensi”, 1959, nr 4-5, s. 131.

31

Ks. Antoni Karabuła (1918-1993) – ur. w Krakowie, święcenia kapłańskie otrzymał w 1943 r.; wikariusz parafii
Dziekanowice w latach 1943-1946, Andrychów (1946-1948), Jeleśnia (1948-1951), Chocznia (1951-1954),
Witanowice parafia pw. Św. Mikołaja (1954-1958), tamże administrator (1958-1966), a w latach 1958-1981
proboszcz – budowniczy nowego kościoła, a następnie rezydent (1981-1983) w Lanckoronie, gdzie zmarł i tam
został pochowany. Por. Ks. J. Marecki, Represje wobec osób duchownych i zakonnych na terenie woj. krakowskiego
1944-1975, Kraków 2016, t. 2, s. 182-183.
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Często na obszarze całej Polski samoistną lub dodatkową karą dla danego
duchownego był zakaz katechizowania w szkole. Jednym z „niepodważalnych”
wykroczeń duchownych było stosowanie kar wobec niesfornych uczniów. Katalog
wymierzanych duchownym kar jest długi – od kary grzywny po więzienie. Nieodłącznymi metodami działań bezpieki wobec duchowieństwa było wzywanie ich
czy to do referatu SB, czy też częściej do wydziału do spraw wyznań miejskiej lub
powiatowej Rady Narodowej w celu przeprowadzenia „rozmowy ostrzegawczej”,
która była formą zastraszenia duchownych i wyegzekwowania na nich odpowiedniego, uległego zachowania lub zaniechania określonych przedsięwzięć i działań
odczytywanych przez partię i bezpiekę jako szkodliwe. Również wadowicka bezpieka stosowała tego typu wachlarz działań. Było to z dzisiejszego punktu widzenia bezprawie, które ocierało się o groźby karalne. Wszystkie „imprezy” kościelne
były „zabezpieczane” agenturą, która raportowała bezpiece na bieżąco określone
wydarzenia i zachowania oraz reakcje zarówno kleru, jak i wiernych.

Analizowany dokument źródłowy
Wadowice, dnia 7.07.1960 r.
„Ściśle Tajne”
Egz. Nr 1
Sprawozdanie
z pracy operacyjnej po linii kleru Referatu Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] K[omendy] P[owiatowej] M[ilicji] O[bywatelskiej]
w Wadowicach
1. Na terenie pow. Wadowice znajduje się jedna siedziba dekanatu w Wadowicach.
Pozostałe parafie należą do trzech dekanatów, skawiński z siedzibą w Marcyporębie32
i suski z siedzibą w Mucharzu.
2. Parafie: Ogółem na terenie pow. Wadowice znajduje się 35 parafii. Poza tym
4 kościoły zakonne podległe parafiom świeckim. W parafii Łączany przebywa zakonnik
Augustianin ks. Stec Ludwik33, który administruje tą parafię.
32

Por. R. Kucharczyk, Ku pamięci przyszłym pokoleniom. Szkice z historii parafii marcyporębskiej, mps,
Marcyporęba 2002.

33

Ks. Ludwik Stec ur. 6 VII 1914 r. w Jaśle, szkołę podstawową i średnią ukończył w miejscu urodzenia,

56

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

3. Delegowanych zakonników, czy zakonnic na parafiach niema, odnosi się to do
takich, którzy by stale przebywali na danej parafii.
4. Na terenie pow[iatu] Wadowice przebywa ogółem 61 księży, ojców zakonnych
35, braci zakonnych 27, kleryków 28, zakonnic 100.
5. Na terenie powiatu znajdują się cztery placówki zakonów męskich i 12-ście
placówek żeńskich.
6. Domów rekolekcyjnych na terenie powiatu niema. Ustalono natomiast dwa
punkty katechetyczne w Witanowicach, gdzie naukę religii ksiądz prowadzi w kościele
i w m[iejscowości] Ponikiew - nauka religii na plebanii34.
7. Na terenie powiatu ustalono 32 rady parafialne - skupiające od 4-ch do 7-miu
osób. Na 3-ch parafiach niema rad parafialnych - są to parafie: Ponikiew (proboszcz
rozwiązał radę), Tłuczań (proboszcz rozwiązał radę), Barwałd Dolny (proboszcz rozwiązał radę).
po czym wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie i ukończył studia filozoficzno-teologiczne
w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy. Wyświęcony na kapłana 30 V 1938 r. Po święceniach
pracował jako wikariusz w Krakowie parafia św. Katarzyny, w latach 1941-1943 w parafii Prokocim
(Kraków), po czym w klasztorze OO Augustianów w Krakowie (prokurator i wykładowca w Niższym
Seminarium). Od 1950 r. proboszcz parafii św. Agnieszki, następnie od 18 VIII 1954 r. rektor (administrator)
kaplicy w Łączanach. Władze zakazały mu jednak sprawować posługi duchowne. Ostatecznie jednak
dzięki zabiegowi Kurii ks. Stec objął swoją troską mieszkańców. Dopiero w październiku 1956 r. mógł
zamieszkać na plebani, którą władze państwowe oddały w ręce Kościoła. Ks. Stec natychmiast rozpoczął
starania o przypisanie budynku plebanii na własność Kościoła, ale władze nie chciały się na to zgodzić.
Toteż ks. Stec wysłał do Kurii pismo z prośbą o utworzenie parafii w Łączanach. Ta zdecydowana
wola wiernych, pragnących mieć własną parafię, spotkała się jednak z nieprzejednaną postawą władz
państwowych, które ciągle sprzeciwiały się utworzeniu nowej parafii. Dodatkowo skomplikowała
sprawę prośba przyłączenia wsi Chrząstowice. Jednak większość mieszkańców Chrząstowic była temu
przeciwna. Wierni z Łączan nie dawali jednak za wygraną i 3 VIII 1960 r. ponownie wysłali do Kurii pismo
z prośbą o utworzenie parafii, popartą przez dziekana z Zatora. Jeszcze jedną prośbę o utworzenie parafii
w Łączanach przesłał do Kurii administrator parafii Spytkowice. W tej sytuacji Kuria wysłała 10 VIII 1960 r.
pismo do Prezydium WRN w Krakowie, zawiadamiające o zamiarze utworzenia parafii w Łączanach.
W odpowiedzi Prezydium wyraziło swój sprzeciw, ponieważ uważano, że Łączany można włączyć do
parafii Ryczów. Nieudana próba utworzenia parafii stała się przyczyną wielkiego niebezpieczeństwa,
w jakim znalazła się placówka duszpasterska. Otóż 9 V 1961 r. ks. Stec sprowadził kapłana Kościoła Polsko-Katolickiego z Warszawy. Ksiądz ten wygłosił kazanie obiecując utworzenie parafii i wybudowanie
kościoła. Jednocześnie nie ujawnił różnicy między Kościołem narodowym, a rzymsko-katolickim. Ludzie
wierzyli, nie będąc świadomymi, czyim przedstawicielem był ów ksiądz. O tym fakcie dowiedział się
administrator parafii Spytkowice i poinformował Kurię. Abp E. Baziak 11 V 1961 r. zwolnił ks. Steca
z obowiązków rektora kaplicy w Łączanach, a na jego miejsce mianował ks. Lachendro, który 15 V 1961 r.
objął placówkę. Por. Zwolnienia i nominacje, „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, 1961, nr 4-6,
s. 173; AIPN Kr 039/2/16, t. 2, k. 499, Charakterystyka z 8 V 1961 r.; http://parafia.laczany.pl/index.php/
historia-parafi [odczyt: 17 IX 2016].
34

Związane to było z wyrugowaniem nauki religii ze szkół. Por. S. Bober, Walka o utrzymanie nauczania religii
w szkołach w okresie Polski Ludowej, „Studia Ełckie”, 2012, 14, s. 189-200.
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Ustalono kółek różańcowych w grm35, Frydrychowice pięć kółek po 15 osób, Inwałd
2 kółka, w Andrychowie III zakon św. Zyty - 15 osób, Klecza Dolna 2 kółka różańcowe,
Łękawica 2 kółka różańcowe, Ponikiew - kółko ministrantów36 - 15, Wieprz 2 kółka
różańcowe, Witanowice - 8 kółek róż[ańcowych], Woźniki - 2 kółka róż[ańcowe],
Stryszów - l kółko róż[ańcowe], Zakrzów - 4 kółka róż[ańcowe], Mucharz - 8 kółek
róż[ańcowych], Leńcze - 5 kółek róż[ańcowych], Paszkówka l kółko róż[ańcowe]
i kółko ministrantów 15 osób, Wysoka - l kółko róż[ańcowe], Zebrzydowice kółko ministrantów 20 osób, Gierałtowice 7 kółek różańcowych, Spytkowice kółko ministrantów
15 osób, Tłuczań 2 kółka róż[ańcowe], Ryczów kółko ministr[antów] 30 osób, Łączany
dwa kółka róż[ańcowe], Kalwaria [Zebrzydowska] dwa kółka róż[ańcowe], i kółko
ministrantów. Przy zakonie OO. Karmelitów Bosych w Wadowicach istnieje III zakon
św. Zyty37. Przy zakonie OO. Bernardynów w Kalwarii [Zebrzydowskiej] również III
zakon św. Zyty.
Chóry kościelne: Przy zakonie OO. Bernardynów w Kalwarii chór mieszany osób
świeckich i zakonnych, Chocznia chór z osób świeckich, Andrychów chór z osób świeckich, Targanice chór z osób świeckich 31 osób. Inwałd, Frydrychowice zespół amatorski
prowadzony przez wikariusza.
Największe nasilenie aktywu kościelnego stwierdzono w Kalwarii [Zebrzydowskiej], gdzie mieści się III zakon św. Zyty, chór kościelny mieszany, dwa kółka różańcowe
i kółko ministrantów. Na drugim miejscu Wadowice, gdzie znajduje się III zakon św.
Zyty, trzy kółka różańcowe, chór kościelny mieszany, kółko ministrantów, Mucharz silne
kółka różańcowe (osiem kółek) żeńskie i męskie, rada parafialna działająca bardzo
aktywnie.
Gierałtowice, gdzie znajduje się siedem kółek różańcowych i rada parafialna działająca aktywnie.
Witanowice - osiem kółek różańcowych, kółko ministrantów i rada parafialna mało aktywna.
8. Referat Służby Bezp. w Wadowicach prowadzi teczkę zagadnieniową na kler
w powiecie. Teczka założona 19.II.1959 r. zatwierdzona przez Z[astęp]-cę K[omen35

Grm. - skrót od gromada.

36

Ministranci byli również „na celowniku bezpieki”, Por. J. Miłosz, Jak rozwalić ministrantów?, „Biuletyn IPN”,
2003, 6(29), s. 70-73.

37

Chodzi o Stowarzyszenie Sług Katolickich św. Zyty. W Wadowicach założone zostało w 1903 r., pięć lat
po krakowskim. Powstało staraniem Adeli Dziewickiej i ks. Włodzimierza Ledóchowskiego TJ. Początek
stowarzyszeniu dała Stanisława Rząśnicka, która otoczyła opieką dziewczęta wiejskie, podejmujące pracę
służących w Wadowicach. Por. H.C. Gil OCD, Życie gospodarcze w Wadowicach 1918-1939, „Wadoviana.
Przegląd Historyczno-Kulturalny”, 2004, 8, s. 25.
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dan]-ta Woj[ewódzkiej] M[ilicji] O[bywatelskiej] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] w Krakowie. Teczka jest prowadzona w/g wzoru Instrukcji Nr 03 składa się z siedmiu części.
Wytyczne jednostek nadrzędnych podoficer operacyjny umieszcza wszystkie Zarządzenia i Wytyczne napływające z Departamentu i Wojewódzkiej Komendy. Są większe
zakony i św. Jehowy38 prowadzone są osobno podteczki, które wchodzą w ramy teczki
zagadnieniowej. Teczka zagadnieniowa prowadzona jest wzorowo, są w niej aktualne
plany, charakterystyka kontrwywiadowcza, opisy poszczególnych obiektów zakonnych,
parafialnych, wykazy itp.
9. Referat Sł[użby] Bezpieczeństwa prowadzi na każdego jednego księdza świeckiego teczkę osobową, w której gromadzone są materiały napływające na danego księdza, poza tym na aktywniejszych znanych z działalności zakonników i przełożonych
klasztorów również prowadzone są teczki osobowe.
10. Podział kleru na wrogi, pozytywny lub bierny w Referacie istnieje. Nie ma
wykazów specjalnych, które obrazowałyby poglądowo ilość, na podstawie materiałów operacyjnych agenturalnych, jak też oficjalnych rozmów o zachowaniu się danego
księdza, oficer operacyjny posiada rozeznanie - co uwidocznione jest w teczkach prowadzonych na księży.
11. Wykaz agentury:
Referat Służby Bezpieczeństwa w Wadowicach posiada na kontakcie: czterech
informatorów osób duchownych, oraz trzech inf. osoby świeckie.
1. Informator ps.39 „Las” werbowany dnia 27.V.1953 r. na zasadzie lojalności
- proboszcz, doniesień sam nie pisze. Spotkania odbywają się w większej części na
plebanii, niekiedy również na wolnym powietrzu. Materiały kontrolne nie dają podstaw twierdzić, by informator był zdekonspirowany. Wynagradza się go w formie
prezentów imieninowych, pieniędzy nie chce przyjmować. Informator tkwi w sprawie ewidenc[yjno]-obserwac[yjnej] Nr. 420040 posiada możliwości rozpracowania
figuranta, ma u niego zaufanie. Ma dotarcie do dziekana, oraz posiada zaufanie
w Kurii. Spotkania odbywają się systematycznie, zdarzają się i też przerwy, z uwagi
na chorobę informatora. Pozostaje na kontakcie st[arszego] ofic[era] operac[yjnego] Bobka Józefa.
38

W oryginale: Jechowy.

39

Pseudonim.

40

Cyfry wpisano odręcznie długopisem.
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2. Informator ps. „Rak” werbowany 3.X.1949 r. na zasadzie lojalności. W 1955 r.
został wyeliminowany z sieci, ponownie podjęto go na kontakt w grudniu 1959 r. proboszcz, doniesień sam nie pisze, nie zdekonspirowany. Wynagradzany w formie
prezentów imieninowych, pieniędzy nie chce przyjmować. Obecnie nie tkwi w sprawie
jest w trakcie prowadzenia do sprawy ewidenc[yjno]-obserwac[yjnej] Nr. 3261. Informator szerszych możliwości niema ze względu na podeszły wiek i małą ruchliwość. Spotkania odbywają się systematycznie - jedno spotkanie na miesiąc, Wszystkie spotkania
odbywają się na plebani. Pozostaje na kontakcie st[arszego] ofic[era] operac[yjnego]
Bobka Józefa.
3. Inf. ps. „Luis” werbowany 22.III.1952.r. - wikariusz parafii, doniesień sam nie
pisze, odmówił kategorycznie pisania doniesień, jakiś czas nie pracował - był wyeliminowany, ponownie podjęto go na kontakt 20.IV.1960 r. Wyraził zgodę na dalszą
współpracę i dobrze się zapowiada, spotkania odbywają się na L[okalu] K[ontaktowym]41 w Wadowicach, na które informator przyjeżdża, obecnie nie tkwi w sprawie.
Posiada możliwości informowania o sytuacji w dekanacie. Od chwili ponownego
podjęcia na kontakt wynagradzany nie był. Pozostaje na kontakcie st[arszego] ofic[era]
operac[yjnego]Bobka Józefa.
4. Inf. ps. „Ren” zwerbowany dnia 13.V.1960 r. na kompr[omitujących] materiałach natury etyczno-moralnej - ojciec zakonny (prokurator). Informator ten nie jest
zarejestrowany, gdyż mimo, że zgodził się na współpracę i po odbyciu jednego spotkania
na następne nie przyszedł - mimo kilkakrotnego umawiania się z nim i wyznaczania
następnych terminów - również nie przybył na spotkanie. Opracowanie informatora
i werbunek przeprowadzone zostały wzorowo, dlatego też trudno obecnie wyrobić sobie
zdanie dlaczego Informator „Ren” nie przychodzi na spotkanie. Referat Sł. Bezp. nie
rezygnuje jednak z dalszych prób pozyskania go do współpracy. Pozostaje na kontakcie
Z-cy K-dta kpt. Hendla J.
5. Inf. ps. „X” werbowany dnia 25.XI.1959 r. na lojalności, osoba świecka doktor (pracuje) w Szpitalu, utrzymuje kontakt z zakonnikami Pallotynami. Doniesień
sam nie pisze, nie zdekonspirowany po sprawie nie pracuje. Pozostaje na kontakcie
st[arszego] ofic[era] operac[yjnego] Bobka J. Spotkania odbywają się systematycznie
na zakładzie.
41
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Lokalem kontaktowym (LK) było mieszkanie wynajmowane przez SB, służące do celów operacyjnych,
niemal wyłącznie do potajemnych spotkań funkcjonariuszy ze współpracownikami SB. Zorganizowanie
LK miało służyć zakonspirowaniu kontaktów funkcjonariuszy z ich współpracownikami. Właściciel lub
najemca mieszkania podpisywał z SB umowę o jego udostępnianiu (za wynagrodzeniem) w konkretnych
dniach i godzinach. SB nie mogła informować właściciela LK o faktycznym celu jego wykorzystania. LK
nie można było organizować w mieszkaniu, w którego sąsiedztwie mieszkały osoby będące „przedmiotem
zainteresowania operacyjnego”. Szerzej: Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945–1989),
„Materiały Pomocnicze Biura Edukacji Publicznej IPN”, t. I, red. T. Ruzikowski, Warszawa 2004.
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6. Inf. ps. „Dobry” werbowany dnia 16.IV.1955 r. na zasadzie lojalności osoba
świecka, czł. rady kościelnej, aktywista kościelny. Doniesienia nie pisze sam, z uwagi na
to, że pisze słabo, gdyby nie to doniesienia pisałby sam. Nie zdekonspirowany, spotkania
odbywają się na L.K. w Wadowicach i w Andrychowie. Wynagradzany przypadkowo,
natomiast koszta podróży są mu zawsze zwracane, niekiedy z małą nadwyżką, tkwi
w sprawie ewidenc[yjno]-obserwac[yjnej] Nr. 4200, spotkania odbywają się systematycznie. Pozostaje na kontakcie st[arszego] ofic[era] operac[yjnego] Bobek Józefa.
7. Inf. ps. „Olek” werbowany dnia 11.IV.1958 r. na zasadzie lojalności osoba świecka - emeryt b[yły] kpt. W[ojska] P[olskiego] z przed 1939 r. Doniesienia pisze sam
– niezdekonspirowany, wynagradzany przypadkowo, zwrot kosztów podróży otrzymuje
zawsze, w sprawie nie tkwi, posiada natomiast dotarcie i kontakt z klerem i aktywem
kościelnym, spotkania odbywają się systematycznie na L.Z. w Wadowicach. Pozostaje
na kontakcie st[arszego] ofic[era] operac[yjnego] Bobka Józefa.
8. K.P. ps. „60-B” były informator - osoba świecka, ojciec jego jest kościelnym mieszkają razem z ojcem, przez swego ojca pośrednio zdobywa informacje o klerze. Podaje
ciekawe materiały o aktywie kościelnym. Na podstawie materiałów uzyskanych od
K.S.42 „60-B” Służba Bezpieczeństwa wystąpi z wnioskiem do Kolegium o ukaranie aktywistów kościelnych i księdza proboszcza. Pozostaje na kontakcie st[arszego] ofic[era]
operac[yjnego] Bobka Józefa.
9. K.B. ps. „K” zarejestrowany dnia 2.II.1960 r. ksiądz proboszcz. Podaje informacje o figurancie sprawy ewidenc[yjno]-obserwac[yjnej] Nr. 3650, raz jeden otrzymał
prezent. Pozostaje na kontakcie st[arszego] ofic[era] operac[yjnego] Bobka Józefa.
1043. Kandydaci do werbunku
Referat Służby bezpieczeństwa w Wadowicach posiada w opracowaniu trzech kandydatów księży świeckich i jednego księdza zakonnego.
1. Kandydat S.T. ksiądz wikariusz - opracowanie wszczęto dnia 2.II.1960 r. werbunek planowany na dzień 15.08.1960 r. Opracowanie prowadzi st[arszy] ofic[er]
operac[yjny] Bobek Józef. Z kandydatem dokonano dwukrotnie zetknięcia się. Opracowanie prowadzone nieaktywnie z braku dotarcia agenturalnego. Werbunek planowany
jest metodą stopniowego pozyskiwania kandydata - w trakcie prowadzonych z nim
rozmów operacyjnych44.

42

Najprawdopodobniej pomyłka. Zamiast K.S. powinno być K.P.

43

W dokumencie zastosowano błędną numerację. Zamiast „10” powinno być „12” i konsekwentnie kolejna
numeracja punktów.

44

Była to jedna ze skuteczniejszych metod werbowania agentów (tajnych współpracowników) bezpieki.
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2. Kandydat T.A. ksiądz wikariusz; opracowanie wszczęto 29.X.1959 r. werbunek
planowany jest do 30.VIII.1960 r. Opracowanie prowadzone aktywnie. Z kandydatem
przeprowadzono dwie rozmowy wstępne, zetknięcia dokonano pod pretekstem kupna
samochodu, gdyż kandydat nosił się z zamiarem sprzedaży. W trakcie rozmowy umówiono się z kandydatem na spotkanie w Wadowicach - na które jednak nie przybył.
Ponownie spotkano się z nim na terenie szkoły (chodziło o naukę religii), w trakcie tej
rozmowy ponownie umówiono spotkanie w Wadowicach, na którą to rozmowę kandydat przyjechał. Opracowanie prowadzi st[arszy] ofic[er] operac[yjny] Bobek Józef.
3. Kandydat K.B. ksiądz proboszcz opracowanie wszczęto dnia 17.06.1958 r.
Z kandydatem przeprowadzono kilka rozmów operacyjnych. Terminu ewentualnego
werbunku nie można przewidzieć, gdyż z przeprowadzonych rozmów z kandydatem
wynika, że może nie ugodzić się na współpracę. Wyczekuje się, by zdobyć na niego
jakiekolwiek materiały - dające możność uzasadnienia rozmowy, materiał taki ostatnio uzyskano, wymaga on jednak jeszcze pogłębienia i udokumentowania st[arszego]
ofic[era] operac[yjnego] Bobek Józef.
4. Kandydat I.F. ojciec zakonny z zakonu OO. Karmelitów Bosych. Opracowanie
wszczęto w dniu 11.XII.1957 r. Kandydat jest opracowany, terminu werbunku nie
można przewidzieć, gdyż opracowujący oficer napotyka na trudności w zetknięciu się
z kandydatem. Opracowanie prowadzi st[arszy] ofic[er] operac[yjny] Bobek Józef.
11. Sprawy:
Referat Służby Bezpieczeństwa w Wadowicach po linii kleru prowadzi osiem spraw
ewidencyjno-obserwacyjnych.
1. Sprawa ewidenc[yjno]-obserwac[yjna] Nr. 3261 założona dnia 17.X.1956 r. na
dziekana ks. Prochownika Leonarda45. Podstawa założenia sprawy - wrogie wystąpienia
z ambony i nie przestrzeganie porozumienia zawartego między Rządem, a Episkopatem.
W sprawie znajduje się plan kierunkowy rozpracowania opracowany dnia 15.X.1959 r.
Dotychczas w sprawie nie wykorzystywano agentury. Obecnie w sprawie pracuje inf[ormator] ps[eudonim] „Rak”, który ma bezpośrednio dotarcie do figuranta. Sprawa
45
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Ks. Leonard Prochownik (ur. 10 X 1883 w Czernichowie, zm. 23 II 1963 w Wadowicach) – polski duchowny
katolicki, prałat, szambelan papieski, kapłan archidiecezji krakowskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 VII
1910 r. Pracował jako wikariusz w Czarnym Dunajcu, Zakopanem (1910-1915) oraz w parafii Ofiarowania
NMP w Wadowicach (od 1 VIII 1915 r. do 1928 r.). Od 22 III 1929 r. do 23 II 1963 r. tamże jako proboszcz.
W czasach II wojny światowej parafia Ofiarowania NMP w Wadowicach została oddzielona od stolicy
archidiecezji krakowskiej, znajdując się wśród terenów włączonych do III Rzeszy. Decyzją arcybiskupa
metropolity krakowskiego księcia Adama Stefana Sapiehy proboszcz parafii ks. Leonard Prochownik został
mianowany wikariuszem generalnym archidiecezji krakowskiej na III Rzeszę. Pełnił również funkcję dziekana
dekanatu wadowickiego. Por. Ks. T. Isakowicz-Zaleski, Księża wobec bezpieki na przykładzie Archidiecezji
Krakowskiej, Kraków 2007, s. 40; P. Mardyła, Prochownik Leonard (1883-1963), w: Leksykon duchowieństwa
represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, red. J. Myszor, Warszawa 2003, s. 231-234.
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prowadzona estetycznie, materiały są spisane i ułożone w chronologicznym46 porządku.
Figurant sprawy po przebytej chorobie mniej aktywnie działa, niż uprzednio.
2. Sprawa ewidenc[yjno]-obserwac[yjna] Nr. 4250 założona dnia 28.I.1960. r.
przekazana z Bielska na ks. proboszcza Giżyckiego Tadeusza47. Podstawa założenia
sprawy - utrzymywanie kontaktu z ambasadami państw kapitalistycznych i wrogie
wystąpienia na kazaniach. Kierunkowego planu w sprawie niema, gdyż po przekazaniu sprawy postanowiono przy pomocy agentury przyjrzeć się figurantowi. Informacje o figurancie otrzymuje się od K.S. nierejestrowanego ps[eudonim] „S”, który
ma bezpośrednio dotarcie do figuranta. Jak dotychczas, nie stwierdzono, by figurant
występował wrogo. Kontakt Sł[użbowy] „S”, podaje, że fig[urant] sprawy z własnej
inicjatywy założył bibliotekę, z której korzystają parafianie. Materiały w sprawie są
ułożone w chronologicznym porządku i spisane. Planuje się pod figuranta podstawić
inf[ormatora] ps[eudonim] „Luis” , który przebywa na sąsiedniej parafii.
3. Sprawa ewidenc[yjno]-obserwac[yjna] Nr. 3190 założona 22.IX.1956 r. na
ks. proboszcza Przebindę Walentego48. Podstawa - wrogie wystąpienia na kazaniach
i wrogie wypowiedzi pod adresem władz PRL. Do sprawy wprowadzany jest inf. ps.
„Luis”, który ma bezpośrednie dotarcie do figuranta, ma również do niego dotarcie
inf. ps. „Koło” - jednak do chwili obecnej aktywnie nie był w sprawie wykorzystywany.
Na skutek rozmowy, jaką przeprowadził z fig. sprawy Z[astęp]ca K[omen]d[an]ta Sł.
Bezp. w Krakowie w sprawie poszukiwanego szantażysty i na skutek tego, że figurant
zorientował się, iż jest obserwowany przez Sł[użbę] Bezp[ieczeństwa] w Wadowicach o czym poinformował go kandydat do werbunku ks. X.J. - figurant zaprzestał aktywnej
działalności, obecnie uważa na siebie49. Plan do sprawy jest w trakcie opracowania - nie
ukończony. Sprawa pod względem estetycznym prowadzona wzorowo.

46

W oryginale: fronoligicznym.

47

Ks. Tadeusz Giżycki (1917-1986) ur. w Oświęcimiu (arch. Krakowska), świecenia kapłańskie otrzymał w 1941 r.
Wikariusz parafii Wilkowice (1941-1945), katecheta w Żywcu (1945-1946) i Białej Krakowskiej (1946-1959),
adm. (1959-1966) i proboszcz parafii Ryczów (1966), proboszcz parafii Dobczyce (1966-1984), tamże rezydent,
nast. rezydent w Żabnicy (1986). Notariusz dek. zatorskiego (1957-1966) i dek. myślenickiego (1967-1971),
wizytator katechizacji parafialnej dek. zatorskiego (do 1966), współpracownik Wydziału Charytatywnego
Kurii Metropolitalnej w Krakowie z terenu dek. dobczyckiego (mianowany w 1974 r.), referent do spraw
liturgicznych dek. dobczyckiego (mian. 1981). RM (1966). Zmarł w Żabnicy, pogrzebany w Dobczycach. Por.
Ks. J. Marecki, Represje wobec osób duchownych…, t. 2, s. 157-159.

48

Ks. Walenty Przebinda (ur. 1912 r., święcenia kapłańskie 1937 r.) był wówczas proboszczem parafii
w Paszkówce, a także od 1958 r. prezesem ochotniczej Straży Pożarnej. Por. IPN Kr 039/2/16, t. 2, k. 490,
Informacja dot. kleru w powiecie wadowickim z 28 IV 1961 r., „Kuria metropolitalna w Krakowie. Elenchus
1952”, Kraków b.r.w., s. 36.

49

Według donosów ks. Przebinda „na kongregacjach dekanalnych nastawiał księży, aby nie współpracowali
z władzami świeckimi, ponieważ jest to niezgodne z etyką katolicką”. W 1960 r. utracił prawo nauki religii
w szkołach. Zob. IPN Kr 039/2/16, t. 2, k. 522-523, Streszczenie materiałów w sprawie operacyjnej obserwacji
nr 293 na ks. Przebinda Walentego.

63

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

4. Sprawa ewidenc[yjno]-obserwac[yjna] Nr. 4200 założona dnia 26.XI.1959 r.
na ks. v[i]ce dziekana Szlachtę Stanisława50. Podstawa wrogie wypowiedzi z ambony oraz uprzedzanie księży, by nie szli na współpracę z władzami. Figurant sprawy
rozpracowywany jest przez inf. ps. „Las” i „Dobry”. Ostatnio mimo sporządzonego
wniosku o nie udzielenie mu pozwolenia na wyjazd (wycieczkę do Włoch) figurant
pojechał. Planu w sprawie niema, materiały od sieci wpływają jednak na bieżąco,
ułożone są w chronologicznym porządku nie ma spisu zawartości.
5. Sprawa ewidenc[yjno]-obserwac[yjna] Nr. 3650 założona 3.I.1958.r. na ks.
wikarego Pałowskiego Edwarda51. Podstawa założenia - wrogi stosunek do władz
P.R.L. - co nie potwierdza się. Sprawa przekazana z Miechowa. Obserwując figuranta
- Referat Służby Bezp[ieczeństwa] w Wadowicach nosi się z zamiarem zaniechania
dalszego prowadzenia sprawy co jest słuszne. Materiały wskazują bowiem, że ksiądz
ten więcej myśli o wygodach osobistych, niż o pracy duszpasterskiej.
6. Sprawa ewidenc[yjno]-obserwac[yjna] Kr. 3607 założona dnia 3.XII.1957 r.
Podstawa - wrogie wystąpienia na kazaniach. Na ojca zakonnego Gut Paweł52 - Karmelita Bosy. Plan kierunkowy w sprawie jest, lecz z uwagi na brak agentury nie był
realizowany. Obecnie zawerbowano do sprawy inf. ps. „Ren”, który ma bezpośrednie
dotarcie do fig. Sprawa przekazana z Poznania. W sprawie mogą być wykorzystani inf. ps. „Sikorski” i inf. ps. „Stanisław” - pozostający na kontakcie Wydziału
III-go Sł. Bezp. K[omendy]W[ojewódzkiej] M[ilicji] O[bywatelskiej] w Krakowie
- co uzgodniono z ofic[erem] prowadzącym sprawę. Materiały w sprawie ułożone
w chronologicznym53 porządku. Sprawę prowadzi Z[astęp]ca K[omen]d[an]ta kpt.
Hendel.

50

Ks. Stanisław Szlachta był stale inwigilowany. W jednym z donosów zapisano o nim „Ks. Stanisław Szlachta
mimo tak skołatanego serca zdołał zdrowo z pewną rodziną z Kalwarii w ubiegłym roku odbyć podróż
dwutygodniową do Rzymu. Wyrozumiałość widocznie ze strony jego serca była zadziwiająca. Por. IPN
Kr 039/2/16 t. 2, k. 514, Meldunki i informacje dot. działalności kleru, Doniesienie Tajnego Współpracownika
„Walerian” z 26 V 1961 r.

51

Powinno być: ks. Edward Pawłowski (w 1952 r. wikariusz w parafii Kocmyrzów). Por. „Elenchus 1952”, s. 19.

52

Właściwie O. Władysław Gut OCD (imię zakonne Paweł od św. Piotra) (1911-1976), karmelita bosy,
ur. Sułoszowa. Do zakonu Karmelitów Bosych wstąpił w 1926 r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1934 r.;
wychowawca kleryków (1936-1942), przeor zakonu w Krakowie (1942-1945, 1946), Poznaniu (1947-1951),
Łodzi (1954-1960), duszpasterz w Krakowie (1960-1976), administrator Wydawnictwa Karmelitów Bosych
(1936-1946), redaktor miesięcznika „Głos Karmelu” (1939-1941), definitor prowincji (1946-1948). W dniu
16 XI 1945 r. aresztowany i więziony do 15 IV 1946 r. z dwoma innymi współbraćmi za nielegalny druk
w piwnicy klasztoru i kolportaż ulotek o treści antypaństwowej. Podczas procesu sądowego uniewinniony.
Następnie 3 XII 1957 r. UB założyło na niego sprawę ewidencyjno-obserwacyjną (nr 3607) z powodu
wrogich wystąpień podczas kazań. Był inwigilowany w ramach TEOK (nr 29710). Zmarł w Krakowie,
pochowany tamże na cmentarzu Rakowickim. Por. Ks. J. Marecki, Represje wobec osób duchownych…, t. 2,
s. 174-175.

53

W oryginale: homologicznym.
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7. Sprawa ewidenc[yjno]-obserwac[yjna] Nr.3929 założona dnia 13.X.1958.r.
na ks. proboszcza Stuglik Adolf54. Podstawa - wrogie wypowiedzi z ambon. Plan kierunkowy w sprawie realizowany, po sprawie pracuje inf. ps. „Frączek” - osoba świecka,
wprowadza się do sprawy inf. ps. „Rak” (ksiądz). Materiały do sprawy wpływają systematycznie, są ułożone w chronologicznym55 porządku i spisane. Sprawę prowadzi
Z[astęp]ca K[omen]d[an]ta kpt. Hendel.
8. Sprawa ewidenc[yjno]-obserwac[yjna] Nr. 3751 założona dnia 6.III.1958 r.
na ks. proboszcza Zapałę Józefa56. Podstawa: wrogie wypowiedzi na kazaniach Plan
kierunkowy w sprawie realizowany. Po sprawie pracuje inf. ps. „Gołąb” osoba świecka,
posiada bezpośrednie dotarcie do fig., może być również wykorzystywany w sprawie inf.
ps. „Koło”, lecz od niego materiały nie napływają. Sprawa pod względem estetycznym
prowadzona wzorowo. Sprawę prowadzi Z[astęp]ca K[omen]d[an]ta kpt. Hendel.
12. Aktualna sytuacja polityczna w środowisku kleru w związku z realizacją wielkiej nowenny:
Referat Służby Bezpieczeństwa w Wadowicach zanotował że dziekan ks. Motyka
Józef57 na kongregacji dekanalnej postawił bardzo mocno przed podległymi mu księżmi sprawę walki kleru z Ustawą o dozwolonym przerywaniu ciąży. Na kongregacji tej
wzywał księży, by konsekwentnie58 zbijali argumenty podawane w prasie. Wystąpił
również na kazaniu, gdzie stwierdził, że ziemia może wyżywić jeszcze drugie tyle
ludzi, nie zachodzi potrzeba walki z dużym przyrostem naturalnym. Stawiał np.
Francję, gdzie przyrost naturalny jest mały i jest spowodowany degeneracją społeczeństwa - to samo może zaistnieć w Polsce - jeśli kler nie przeciwstawi się Ustawie
o przerywaniu ciąży59.
54

Ks. Adolf Stuglik prowadził wówczas w parafii Barwałd Dolny katechizację dzieci pierwszokomunijnych.

55

W oryginale: hronolgicznym.

56

Ks. Józef Zapała (1903-1980), ur. Lubomierz (arch. Krakowska), święcenia kapłańskie w 1931. Wikariusz
parafii Krzęcin (1931-1933), Prądnik Czerwony (1933-1934), Bachowice (1934-1935), Andrychów (19351936), Bolechowice (1936-1937), katecheta w Bieżanowie (1937), wikariusz parafii Osielec (1937-1938), tamże
adm. parafii (1938-1939), wikariusz parafii Szaflary (1939-40; 1941), Chochołów (1940-1941), rezydent zam.
w domu rodzinnym w Lubomierzu (1941-1944), wikariusz parafii Maniowy (1944), administrator parafii
Buczkowice (1945-1957), Izdebnik (1957-1963), Krzeczów (1963-1966) i tamże proboszcz (1966-1968),
rezydent w parafii Nowy Targ (od 1969) i okresowo w Ostrowsku. Podczas wojny współpracował z AK.
Zmarł w Rabce, pogrzebany w Nowym Targu. Por. Ks. J. Marecki, Represje wobec osób duchownych…, t. 1,
Kraków 2014, s. 265-266.

57

Ks. Józef Motyka jako dziekan dekanatu suskiego był inwigilowany m.in. przez tajnego współpracownika „Luis”.

58

W oryginale: konsekwętnie.

59

Chodzi o ustawę z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1956 r.,
nr 12, poz. 61 i 62.). Trzy lata później, w roku 1959, Ministerstwo Zdrowia wydało nowe rozporządzenia
wykonawcze w duchu jak najdalej idących ułatwień w uzyskaniu przez kobietę orzeczenia o dopuszczalności
przerwania ciąży. Wystarczyło jej ustne zeznanie o trudnej sytuacji, aby zabieg został przeprowadzony.
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Ks. proboszcz Żądło Mikołaj60 straszył kobiety przy spowiedzi, że nie da rozgrzeszenia tym, które ośmielą się przerwać ciążę61.
W okolicy Kalwarii stwierdzono pochód figurki62 matki Boskiej. Figurka wędruje
wśród wiernych od domu do domu. Przy okazji odbywają się modły wiernych. Równocześnie rozprowadza się formularze, na których zobowiązują się wierni do zachowania
trzeźwości. Nie ustalono jeszcze inspiratora wędrówki owej figurki63. Akcją obecnie
kieruje aktyw klerykalny. We wsi Stanisław - parafia Zebrzydowice stwierdzono, że koło
Gospodyń Wiejskich organizuje pielgrzymkę do Częstochowy rzekomo, jako wycieczkę,
w rzeczywistości natomiast jest to zaszyfrowana pielgrzymka, z którą ma jechać ksiądz
wikary tej parafii.
13. Represje zastosowane przeciwko księżom i aktywowi świeckiemu:
W roku 1957 Referat Służby bezpieczeństwa w Wadowicach nie posiada danych
o karach jakie wymierzono księżom.
W 1958 r. ukarano sądownie ks. wikarego Kacańdę Stanisława64 grzywną 2 500 zł,
oraz pozbawiono go prawa nauczania religii w szkole.
W roku 1959 sądownie ukarano trzy miesięcznym aresztem ks. proboszcza Karabułę Antoniego65, oraz pozbawiono go prawa nauczania religii.
60

Ks. Mikołaj Żądło (1907-1992) – ur. w Pcimiu; święcenia kapłańskie w 1933 r., wikariusz parafii Biały Kościół
(1933-1935), Jeleśnia (1935-1938), po urlopie zdrowotnym wikariusz parafii Kościelisko (1938-1942?) i Czarny
Dunajec (1942?), adm. Parafii Trzebinia (1942-1951), Zakrzów (1951-1966), tamże proboszcz (1966-1967),
administrator (1967-1968) i proboszcz parafii Odrowąż Podhalański (1968-1975), penitencjarz w Kozach
(1975-1992). Ostatnie miesiące życia spędził w DKCh w Krakowie-Swoszowicach, gdzie zmarł, pogrzebany
w Kozach. Wielokrotnie inwigilowany od 1946 r. i karany. W 1962 r. funkcjonariusze RSB KPMO w Wadowicach
prowadzili z nim tzw. rozmowy profilaktyczne z powodu nakłaniania podczas kazań do zawierania ślubów
kościelnych, a nie tylko ślubów świeckich. W późniejszych latach wielokrotnie karany za nie prowadzenie
księgi inwentarzowej, organizowanie procesji bez zgody władz, w styczniu 1968 r. nie zatwierdzony na urząd
proboszcza w parafii Odrowąż. Por. Ks. J. Marecki, Represje wobec osób duchownych…, t. 2, s. 359-360.

61

Zgodnie z obowiązującym wówczas Kodeksem Prawa Kanonicznego kan. 2350 § 1 stanowił w dziale
o przestępstwach przeciwko życiu, że wszyscy, nie wyłączając matki, którzy spędzają płód, popadają tym
samym (ipso facto), z chwilą, w której nastąpił skutek (effectu secuto), w ekskomunikę wiążącą siłą zaistnienia
faktu (latae sententiae) zastrzeżoną ordynariuszowi; duchowni zaś mają być nadto deponowani. Por.
W. Góralski, Z problematyki teologiczno-prawnej ochrony życia nienarodzonych, „Studia Płockie”, 1977, 5, s. 300-309.

62

W oryginale: figórki.

63

W oryginale: figórki.

64

Powinno być: Ks. Stanisław Kocańda (ur. w 1930 r., wyświecony na kapłana w 1956 r.). Od 2006 r. na
emeryturze, rezydent w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Ryczowie.
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Katalog zastosowanych wobec niego kar jest znaczny. 8 X 1950 r. ukarany trzymiesięcznym aresztem
z zawieszeniem na 2 lata – powód nieznany, w 1950 r. pozbawiony pracy w szkole jako katecheta z powodu
odmowy podpisania Apelu Sztokholmskiego i wrogich wypowiedzi, po 1950 r. kilkakrotnie karany przez
Kolegium Karno-Administracyjne (KKA) przy PPRN w Wadowicach, w 1959 r. ukarany przez Sąd Powiatowy
w Wadowicach (nr sprawy 761/59) trzymiesięcznym aresztem z zawieszeniem na 2 lata z powodu pochowania
zmarłego parafianina bez zezwolenia USC, z tego też powodu ukarany przez KKA przy PPRN w Wadowicach.,
14 III 1967 r. wezwany na rozmowę przez przewodniczącego PPRN w Wadowicach i nakłaniany do rezygnacji
z odczytywania listu Episkopatu Polski w sprawie budownictwa sakralnego, w drugim kwartale 1967 r. ukarany
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Kolegia ukarały dziewięciu księży, w tym jednego zakonnika, stało się to na wniosek Referatu Służby Bezpieczeństwa w Wadowicach.
Sprawę ks. Karabuły Antoniego prowadził Wydział Śledczy K[omendy] W[ojewódzkiej] M[ilicji] O[bywatelskiej] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] w Krakowie - ksiądz
został ukarany 3-ch miesięcznym aresztem i pozbawieniem prawa nauczania religii.
Przeprowadzono trzy rozmowy profilaktyczne, w tym jedną z zakonnikiem.
Na wniosek Referatu Służby Bezpieczeństwa Kolegia ukarały 19 osób aktywu
świeckiego i 2 świadków Jehowy66, usunięto 1-go katechetę z nauki religii - za stwierdzone bicie dzieci.
W 1960 r. Wydział Śledczy K[omendy] W[ojewódzkiej] M[ilicji] O[bywatelskiej] Kraków prowadzi sprawę p[rzeciw]ko ks. katechecie Kubiś Adamowi za bicie
dzieci - sprawę przekazano do Sądu.
Na wniosek Referatu Sł. Bezp. Kolegia ukarały 8-miu księży, w tym 3-ch zakonnych, Sposób aktywu świeckiego i l św. Jehowy67. Ze szkół usunięto 2-ch katechetów,
w obu wypadkach za pobicie dzieci - są to księża: ks. Kubiś Adam i ks. Kapcia Jan.
14. Budownictwo Sakralne na terenie powiatu Wadowice:
Od 1956. r. stwierdzono, że został wybudowany kościół w Skawinkach - należących
do parafii Lanckorona. Kościół obsługiwany jest przez księży z parafii Lanckorona68.
Kościół ten przeniesiono z parafii Przytkowice jako zabytkowy i wyremontowano69.
Remont ukończono w 1959 r. Wybudowano kaplicę cmentarną w Kalwarii Zebrzydowskiej, budowę zakończono w 1959 r. Obie budowy przeprowadzono legalnie. Na
przeniesienie kościoła do Skawinek parafia w Lanckoronie otrzymała część funduszów
z dotacji państwowych, część zaś uzyskano ze zbiórek wśród parafian. Kaplica cmentarna w Kalwarii powstała ze zbiórek organizowanych wśród parafian.
15. Wyznania nie katolickie na terenie pow[iatu] Wadowice:
Na terenie pow. Wadowice działają następujące sekty nie katolickie:

przez Kolegium przy PPRN w Wadowicach grzywną 1500 zł. za zorganizowanie publicznej zbiórki pieniędzy,
inwigilowany w ramach TEOK. Por. Ks. J. Marecki, Represje wobec osób duchownych…, t. 2, s. 182-183.
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W oryginale: Jechowy.

67

W oryginale: Jechowy.

68

W 1954 r. drewniany kościół został przeniesiony z Przytkowic, gdzie wybudowano murowany kościół.
Nosił wezwanie św. Katarzyny i Świętej Trójcy. Do 15 sierpnia 1982 r. stanowił filię kościoła parafialnego
w Lanckoronie. W tym dniu został wydzielony jako osobna parafia przez kard. F. Macharskiego. Por. P. Kutaś,
Szlak architektury drewnianej w Małopolsce, Zakrzów 2013, s. 42.

69

W Narodowym Instytucie Dziedzictwa woj. małopolskiego kościół parafialny w Skawinkach pw. św. Katarzyny
i Świętej Trójcy, drewniany, 1733, 1959-1961, został wpisany pod nr rej.: A - 393/81 z 2 IV 1981 r.
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1. Świadkowie Jehowy70- największe skupisko w grm. Sułkowice, Targanice ustalono około 30 osób. Tam również zamieszkuje aktyw tejże sekty. W grm. Hadocza 6 osób,
Tomice 5-osób, Wadowice 15-osób, Spytkowice 10-osób, Mucharz 8-osób, Stryszów
5-osób, Chocznia-6 osób, Andrychów 3 osoby, Roczyny 5 osób, Rzyki 6 osób.
Po zagadnieniu św. Jehowy pracuje K. B. ps. „P”, którego żona jest czł[onkiem]
Św. Jehowy71.
Prowadzi się również opracowanie kandydata do werbunku M. J.
2. Badacze Pisma Świętego - Ustalono, że członkowie tej sekty rozmieszczeni są
w następujących gromadach: Roczyny ok. 15 osób, Andrychów ok. 4 osoby, Gorzeń
12 osób, Jaroszowice 10 osób.
15. Realizacja Wytycznych Wydziału III-go Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] K[omendy] W[ojewódzkiej] M[ilicji] O[bywatelskiej] w Krakowie przez Referat Służby Bezpieczeństwa Wadowice.
Stwierdzono, że wytyczne napływające z Wydziału III-go Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] K[omendy] W[ojewódzkiej] M[ilicji] O[bywatelskiej] w Krakowie ofic[er]
operc[yjny] prowadzący rozpracowanie kleru przechowuje w teczce zagadnieniowej.
Wytyczne te są realizowane. Na każde pismo udzielane są odpowiedzi, przeprowadzane są również konieczne czynności operacyjne zmierzające do ustalenia potrzebnych
danych do odpowiedni. W tym względzie nie stwierdzono uchybień.
17. Współpraca Referatu Służby Bezpieczeństwa z pozostałymi Służbami Komendy Powiatowej M[ilicji] O[bywatelskiej] Wadowice:
Po ostatniej odprawie K[omen]d[an]tów M.O. odnośnie współpracy Służb M.O.
ze Służbą Bezpieczeństwa w zwalczaniu wrogiej działalności kleru w terenie daje się
zauważyć znaczną poprawę na tym odcinku. Coraz więcej milicjantów nie przechodzi
obok obojętnie wobec tych zagadnień i tak:
Kierownik Komisariatu M[ilicji] O[bywatelskiej] w Andrychowie nadesłał do
Z[astęp]cy K[omen]d[an]ta Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] w Wadowicach notatkę o zebraniu jakie urządził ks. Paniak Jan72 w Inwałdzie. Na zebraniu tym zainicjował zbiórkę pieniężną na remont kościoła. Kier[ownik] Komis[ariatu] poinformował również
notatką o stosunkach panujących między parafianami, a księdzem.
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W oryginale: Jechowy.

71

W oryginale: Jechowy.

72

Ks. Jan Paniak był w Inwałdzie administratorem parafii. Zmarł 2 sierpnia 1961 r. Por. Zmiany w archidiecezji,
„Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, 1961, nr 9-10, s. 252.
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Kpt. Porzycki z Komendy Pow[iatowej] M[ilicji] O[bywatelskiej] w Wadowicach
przewodnik psa poinformował osobiście st[arszego] ofic[era] operac[yjnego] Bobka
Józefa o tym, że ks. wikary Kubiś Adam z Wadowic wprowadzał za uszy uczniów szkoły podst. w Wadowicach do sali, w której uczy religii - pozostawiając ich po lekcjach.
W czasie sprawdzania tej informacji okazało się, że ks. Kubiś stosował karę chłosty
i inne w stosunku do dzieci, które uchylały się od brania udziału w lekcjach religii.
Sprawa została oddana do Sądu.
Kierowca KP MO plut[onowy] Spisak Stanisław poinformował o zebraniu św.
Jehowy73, które odbyło się w pobliżu jego miejsca zamieszkania - na podstawie tej informacji sporządzono wniosek do Kolegium i ukarano grzywną organizatora zebrania74.
K[omen]d[an]t Posterunku w Brzeźnicy ppor. Chudziak Stanisław poinformował o pobycie w parafii Marcyporęba biskupa Wojtyły i o powiązaniach Kierownika
domu Kultury ob. Cholewy z ks. biskupem i miejscowym dziekanem. W Brzeźnicy
Sekr[etarzem] P[odstawowej] O[rganizacji] P[artyjnej] chcąc odciągnąć ludność
od udziału w uroczystościach - jakie planował kler w związku a pobytem biskupa
i zakończeniem rekolekcji - postanowił zorganizować imprezę z udziałem losowania
„Lajkonika”75. Impreza miała się odbyć w Domu Kultury. Kier[ownik] Domu Kultury
ob[ywatel] Cholewa osobiście pojechał do Krakowa i odwołał tą imprezę na następną
niedzielę. Zaznaczyć należy, że w dniu tym przypadało święto Ludowe. Tym samym
odwołanie imprezy przez ob[ywatela] Cholewę storpedowało uroczystości Święta Ludowego. Stwierdzono również, że Kier[ownik] Domu Kultury ob[ywatel] Cholewa
brał udział w przyjęciu urządzonym przez proboszcza z udziałem ks. Biskupa Wojtyły76, a następnie sam u siebie zorganizował przyjęcie dla biskupa, który to jest kolegą
szkolnym Cholewy.
18. Trudności na jakie napotyka Referat Służby Bezpieczeństwa w pracy na odcinku walki z działalnością kleru:
Referat Sł[użby] Bezpieczeństwa w Wadowicach napotyka na trudności szczególnie przy pozyskiwaniu agentury księżowskiej. Pomimo zebrania materiałów (wykroczenia administracyjne, względnie natury etyczno-moralnej) księża nie wyrażają zgody na

73

W oryginale: Jechowy.

74

Brak danych osobowych organizatora.

75

Była to popularna regionalna gra liczbowa podobna do dzisiejszych gier Totalizatora Sportowego.

76

Karol Wojtyła był permanentnie inwigilowany, a jego nazwisko przewijało się w wielu dokumentach bezpieki
zarówno na terenie archidiecezji krakowskiej, jak i innych diecezji polskich. Por. M. Lasota, Donos na Wojtyłę.
Karol Wojtyła w teczkach bezpieki, Kraków 2006.
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współpracę77. W dwóch wypadkach księża wyrazili zgodę na współpracę, by po odbyciu
jednego do dwóch spotkań odmówić kategorycznie współpracy. W trzech wypadkach
księża w ogóle nie wyrazili zgody na współpracę przy werbunku78.
Źródło: AIPN Kr 039/2/16, cz. 2, k. 403-413, Meldunki i informacje dot. działalności
kleru, Sprawozdanie z pracy operacyjnej po linii kleru Referatu Sł. Bezp. KP MO w Wadowicach, oryginał, mps.
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Poniżej pieczęć prostokątna o treści: Z-ca Komendanta Powiatowego Milicji Obywatelskiej ds. Służby
Bezpieczeństwa w Wadowicach /-/ Hendel J. kpt.; nieczytelny podpis.
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Summary
Characteristics of the Wadowice Church
in the report of the Security Service of 1960
In Wadowice, there was a report in the security structures of the Militia. This
institution dealt with also other activities such as. Against the Catholic Church and
other religious associations. The present “Report” of 1960. shows the comprehensive measures against the clergy and the faithful. In the 18-hundred issues included
picture and analysis of the activities of Wadowice political police. It contains the
characteristics of the Church in the district Wadowice, the activities of agents, the
repression of the local clergy and the then emerging problems.
“Report” is prepared synthetically in accordance with the requirements of the
arbitrarily imposed pattern.

Keywords: Catholic Church, Wadowice, the political police, the years of the
60th century, the report document.
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Paweł Glugla

Misje ludowe księży misjonarzy
św. Wincentego a Paulo
na wadowickim terenie
w 1898 roku
Na wadowickiej ziemi misje prowadzili kapłani z różnych zakonów i zgromadzeń. Byli pośród nich m.in. jezuici, redemptoryści, lazaryści. Poniższy artykuł
przedstawia misje ludowe, które przeprowadzili przedstawiciele jednego zgromadzenia – księża Misjonarze św. Wincentego a Paulo w 1898 r.
Księża Misjonarze ze Zgromadzenia Misji św. Wincentego a Paulo1 w XIX w.
prowadzili misje w ówczesnej Galicji2, w tym również i na wadowickim terenie.
Byli to trzej wytrawni kapłani: Jakub Konieczny3, Ryszard Kudlek4, Józef Sokołowicz5. Ten ostatni był ponadto sprawozdawcą misyjnym, barwnie i obrazowo
opisującym przebieg misji. Misje przeprowadzano według podziału terytorialnego. Teren wadowicki zamieszkiwali, jak się okazało z relacji misyjnych, ludzie
uzależnieni od Żydów, którzy ich rozpijali. Efektem tego było oddalenie się wielu
wiernych od Kościoła i nieposzanowanie zasad etyczno-moralnych. Dane na ten
1

Zgromadzenie Misji (Congregatio Missionis – CM) zostało założone przez ks. Wincentego a Paulo w 1625 r.
w Paryżu. Tworzyło wspólnoty kapłańskie, zajmujące się działalnością ewangelizacyjną i charytatywną, a także
formacją kandydatów do kapłaństwa. Do Polski przybyli w listopadzie 1651 r. na prośbę królowej Marii
Ludwiki Gonzagi, żony króla Polski Władysława IV, a po jego śmierci (1648 r.) Jana Kazimierza jeszcze za
życia św. Wincentego a Paulo. Por. Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001). I. Dzieje, red.
S. Rospond CM, Kraków 2001, s. 48-49.

2

Chodzi zarówno o Galicję wschodnią, jak i zachodnią. Misje prowadzono też na terenach ówczesnego
zaboru pruskiego i rosyjskiego. Por. Zgromadzenie Księży Misjonarzy w Polsce. Okres II: 1865–1925, w: Księga
pamiątkowa trzechsetlecia Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Polsce 1625–1925, Kraków 1925, s. 135-139.

3

Ks. Jakub Konieczny CM (ur. 1866, przyjęty do Zgromadzenia Misji w 1882 r.). Por. Catalogue des Maisons et
du Personnel de la Congrégation de la Mission, Paris 1910, s. 39.

4

Ks. Ryszard Kudlek CM (ur. 1865, śluby święte złożył w 1886 r.). Por. Catalogue des Maisons et du Personnel
de la Congrégation de la Mission, Paris 1910, s. 40.

5

Ks. Józef Sokołowicz CM (ur. 8 III 1866 r. w Przeworsku, zm. 7 I 1918 r. we Lwowie), śluby święte złożył w 1882 r.;
od 1891 r. prowadził działalność misyjną jako dyrektor misji, przypisany do domu prowincjalnego w Krakowie
na Stradomiu. Dał się poznać jako utalentowany i energiczny kaznodzieja. Do 1911 r. uczestniczył w 179 misjach.
Por. E. Paruch, Misje ludowe prowadzone przez Księży Misjonarzy w Galicji (1864–1918), Kraków 1925, s. 438-439.
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temat można znaleźć publikacjach misjonarskich, zwłaszcza w „Rocznikach Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo”6.

O misjach
Istnieje wiele różnych typów i modeli misji. Wyróżnić można misje katechetyczne, pokutne, centralne, parafialne, wędrowne, generalne, domowe, półstałe,
kościelno-domowe, wspólnotowe, roczne, ewangelizacyjne, personalne, nocne,
stanowe, szkolne, uniwersyteckie, paralelne, budzenia świadomości, trzeźwościowe,
pielgrzymkowe, ekumeniczne. W Zgromadzeniu Misji św. Wincentego a Paulo
praktykowane były i są nadal misje ludowe7.
Najczęściej misje parafialne, zwane też ludowymi8, organizowane były w danej parafii z inicjatywy proboszczów lub z polecenia konsystorza biskupiego9.
Zasadniczo, w jakim okresie czasu miały się odprawiać misje w każdej parafii,
określało Prawo kanoniczne z 1917 r.10 w kan. 1349 § 1 mówiło w tym zakresie
jednoznacznie: Ordinarii invigilent, ut saltem decimo quoque anno, sacram, quam
vocant, missionem, ad gregem sibi comissum habendam parochi current11.
W miejscowościach, w których odbywały się misje, miejscowe władze najczęściej były im przychylne, popierając zwłaszcza propagowaną przez księży ze Zgro6

„Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo” wydawane były w Polsce w latach 1895-1938
z przerwą w latach 1915-1920. Por. J. Rybolt CM, Annales de la Congrégation de la Mission, 1834-1963 (Series
description), w: Vincentian journals and publications, 2009, s. 1-3. Od 1981 r. zaczęto redagować wznowione
„Roczniki Obydwóch Zgromadzeń” pod zmienionym tytułem „Roczniki Wincentyńskie”. Por. Ks. W. Umiński
CM, Czasopisma wydawane przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego w XIX i XX w., „Folia
Historica Cracoviensia” 2006, 12, s. 119-129.

7

Por. G. Siwek CSRS, Misje ludowe w teorii i praktyce Kościoła. Studium homiletyczne, Kraków 1999, s. 87-110
(seria: Redemptoris Missio XVII). Szerzej o misjach pisał ks. J. Adamczyk, Misje ludowe jako nadzwyczajna
forma przepowiadania słowa Bożego w parafii. Aspekt kanoniczno-pastoralny, „Annales Canonici” 2014, 10,
s. 81-103.

8

Zob. X. S. Ch., Missje parafialne, w: Encyklopedia kościelna, red. ks. M. Nowodworski, t. 14, Warszawa 1881,
s. 400-427; G. Siwek, Misje ludowe, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski,
Lublin 2006, s. 505.

9

J. Kracik, Misje parafialne przełomu XIX i XX wieku, „Nasza Przeszłość” 1999, 91, s. 389-390.

10

Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus
(pol. kodeks prawa kanonicznego) był pierwszą nowoczesną kodyfikacją prawa kanonicznego Kościoła
katolickiego obrządku łacińskiego promulgowany 27 maja 1917 r. przez Benedykta XV bullą Providentissima
Mater Ecclesia. Kodeks wszedł w życie 19 maja 1918. Por. Fontes Codici Iuris Canonici, ed. P. Gasparri, vol. 1,
Romae 1923, nr 200.

11

Proboszcz miał obowiązek organizowania dla wiernych swojej parafii misji świętych przynajmniej raz na
10 lat. Por. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus. Benedicti Papae XV auctoritate
promulgatus. Praefatione, fontium annotatione et in dice analytico-alphabetico ab E.mo Petro Card. Gasparri
auctus, Romae 1936, kan. 1349.
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madzenia Misji św. Wincentego a Paulo akcję trzeźwości. Zgromadzenie Misji12 ma
wpisane w swoje statuty i konstytucje jedno z zadań, jakim jest przeprowadzanie
misji i rekolekcji ludowych13. Zgodnie z poleceniem ich założyciela św. Wincentego
á Paulo misje przeprowadzano na wiosnę i jesienią każdego roku. Trwały one początkowo co najmniej dwa tygodnie, a to z tego względu, że pod koniec pierwszego
tygodnia misjonarze mogli poznać wierny lud oraz to, w jakim kierunku mają
pracować. Według zwyczaju misje w danej parafii przeprowadzane przez zakonników kończono błogosławieństwem i postawieniem pamiątkowego krzyża14. Krzyże
takie można spotkać przy każdym kościele. Jednakże na zakończenie misji prowadzonych przez Księży Misjonarzy oprócz postawienia poświęcanego uprzednio
krzyża misyjnego, zapisywano wiernych do bractw i stowarzyszeń, w tym i wincentyńskich, a także nakładano wiernym poświęcone medaliki z wizerunkiem Matki
Bożej15. Z uwagi na rozpowszechnione pijaństwo, szczególnie na wsiach i małych
miasteczkach, zapisywano się do Bractwa Trzeźwości16.
Poza tym zakładano kółka rolnicze z katolickimi sklepikami17, zakładano czytelnie w szkołach Dzieło św. Dziecięctwa18.
Misjonarze przywiązywali wagę do najczęściej występujących w parafii przywar i wad (pijaństwo, skłonność do kłótni i bijatyk, obojętność religijna z nieprzestrzeganiem spowiedzi wielkanocnej włącznie), zwracali uwagę na kradzieże,
zwłaszcza nielegalną ścinkę drzew i wypasanie, upominali rozpolitykowanych
i ulegających wpływom socjalistów. Podczas misji promowali wstępowanie do
12

Zob. N., Missjonarze, w: Encyklopedia kościelna, dz. cyt., t. 14, s. 427-432.

13

Por. M. Bańbuła, Liturgia na misjach ludowych i w duszpasterstwie parafialnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy
w Polsce 1651-1864, „Nasza Przeszłość” 1976, 45, s. 235-308.

14

Sprawozdawca zapisał: Udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa i postawieniem pamiątkowego krzyża kończy
się misja. Każdy z uczestniczących stara się, aby mieć udział w niesieniu krzyża i choćby dotknąć się go. Przypomina
się raz jeszcze zebranym ich przyrzeczenia, ich obowiązki, przypomina, że krzyż postawiony na pamiątkę misji ma
być znakiem jej na całe ich życie, że jak ten krzyż o misji świadczy, tak oni życiem swym świadczyć o niej powinni.
Zob. Sprawozdanie z misyi wyjęte z listów X. N. kapłana Zgromadzenia Misyi do Imci X. P. Soubieille, Wizytatora
prowincyi krakowskiej, „Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo” (dalej: „ROZ”), 1 (1895),
nr 1, s. 28.

15

M. Chorzępa, Kult Matki Bożej w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy na ziemiach polskich w XIX wieku, „Roczniki
Wincentyńskie” 1986, nr 3-4, s. 70-83.

16

Karczmy, wyszynki prowadzili Żydzi, którzy wszelkimi sposobami zachęcali lud do konsumpcji alkoholu,
używając często irracjonalnych argumentów: Najzatwardzialsi pijacy, przystąpiwszy do Bractwa św. Trzeźwości
potłukli flaszki i dzbanki, żeby im dawnych czasów nie przypominały. Na Żydów zawzięci wszyscy. Żydzi widząc,
że lud nie chce pić już wódki, zaopatrzyli zaraz karczmę we wino i nuże tłumaczyć ludziom, że wino pić można,
boć i księża go używają. Lud jednak karczmy omija. Zob. Wspomnienia z misyj odbytych w 1895 r. w Rzezawie,
„ROZ”, 1 (1895), nr 1, s. 156.

17

Ibidem, s. 157.

18

Misjonarze wydawali „Roczniki Dzieła św. Dziecięctwa Pana Jezusa” (szerzenie idei misyjnej wśród dzieci)
w latach 1884–1939.
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stowarzyszeń i bractw ze szczególnym uwzględnieniem Bractwa Trzeźwości19
i Bractwa Różańcowego.
Porządek misji był następujący: wykład Składu Apostolskiego, przykazań Bożych i kościelnych, warunków sakramentu pokuty. Rano i wieczorem odmawiano
z ludem modlitwy, przy czym rano przeprowadzano wykład na temat zwykłych aktów modlitwy porannej i mszy świętej. W czasie trwania misji zwykle można było
omówić wszystkie warunki dobrej modlitwy i nauczyć lud uczestnictwa we mszy
świętej. Dzieciom codziennie wyjaśniano prawdy wiary (katechizm mniejszy),
a przy wkładaniu szkaplerzy krótko pouczano o bractwach20. Nadto w wyznaczone
dni głoszono kazania o czterech rzeczach ostatecznych, jedno o Matce Najświętszej
w dzień polecenia parafii opiece Niepokalanej Dziewicy i kilka o komunii świętej.
Po uroczystej komunii świętej wygłaszane było kazanie, na którym zwykle
zachęcano gorąco lud do darowania wzajemnych uraz i do wzajemnego przeproszenia się. Był to stary zwyczaj misjonarski21. Kładziono również nacisk na prawidłowe odbycie spowiedzi generalnej z całego życia. Był to najważniejszy punkt
każdej misji, zapoczątkowany przez samego św. Wincentego a Paulo22.

Odnowione misje parafialne
W latach 1881–1891, a więc przez 10 lat, nastąpiła przerwa w pracy misyjnej
w Zgromadzeniu Misji. Po niej na nowo stworzono grupę misyjną. Do pracy mi19

Bractwa trzeźwości były stowarzyszeniami walczącymi z pijaństwem, rozwijały się w latach 40. XIX w.
w całej niemal Europie; na ziemiach polskich wielu zwolenników miały w Galicji i Poznańskiem (ok. 500
tys. członków wyrzekło się alkoholu); ruch ten osłabł w okresie wystąpień rewolucyjnych w latach 1846–1848.
W latach 50. XIX wieku rozwijały się w Królestwie Polskim. W latach 1894–1895 reaktywowane w Galicji
jako Bractwa Wstrzemięźliwości, w miejsce karczm, wyszynków propagujące tzw. bezalkoholowe gospody
chrześcijańskie i czytelnictwo. Szerzej: ks. J. Kracik, W Galicji trzeźwiejącej, krwawej, pobożnej, Kraków 2008.

20

Bractwo religijne (konfraternia) to zrzeszenie religijne posiadające osobowość prawną. Jego celem jest pogłębianie
religijnego życia członków, wzajemna pomoc oraz prowadzenie działalności religijnej lub społecznej. Pierwsze
bractwa powstały w średniowieczu, a szybki ich rozwój w Kościele katolickim nastąpił po Soborze Trydenckim.
Od XVII wieku zróżnicowały się na tzw. związki pobożne (np. Bractwo Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo)
i bractwa kościelne. Szerzej: K. Kuźmak, Bractwa kościelne, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz,
R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1976, kol. 1013; A. Albin, O bractwach, ich zadaniu i kierownictwie, Tarnów 1907.

21

Zob. Misje ludowe Księży Misjonarzy w Polsce, w: Księga pamiątkowa trzechsetlecia Zgromadzenia Księży
Misjonarzy w Polsce 1625–1925, Kraków 1925, s. 179-182.

22

Ks. Wincenty a Paulo 25 stycznia 1617 r. wygłosił w Folleville kazanie o spowiedzi generalnej. W następstwie
tego kazania było tak wielu chętnych do odprawienia spowiedzi, że Wincenty i jeszcze jeden ksiądz nie mogli
podołać zadaniu. Poproszono o pomoc jezuitów z Amiens. Swoje wystąpienie Wincenty nazywał później
pierwszym kazaniem misyjnym, a dzień 25 stycznia 1617 r. uznał za datę narodzenia Zgromadzenia Misji.
Wprawdzie zgromadzenia jeszcze wtedy nie założył, ale odkrył swoje powołanie głoszenia Ewangelii ubogim
mieszkańcom wsi. Stało się ono w przyszłości powołaniem wspólnoty Zgromadzenia Misji. Por. J. M. Román,
Święty Wincenty a Paulo. Biografia, Kraków 1990, s. 130-133.
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syjnej na terenie wadowickim wyznaczeni zostali księża: J. Konieczny, R. Kudlek
i J. Sokołowicz uprzednio przeniesiony z Jezierzan na Kleparz. Misje odprawiano
wyłącznie dla jednej parafii, uczestniczącym rozdawano kartki. Wprawdzie nie
zabraniano innym brać udziału w misjach, jednak parafianie zaopatrzeni w kartki
mieli pierwszeństwo przy spowiedzi. Misje rozpoczynano zwykle w niedzielę na
sumie, a gdzie można było, to i w sobotę lub w wigilię święta, wieczorem. Po Veni
Creator przemawiał proboszcz i oddawał władzę w parafii misjonarzom. Misjonarz
w nauce objaśniał ludowi porządek ćwiczeń duchownych itp. Rozpoczynając misje
parafialne, wiernych dzielono na cztery albo na dwa stany. Dla każdej serii przewidziano trzy dni, a czwartego rano rozdzielano uroczyście wspólną komunię świętą
z przemową i przeprosinami, następnie udzielano błogosławieństwa papieskiego
z przypisanym odpustem zupełnym. Dziennie przeprowadzano po trzy nauki: po
sumie, po południu o godz. 1400 i wieczorem po nieszporach. Tematem rannych
nauk były warunki sakramentu pokuty, w południe mówiono o obowiązkach stanów i przykazaniach Bożych, a wieczorem szczegółowo objaśniano rzeczy ostateczne. Rachunek sumienia i przygotowanie do spowiedzi generalnej odbywało
się w pierwszym dniu z rana, a jeżeli zachodziła potrzeba, przypominano później
skrótowo warunki dobrej spowiedzi. Porządek każdego dnia misji był następujący:
rano o godz. 530 msze święte ciche, w czasie których śpiewano godzinki, potem
modlitwy poranne z egzortą i rozważaniem; następnie śpiewano cząstki różańca,
a o godzinie 830 odprawiano sumę z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Po
sumie nauka ranna, potem czas wolny (rachunek sumienia, czytanie „wykładu” lub
katechizacja – jeżeli była taka potrzeba, a czas pozwalał – i tak do południa). Po
południu o godz. 1400 nauka, potem (jeżeli dni dłuższe) droga krzyżowa, następnie
nieszpory z nauką i modlitwy wieczorne. W czasie misji jeden dzień poświęcany
był czci Najświętszej Maryi Panny, w którym to dniu również udzielano błogosławieństwa niemowlętom, a każde dostawało na pamiątkę medalik. Nie zapominano o zmarłych. Pod koniec misji odprawiano uroczyste nabożeństwo żałobne
za wszystkich wiernych spoczywających na parafialnym cmentarzu. Na końcu po
Te Deum i nauce misjonarza znowu przemawiał proboszcz i żegnał misjonarzy
w imieniu własnym, księży współpracowników i parafian23.
Na terenie Galicji pod koniec XIX w. Księża Misjonarze przeprowadzili szereg
serii misji parafialnych, co obrazuje poniższa tabela.

23

Sprawozdanie z misyi wyjęte z listów X. N. kapłana Zgromadzenia Misyi do Imci X. P. Soubieille, Wizytatora
prowincyi krakowskiej, „ROZ”, 1 (1895) nr 1, s. 22-30.
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Tabela nr 1. Liczba misji i wyspowiadanych wiernych w latach 1894-1898
Rok
1894

Liczba misji wiernych

Liczba wyspowiadanych

6

10 600

1895

12

40 600

1896

17

42 000

1897

17

32 775

1898

37

79 440

Razem

89

205 415

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w „Rocznikach Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo”, 5 (1899), nr 3, s. 194-199.

Z tabeli wynika, że misjonarze włożyli ogrom trudu i pracy w poszczególnych parafiach. Szczególnie pracowity był rok 1898, w którym odbyto aż 37 misji
świętych. Imponująca jest coroczna liczba wiernych, którzy brali gorliwy udział
w misjach i przystępowali gremialnie do sakramentu pojednania i eucharystii.
Na szczególną uwagę zasługuje rok 1898 – w tymże roku Misjonarze odprawili
aż 37 misji dla 79 440 wiernych.

Relacje ks. Józefa Sokołowicza CM
z poszczególnych misji
Spośród Księży Misjonarzy, którzy przeprowadzili misje ludowe na wadowickim terenie jeden pełnił rolę sprawozdawcy. Był nim ks. Józef Sokołowicz CM.
Jego opisy są barwne, ukwiecone, nie nużą. Miał on szczególny dar zarówno do
prowadzenia misji, jak i ich spisywania. Niestety, nierzadko inicjował konflikty
z konfratrami, miał trudny charakter. Uskarżali się na niego inni księża do wizytatora prowincji. Oto i relacje z tychże misji podane przez ks. J. Sokołowicza, który
był jednym z trzech misjonarzy prowadzących owe misje na wadowickim terenie:
Sprawozdanie
z prac misyjnych podjętych przez XX. Misyonarzy z Kleparza w Zachodniej
Galicyi w pierwszej połowie r. 1898.
A) Prace misyjne w Wielkim Poście r. 1898 odbyte.
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List X. J. Sokołowicza do JMC. X. P. Soubieille24,
Wizytatora Prowincyi Krakowskiej

Misja w Witanowicach

Od poniedziałku do soboty wypoczęliśmy w Krakowie; poczem dalsza jazda nastąpiła, bo nie było czasu do stracenia. Na sobotę d. 12 marca stanęliśmy w Witanowicach
i zaraz na Gorzkich żalach25 rozpoczęliśmy misyę. Szczerze i serdecznie nas na samym
wstępie i to trzykrotnie przywitał miejscowy proboszcz X. Wojciech Fiałek26: raz na
dworcu w Wadowicach, potem u siebie w plebanii a wreszcie w kościele od ołtarza po
odśpiewaniu hymnu do Ducha św. Lud nas również powitał jak swoich, bo nas znali już
z Krakowa, gdzie większa połowa parafian tutejszych odprawiła Rekolekcje i jeździła do
Krakowa27 było niejednemu za trudno, bo to zawsze z kosztami złączone i uciążliwe, gdy
przyjdzie na kilka dni dom i gospodarstwo opuścić. Za to tu w miejscu garnęli się licznie
i wytrwale. Spowiedź misyjna rachowała się zarazem i za wielkanocną. Kartek28 zebrało
się około 1 ½ tysiąca a jeszcze i po misyi kapali. Do świętej Trzeźwości przystąpili wszyscy i to chętnie a dawni ponawiali. Dzięki poczciwemu sercu Przezacnego pasterza, które
umiało sąsiadów i bliższych i dalszych ciągnąć, praca w konfesyonale zbytecznie odczuć
się nie dała; nie próżnowaliśmy ale też i zbytecznego przeciążenia nie było – zresztą
parafijka nie wielka. Dostęp do kościoła okropny: kościół na jednej górze – a plebania
na drugiej; jedno od drugiego odległe o jaki kilometr drogi i przytem trzeba przejść przez
kładkę a potem piąć się po kamieniach w górę. Jak sucho, pół biedy; ale przy najmniej24

Ks. Piotr Soubieille z pochodzenia Francuz, wizytator Prowincji Polskiej przez 34 lata (1866-1900), do swojej
śmierci; prezbiter od 1849 r., w 1851 r. wstąpił w Paryżu do Zgromadzenia Misji, w 1867 r. otworzył Seminarium
Internum w Krakowie na Kleparzu, a w 1878 r. tamże Małe Seminarium Księży Misjonarzy św. Wincentego
a Paulo. Doskonały organizator, niestrudzony spowiednik. W 1900 r. Prowincja Polska liczyła 8 domów, z 47
księżmi i kilkunastoma braćmi oraz 56 klerykami. Zob. Zgromadzenie Księży Misjonarzy w Polsce. Okres II: 18651925, w: Księga pamiątkowa trzechsetlecia Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Polsce 1625–1925, dz. cyt., s. 135-137.

25

Gorzkie żale (nabożeństwo pasyjne) to modlitwa w Kościele katolickim mająca najczęściej charakter nabożeństwa
eucharystycznego zazwyczaj odprawianego w okresie Wielkiego Postu, szczególnie w niedziele, ale również
zależnie od lokalnych zwyczajów w inne dni (np. w Triduum Paschalne). Gorzkie żale są tradycją wyłącznie
polską. Po raz pierwszy odbyły się w 1704 r. Nabożeństwo to szybko zdobyło popularność wśród wiernych i zostało
wprowadzone do innych kościołów w Warszawie, a następnie również w całej Polsce. Pierwszy raz zostało wydane
drukiem w 1707 r. staraniem ks. Wawrzyńca Stanisława Benika ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy świętego
Wincentego à Paulo pod tytułem Snopek Mirry z Ogrodu Gethsemańskiego albo żałosne Gorżkiey Męki Syna Bożego
[- -] rospamiętywanie. Por. szerzej: Ks. W. Kałamarz CM, Gorzkie żale. W 300-lecie powstania, Kraków 2007.

26

Ks. Wojciech Fiałek był proboszczem parafii pw. św. Mikołaja w Witanowicach w latach 1882-1907. Por.
E. Wyroba, A. Buś, Witanowice i okolice…, Wadowice 2002.

27

Trasa z Witanowic do Krakowa to około 50 km.

28

Każdy parafianin otrzymywał kartkę, którą oddawał kapłanowi podczas spowiedzi. Miało to znaczenie
praktyczne – łatwo było po przeliczeniu kartek przez poszczególnych księży i zsumowaniu ich podać
liczbę wyspowiadanych, a tym samym biorących udział w misjach. Księża Misjonarze robili z każdej misji
sprawozdanie, wpisywano dane do ksiąg misyjnych. Obecnie stanowią one pierwszorzędny materiał dla badaczy.
Przechowywane są w Archiwum Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu.
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szym deszczu, wilgoci, przeprawa fatalna. Tędy
ze trzy razy dziennie trzeba było obrócić. Złote
serca i ludu i ks. Proboszcza wynagrodziły nam
z nadwyżką te drobne niewygody.
W misyi samej spróbowaliśmy tu nowego systemu. Kiedy się na dwie serye parafian
dzieli, na niektórych naukach bywają po dwa
razy np. przy rozpoczęciu, albo jak trafi niedziela itp. Żeby się nie powtarzać, a przytem
na czasie zyskać, sobie gardła, a proboszczowi
kieszeni oszczędzić, te powtarzania obcięliśmy,
nauki o pokucie się ściągło i tym sposobem dało
się w 6 dniach zrobić to samo, co w obszerniejszym systemie trwało dni 8 z okładem. Błogosławienie dzieci urządziło się po seryi kobiet,
a polecenie parafii opiece N. Panny Maryi wypadło w ostatnim dniu wieczorem i wtenczas
Ks. Józef Sokołowicz CM
wszystkie stany się zeszły.
(zbiory Archiwum Księży Misjonarzy
Rzewne były przeproszenia przed Komuw Krakowie na Stradomiu).
nią św., zwłaszcza kiedy się kaznodzieje do
proboszcza zwracali, a lud go miał na klęczkach przeprosić i wobec wystawionego
Zbawiciela w Najśw. Sakramencie dać zapewnienie, że będzie zawsze głosu prawowitych pasterzy słuchać, a brzydzić się podszeptami samozwańców i wichrzycieli. Ale
najwspanialej wypadła konkluzya29. Do krzyża misyinego wybrano 12 rosłych, zgrabnych chłopaczków, przystroili ich w szarfy i oni go nieśli. Chłopi go zrobili, dziewczęta
ubrały kwiatami, gałązkami, czem mogły, chłopcy nieśli, a na kobiety wypadł urząd
podlewania łzami – płaczu. Dzielnie się też z tego wywiązały. Po postawieniu krzyża
wróciliśmy do kościoła, wychodzę na ambonę, by rzec ostatnie słowo, patrzę a tu proboszcz pierwszy już z góry płacze zawodzi aż się na ołtarzu oparł, ludzie huczą od jęku
jak bałwany morskie, przeżegnałem się, próbuję co powiedzieć – a tu ani rusz – aż po
chwili zdołałem tchu dorwać i jako tako lud pożegnać.
Dobrze tu było między takim ładnym i poczciwym ludem bawić, ale że gdzieindziej inni jeszcze czekali, tego samego dnia tj. w piątek 18 marca [1898 r.] ruszyliśmy
do Krakowa30.
29

Konkluzja to podsumowanie, zakończenie.

30

Sprawozdanie z prac misyjnych podjętych przez XX. Misyonarzy z Kleparza w Zachodniej Galicyi w pierwszej
połowie r. 1898, „ROZ”, R. 4:1898, s. 223-225.
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Misja w Frydrychowicach

Znowu tym razem jeden dzień tylko wytchnęliśmy u swoich w Krakowie, a zaraz
na Sobotę 26 marca [1898 r.] przenieśliśmy się pod Wadowice, by ukończyć prace
w tym dekanacie. Na „Gorzkich żalach” w Sobotę rozpoczęła się misya we Frydrychowicach31. Przyjął nas gorąco i wspaniale ks. Dziekan i proboszcz miejscowy Klimczak32.
Do kościoła wprowadzono nas procesyonalnie; tu po wezwaniu Ducha Przenajśw.
i serdecznej przemowie ks. Kanonika rozpoczęliśmy pracę misyjną. Porządek pracy
zachowaliśmy mniej więcej ten sam co w Witanowicach, bo i parafie obydwie co do
liczby dusz prawie sobie równe. Lud również bardzo nam się nadał: skory, rączy, do
kościoła i rzeczy bożych zawsze chętny, a od kilku lat trzyma sobie ks. proboszcz tutejszy
na własny koszt wikaryuszów, na którą to posadę posyłała mu władza dyecezyalna
prawie zawsze księży wprost ze Seminaryum świeżo wyświęconych. Sam zacny ten
kapłan gorliwie nad parafią pracuje, a przy pomocy kapłanów gorliwych i pełnych
dobrego ducha wyrobił lud piękny, pobożny jak w zakonie jakim. Wielką pomoc w pasterskiej pracy mieli księża tutejsi z Braci i Sióstr III Zakonu ś. Franciszka33, który tu
od kilkunastu lat wzorowo prowadzono.
Tercyarze tutejsi nie są stosunkowo liczni, ale bardzo przykładnie i budująco się
prowadzą. Niebawem ma tu stanąć klasztorek i kaplica dla Siostr Serafitek34, które
będą ochronę i szkołę prowadzić; zaczem może się znajdzie i szpitalik dla biednych
wieśniaków, ma też być i schronisko pobożna, gdzie poczciwe siostrzyczki będą doroślejszych zbierać wieczorami i w chwilach od pracy wolnych, a zajmować ich czytaniem
pobożnem, odmawianiem lub śpiewem różańca i pobożnych pieśni 35. Wszystko to
31

Parafia pw. Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała we Frydrychowicach jest wiekowa. Jej erekcja
miała miejsce w 1325 r. Obecny kościół parafialny wybudowany w latach 1929-1931 został konsekrowany
w 1931 r. Por. Ks. J. Szczepaniak, Najstarsze spisy duchowieństwa diecezji krakowskiej, „Folia Cracoviensia”,
11(205), s. 215, 249, 262.

32

Ks. Andrzej Klimczak był proboszczem we Frydrychowicach, a także dziekanem dekanatu wadowickiego.
Dekanat wadowicki obejmował 18 kościołów parafialnych. „Dziekan: X. Klimczak Andrzej, proboszcz we
Frydrychowicach; Proddziekani: X. Zając Andrzej, prob. w Wadowicach; Notaryusz: X. Szewczyk Jan, prob.
w Tłuczani”. Por. Duchowieństwo-kler świecki parafialny, Wykaz proboszczów w diecezji krakowskiej, w: Krakowska
księga adresowa, Kraków 1907, s. 62, 66.

33

III Zakon św. Franciszka z Asyżu, inaczej tercjarze św. Franciszka to grupa zakonów i zgromadzeń męskich
i żeńskich oraz Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Mają one wspólne pochodzenie od założonych pod
wpływem św. Franciszka z Asyżu Braci i Sióstr od pokuty – grupy ludzi świeckich pragnących realizować
ideały życia franciszkańskiego. Kryterium przynależności danego instytutu życia konsekrowanego do
III Zakonu jest jego afiliacja. III Zakon jest częścią większej rodziny zakonów i zgromadzeń franciszkańskich.
Por. L. Iriarte, Historia franciszkanizmu, Kraków 1998, s. 501-544.

34

Jest tu pewna nieścisłość w datacji. O. Joachim Bar OFM Conv. podaje, że w tym samym roku 1897 powstał dom we
Frydrychowicach (w diec. krakowskiej) z ochronką dla dzieci. Por. tenże, Zgromadzenie Sióstr Serafitek, „Prawo Kanoniczne.
Kwartalnik prawno-historyczny”, 6/1-4 (1963), s. 93. S. Małgorzata Szewczyk – serafitka założyła w lipcu 1897 r. dom
zakonny we Frydrychowicach, diecezji krakowskiej, otwarła ochronkę dla dzieci, zakład dla sierot i przytułek dla starców.

35

Małgorzata Szewczyk (właściwie Łucja Szewczyk; ur. w 1828 r. w Szepetówce na Wołyniu (obecnie Ukraina),
zm. 5 czerwca 1905 r. w Nieszawie) – polska błogosławiona Kościoła katolickiego, zakonnica, współzałożycielka
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wiele dobrego dla Frydrychowiec zapowiada. Lud dobry, poczciwy i ofiarny, z chęcią
podobne sprawy popiera. Od kilku lat założyli sobie kółko rolnicze i sklepik katolicki z czytelnią. Tu się w wolnych chwilach pod okiem zacnego Pasterza gromadzą; o karczmie nikt
i nie wspomni. Co zaś grosza uzbierali w sklepiku katolickim, to z chęcią ofiarowali na
przyozdobienie domu bożego. Mają też kościół drewniany wprawdzie (bo tu o kamienie
trudno), ale tak pięknie odmalowany, starannie utrzymany i zaopatrzony w św. aparaty,
że się nim chlubić mogą. Znowu nam tu dni misyjne miło i błogo przemijały i chociaż to
już piąta nasza w tym roku praca, aniśmy nie wiedzieli, kiedy ta misya przeszła. Księża
kondekanalni, chociaż i u siebie miał każdy pracę, jednak spieszyli wytrwale i regularnie
z pomocą i prawie wszyscy z dekanatu się tu stawili. Pogoda cały czas misyi sprzyjała,
jakby umyślnie jej Pan Bóg udzielił, chcąc pracownikom ułatwić przystęp do pola żniwa;
bo w razie słoty, błota tu nieprzebyte. Ksiądz Żyła36 proboszcz z Radoczy prawie cały czas
tu przebył z nami od wczesnego rana do zmroku codzień pilnie pracując w konfesyonale.
Wyspowiadało się wszystkich z górą 1500; i również wszyscy do bractwa ś. Trzeźwości się zapisali37.
Sprawozdanie
z prac misyjnych podjętych przez XX. Misyonarzy z Kleparza w Zachodniej
Galicyi w pierwszej połowie r. 1898.
B). Prace wiosenne.
List X. J. Sokołowicza do JMC. X. P. Soubielle,
Wizytatora Prowincji Krakowskiej

Misja w Zebrzydowicach

Zaledwie piękne obchody wielko-tygodniowe i święta wielkanocne minęły, pospieszyliśmy do nowych prac, których jeszcze cały szereg mieliśmy podjąć. Zaczęło się przed
niedzielą Przewodnią38, a skończyliśmy te wiosenne wycieczki nasze aż pod koniec
i pierwsza przełożona zakonu Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (serafitek). Szerzej: A. Stasiowska,
Służebnica Boża Małgorzata Łucja Szewczyk 1828-1905 założycielka Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej
- Sióstr Serafitek, Kraków 2010.
36

Ks. Ignacy Żyła, proboszcz w Radoczy (1896-1903). Por. Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach
1892-1921, oprac. C. Gil OCD, Kraków 2009, s. 26.

37

Sprawozdanie z prac misyjnych podjętych przez XX. Misyonarzy z Kleparza w Zachodniej Galicyi w pierwszej
połowie r. 1898, „ROZ”, R. 4:1898, s. 227-228.

38

Niedziela Przewodnia, zwana też Niedzielą Białą, to druga niedziela okresu Wielkanocy, niedziela po
Wielkiej Niedzieli. Obchodzona w prawosławiu, starokatolicyzmie i tradycjonalizmie katolickim. W Kościele
katolickim od 2000 r. obchodzona jest jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Por. A. Petrani, Zwyczaj w polskim
prawie kościelnym, „Prawo Kanoniczne. Kwartalnik prawno-historyczny”, 1(1-2):1958, s. 327-342.
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czerwca od czasu do
czasu mając zaledwie
kilka dni przerwy, żeby
można nieco do Krakowa zajrzeć i kości skołatane wyprostować.
W Zebrzydowicach
stanęliśmy w sobotę
16 kwietnia [1898 r.]
w samo południe. Na
stacyi w Kalwaryi czekał na nas miejscowy
Odpust w Kalwarii Zebrzydowskiej
(zbiory Muzeum Miejskiego w Wadowicach).
proboszcz X. Wojciech
Janas39; kiedyśmy z wagonów wysiedli, wziął nas do paradnej karety i tak stanęliśmy na miejscu. Plebania licha
i szczupła: dlatego na mieszkanie naznaczono nam wikarówkę, której chwilowo ustąpił
dla naszej wygody miejscowy współpracownik X. Władysław Rychlik40. Nabożeństwa
misyjne, żeby czasu nie tracić, rozpoczęliśmy od razu na nieszporach. Wstępne słowo
od ołtarza powiedział X. Proboszcz, zaczynając od tekstu: „Stało się słowo Pańskie do
Jonasza: „Wstań i idź do Niniwe miasta a przepowiadaj w niem, bo wstąpiła złość jego
przedemnie (Jon. I.1)”. Już same te słowa posłyszawszy, zaczęli Zebrzydowianie coś
głowami kręcić, bo to jakby w sam raz dla nich było dopasowane.
Samo nazwisko proboszcza (X. Janas) bardzo do Jonasza zbliżone, zwłaszcza jak
go chłopi po swojemu wymawiają: „Jonos”. Zwyczaje zaś i obyczaje tutejszych parafian
chyba niewiele Niniwitem ustąpiły. Znaczną część parafii stanowi sławna Kalwarya
Zebrzydowska41 i przyległe gminy: Brody42, Bugaj43, Czerna44 i same Zebrzydowice45.
39

Por. S. Sypniewski, Parafia Kalwaria Zebrzydowska pw. św. Józefa, „Kalwariarz. Pismo społeczno-kulturalne Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej”, 9(2015), s. 15-22.

40

Ks. Władysław Rychlik, 1903-1938 (+1938.04.03). Pracował m.in. w parafii w Radoczy, gdzie był proboszczem.
W roku 1908 wraz ze swym ojcem Janem Rychlikiem, obywatelem miasta Wadowic, ufundował do kościoła
radockiego nowy dzwon. http://www.radocza.pl/historia [odczyt: 15.10.2016]

41

Szerzej: H. E. Wyczawski OFM, Kalwaria Zebrzydowska: historia klasztoru Bernardynów i kalwaryjskich dróżek,
Kalwaria Zebrzydowska 1987.

42

Brody – wieś w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska.

43

Bugaj – wieś w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska.

44

Czerna to przysiółek wsi Stanisław Dolny, w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie
Kalwaria Zebrzydowska.

45

Zebrzydowice - wieś w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Kalwaria
Zebrzydowska.
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W Kalwaryi cudowne obchody urządzane co rok po kilka razy, ściągają tysiączne tłumy
z najdalszych okolic i ze wszystkich trzech dzielnic Polski; niestety, jak to zwykle po
takich miejscach odpustowych bywa: inni z daleka tu przybywający obficie łaski boże
czerpią na tem miejscu; sama zaś Kalwarya podobna do matki bogatej, która skoro
córki wyposaży suto, sama potem w ostatniej biedzie kończy. Słuszne też było świadectwo X. Proboszcza na samym początku misyi o parafii wydane: „Wobec Boga i ludzi
muszę wyznać, że parafia, której jestem pasterzem, nie jest taka, jaką być powinna:
grzechy, występki się tu wzmogły a wiara i dobre obyczaje podupadły. Mówiąc to, drżę
cały, bo mi się zdaje, żeście do Niniwitów podobni, że słyszę głos boży mówiący: „Złość
ich wstąpiła przedemnie”. Od dawien dawna zagnieździła się tu pycha i zarozumiałość
ta sama, co Lucyfera zaślepiła, upokorzyła i zgubiła; a z biegiem czasów i okoliczności zapuszczała coraz głębiej korzenie – aż przyszło do przerażających rozmiarów.
Kościół parafialny jest na wsi w Zebrzydowicach – i gdzieżby też godność mieszczan
kalwaryjskich na to pozwoliła, żeby mieli do wsiowego kościoła chodzić. Wyrobili sobie
stałe prawo, że do parafialnego kościoła obowiązani iść: z dziećmi do chrztu, potem
na ślub i z umarłymi. Prócz parafialnego kościoła jeszcze w 4 innych kościołach i kaplicach nabożeństwo się odprawia: w samej Kalwaryi, w kaplicy ukrzyżowania, przy
grobie Najśw. Panny, tudzież w Zebrzydowicach u Bonifratrów46. Jakaś część parafian
poczciwych korzystała z tego i dzielili się, jak mogli, żeby każde mogło w niedziele
i święta przykazaniu kościelnemu uczynić zadość; ale większa połowa całemi latami
ani nie zajrzała do kościoła. Skutkiem takiego zaniedbania nabożeństw i braku słowa
bożego, od którego się sami uchylali, nastąpiło rażące gwałcenie innych obowiązków,
obojętność, lenistwo w tem co się do Boga odnosi, a natomiast używanie, pijaństwo,
zbytki, niemoralność, dzikie związki, itd. A jakoś rachowali na to, że obchodami swojemi wszystko osłonią; skwitują przed P. Bogiem. Gdyby się był kto poważył jakąś uwagę
im zrobić, albo skarcić, toby się gotowi do śmierci skarżyć, po sądach włóczyć za obrazę
honoru. Żydkowie, którzy zwykle podobne usposobienia w ludzie naszym drażnią –
i tu nie zaspali sprawy. Od dawnych lat krzątali się skwapliwie, żeby handel, przemysł
i wszelkie przedsiębiorstwa w swoje ręce uchwycić. Przed kilku, najwyżej kilkunastu laty
współbracia ich miarkując, że pod Moskalem coraz duszniej im się robi, wyemigrowali
z Rosyi i tłumnie nadciągli, żeby semicką załogę w Kalwaryi wzmocnić. Odtąd datuje
się złota doba dla żydów kalwaryjskich, a dla katolickich mieszkańców równocześnie

46
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Do Zebrzydowic, siedziby rodu herbu Radwan, zaprosił Bonifratrów w 1611 r. Mikołaj Zebrzydowski, marszałek
wielki koronny, starosta, wojewoda krakowski oraz lubelski. Ufundował on nieco wcześniej szpital, który miał
zapewnić opiekę rannym żołnierzom. Od tego czasu istnieje w Zebrzydowicach Konwent Bonifratrów. Bracia
zorganizowali szpital na dwanaście łóżek, przy którym powstała kaplica pod wezwaniem św. Floriana. Por.
H. Komaryńska, Bonifratrzy – Świadkowie miłosierdzia, „Roczniki Pedagogiczne”, 2(38):2010, s. 77-93.
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ostateczny i materyalny i moralny upadek. Do tego doszło, że najlepsi rzemieślnicy
(np. stolarze, których tu najwięcej) zostali wyrobnikami u żydów. Żyd roboty się nie
tknie, a tysiące tygodniowo za meble garnie do kieszeni; tymczasem katolik, który nad
robotą poty wylewa i zdrowie targa, żyje w największej nędzy, bo albo zapłata licha,
albo też (co zwyczajniej się dzieje) nieszczęsny trunek wszystko już z góry pochłania.
Przed kilku laty próbowano tu zawiązać Stowarzyszenie rzemieślników, żeby jakoś siły
katolickie skupić; ale zamiary te potrafili żydzi zniweczyć, mając wszystkie żywioły
sobie na usługi oddane.
Nadeszła chwila ruchawek47 ludowych i socyalizmu. Jedno i drugie znalazło tu podatną glebę. Rzemieślnicy z pod klasztoru prawie bez wyjątku zapisali się pod czerwony
sztandar, za nimi kolejarze i nieco robotników, bo wszystkim zwiastowali ci fałszywi
prorocy lepsze czasy, że się wszystko darmo do nich posypie – a używać nikt nie będzie
bronił. Chłopi stanęli znowu przy swoim proroku, kapłanie, którego i klątwy i groźby
i prośby uspokoić nie mogą. Lud z dalszych wiosek najpoczciwszy, trzymał się wiernie
kościoła i kapłanów.
Takie to mniej więcej pole pracy tuśmy znaleźli. O tem wszystkiem trocheśmy
dosłyszeli jeszcze przed dwoma laty, pracując w dekanacie suskim tuż za Kalwaryą,
a resztę dopowiedzieli nam tutejsi księża, skorośmy na miejscu stanęli. Trochę i brało
zniechęcenie, albo raczej obawa, czy nasza praca przyda się tu na co?
Ale prosiliśmy gorąco Ducha Przenajśw. by nam i tej biednej parafii łaską swoją
pomagał, a naprzód, żeby się wiernie schodzili. I, chwała P. Bogu, codzień kompanie od
rana ciągły - sami ludzie powiadali, że i na święty Michał, kiedy tu przypada doroczny
odpust, nie pamiętają, żeby kiedy tyle ludzi było w kościele zebrzydowskim, jak teraz
w czasie misyi. A skorośmy ich w kościele mieli, tłómaczyliśmy im, upominali, prosili,
żeby też jaka zmianę wypukać. Zdaje mi się, że odmiana ku lepszemu nastąpiła. I tak:
naprzód pocieszyli nas dosyć licznym udziałem, jaki w naukach i nabożeństwach brali.
Żydzi znieść tego nie mogli: to im wyśmiewali pobożne śpiewy; to nawet wysyłali
żydówki poprzebierane za panie kalwaryjskie do kościoła, żeby podsłuchiwać, co misyonarze mówią – a później im to wyśmiewać i złośliwie komentować. Przyszły raz trzy
takie poprzebierane żydówki, to je kobiety z kościoła wyrzuciły i potem kamieniami
zaczęły rzucać; takci musiały uciekać czem prędzej.
Dalej, jak przyszło ślubowanie, przystawali całemi masami i to bez targów tak
żeńska, jak i męska serya. Po misyi nagle karczmy wypróżniały; a żydzi nie mogąc do tej
niesłychanej dotąd nadzwyczajności przywyknąć, to wystawali na drogach i werbowali
przechodzących, żeby o nich nie zapominali; to po 1 złr. chcieli płacić chłopakom, jeżeli
47

Mowa o bojach, walkach.
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który w ich oczach gorzałki skosztuje; a w Zebrzydowicach samych niedaleko kościoła
jest karczma, której dzierżawca żyd nie mogąc się upragnionych gości doczekać, wpadł
na dowcipny pomysł; polewał drogę i ścieszki obok karczmy gorzałką, by jej fetorem
ludzi do siebie wabić. Ale wszystkie te i tym podobne sztuki nie miały tu powodzenia.
Właśnie kiedyśmy mieli z misyi odjeżdżać, odbywały się w Kalwaryi pobory rekrutów,
przyczem niesłychana rzecz, żeby się który nie upił; – przynajmniej udaje pijanego; a tu
tego nie było. Było kilkunastu w karczmach, ale to z innych parafii, gdzie jeszcze misyi
nie było; tutejsi z pod miary udali się prosto na wóz i do domu.
Być może, że już dziś, w chwili kiedy te wspomnienia piszę, pierwotny ten zapał
ostygł; ale w tem wszystkiem trzeba przyznać, że tu wiele w czasie tej misyi łaska boża
zrobiła. Albo i do spowiedzi jak się garnęli! W miejscu konfesyonały wszystkie codzień
zajęte: siedziało nas 3, miejscowych księży 2, a i z sąsiedztwa kondekanalni dojeżdżali;
u Braci Miłosiernych48 kapelan X. Paździora po kilka godzin dziennie słuchał, OO. Bernardyni u siebie i w klasztorze i po kaplicach to samo. Tymczasem w czasie samej misyi
wyspowiadało się: kobiet i dziewcząt 1700, a mężczyzn i młodzieży l800, razem około
3 ½ tysiąca; wielu jeszcze potem częściami przybywało, ale to już były same próżniaki,
którym się nie chciało na misyę przyjść. Szkoły miały też czas naznaczony i stawiły się:
młodzież w komplecie, nauczycielstwo, zwłaszcza męskie, nie tyle. Szczególniej ucieszyli
nas uczniowie szkoły stolarskiej, którzy jak mogli, tak się dzielili a dochodzili na misyę
wiernie. Znak to dobry, że tu jeszcze socyalizm nie dotarł. Pod koniec pracy naszej
zgłosili się niektórzy majstrowie i wielu czeladników, żeby im na pamiątkę misyi „przyjaźń” lub inne jakie w tym rodzaju stowarzyszenie zawiązać. Bardzośmy się ucieszyli;
ale niepodobna było w tak krótkim czasie o wszystkiem myśleć: pochwaliliśmy te ich
zamiary, polecili gorąco, by temu nie dali upaść – a resztę zostawiliśmy miejscowym
księżom, by o tem myśleli.
Później dochodziły nas wiadomości, że się na seryo tą sprawą zajęto i, chociaż
powoli, postępuje ona naprzód.
Z chłopców jeden, już czeladnik, odstąpić nas nie chciał, tylko błagał, żeby go do
Zgromadzenia na braciszka zabrać. Do bractwa świętej Trzeźwości49 i kart trudno było
nastarczyć, tak się garnęli winni i niewinni.
Pocieszające to początki, żeby tak tylko wszyscy w dobrem wytrwali, byłoby na tej
św. Kalwaryi wiele chwały bożej. Fiat, fiat!50.
48

Do Polski sprowadził ich w 1609 r. Walenty Wilczogórski i oddał im w Krakowie swoją kamienicę przy ul. św.
Jana, skąd później zostali przeniesieni na Kazimierz, do klasztoru po księżach trynitarzach. W Zebrzydowicach
(w ówczesnej Galicji) klasztor i szpital pw. św. Floriana fundował w 1611 r. Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda
krakowski. Por. T. Klima, Historya szpitala i klasztoru Bonifratrów w Zebrzydowicach, Wadowice 1911, s. 12 i n.

49

Por. Bractwo wstrzemięźliwości. Podręcznik, Wrocław 1900.

50

Niech się stanie.
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Misja w Przytkowicach

W Zebrzydowicach urzędowo zamknęliśmy pracę w niedzielę d. 24 kwietnia
[1898 r.] na sumie. Mimo to zostaliśmy tu jeszcze do następnego dnia. Popołudniu
w niedzielę urządziliśmy uroczyste błogosławienie dziatek, na które to ceremonie, pomimo deszczu i błota, nieprzeliczone rzesze nadciągły; potem spowiadaliśmy jeszcze
nieco niedobitków. W poniedziałek zrana odbyła się przepisana procesya jako w dzień
św. Marka: wszyscy w niej wzięli udział; jeszcze się nieco pospowiadało a zaraz po
obiedzie znowu paradnym powozem ruszyliśmy na dalsze poty i znoje – do Przytkowic. Po drodze napotykaliśmy tu i ówdzie tutejszych parafian, których jakieś oczy
zimne, czy niedowierzające – i jakby zakłopotane miny na nas jakieś niewyraźne
wrażenie robiły. Parafia według tegorocznego schematyzmu liczy tylko 1359 dusz.
Cechuje ludzi tutejszych osobliwsza chytrość i przebiegłość tak, że w okolicy nazywają ich „Ormianami”. Nie dadzą się oszukać i najsprytniejszemu żydkowi, a gdyby
się to któremu przez niebaczność lub zapomnienie przydarzało, potrafi swego dojść
i powetować z procentem.
Przytkowianie jak za groszem i godziwym czy niegodziwym zyskiem materyalnym są chciwi, tak znowu do rzeczy pobożnych ciężcy i nieporadni. Przywiązania do
kościoła prawie żadnego u nich niema; ofiarności na dom boży i święte rzeczy jeszcze
mniej. W ostatnich czasach, kiedy socyaliści krakowscy swoich wysłańców rozpuścili,
przybyło i tu kilku zwiastunów rozpowiadających rzekome nowe czasy; a Przytkowianie w innych rzeczach tacy mądrzy i przezorni – tu swego sprytu zapomnieli, bo
z procesyami przyjmowali i odprowadzali nowoczesnych krzykaczów. Dopiero jak im
zaśpiewali, że na cele „towarzyszy” trzeba będzie od czasu do czasu składki dawać,
zaczęli kręcić nosami i powoli się cofać. Wiara, jeżeli wogóle jeszcze jakakolwiek tu
była, w tych nowoczesnych ruchawkach została zachwiana i zrujnowana zupełnie.
Na taki upadek parafii składały się czasy. Miejscowość sama źle położona, naokoło
pełno błota, drogi liche, przystęp do okolicznego świata prawie zupełnie odcięty; probostwo biedne – to albo zarządzali tą parafią proboszczowie sąsiedni excurrendo, albo
też jeżeli się który podał, to pobył tu tylko trochę. Ostatni proboszcz, który tu zmarł
przeszłego roku, przebył w tej parafii kilkanaście lat. Chciał nad nimi pracować, ale
napotkał na niesłychany opór: mówił kazania z głowy, powiadali, że to bajki, i śmiali
się ze słowa bożego; zaczął z książki czytać, jeszcze więcej się śmiali – i prawie zupełnie ustali do kościoła chodzić. W r. 1896, skoro Najprzew. Książę Biskup wydał
raz i wznawiał kilkakrotnie rozporządzenie, żeby w każdej parafii Różaniec św. był
zaprowadzony, sprowadzono i tu O. Dominikanina z Krakowa i zaprowadzono tu
bractwo kanonicznie; ale prócz dokumentów odnośnych i kilku osób, które się przy
zaprowadzeniu wpisały, żadnych innych znaków życia bractwo to nie dawało. Bo też
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już na dobre Przytkowianie kościołem i księżmi wzgardzili; za to jedna część chwyciła
się socyalistów; a inni ślepo przylgnęli do żyda Reicha, który tu wielki majątek zrobił.
Świeżo przybyły proboszcz X. Władysław Bala, przyjąwszy parafię tę prawdziwie tylko
z poświęcenia, całem sercem jej się oddał i pracuje nad nią jak apostoł. Być może, że
łaska boża potężniejsza nad całe piekło zwycięztwo i tu odniesie. Dla nas na misyi
podobnymi się także pokazali.
Gdzieindziej, kiedy zajeżdżamy (zwłaszcza tu na Mazurach), już lud kilka godzin
czeka, a kto nie zdążył prędzej się dostać do kościoła, zobaczywszy Misyonarzy, pędzi
co tchu, żeby się też aby przypatrzeć, posłuchać; tu wszystko obojętne, do kościoła ani
sprosić. Miało się wszystko zacząć około 3-ej popołudniu, a wyszły nieszpory przed 6-tą
wieczorem... i to nie wiele przyszło – a kościół w miejscu. Same nauki nasze, zwłaszcza
o generalnych spowiedziach, trudno jakoś pojmowali; ale wreszcie pojęli – i przy końcu
głębiej, poważniej sprawy brali.
Przy ślubowaniu znowu trudność: jeszcze wódki się zarzec, to pół biedy; ale zerwać
ze żydem, u którego od dziecka się wychowali, który im i księdza i nauczyciela i wójta
i radę zastępował – to się nie da. Na końcu jednak przecie się dali nagiąć i to prawie
wszyscy, którzy na misyę przyszli – około 700. Jedna z kobiet, kiedy chodząc po kościele
rozdawałem kartki bractwa św. Trzeźwości, schowała się aż w sam kąt za ławki, żeby ją
czasem nie chwycić. Znalazłem ją i tam – i pytam: czego się tak boi? skoro to tak dobrze
i ładnie będzie, jak wszystkie będą ślubować, jedno drugiego nie będzie kusić; a za to tyle
odpustów Ojciec św. udziela, etc... „A, bo to – powiada – proszę Jegomości, niema, jak
swojego rozumu się trzymać”. – „A jakiżto u was rozum” – zapytałem. – „Rozum taki
najlepszy: co ci pierwsze do głowy przyjdzie, tego się trzymaj; jak zmienisz, to chybisz;
tak mnie matka nauczyła, takem od starszych słyszała – dajcie mi spokój”. Jednak
potem na drugi dzień przyszła i sama prosiła o przyjęcie do św. Trzeźwości. Ślubowanie to powszechne w kłopot wprawiło miejscowego żyda i już im zaczął niedowierzać.
W czasie obchodów Mickiewiczowskich, ktoś mu z figli napisał na ścianie: „Dziś wieczór
Przytkowianie się o swoje upomną, oddasz, żydku, coś tu z nich nadarł: wszystkie szyby
pójdą, a potem i ty oberwiesz”. Tą przepowiednią mocno się żydek zaniepokoił i k’woli
bezpieczeństwa sprowadził sobie 8 żandarmów i 2 kompanie wojska z Wadowic.
Kiedy się już ładnie i gruntownie zaczęli spowiadać, od pijaństwa ślubowało kilkaset rozmaitego wieku i stanu osób, jeszcześmy chcieli jaką taką pobożność w ten
lud zaszczepić. Ale to szło bardzo trudno. Ksiądz Proboszcz rozpoczął swą pracę w tej
parafii od założenia stowarzyszenia ekonomiczno-pobożnego „Kółek rolniczych” i od
samego początku musi dotąd ich opór łamać, walczyć z trudnościami od swoich na
każdym kroku. Po długich debatach udało się nabyć lokal i otworzyć sklep katolicki.
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Uroczystość Pogrzebu NMP w Kalwarii Zebrzydowskiej
(zbiory Muzeum Miejskiego w Wadowicach).

Materyalnie Przytkowianie wszystko muszą zbadać, czy ich nie oszukano? Kupi np.
który za 2 centy kołków do butów; tylko przyjdzie do domu, zaraz trzeba dochodzić,
gdzie sprawiedliwość większa: u żyda, czy w Kółku? i dalejże liczyć: gdzie więcej – choćby o 2, 3 kołki, tam lepsza sprawiedliwość. Kawę i inne tym podobne artykuły również
na ziarnka rachują. Żyd, chcąc z ich usposobienia skorzystać a sobie kredyt zapewnić,
rzucił między Przytkowian ziarnko niezgody. Wieś cała dzieli się na dwie części: połowa
mieszka na górce, druga połowa w dolinie: stąd się też rozdzielili na „dolan” i „górzan”.
Kółko proboszczowskie stanęło między „dołami” w sąsiedztwie żyda – i to psuło cały
interes: pobudził więc górzan, żeby oni osobne kółko dla siebie założyli – i chłopi usłuchali. Nibyto po swojemu gospodarzą a w rzeczy samej do żyda wrócili mając swoje
kółko jakby parawan, za którym żyd broi, jak za dobrych czasów i powoli ciągnie ku
sobie coraz więcej odbiorców. Do kościoła przywiązania, do rzeczy bożych poświęcenia
tu nie ma żadnego. Dom boży zastał proboszcz odarty zupełnie tak, że ani mszału, ani
kielicha, ani bielizny nie było, żeby można, jak Kościół nakazuje, mszę św. odprawić.
Posprawiał niektóre rzeczy ze swojej kieszeni, a kielich chciał ze składek sprawić. Nic
nie dali. Znalazł się jakiś fundator z tej parafii rodem, a bawiący od dłuższego czasu we
Lwowie. Ten ofiarował na kielich 180 złr. Kiedy kielich przyszedł, pokazuje go z ambony
ludziom proboszcz i chwali fundatora, że tak poważnej sumy nie żałował na chwałę
bożą: wtem odzywają się głosy bezbożne w kościele: „Nie miał-ta na co dać!”.
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Pragnęliśmy – jak wspomniałem – aby jakąś sposobność do gorętszej i żywszej
pobożności tym ludziom podać. Zaprowadziło się kanoniczne Stacye Drogi Krzyżowej, wyrobiło dyplom agregacyjny Apostolstwa Najświętszego Serca Jezusowego,
przyjęliśmy zaledwie kilkanaście osób do rozmaitych szkaplerzy, chcieliśmy i mówić,
zachęcać, żeby z tych skarbów korzystali, ale jakoś i ochota odstępowała i słowa zamierały na ustach. Już przed samym wyjazdem z tej parafii (kiedy najobojętniejsi
ludzie jakoś się zapalą i zmiękną), w niedzielę dnia 1 maja po sumie zebraliśmy
mężczyzn i chłopców w kościele, żeby z nich aby po jednej „róży” utworzyć; mężczyzn
przystało trochę, ale chłopcy widząc, na co się zanosi, zemknęli czem prędzej z kościoła i pochowali się za trupiarką51. Kiedy ich się pytano, czemu pouciekali, czego
się boją? odpowiadali zuchwale: „Ej, bobyście wy chcieli z nas żywcem zakonników
porobić: dziękujcie i za to P. Bogu, na cośmy dotąd przystali”. Inni znowu straszyli
nas Wysoką, gdzie następna misya miała się odbyć i mówili: „Wysoczanie to-ta i ślubować nie będą”. Sobie chcieli ulżyć, to na Wysocan zganiali; a nam jakby zwracali
uwagę, żebyśmy w szafowaniu duchowną amunicyą byli oględni, żeby na Wysocan
nie zabrakło... Do spowiedzi stanęło: kobiet i dziewcząt 500; mężczyzn i chłopców
400. Rozpoczęła się tutejsza misya w poniedziałek 25-go kwietnia wieczorem a na
1 maja zrana byliśmy gotowi. W spowiadaniu pomagali nieco sąsiedzi z Wysokiej,
Woli Radziszowskiej, Zebrzydowic i Kalwarii52.

Misja w Wysokiej

Przekonawszy się na dwóch poprzednich misyach, że w Kalwaryi i okolicy nie
wszystko tak święte, jakby się zdawało, im dalej przyszło nam się w te lasy i góry
zapuszczać, tem więcej budziło się w duszach naszych jakieś zwątpienie: co tu będzie
– co tam będzie?... Najwięcej jednak zrażeniśmy byli na Wysoczan, których parafię
niedawnymi czasy zamieszkiwali sami pijacy, złodzieje itp. Miejscowość otoczona
górami i lasami na uboczu, bardzo się nadaje na podobne interesa. O proboszczu, czyli
expozycie tutejszym chodziła stała w dyecezyi wersya, że ma najmniej ze wszystkich
duszpasterzy pracy, bo parafianie jego w kryminałach siedzą, a w domu tylko dzieci.
Tu już i żydzi zaczęli nas brać w opiekę: widząc co się w Kalwaryi i Przytkowicach
porobiło, aby tutejszą sytuacyę chcieli sobie jakoś zagwarantować. Puścili pogłoskę,
że w Przytkowicach ludzie nie chodzili na misyę: że na pierwszą seryę przyszło tylko
5-cioro, na drugą czworo, że się misyonarze zgniewali, ani krzyża nie święcili tyl51

Kaplica pogrzebowa.

52

ROZ, 5 (1899) nr 1, s. 282-287.
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ko uciekli do Zebrzydowic i stamtąd do Wysokiej przyjadą. Niestety, sami się temi
insynuacyami dobili, bo sam proboszcz, X. Ogonkiewicz, pomagał w spowiadaniu
w Przytkowicach i mógł stwierdzić, że było ludzi pierwszy raz nie 5 ale 500; drugi
raz nie 4 ale 400(!).
Po rzeczy nasze wysłano jednego z tutejszych parafian; a kiedy je przywiózł,
obstąpili go Wysoczanie pytając, skąd jedzie? Z Przytkowic – nie ze Zebrzydowic!
Myśmy przyjechali końmi i wózkiem przytkowskiego proboszcza.
Ludzie się spostrzegli, o co to żydkom chodziło, kiedy takie bezpodstawne fałsze
głosili. Z tem wszystkiem nie bez pewnego uprzedzenia i zniechęcenia przystępowaliśmy tu do pracy, bo i proboszcz pomagając nam w Poście w Witanowicach, a teraz
świeżo w Przytkowicach ubolewał nad swemi owieczkami, że bardzo w grzechy zabrnęły – wątpił, czy im i misye pomogą. Czasem jednak to i misyonarzom lubi P. Jezus
pewne niespodzianki sprawiać: zastraszy jakoś opłakanym stanem parafji, a potem
serca zmiękczy i pociechy bez końca udzieli.
Tu w Wysokiej zaczęliśmy z najwyższego tonu: przemowy, rachunki jak do ostatnich zbrodniarzy, bo też i świeży był tu wypadek jak jeden drugiemu piłkę wpakował
w piersi aż na plecy wyszła; a ludzie sami opowiadając nam o tym fakcie smutnym
i haniebnym z zimną krwią podziwiali wprawną rękę mordercy, że w samo serce
trafił – a „jak się wieprzaszka (z respektem) bije, to się celuje i celuje a rzadko kiedy
trafi”. Tu jednak zupełnie inne serca, jak w Przytkowicach. Słuchali groźnych mów
i upomnień i widocznie brali je sobie do serca.
Parafia mała, bo ledwie 1000 dusz liczy, to i nie było co dzielić: wzięliśmy wszystkich razem. Jakaż to była pociecha i dla proboszcza i dla nas misyonarzy – a jeszcze
większa w niebie, kiedy na wezwanie kapłana, żeby z pijaństwem i żydami zerwać,
wszyscy, którzy byli i starzy i dzieci padli na kolana i zarzekli się tych swoich największych wrogów. Odtąd i ton nauk zupełnieśmy zmienili. Przyszło inne bractwa
zalecać, na wszystko gotów, do żywych Róż wszystko się zapisało. Żydom ta zmiana
bardzo się niepodobała. Mieli tu dwie karczmy sławne w całej okolicy: „Wybliszczona”
i „na Wesołej”.
Na Wybliszczonej prócz pijaństwa jawne się rozboje i rabunki działy; prócz tego
sprowadzono do tego karczmiska niemoralną żydówkę, która rozsiewała zgorszenie
w całej okolicy. Karczma ta położona przy trakcie między Wadowicami i Kalwaryą
zawsze była pełną, wozów stało przy niej jak na najlepszym targu. Żydówkę już
uprzątnięto przed misyą; teraz skoro wszyscy ślubowali i żyd dzierżawca kredyt stracił
Drugi na Wesołej z początku wyśmiewał ludziom śpiewy, kompanie – i wogóle, że na
misyę chodzą. Chłopi skoro się dowiedzieli, zaczęli się umawiać między sobą, żeby
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jakąkolwiek drogą – per fas et nefas53 żyda się pozbyć. Znowu się sztuczek chwyta:
grozi ludziom, że ich Bóg za krzywdę żydowską ciężko skarze, że spuchną tak, że
będą grubsi, jak dłużsi..! częstuje piwem, winem za darmo, żeby ich tylko do siebie
ściągnąć. Jeden się podobno złakomił na żydowskie piwo: zaraz się po niem wieczór
położył; zaczęły się wtedy żydowskie przepowiednie spełniać: cały spuchnął przez kilka
tygodni z łóżka się nie ruszył a może już do dziś dnia i nie żyje.
Pod koniec misyi przybył z Krakowa O. Stefan, Promotor i zaprowadził54 kanonicznie Różaniec św. Wzięliśmy wszyscy udział w uroczystej procesyi ze stacyami. Nazajutrz
odprawiło się jeszcze uroczyste nabożeństwo za zmarłych z parafii. Zwykle czas nam
nie pozwala dłuższego nabożeństwa żałobnego urządzać: odprawi się msza św., i na
tem koniec; a to jednak jedna z najpiękniejszych ceremonii misyjnych i we wspomnieniach dawnych konfratrów napotykamy wzmianki, że tego nie pozbywali. Tu po mszy
św. odprawiliśmy procesyę żałobną, jako się znajduje w kancyonale55 polskim i bardzo
to się ludziom spodobało a czasu wiele nie zajęło. Szkoda, żeśmy się nieco prędzej nie
spostrzegli, bo można było i nauczkę przyczepić odpowiednią. Wyspowiadanych było
we Wysokiej ogółem 750 i wszyscy do św. Trzeźwości się zapisali.
W piątek dnia 6 maja wybraliśmy sie na mały wypoczynek do Krakowa. Przeprawa do Kalwaryi dosyć zabawna. Dwa dni poprzednio padało, to i błota się narobiło
dużo. Konie Wysoczanie poprzepijali tak, że na całą wieś ani jednego niema takiego
gospodarza, żeby miał dobraną parę, tylko o jednym biedę opędzają. A jeżeli trzeba
poważniej wystąpić, to się sprzęgają. Nam dali do bryczki taką sprząganą parę. Tylkośmy ruszyli z miejsca, jeden koń nagły, lekki skoczył naprzód, drugi chłopski ciężki,
nieprzyzwyczajony do paradnego chodu, nie mógł mu podołać... i tak całą drogę się
powtarzało.
Widać, że i pociech nazbieraliśmy tu tyle, żeśmy uwieść tego nie mogli. Jeżeli też
nad jednym grzesznikiem pokutę czyniącym wielka jest radość w niebie, jakże się to
niebo musiało ucieszyć, kiedy 7 ½ setki bądźcobądź zbłąkanych ludzi weszło na dobrą
drogę a da Bóg i wytrwają na niej56.

53

Per fas et nefas – z j. łac. godziwymi i niegodziwymi sposobami (nie przebierając w środkach).

54

Erygował.

55

Kancjonał (łac. canticum – monolog, pieśń; lub średniowiecznie cantionale) – w XIV w. zbiór popularnych
kościelnych pieśni religijnych lub śpiewów liturgicznych - kantyk i kantyczek. Polskie kancjonały katolickie
były wydawane w latach 1822–1954. Interesujący jest fakt, że inicjatywę redakcji kancjonału podjęli jako
pierwsi księża misjonarze. Ich wydawnictwa funkcjonowały niemal jako jedyne w I połowie XIX w. Por.
B. Bodzioch, Redaktorzy Cantionale Ecclesiasticum jako kontynuatorzy ksiąg piotrkowskich, „Liturgia Sacra” 20
(2014), nr 1, s. 113-142.

56

„ROZ”, 5 (1899) nr 1, s. 278-291.
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Misja w Leńczach

Z taką to paradą wydrapaliśmy się wreszcie na górę do Lencz. Ciepłem i rzewnem
słowem powitał nas miejscowy X. proboszcz Wojciech Kowalówka57 i na majowem
nabożeństwie rozpoczęliśmy pracę.
Porządek ćwiczeń duchownych i nauk był mniej więcej ten sam, co i na dwóch poprzednich misyach. Czas misyi wypadł tu około Zielonych Świątek58, co wiele ułatwiło,
żeby i dwory, których tu jest w obrębie parafii kilka mogły swą czeladź wysyłać. Ale ta
sama okoliczność utrudniała nieco spowiedzi, bo księża kondekanalni zajęci u siebie,
nie mogli z pomocą pospieszyć. Prawie wszystko na nas się skupiło. Było w I seryi kobiet
i dziewcząt 500, w II-giej mężczyzn i chłopców 400.
Ślubowali znowu prawie wszyscy – aż kart wpisowych zabrakło. Równocześnie
w Kalwaryi odbywały się krwawe rozruchy, co jeszcze lepiej, jak nasze perswazye tłumaczyło ludowi, jakimi to przyjaciółmi jego są żydzi59. Misyę w Leńczach zakończyliśmy dnia 1 czerwca zrana. Po poświęceniu krzyża misyjnego i przemowie jednego
z Misyonarzy, znowu ładnie przemówił X. Proboszcz miejscowy. Zacząwszy od słów
św. Piotra na górze Tabor wypowiedzianych: „Panie, dobrze nam tu być!” tak mówił
dalej: „Kiedy czarna chmura zasłoni obłoki, a z niej co chwila błyskawice się pokazują,
a z poza tych gór dolatują co chwila odgłosy grzmotów; patrząc na to z niedowierzaniem i niepewnością, mówicie sobie: oj będzie coś, będzie! Ale kiedy ta chmura zamiast
straszliwej burzy, spuści wam miluchny deszczyk, co pola wasze użyźni, obawy wasze
ustają a dziękujecie P. Bogu za to dobrodziejstwo. Kiedy Najprzewielebniejszy Książę
Biskup wysłał do okolicznych parafii nadzwyczajnych pracowników Misyonarzy a wyście się dowiedzieli, że i w Leńczach odbędzie się w tym roku misya, wielu obawiało się
przed nią jak przed burzą jaką – dziś ze spokojnemi sercami kończąc tę misyę, jestem
przekonany, wszyscy ze św. Piotrem powtarzacie: „Panie, dobrze nam tu być”, bo ta
misya dla strapionych, skołatanych serc i sumień waszych była orzeźwieniem, była
tym błogim deszczykiem, którym Bóg dobrotliwy dusze wasze zrosił i użyźnił. Głosili
wam tu przez tych kilka dni kapłani prawdy boże nawskróś przenikające serca tak, że
i największy grzesznik mógł się ocknąć i z letargu grzechowego przebudzić. Przypo57

Ks. Wojciech Kowalówka (ur. 1853, zm. 1921), ukończył gimnazjum w Wadowicach w 1876 r., proboszcz
w Leńczach w latach 1895-1921, tamże pochowany (Sektor: C, rząd: I, grób: 251). Por. Kronika, „Gazeta
Lwowska”, 91 (1901), nr 187, s. 3.

58

Zielone Świątki to potoczna nazwa święta kościelnego Zesłania Ducha Świętego.

59

W 1893 r. w Galicji (polskie ziemie pod zaborem austriackim) wzrosły nastroje antyżydowskie. Żydzi zostali
potraktowani jako „kozioł ofiarny” na wszystkich liniach napięć społecznych – w konfliktach narodowych
i religijnych pomiędzy Polakami, Rusinami i Austriakami, katolikami, prawosławnymi i unitami. W 1898 r.
w 33 różnych miejscowościach Galicji Zachodniej wybuchły rozruchy antyżydowskie spowodowane przez
agitację Stronnictwa Ludowego, kierowanego przez księdza Stanisława Stojałowskiego. Szerzej o genezie
rozruchów: A. Fibich, Rozruchy antyżydowskie, Mielec 1898.
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minali wam obowiązki stanów waszych, byście, pełniąc je należycie, zbawienie sobie
zapewnie mogli. Grzeszników ta misya przerażała, dobrych utwierdzała w dobrem.
A te dni tak jakoś szybko przeminęły, ani nie wiemy kiedy i już dziś wszystko wypada
nam zamknąć...” Zachęcał jeszcze do wytrwania a potem i nas pożegnał.
Popołudniu odjazd do Krakowa. Znowu się Leńczanie sadzą, żeby się nie pokpić
wobec dwóch sąsiednich parafii. Tamte odstawiły nas wózkami, tu gdzieś dostali powozów i na nich nas do stacyi odwieźli. Wyruszyły przytem wszystkie bractwa z chorągwiami i światłem, mężczyźni, chłopcy na koniach i tak cały pochód odprowadził nas
aż na dworzec. Żyd jeden, właściciel małego dworka, gdy mu służba zaczęła po misy
i ze służby odchodzić, chcąc nas jakoś zmiękczyć, wysłał również swojego parobka na
koniu do naszej banderyi, ale inni zaraz krzyku narobili i musiał biedny od parady się
cofnąć. Afront ten zgniewał chłopaka do tego stopnia, że tego samego dnia wypowiedział żydowi służbę i odszedł.
Wracając do Krakowa wzdłuż toru kolejowego od Lencz aż pod Skawinę, widzieliśmy prawie nieprzerwany szpaler ludzi, którzy z okolicznych wiosek powybiegali, aby
się też na ostatku pokłonić misjonarzom60.
Odnosząc się szczegółowo do parafii położonych na wadowickim terenie
w 1989 r. zachowane źródła pozwalają odtworzyć misje ludowe w sześciu miejscowościach, którymi były: Witanowice, Frydrychowice, Zebrzydowice, Przytkowice, Wysoka i Leńcze. Misje te odbyły się w okresie od 12 marca do maja 1898 r.

Statystyka z odbytych w 1898 r. misji
na wadowickim terenie
Chcąc dokonać porównania misji najpewniej jest oprzeć się na danych statystycznych. Jednakże, dla pełnego osądu porównawczego, należy wziąć pod uwagę
kilka istotnych kwestii, którymi są: czasokres misji (istotna, zwłaszcza na wsiach
jest pora roku, podczas której odbywa się misja), godziny głoszonych nauk i nabożeństw (ranne, dopołudniowe, popołudniowe, wieczorne), czas trwania nauk,
nabożeństw (dziennie, podczas całej misji), liczba wiernych zamieszkujących teren
danej parafii (nie są to porównywalne liczby, gdyż każda miejscowość ma różną
liczbę mieszkańców), wreszcie liczba wiernych, którzy przystąpili do sakramentu
pokuty. Podstawowe dane prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.
60

94

Sprawozdanie z prac misyjnych podjętych przez XX. Misyonarzy z Kleparza w Zachodniej Galicyi w pierwszej
połowie r. 1898. Prace wiosenne, „ROZ”, 5 (1899), nr 1, s. 294-296.
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Tabela nr 2. Misje ludowe odbyte w 1898 r. na wadowickim terenie
Nazwa miejscowości/parafia

Nazwiska księży
Misjonarzy

Liczba wiernych
uczestniczących
w misjach
i wyspowiadanych

Czasokres
trwania misji

Witanowice

J. Konieczny, R. Kudlek,
J. Sokołowicz

1400

12-18 III
1898 r.

Frydrychowice

J. Konieczny, R. Kudlek,
J. Sokołowicz

1500

26 III-2 IV
1898 r.

Zebrzydowice

J. Konieczny, R. Kudlek,
J. Sokołowicz

3 300

16-24 IV 1898 r.

Przytkowice

J. Konieczny, R. Kudlek,
J. Sokołowicz

900

25 IV-1 V
1898 r.

Wysoka

J. Konieczny, R. Kudlek,
J. Sokołowicz

750

1 V-6 V
1898 r.

Leńcze

J. Konieczny, R. Kudlek,
J. Sokołowicz

900

b.d.

Razem

8 750

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w „Rocznikach Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo”, 5 (1899), nr 3, s. 194-199.

Jak widać, w sześciu miejscowościach znajdujących się na wadowickim terenie trzej księża Misjonarze odprawili w 1898 r. misje ludowe dla 8750 parafian.
W kwietniu nastąpiła przerwa na święta wielkanocne, między misjami we Frydrychowicach a Zebrzydowicach. W Leńczach nie udało się ustalić czasokresu
misji. Misje na terenie wadowickim trwały od 6 do 9 dni. Najwięcej parafian, bo
3300, brało udział w misjach w Zebrzydowicach. Najmniej w Wysokiej. Związane
było to z ilością wiernych zamieszkujących teren danej parafii. Poszczególne misje
znalazły odzwierciedlenie w spisywanych na bieżąco relacjach.

Próba podsumowania
Pomimo, iż głoszącymi misje są kapłani różnych zakonów, zgromadzeń61, to
główną przesłanką św. Wincentego a Paulo w XVI w., która zadecydowała o utworzeniu Zgromadzenia Misji, było głoszenie ewangelii dla ubogich w formie misji
ludowych. Stąd też jest to nadal najważniejsze zadanie księży Misjonarzy62.
61

Misjonarzami są np. bernardyni, kapucyni, franciszkanie, jezuici, dominikanie, redemptoryści, zmartwychwstańcy, salwatorianie, orioniści etc., głoszący misje.

62

Misje ludowe Księży Misjonarzy w Polsce, w: Księga pamiątkowa trzechsetlecia Zgromadzenia Księży Misjonarzy
w Polsce 1625-1925, Kraków 1925, s. 167-182.
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Trzej księża Misjonarze z Krakowa wiosną 1898 r. przeprowadzili serie misji
parafialnych dla 8750 wiernych przynależnych do sześciu parafii położonych na
wadowickim terenie. Erygowali tamże bractwa trzeźwości, przypominali prawdy
wiary, zasady moralne, jednali grzeszników z Bogiem i bliźnimi. Przed daną misją
o każdej z odwiedzanych parafii uzyskiwali stosowne informacje. W Zebrzydowicach
proboszcz stwierdził z żalem, iż „parafia nie jest taka, jaką być powinna: grzechy,
występki się tu wzmogły a wiara i dobre obyczaje podupadły. Od dawien dawna
zagnieździła się tu pycha i zarozumiałość ta sama, co Lucyfera zaślepiła, upokorzyła
i zgubiła; a z biegiem czasów i okoliczności zapuszczała coraz głębiej korzenie – aż
przyszło do przerażających rozmiarów”. Natomiast „Przytkowianie jak za groszem
i godziwym czy niegodziwym zyskiem materialnym są chciwi, tak znowu do rzeczy
pobożnych ciężcy i nieporadni”. Najbardziej chyba zdemoralizowanym ludem końca
XIX w. na wadowickim terenie byli Wysoczanie. Jak relacjonował Misjonarzom tamtejszy proboszcz, wielu jego parafian było w więzieniu. Jednak podczas misji pozostali
parafianie „słuchali groźnych mów i upomnień i widocznie brali je sobie do serca”.
We Frydrychowicach natomiast, jak zanotowano „lud dobry, poczciwy i ofiarny”.
Przy końcu misji w Witanowicach księża Misjonarze skonstatowali, że „dobrze tu
było między takim ładnym i poczciwym ludem bawić”. Jednakże, gdy trwała misja
w Leńczach, Zebrzydowianie, pomimo iż niedawno zakończyli udział w misji w swojej parafii, brali udział w krwawych rozruchach antyżydowskich.
W Witanowicach i Frydrychowicach misje urządzono w Wielkim Poście, natomiast w pozostałych parafiach po świętach wielkanocnych. Należy zaznaczyć, że
schemat misji modyfikowano, w zależności od uwarunkowań lokalnych, ilości i zaangażowania wiernych. Podczas misji parafianom przypominano prawdy wiary.
Mieli oni możliwość spowiedzi generalnych. Misje zahamowały rozpowszechnione
wówczas pijaństwo i inne przywary. Nie zapominano o zmarłych, organizując pod
koniec misji procesję za ich dusze. O powodzeniu, realnej poprawie oraz odwrocie
od grzechów świadczyła ilość parafian biorących udział w misjach. A szczególnym
wyznacznikiem w danej parafii była liczba wiernych przystępujących do spowiedzi
i komunii św.
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Summary
Popular priests missions of the Missionaries of St.Vincent de Paul
in the Wadowice area in 1898
At the Wadowice area in western Galicia end of the nineteenth century Priests
Missionaries of St. Vincent de Paul carried out a series of popular missions. These
missions took place in 1898. It was attended by nearly 6,000 faithful. The report
from the mission was written by Fr. J. Sokołowicz. It was published in the “Annals
Both congregations of St. Vincent de Paul. “ Missionary activity of priests mentioned congregation inscribed positively in the history of the Church of Wadowice.

Keywords: popular missions, Wadowice parishes, missionaries Congregation
of the Mission of St. Vincent de Paul, western Galicia.
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Jarosław Krutak

Stefania Wojtyła
– nieznana historia krewnej Papieża
Niezwykła droga życiowa Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II
a obecnie świętego Kościoła katolickiego, była tematem wielu biografii, zarówno
o charakterze naukowym, jak również o ujęciu popularnym. Wnikliwie opisywano w nich każdy etap życia i działalności polskiego Papieża, czy to jako kapłana,
biskupa i kardynała w archidiecezji krakowskiej, czy też jako następcy św. Piotra
i wielkiego przywódcy duchowego, który wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie1.
Wielu autorów owych biografii dużo uwagi poświęciło okresowi dzieciństwa
i młodości Karola Wojtyły, dochodząc do słusznych wniosków, że miał on decydujący wpływ na Jego późniejsze losy. Atmosfera domu rodzinnego, opiekuńcza
matka, odpowiedzialny ojciec oraz zdolny brat, stojący u progu znakomitej kariery
lekarskiej w sposób zasadniczy i trwały ukształtowały młodego Karola2.
Przełomowe znaczenie miały także smutne dzieje owej rodziny. Matka Karola zmarła w 1929 r.3, kiedy miał on zaledwie dziewięć lat, w 1932 r., w wieku
zaledwie dwudziestu sześciu lat zmarł nagle jego brat Edmund, zarażony płonicą
w bielskim szpitalu4, a w roku 1941 zmarł także Karol Wojtyła senior i owa śmierć
bardzo wstrząsnęła jego synem, bowiem miał do siebie żal, że nie towarzyszył ojcu
w ostatnich chwilach życia5. Karol nie mógł również znać swojej siostry Olgi Marii,

1

Wśród biografii Jana Pawła II i publikacji Jemu poświęconych w języku polskim należy wymienić: J. Moskwa, Droga Karola Wojtyły, t. 1, Na tron Apostołów 1920 - 1978, t. 2. Zwiastun wyzwolenia 1978 – 1989, t. 3.
W trzecie tysiąclecie 1990 – 1998, t. 4. Do domu Ojca. Ostatnia dekada, Warszawa 2014; G. Weigel, Świadek
nadziei, Kraków 2000; T. Szulc, Jan Paweł II, Warszawa 1998; C. Bernstein, M. Politi, Jego Świątobliwość Jan
Paweł II i nieznana historia naszych czasów, Warszawa 1997; D. O’Brien, Papież nieznany, Warszawa 1998;
ks. M. Maliński, Karol Wojtyła. Dorastanie do papiestwa, Kraków 2005; Z. Zieliński, Jan Paweł II Wielki, cz. 1,
Z Wadowic do Watykanu, cz. 2, Ciernista droga, cz. 3, Pożegnanie, cz. 4, Przesłanie, Poznań 2006; Kalendarium
życia Karola Wojtyły, oprac. ks. A. Boniecki MIC, Kraków 2000; Jan Paweł II. Dzień po dniu. Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfikatu, t. 1, 1978 – 1990, t. 2. 1991 – 2005, oprac. G. Turowski, Kraków 2005.

2

Atmosferę domu rodzinnego Jana Pawła II ukazała M. Kindziuk. Zob. M. Kindziuk, Matka papieża. Poruszająca
opowieść o Emilii Wojtyłowej, Kraków 2013, passim.

3

Kalendarium życia…, s. 32.

4

Ibidem, s. 34 – 35.

5

Ibidem, s. 62 – 63.
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która urodziła się i zmarła 7 lipca 1916 r., a więc cztery lata przed narodzinami
późniejszego papieża6.
Zanim Karol Wojtyła osiągnął zaledwie dwudziesty pierwszy rok życia stracił już wszystkich członków najbliższej rodziny. Pozostali mu co prawda krewni
zarówno ze strony matki jak i ojca, ale nie mieli oni już wpływu na Jego dalszą
drogę życiową.
Z członków rodziny, która pozostała Karolowi Wojtyle szczególne miejsce
zajmuje Stefania Wojtyła, przyrodnia siostra ojca, bowiem utrzymywał on z nią
regularne kontakty, a sama Stefania ostatnie lata życia spędziła u boku Karola,
pełniąc rolę Jego gospodyni, gdy Karol został mianowany biskupem pomocniczym
archidiecezji krakowskiej.
Na temat Stefanii zachowały się bardzo skąpe wiadomości. Wspomina o niej
zaledwie kilku biografów papieża, poświęcając jej osobie dosłownie kilka słów7.
Stosunkowo najwięcej informacji na temat naszej bohaterki uzyskujemy w Kalendarium życia Karola Wojtyły, niemniej i tutaj – na tle niezwykłego życia metropolity
krakowskiego – jej postać stanowi zaledwie epizod8. Więcej światła na osobę ciotki
polskiego papieża rzucają dopiero jej akta personalne, jakie zachowały się w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddziale w Bielsku Białej, dokumentujące
karierę zawodową Stefanii jako nauczycielki, i które stanowią podstawę źródłową
niniejszego artykułu9.
Stefania Wojtyła przyszła na świat w Białej 16 grudnia 1891 r. Jej ojcem był Maciej
Wojtyła, który urodził się w 1852 r. w Czańcu koło Kęt. Po kilkunastu latach opuścił
on rodzinną wieś i przeniósł się do pobliskiego Lipnika (obecnie dzielnica Bielska –
Białej), gdzie zamieszkał pod numerem 32. W tamtejszych aktach parafialnych Maciej
został zanotowany jako „sartor ex Czaniec” (krawiec z Czańca) i „agricola” (rolnik).
W 1878 r. poślubił Annę Przeczek, córkę piekarza, która 18 lipca 1879 r. urodziła
pierworodnego syna Karola, późniejszego ojca Jana Pawła II10. W 1881 r. Maciejowi
i Annie urodził się drugi syn Leon, który zmarł jako niemowlę, wkrótce też zmarła
Anna, zaś Maciej w wieku niespełna trzydziestu lat został wdowcem. Po śmierci żony,
Maciej Wojtyła z synem Karolem przeniósł się do Białej i zamieszkał w domu przy
6

M. Kindziuk, op. cit., s. 107 – 116.

7

G. Weigel, op. cit. s. 42; T. Szulc, op. cit., s. 57, 192; C. Bernstein, M. Politi, op. cit., s. 37.

8

Kalendarium życia…, s. 26 -27, 30, 32, 34, 169.

9

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej (dalej APBB), Inspektorat Szkolny w Białej Krakowskiej (dalej: Inspektorat Szkolny w Białej), sygn. 264. Do 2015 r. akta te przechowywane były
w oświęcimskim oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach.

10

Kalendarium życia…, s. 26.
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ulicy Cyniarskiej 8. Od roku 1880 należał do Cechu Krawców, Kuśnierzy i Kapeluszników w Białej. Został jego cechmistrzem. Ożenił się ponownie w grudniu 1882 r.
Jego druga żona Anna Newald z Białej zmarła w 1885 r. Po śmierci drugiej żony
Maciej wziął ślub po raz trzeci. Tym razem poślubił Marię (ur. 1861), córkę krawca
Józefa Zalewskiego i zamieszkali razem w Białej przy ulicy Głębokiej. Owocem tego
małżeństwa była właśnie Stefania Adelajda Wojtyła, a także trzech synów, którzy
niestety zmarli w wieku dziecięcym11.

Księga urodzin parafii pw. Opatrzności Bożej w Białej (Bielsko – Biała)
(http://lipnik-janm.strefa.pl/12.html (dostęp 23 września 2016 r.)).

Mimo zatem trzech małżeństw i licznego potomstwa jedynymi dziećmi Macieja Wojtyły, które dożyły wieku dorosłego było przyrodnie rodzeństwo: Karol
(senior) i Stefania. Nie wiemy jak kształtowały się ich wzajemne relacje w latach
dziecięcych i młodzieńczych, lecz wydaje się że fakt, iż każde z nich miało inną
matkę nie miał wpływu na ich późniejsze stosunki, utrzymywali bowiem kontakty
i odwiedzali się regularnie.
Karol senior poszedł w ślady ojca i wyuczył się fachu krawieckiego, zaś w roku
1900 został powołany do armii austriackiej12. Tymczasem Stefania ukończyła
cztery klasy szkoły wydziałowej w Białej z niemieckim językiem wykładowym.
Zwyczajem praktykowanym we wszystkich bialskich szkołach musiała ona zdać
tzw. publiczne egzaminy, odbywające się na zakończenie roku szkolnego w lipcu.
11

Byli to: Kazimierz (1890 – 1894), Kazimierz II (1894 – 1895) oraz Józef (ur. i zm. 1896). Zob. http://www.
parafialipnik.pl/ojciecJanapawla (dostęp 23 września 2016 r.); http://www.genpol.com/module-subjects-printpage-pageid-119-scope-all.html (dostęp 23 września 2016 r.); http://www.janpawel2.pl/korzenie (dostęp
23 września 2016 r.).

12

Kalendarium życia…, s. 26.
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Podobnie jak w całej Galicji, również w bialskiej
szkole kładziono nacisk na pamięciowe opanowanie materiału oraz wpajano uczniom austriacki patriotyzm i wierność wobec Habsburgów13.
Po ukończeniu szkoły wydziałowej Stefania
rozpoczęła naukę w Prywatnym Seminarium
Nauczycielskim Żeńskim działającym przy klasztorze św. Hildegardy w Białej. Tam też 16 lipca
1910 r. uzyskała świadectwo dojrzałości14. Seminarium to, działające od 1906 r. powstało z przekształcenia działającego od 1869 r. w Dworze Lipnickim zakładu naukowo-wychowawczego dla
dziewcząt, prowadzonego przez zakon Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. Językiem wykładoStefania na pocz. XX w.
wym był tam język niemiecki, lecz obowiązkowo
(http://lipnik-janm.strefa.pl/12.html
uczono także języka polskiego. Była to pierwsza
(dostęp 23 września 2016 r.)).
szkoła średnia w Białej z prawdziwego zdarzenia,
dotowana przez państwo i wyposażona w internat, o charakterze utrakwistycznym,
do której uczęszczały głównie zamiejscowe Polki15.
Pierwszego września 1910 r. Stefania Wojtyłówna podjęła pracę jako nauczycielka. Placówką, do której ją przydzielono była czteroklasowa szkoła w Rybarzowicach, wsi położonej na południe od Białej wzdłuż drogi łączącej Żywiec ze
Szczyrkiem16. Trafiła tam w szczególnym czasie. Właśnie w 1910 r. zakończono
w Rybarzowicach budowę nowego obiektu szkolnego, zaś od kilku miesięcy nowym kierownikiem placówki był znakomity pedagog Józef Kostyrka, z którym
zawodowe drogi Stefanii zejdą się także po opuszczeniu Rybarzowic17.
Pochodzący z Kresów Józef Kostyrka (1880 – 1936) był doświadczonym nauczycielem, ponadto był człowiekiem wszechstronnie utalentowanym. Prowa13

APBB, Inspektorat Szkolny w Białej, sygn. 264, Wykaz stanu służby, s. 258. Szkoła wydziałowa w Białej była
sowicie finansowana przez władze miejskie, posiadała bogate wyposażenie naukowe i bibliotekę, dzięki czemu
osiągnęła wysoki poziom nauczania. Zob. J. Polak, Biała w epoce nacjonalizmów (1889 – 1908), w: Bielsko –
Biała. Monografia miasta, red. I. Panic, t. II, Biała od zarania do zakończenia I wojny światowej (1918), J. Polak
przy współpracy P. Keniga, Bielsko – Biała 2011, s. 484 – 485.

14

APBB, Inspektorat Szkolny w Białej, sygn. 264, Wykaz stanu służby, s. 258.

15

J. Polak, Biała w epoce nacjonalizmów (1889 – 1908), w: Bielsko – Biała. Monografia…, t. II, Biała od zarania…,
s. 491.

16

APBB, Inspektorat Szkolny w Białej, sygn. 264, Wykaz stanu służby, s. 259; Szematyzm Królestwa Galicyi
i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1911, Lwów 1911, s. 631.

17

W. Górny, J. Krutak, Rybarzowice – z kart historii, cz. II, Rybarzowice 2010, s. 42 – 43.

102

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

dził amatorskie kółko teatralne,
w którym sam występował jako
aktor, organizował uroczystości
patriotyczne, amatorsko zajmował się malarstwem, pisał poezję, sam wykonywał pomoce
naukowe (w tym aparat fotograficzny), zaś w rybarzowickim
kościele pełnił funkcję organisty. Był człowiekiem wymagającym wiele od siebie, ponadto Nauczyciele i uczniowie szkoły w Rybarzowicach 1910/1911.
Nauczyciele w pierwszym rzędzie od lewej: Jan Stańda,
dawał przykład pracowitości
Helena Sierosławska, prawdopodobnie Tadeusz Kostyrka
uczniom i współpracownikom.
(dziecko), kierownik Józef Kostyrka, Stefania Wojtyła,
Henryka Paleczkówna
Pod kierunkiem Józefa Kostyr(W. Górny, J. Krutak, Rybarzowice – z kart historii, cz. II,
ki szkoła w Rybarzowicach stała
Rybarzowice 2010).
się prężnym ośrodkiem edukacyjnym i kulturalnym18. Z pewnością postawa kierownika wywarła swoje piętno na
początkującej nauczycielce, jaką była Stefania, a doświadczenia wówczas zdobyte
okazały się przydatne w późniejszej karierze.
W czasie pracy w rybarzowickiej szkole Stefania otrzymała patent nauczycielski, na który zdała egzamin przed komisją w Cieszynie 14 listopada 1912 r.
W miejscowości tej zastał ją również wybuch I wojny światowej. W Rybarzowicach
zakończyła pracę w roku szkolnym 1916/191719.
Od dnia 1 września 1917 r. Stefania została zatrudniona jako nauczyciel tymczasowy w szkole niemieckiej w Lipniku, wróciła zatem w swoje rodzinne strony20.
Być może powodem jej przenosin była potrzeba opieki nad chorą matką, która
zmarła 6 października 1917 r.21.
Po rocznej pracy w Lipniku Stefania otrzymała 1 września 1918 r. posadę
zastępcy nauczyciela w czteroklasowej szkole powszechnej męskiej w Białej, gdzie
pracowała do końca stycznia 1919 r. Od pierwszego lutego tego samego roku
rozpoczęła pracę ponownie w Lipniku, tym razem w polskiej Szkole Powszechnej im. Władysława Jagiełły22. Była to szkoła, gdzie uczyło się około 300 dzieci.
18

Ibidem, s. 134 – 142.

19

APBB, Inspektorat Szkolny w Białej, sygn. 264, Wykaz stanu służby, s. 259.

20

Ibidem.

21

Kalendarium życia…, s. 26.

22

APBB, Inspektorat Szkolny w Białej, sygn. 264, Wykaz stanu służby, s. 259.
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W październiku 1923 r. na jej
czele stanął Józef Kostyrka, zatem Stefania ponownie trafiła
pod skrzydła swego pierwszego kierownika23. Dzięki
jego pracy lipnicka placówka
znacznie podniosła swój poziom nauczania i wkrótce dorównała pod tym względem
Legitymacja służbowa Stefanii Wojtyła
szkołom miejskim. W 1925 r.
(zbiory Archiwum Państwowego w Katowicach
przy szkole tej otwarto także
Oddział w Bielsku-Białej).
przedszkole24.
Stefania Wojtyła pracowała w Lipniku do końca stycznia 1926 r., po czym
już od lutego została nauczycielką w szkole w Białej – Leszczynach. Tam przepracowała kolejne trzynaście lat i dopiero wybuch II wojny światowej zachwiał jej
karierą pedagogiczną25.
W międzyczasie uległa też zmianie sytuacja rodzinna Stefanii. Co prawda nie
wyszła ona za mąż – pozostała panną do końca życia – ale wiele zmieniło się w jej
najbliższym otoczeniu. Ojciec Stefanii, Maciej Wojtyła, zmarł 23 września 1923 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym Opatrzności Bożej w Białej, obok swojej
trzeciej żony26. Przyrodni brat Karol osiadł w Wadowicach, gdzie do 1927 r. pracował
jako oficer w kancelarii tamtejszego pułku, po czym przeszedł na emeryturę. Ożenił
się z Emilią Kaczorowską (1904), z którą miał trójkę dzieci: Edmunda (ur. 1906), Olgę
(zmarła po urodzeniu w 1916 r.) i Karola (ur. 1920). Po śmierci ojca to właśnie brat
Karol i jego rodzina pozostali najbliższymi krewnymi Stefanii.
Dnia 13 kwietnia 1929 r., po krótkiej chorobie zmarła Emilia Wojtyła. Edmund był już dorosły, ale Karol miał zaledwie dziewięć lat, więc dotkliwie odczuwał brak matki. Stefania w jakiś sposób próbowała ją zastąpić. Zachowały się
relacje, że przyjeżdżała do Wadowic na święta Bożego Narodzenia i pomagała
w przygotowaniach, by Karol senior z synami mógł je spędzić w rodzinnej atmosferze. Zdarzało się także, że na Wielkanoc rodzina z Wadowic z rewizytą
odwiedzała Stefanię 27.
23

W. Górny, J. Krutak, op. cit., s. 142.

24

J. Polak. Zarys dziejów Lipnika, Bielsko – Biała 2002, s. 260.

25

APBB, Inspektorat Szkolny w Białej, sygn. 264, Wykaz stanu służby, s. 259.

26

Kalendarium życia…, s. 26.

27

Ibidem, s. 32, C. Bernstein, M. Politi, op. cit., s. 37.

104

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

W 1933 r. Edmund Wojtyła został
sekundariuszem (zastępcą ordynatora)
w Szpitalu Miejskim w Bielsku, zamieszkał
zatem blisko Stefanii, która pracowała w sąsiedniej Białej Krakowskiej. Kiedy Edmunda
odwiedzali ojciec i brat, a czynili to regularnie28, zapewne wykorzystywali okazję
i odwiedzali również Stefanię. Wydaje się,
że Stefania utrzymywała w owym czasie
żywe kontakty z rodziną brata. Zapewne też
Stefania mocno przeżyła śmierć Edmunda,
który zmarł w 1932 r., zarażony szkarlatyną
w bielskim szpitalu29.
W 1938 r. Karol ojciec z synem przenieStefania i Karol na krakowskich Plantach
śli się z Wadowic do Krakowa, gdzie póź(prawdopodobnie 1938 r.).
niejszy papież podjął studia polonistyczne
na Uniwersytecie Jagiellońskim30. Wiadomo, że również tam Stefania odwiedzała
brata i bratanka, a z tego okresu zachowała się chyba najbardziej znana fotografia Stefanii, na której razem ze studentem Karolem spaceruje po krakowskich
Plantach31.
Wybuch drugiej wojny światowej sprawił, że Stefanii, podobnie jak milionom
Polaków, zawalił się dotychczasowy świat. Po wkroczeniu Niemców pozostawała
ona bez pracy i stan taki trwał około pięć miesięcy. Biała Krakowska została przez
władze okupacyjne włączona do sąsiedniego Bielska i znalazła się w granicach
Trzeciej Rzeszy, Kraków natomiast został stolicą Generalnego Gubernatorstwa,
zatem kontakt Stefanii z rodziną pod Wawelem został utrudniony32.
28

G. Weigel, op. cit. s. 49.

29

Kalendarium życia…, s. 34 – 35.

30

Ibidem, s. 41.

31

W jednej ze swoich publikacji ks. M. Maliński na wspomnianym zdjęciu pomylił Stefanię Wojtyłę z matką
chrzestną Karola z Marią Anną Wiadrowską. Zob. ks. M. Maliński, Wezwano mnie dalekiego kraju, Poznań 1987.

32

W latach 1939 – 1940 władze niemieckie stopniowo zlikwidowały odrębność administracyjną Białej, wcielając ją
do Bielska, w którym tworzyła dzielnicę „Bielitz – Ost”. W ten sposób powiększone Bielsko stało się stolicą okręgu
(Kreis Bielitz) rozciągającego swoje granice od miasteczka Strumień na Śląsku Cieszyńskim do Wadowic i rzeki
Skawy na wschodzie, oraz od Oświęcimia na północy do Szczyrku i Kotliny Żywieckiej na południu. Kreis Bielitz
został 8.10.1939 r. wcielony do III Rzeszy, jako część rejencji katowickiej. Kraków został stolicą Generalnego
Gubernatorstwa, utworzonego 12.10.1939 r., obejmującego obszary środkowej Polski. By przedostać się z ziem
wcielonych do Rzeszy do Generalnego Gubernatorstwa potrzebna była przepustka i uzasadnienie wyjazdu. Zob.
R. Kaczmarek, Niemieckie władze okupacyjne, w: Bielsko – Biała. Monografia…, t. IV, Bielsko – Biała w latach 1918
– 2009, red. nauk. R. Kaczmarek, Bielsko – Biała 2011, s. 359; J. Polak, Zarys dziejów Lipnika, s. 286; Cz. Brzoza,
Polska w czasach niepodległości i drugiej wojny światowej (1918 – 1945), Kraków 2001, s. 284, 287 – 288.
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Sytuacja materialna Stefanii zaczęła się dramatycznie pogarszać. Stan zdrowia nie pozwalał jej na podjęcie pracy fizycznej, rozpoczęła zatem starania, by
zatrudniono ją w jednej ze szkół niemieckich. Z pewnością jej atutem była dobra
znajomość języka niemieckiego, wykształcenie bowiem zdobywała w szkołach niemieckich i przez rok uczyła w niemieckiej szkole w Lipniku. Po długich staraniach
Stefania znalazła w końcu pracę i w 1940 r. została nauczycielką w niemieckiej
szkole powszechnej w Białej – Leszczynach33.
Nie wiadomo dokładnie kiedy, ale z pewnością nie wcześniej niż wiosną
1941 r. Stefania podpisała Niemiecką Listę Narodową, czyli tzw. volkslistę i została zaszeregowana do trzeciej grupy34. Trudno powiedzieć jakie naprawdę motywy
kierowały Stefanią przy podejmowaniu tej decyzji. W piśmie skierowanym do
Inspektora Szkolnego w Białej, napisanym tuż po wojnie, tak tłumaczyła się ze
swego zachowania:
Po zajęciu terenów polskich byłam 5 miesięcy bezrobotna, nie mając środków do
życia i niezdolna do pracy w fabryce, starałam się o posadę i zostałam zatrudniona
jako nauczycielka pomocnicza z płacą 135 Mk z potrąceniami. Z tą płacą zostałam
1 grudnia 1941 roku przeniesiona do Dziedzic [obecnie Czechowice – Dziedzice
– J. K. ] i skazana na poniewierkę drogą pieszą, koleją i tramwajem. Tułałam się
trzy lata, nie chcąc Polaka w Dziedzicach pozbawić mieszkania. Zostałam do końca
nauczycielką pomocniczą. [- -] Do podpisania listy narodowej byłam zmuszona,
ponieważ z powodu choroby serca nie byłam zdolna do pracy fizycznej, do brata
wyjechać nie mogłam, bo sam cierpiał nędzę i nie chciałam mu być ciężarem, zaś
dalsza rodzina ojca została wysiedlona. W dodatku byłam zamieszana w pewne
sprawy znane P. Inspektorowi i groziło mi przez nie niebezpieczeństwo dostania się
do obozu35.

33

APBB, Inspektorat Szkolny w Białej, sygn. 264, Wykaz stanu służby, s. 259.

34

4 marca 1941 r. weszło rozporządzenie dotyczące przebadania i selekcji mieszkańców terenów przyłączonych do Rzeszy w ramach Niemieckiej Listy Narodowej (DVL). Utworzono cztery grupy ludności: I - osoby aktywnie zaangażowane przed wojną w życie mniejszości niemieckiej w Polsce, II - osoby politycznie
bierne, ale przynależne do narodowości niemieckiej, III - osoby pochodzenia niemieckiego, ale częściowo
spolonizowane, IV - osoby pochodzenia niemieckiego całkowicie spolonizowane, ale rokujące nadzieje na
zasymilowanie (mających np. w rodzinie Niemców). Podpisanie volkslisty dawało różne korzyści materialne
i zabezpieczało przed utratą praw własności. Volksdeutsche z wyższymi grupami otrzymywali majątki po
wysiedlonych Polakach i Żydach, uprzywilejowane były przydziały żywności, zniechęcająco działał natomiast
obowiązek służby w Wehrmachcie. Szerzej na temat Niemieckiej Listy Narodowej zob. Cz. Madajczyk, Polityka
III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. I, Warszawa 1970, s. 366 – 452.

35

APBB, Inspektorat Szkolny w Białej, sygn. 264, Pismo Stefanii Wojtyła do Inspektora Szkolnego w Białej
z 1.09.1945 r. , s. 260.
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Powyższe tłumaczenia Stefanii Wojtyła wymagają kilku słów komentarza. Brat
Karol razem z synem rzeczywiście byli w trudnej sytuacji materialnej. Karol senior
był już schorowany, mieszkali w suterenie domu należącego do rodziny Kaczorowskich w Krakowie przy ul Tynieckiej 10, natomiast młody Karol pracował
fizycznie w kamieniołomach Solvay36. Brat Stefanii zmarł 18 lutego 1941 r., zatem
przed wprowadzeniem volkslisty, która funkcjonowała od marca 1941 r. W momencie podpisania DVL nie mogła się zatem Stefania powoływać na ubóstwo
przyrodniego brata. W literaturze poświęconej Janowi Pawłowi II nie znajdujemy
wiadomości na temat wysiedlenia rodziny ze strony ojca podczas okupacji, jednak
jest to prawdopodobne, bowiem wsie w okolicach Białej były miejscem wysiedleń,
głównie właścicieli gospodarstw, które przejmowali następnie osadnicy niemieccy
z terenu Galicji Wschodniej oraz Bukowiny37. Nic natomiast nie wiadomo na temat owej tajemniczej sprawy, w którą zamieszana była Stefania, a za którą groziło
jej zesłanie do obozu koncentracyjnego. Jakikolwiek był to argument, okazał się
niewystarczający, kiedy Stefania trafiła po wojnie przed komisję rehabilitacyjną38.
W piśmie do owej komisji Inspektor Szkolny w Białej pisał:
Wyżej wymieniona podpisała volkslistę i posiadała III grupę. [- -] Zatrudniona
w Białej – Leszczynach zachowywała się w stosunku do dzieci narodowości polskiej
gorzej, aniżeli rodowici Niemcy39.
36

Kalendarium życia…, s. 41, 48, 62.

37

M. Sikora, Niszczyć, by tworzyć. Germanizacja Żywiecczyzny przez narodowosocjalistyczne Niemcy 1939 – 1944/45,
Katowice 2010, s. 278.

38

Rozwiązanie problemu osób które podpisały volkslistę regulowało na terenie województwa Obwieszczenie
Wojewody Krakowskiego z 16 lipca 1945 roku w sprawie rehabilitacji osób wpisanych do III i IV grupy niemieckiej
listy narodowej. Zgodnie z zawartymi tam postanowieniami osoby, które ukończyły 1.01.1945 r. 14 lat i zostały
wpisane po 31.08.1939 r. na obszarach Rzeczypospolitej wcielonych do Rzeszy do III lub IV grupy DVL,
powinny złożyć przed starostami powiatowymi lub prezydentami miast deklaracje wierności Narodowi
i Państwu Polskiemu. Deklaracje należało składać do dnia 20.08.1945 r. Zgodnie z postanowieniami obwieszczenia proces rehabilitacji osób III i IV grupy narodowościowej został zakończony w wyznaczonym terminie.
Obliczono, że na terenie powiatu bialskiego zamieszkiwało 12 622 volksdeutschów II, III i IV grupy. Po odliczeniu dzieci oraz II grupy przyjęto, że rehabilitacji powinno podlegać około 6000 osób. Tymczasem do wspomnianego dnia 20.08 w starostwie złożono 3562 deklaracje wierności. Dodatkowo do 31.10 przyjęto jeszcze
395 deklaracji, głównie byłych żołnierzy Wehrmachtu powracających z niewoli. W sumie do końca 1945 r.
w powiecie przyjęto 4002 deklaracje wierności, a do 1.07.1946 r. – 4092. W 08.1946 r. zaakceptowano dodatkowo jeszcze 38 deklaracji posiadaczy III grupy DVL. Dekretem z 28.06.1946 r. władze postanowiły
uregulować procedury rehabilitacyjne posiadaczy DVL. Odtąd do odpowiedzialności karnej miały być pociągane te osoby, które zadeklarowały przynależność do narodu niemieckiego, a nie te, które podpisały DVL.
Praktycznie ograniczyło to postępowania tylko do posiadaczy I grupy Niemieckiej Listy Narodowej. APBB,
Powiatowa Rada Narodowa w Białej, sygn. 15, Sprawozdanie sytuacyjne starosty za miesiąc sierpień 1945 r.,
s. 5 – 7; Krakowski Dziennik Wojewódzki, 20 VII 1945 r., nr 3, poz. 10; S. Fertacz, Społeczeństwo, w: Bielsko – Biała.
Monografia…, t. IV, Bielsko – Biała w latach 1918 – 2009, s. 494.

39

APBB, Inspektorat Szkolny w Białej, sygn. 264, Pismo Inspektora Szkolnego w Białej z 10.09.1945 r. do Komisji
Orzekającej w Białej, s. 266.
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Nie wiemy na czym opierał swoją opinię Inspektor Szkolny, czy na niekorzyść
Stefanii zeznawali jej uczniowie i ich rodzice, czy były to relacje „z drugiej ręki”,
czy też był to efekt złośliwego donosu, nie mającego pokrycia w rzeczywistości.
Trudno zatem dzisiaj zweryfikować jego prawdziwość. Faktem natomiast jest, że
owe oskarżenia i sytuacja w jakiej znalazła się Stefania jesienią 1945 r. negatywnie
odbiły się na jej zdrowiu. W tym samym piśmie czytamy:
W zetknięciu z ludźmi ob. Wojtyła wykazuje tak daleko posunięty rozstrój nerwowy, że zachodzi obawa, czy nadaje się do pracy w szkole40.
Wszystko wskazuje, że Stefania Wojtyła pomyślnie przeszła proces rehabilitacji,
jednak jej postawa w czasie wojny nie pozostała do końca bez konsekwencji. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Białej ostatecznie w jej przypadku uznało, że
[- -] nie uważa za stosowne zatrudnienie nauczycielki S. Wojtyła na tutejszym terenie41.
Prawdopodobnie pierwszy powojenny rok Stefania poświęciła na podreperowanie stanu zdrowia, po czym wyjechała na tzw. ziemie odzyskane w okolice
Rybnika. Tam, w miejscowości Stodoły, objęła początkowo posadę kierownika
szkoły (do 1951 r.), następnie pracowała jako nauczycielka i bibliotekarka. Praca
na „ziemiach zachodnich” wiązała się z pięćdziesięcioprocentowym dodatkiem
do pensji, jednak nie motywacja finansowa była głównym powodem przenosin
Stefanii, lecz zakaz pracy w rodzinnym mieście i jego okolicy. W Stodołach Stefania pracowała do 1958 r. i wdzięcznie zapisała się w pamięci swoich uczniów
i mieszkańców wsi (dziś dzielnica Rybnika). Kilkakrotnie odwiedzał ją tam Karol
Wojtyła, który przyjeżdżał na kilku tygodniowy urlop już jako młody kapłan,
prawdopodobnie w latach 1948 – 195242.
W pamięci współpracowników Stefania pozostała jako osoba towarzyska,
chętna do spotkań i odwiedzin. Często opowiadała o swoim bratanku, mówiąc,
że jego zdolności rozwinęły się dzięki opiece ojca. Koleżanka Gertruda Dobosz
wspominała: Stefania martwiła się także często, że jej bratanek „Loluś”, studiujący
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim za mało dba o zdrowie. Podczas ferii Stefania
odwiedzała go w Lublinie. Wspominała później, że gotowała mu tam ryż ze śmietaną,
40

Ibidem.

41

APBB, Inspektorat Szkolny w Białej, sygn. 264, Pismo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Białej
z 25.09.1945 r. w sprawie ob. Stefanii Wojtyła, s. 266.

42

P. Kucharczak, Nasz święty Karliczek, „Gość Katowicki”, nr 16/2014, http://katowice.gosc.pl /doc/1961374.
Nasz-swiety-Karliczek (dostęp 10 października 2016 r.); Sz. Kamczyk, Rybnicki cud Jana Pawła II,
http://www.nowiny.pl/informacje/94352-rybnicki-cud-jana-pawla-ii.html (dostęp 10 października 2016 r.); Ks.
Karol Wojtyła mieszkał w naszym domu, http://www.raciborz.com.pl/art12282.html (dostęp 10 października 2016 r.)
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dzięki czemu Karol nie był
już tak przeraźliwie chudy.
Kiedyś pokłóciła się w Lublinie z gospodynią, u której
Karol wynajmował mieszkanie. Poszło o to, że mimo
umowy nie paliła mu ona
zimą w piecu43.
Po przejściu na emeryturę w 1958 r. Stefania
wyjechała do Krakowa,
Stefania Wojtyła z uczniami Szkoły Podstawowej w Stodołach
gdzie zamieszkała razem
(http://www.raciborz.com.pl/art12282.html
(dostęp 7 października 2016 r.)).
z Karolem przy ul. Kanoniczej 21, który 28 września tegoż roku został wyświęcony na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej44. Niestety, w kolejnych latach zdrowie Stefanii zaczęło się pogarszać.
Podejmowane leczenie i pobyty w sanatorium (np. w Rabce) nie przynosiły poprawy45. Stefania Wojtyła zmarła w Krakowie 24 maja 1962 r. i została pochowana
na Cmentarzu Rakowickim46.
Patrząc na życie Stefanii można stwierdzić, że koncentrowało się ono wokół
dwóch spraw: rodziny i pracy. Widać wyraźnie, że była mocno związana z rodziną,
przeżywała z nią smutki i radości, starała się utrzymywać kontakt, a pod koniec
życia całe swoje uczucie przelała na jedynego bratanka Karola, którego droga życiowa powoli pięła się na szczyty hierarchii kościelnej.
Z pewnością ważne miejsce w jej życiu zajmowała także praca, w której mogła
się realizować, a pod koniec kariery pedagogicznej piastować nawet stanowisko
kierownicze. Nie wydaje się by traktowała pracę w kategoriach korzyści materialnych, bowiem zarobki nauczycieli nigdy nie były wysokie, natomiast nic nie
wiadomo, by Stefanii udało się zgromadzić większy majątek. Co więcej, ze swojej
pensji wspomagała Karola, kiedy prowadził wykłady na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim.
43

M. Szołtysek, U cioci w Rybniku, http://lipnik-janm.strefa.pl/12.html (dostęp 10 października 2016 r.). Karol
Wojtyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wykładał etykę od 1954 r., dwa lata później był już kierownikiem Zakładu i Katedry Etyki na Wydziale Filozofii. Zob. G. Weigel, op. cit., 177 – 183.

44

T. Szulc, op. cit., s. 192.

45

Kalendarium życia…, s. 169.

46

Ibidem, s. 26.
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Niewątpliwie cieniem na życiu Stefanii kładzie się podpisanie volkslisty, ale
trudno tę decyzję jednoznacznie ocenić bez poznania wszystkich powodów, dla
których ją podjęła.
Na tle rodziny polskiego Papieża Stefania zajmuje miejsce drugoplanowe, na
tyle jednak ważne, by Jej postać nie uległa zapomnieniu.
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Summary
Stefania Wojtyła - unknown story relative Pope
Stefania Wojtyła (1891 - 1962) was a half-sister of Karol Wojtyła’s father.
When Karol’s parents and his brother Edmund died, Stefania remained a next of
kin of the later Pope. She was a techer by profession, worked in Biła City and in - situated nearby - Rybarzowice village, . During the Second World War she was initially
unemployed, and then she was teaching in German schools in Biała and Dziedzice.
At that time she signed German People’s List, so called The Deutsche Volksliste. After
the war she was banned from working in the Biała county due to her attitude during
the occupation of Poland. She decided to go to Stodoły village, near Rybnik in so-called Recovered Territories, where she took up a job of the headmaster of a school.
She worked there until she went into retirement in 1958. The last years of her life
she spent in Kraków, running a household of Karol Wojtyła - then a bishop.
Keywords: biography, Karol Wojtyła, John Paul II, Biała, school, Volksliste.
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Adam Leśniak

Pułkownik
Stanisław Jan Karolus
– zapomniany żołnierz z Oświęcimia
Wstęp
Pomysł opisania życiorysu pochodzącego z Oświęcimia płk. Stanisława Jana
Karolusa zrodził się na marginesie prowadzonych przez autora badań historyczno-genealogicznych swojej rodziny. Stanisław był bratem pradziadka autora – Rudolfa Karolusa. Duża ilość zebranych materiałów źródłowych oraz ciekawy i bogaty
życiorys przesądziły o decyzji o powstaniu odrębnego opracowania na jego temat.
Znaczącym motywem był również fakt, że poza najbliższą rodziną jego postać jest
praktycznie nie znana w historii Oświęcimia, a w przekonaniu autora zasługuje on
na właściwe upamiętnienie. Miasto nad Sołą pozostaje rodzinną miejscowością
Stanisława, ale nie można zapomnieć o jego związkach z Ziemią Wadowicką. Stąd
bowiem wywodzili się jego przodkowie. Ojciec Władysław i dziadek Jan urodzili
się we wsi Brody, koło Zebrzydowic1. Oboje pracowali w fachu blacharsko-ślusarskim. Stanisław wybrał jednak rzemiosło wojenne, a jednym z dłuższych przydziałów w jego służbie w Wojsku Polskim był 12 Pułk Piechoty z Wadowic.
W pracy wykorzystano w dużej mierze dokumenty będące własnością autora
(m.in. korespondencję z okresu pierwszej wojny światowej) oraz w niewielkim
zakresie materiały udostępnione przez wnuka Stanisława Karolusa - Bohdana,
a dotyczące jego udziału w kampanii francuskiej 1940 r. Duży zasób archiwalny
na temat płk. Karolusa znajduje się w Archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu w Szwajcarii2. Niestety trudność związana z wyjazdem (czas, środki finansowe) uniemożliwiła dokładną kwerendę i analizę zgromadzonych tam materiałów.
1

Warto wspomnieć, że antenaci Stanisława nosili nieco inne nazwisko – Karelus. Dopiero po przybyciu do
Oświęcimia, jego ojciec Władysław wraz ze swoim bratem, być może dla odróżnienia od reszty rodziny, zmienili nazwisko na Karolus. Natomiast w dzisiejszych czasach nazwisko Karelus nadal dość licznie występuje
wśród mieszkańców okolic Zebrzydowic.

2

Archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu / Spuścizna nr 9 - Stanisław Jan Karolus (dalej: AMP Rapp/
Sp.9-SJK).
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Autorowi udostępniono jedynie drogą mailową skany części dokumentów, w tym
zdjęcia. Należy dodać, że wśród nich znajduje się życiorys Stanisława Karolusa
napisany przez jego synów Bohdana i Jerzego, ale zawiera on błędy i nieścisłości3. Stanowił on jedynie źródło pomocnicze i uzupełniające, nie będąc zasadniczą podstawą niniejszego opracowania. Poszukiwania w Archiwum Państwowym
w Oświęcimiu, a po przeprowadzce tej instytucji również w Bielsku-Białej nie
dały zadowalających rezultatów4. Podobnie jak w ekspozyturze w Spytkowicach
oddziału Archiwum Państwowego w Krakowie. Niemniej jednak autor poczuwa
się w obowiązku wyrazić swoje podziękowanie dla zawsze życzliwych i pomocnych pracowników obu placówek. Ciekawe dokumenty znajdują się w Archiwum
oo. Paulinów na Jasnej Górze. W latach osiemdziesiątych XX w. sprowadzono tam
ze Szwajcarii archiwum Ignacego i Marii Mościckich5. W jego ramach zachowała
się korespondencja pomiędzy Stanisławem Karolusem i wdową po prezydencie
Mościckim, która została wykorzystana w niniejszej pracy. Na koniec należy dodać, że nieocenione źródło informacji stanowią biblioteki cyfrowe, gdzie autor
odnalazł wiele ważnych i interesujących danych dotyczących omawianego tematu.
W pracy umieszczono szereg cytatów ze źródeł pierwotnych, przede wszystkim
korespondencji.

Okres austriacki
Stanisław Jan Karolus przyszedł na świat 3 sierpnia 1898 r. w Oświęcimiu
w domu o numerze 1616. Jego ojciec – Władysław, pochodził ze wsi Brody koło
Zebrzydowic. Do Oświęcimia przeniósł się na przełomie lat 80. i 90. XIX w., gdzie
założył znany i ceniony warsztat blacharsko-ślusarski7. Z tego miasta pochodziła

3

AMP Rapp/Sp.9-SJK: B. i J. Karolus, „Stanisław Jan Karolus. Życiorys”, maszynopis. Ilekroć w pracy mowa
o tym źródle jest ono wspominane jako „Życiorys”.

4

Poszukiwania były prowadzone przez autora jeszcze w czasie, gdy oddział archiwum znajdował się
w Oświęcimiu oraz po jego przeprowadzce do Bielska-Białej. W związku z tym zmianie uległy również
numery zespołów dokumentów przeniesionych z Oświęcimia. W niniejszej pracy przytaczane są tylko nowe.
Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział w Bielsku-Białej, dalej: AP BB. Jedynym źródłem, w którym
znalazła się bezpośrednia informacja na temat Stanisława Karolusa to „Listy popisowych 1896-1900” (sygn.
295 w zespole 13/362: Akta miasta Oświęcimia).

5

Archiwum na Jasnej Górze / Archiwum Ignacego i Marii Mościckich, dalej: AJG/AIMM.

6

Archiwum parafii WNMP w Oświęcimiu: „Księga urodzin parafii WNMP w Oświęcimiu 1875-1908”, s. 306.

7

„Życiorys” podaje dodatkowo, że Władysław był szanowanym radnym miejskim. Nie jest to do końca prawdą,
gdyż tylko jeden raz został wybrany na stanowisko zastępcy radnego (1923). E. Skalińska-Dindorf, Kronika
Oświęcimia, cz. III i IV, Oświęcim 2006, s. 278.
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matka Stanisława – Karolina z domu Boryczko. Warto wspomnieć również rodziców chrzestnych. Byli to Jan Stankiewicz (malarz, autor kopii turyńskiego obrazu
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, stanowiący główny element ołtarza w kościele salezjańskim w Oświęcimiu) oraz Marta Radwańska (żona lekarza Leona
Radwańskiego)8. Stanisław posiadał liczne rodzeństwo – dwóch braci: Karola i Rudolfa (pradziadka autora) oraz sześć sióstr (Marta, Józefa, Helena, Maria, Elżbieta,
Jadwiga)9. Po 1904 r. cała rodzina przenosi się do nowo zakupionego domu nr 79
przy ówczesnej ulicy Kęckiej (obecnie Jagiełły) w Oświęcimiu10.
Stanisław Karolus zapewne rozpoczął swoją edukację od lokalnej 5-cio klasowej szkoły męskiej11. 4 sierpnia 1909 r. zostaje przyjęty od razu do drugiej klasy Prywatnego Męskiego Gimnazjum w Zakładzie im. Ks. Bosko w Oświęcimiu.
Adnotacja na jego temat w spisie wychowanków zakładu zawiera informację, że
miesięczna opłata za naukę wynosiła 22 korony oraz że był osobą skrytą. Stanisław
opuszcza tą szkołę po dwóch latach nauki 30 czerwca 1911 r.12, a następnie od roku
szkolnego 1912/13 uczęszcza kolejno do klasy czwartej i piątej Gimnazjum nr 5
w Krakowie13. Po wybuchu I wojny światowej przerywa dalszą naukę i 23 sierpnia 1914 r. wstępuje do tworzących się Legionów Polskich. Do połowy września
przebywa w obozie legionowym w Sierszy (koło Trzebini) pod dowództwem por.
Cieślińskiego, a następnie zostaje przydzielony do 8 Kompanii 2 Pułku Piechoty.
Mimo młodego wieku otrzymuje stopień sekcyjnego (czyli kaprala)14. Powyższe
8

Na temat Jana Stankiewicza zobacz: J. Ptaszkowski, Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
w Oświęcimiu, Oświęcim 1994, st 68-69.

9

Mimo urodzenia w Oświęcimiu dzieci Władysława (w tym Stanisław) posiadały prawo swojszczyzny we
wsi Brody. Sam Władysław uzyskał przynależność do gminy Oświęcim dopiero na 2 lata przed śmiercią –
w 1933 r. AP BB, zesp. 13/362 Akta miasta Oświęcimia, sygn. 273: „Spis udzielonych przynależności gminnych,
obywatelstw miejskich i honorowych w gminie Królewskiego Miasta Oświęcimia według księgi uchwał od
roku 1867 do ostatnich czasów (1867-1939)”.

10

Więcej na temat historii tego domu, zobacz: A. Leśniak, Historia domu nr 79 w Oświęcimiu, wersja elektroniczna,
w: issuu.com.

11

Pięcioklasowa szkoła męska istniała w Oświęcimiu od 1893 r., kiedy szkołę czteroklasową powiększono
o klasę piątą. B. Sordyl, Początki szkolnictwa podstawowego w Oświęcimiu, w: Dzieje oświęcimskiego szkolnictwa
podstawowego, red. B. Rokowska, Oświęcim, s. 13.

12

Personel salezjański i Wychowankowie Zakładu im. Ks. Bosko w Oświęcimiu 1898-1917, oprac W. Żurek, Lublin
2014, s. 103. Gimnazjum salezjańskie rozpoczęło swoją działalność od uruchomienia I klasy na jesieni 1900 r.
i było niższym czteroklasowym gimnazjum rozwojowym realizującym program gimnazjów państwowych. Od
roku szkolnego 1909-1910 powiększono go o klasę piątą. „Życiorys” zawiera całkowicie nielogiczną i błędną
informację na temat tego etapu edukacji Stanisława Karolusa: W latach 1908-1911 Stanisław Karolus ukończył
pięcioklasową szkołę męską w Oświęcimiu w Zakładzie Rzemieślniczo-Naukowym prowadzonym przez Ks.
Salezjanów w Oświęcimiu.

13

Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum V w Krakowie za rok szkolny 1912/13, Kraków 1913, s.113;
Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum V w Krakowie za rok szkolny 1913/14, Kraków 1914, s. 104.

14

AMP Rapp/Sp.9-SJK, Ewidencja wykształcenia, służby i odznaczeń – notatki osobiste Stanisława Jana
Karolusa.
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fakty wskazują, że Stanisław mógł znajdować się w pierwszej grupie legionistów,
która wyruszyła z Oświęcimia 24 sierpnia 1914 r., a jako że składała się ona z członków Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, również i on mógł należeć do tej organizacji15. Jego służba na froncie nie trwała długo, gdyż już na Boże Narodzenie
1914 r. zostaje przeniesiony do Ekspozytury Departamentu Wojskowego NKN
w Oświęcimiu w stopniu plutonowego. Przygoda Stanisław Karolusa w Legionach
kończy się nieco po ponad roku. 26 września 1915 r. zostaje superarbitrowany z tej
formacji16. Powodem mógł być niski wiek (17 lat), chęć kontynuowania dalszej
nauki lub informacja o śmierci starszego brata Karola, który poległ 24 listopada
1914 r. służąc w 6 Kompanii 16 Pułku Piechoty Landwehry17. Stanisław powraca
do Gimnazjum nr 5 w Krakowie na rok szkolny 1915/16 od razu do klasy siódmej18. W związku ze służbą w Legionach nie uczęszczał do klasy szóstej19. Z tego
okresu pochodzi jedna kartka pisana do rodziców, datowana na 17 października
1915 r. (i zarazem najstarsza z korespondencji Stanisława Karolusa w archiwum
autora)20. Pisze w niej m.in.:
Proszę Was przyślijcie mi możliwie najszybciej buty nowe, bo te w tym tygodniu będę musiał oddać do naprawy, obcasy zdarłem już zupełnie, przyszczypek
mi pęknął, leje mi się do butów, bo na polu mokro. [- -] Poślijcie mi te pieniądze
na książkę [--], bo się chcę uczyć a książki nie mam. Ciągle odczuwam brak pieniędzy, tu wszystko muszę kupić, za to drogo płacić, lecz niestety nie mam czem.
[- -] Miejskiego szczepienia już nie ma, będę musiał płacić 5 K za szczepienie doktorowi.
[- -] i zważcie, że muszę wyglądać stosownie do tego czem jestem.
Stanisław nie przystępuje do matury w terminie letnim, tj. w maju i czerwcu
1916 r. Natomiast w lipcu wstępuje w szeregi wojska austriackiego. W kartce wysłanej z Krakowa, pod datą 25 lipca 1916 r. pisze do ojca:
O ile poinformowałem się to można się starać o urlopowanie mnie do czasu rozstrzygnięcia się naszej sprawy. Prośbę można umotywować tem, że zrobiłem w tym
roku 2 klasy, że obecnie w najbliższym roku czeka mię matura, więc potrzebuję odpoczynku.

15

J. Ptaszkowski, Opowieści spod zamkowej Góry, tom I, Oświęcim brw, s. 56-61.

16

AMP Rapp/Sp.9-SJK: Ewidencja…, op.cit.

17

Wpis: „Karol Karolus”, w: Verlustliste nr 125, Wiedeń 1915, s. 21 (Listy strat armii Austro-Węgierskiej z I wojny
światowej).

18

Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum V w Krakowie za rok szkolny 1915/16, Kraków 1916, s. 88.

19

Stanisław Karolus nie występuje w Sprawozdaniu Dyrekcyi C.K. Gimnazyum V w Krakowie za rok szkolny
1914/15, Kraków 1915.

20

Stanisław mieszkał wówczas w Krakowie, przy ul. Mikołajskiej 5 na drugim piętrze.
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Powyższy zapis wskazuje raczej na próby uniknięcia służby wojskowej oraz
wyjaśnia co stało się z „brakującą” ósmą klasą gimnazjum w wykształceniu Karolusa. Ukończenie w ciągu jednego roku dwóch klas, było o tyle realne, że był
on uczniem uzdolnionym, co potwierdzają zapisy w sprawozdaniu dyrekcji gimnazjum za rok szkolny 1915/16. Natomiast na kolejnych kartkach wysyłanych
przez niego przed jego imieniem i nazwiskiem pojawia się skrót E.F. Oznacza on
„Einjahrig-Freiwilliger”, czyli jednoroczny ochotnik. Można w związku z tym postawić hipotezę, że nieuchronność służby wojskowej sprawiła, że lepszym dla niego
rozwiązaniem była służba w tym charakterze, ponieważ dawała pewne przywileje.
W każdym razie od tego momentu rozpoczyna się trwająca, aż do końca wojny
„przygoda” Stanisława Karolusa z wojskiem austriackim. Następna korespondencja, z okresu od 22 sierpnia do 4 grudnia 1916 r. była wysyłana z miejscowości
Nowy Jiczyn21, a jako przydział wskazuje na K.K. Landwehr Infanterie Regiment
Nr 16 (1 Ersatzkompanie), czyli Cesarsko-Królewski 16 Pułk Piechoty Landwehry
(1 Kompania rezerwowa).
Z okresu pobytu w Nowym Jiczynie Stanisław pisze do rodziców m.in. takie
słowa:
(22 VIII 1916) Jestem już na miejscu. Od razu stawałem przed komisją i dostałem
grupę pierwszą. Po sześciu tygodniach pojadę do szkoły do Opawy. Spotkałem się tu
z kolegami z Krakowa. Jednorocznych jest tu bardzo mało. Trochę mi domu żal. Jestem
szczepiony na ospę, cholerę i tyfus.
Nowa sytuacja życiowa musiała (co zrozumiałe) wywrzeć na Stanisławie duże
wrażenie. Następnego dnia wysyła kolejną kartkę:
(23 VIII 1916) Jestem już prawdziwym żołnierzem, mundur mam, karabin noszę.
Dziś byłem na ćwiczeniach. Jest to trochę za miastem; wstajemy o g. 5 rano, o g. 6 ćwiczenia aż do 11. O jedenastej obiad i odpoczynek aż do 2. O g. 2 ćwiczenia do 5. O 5
[- -] i kolacja i wolne do 9. Jedzenie dobre ale nienadzwyczajne.
Jak podaje „Życiorys” Stanisław Karolus zdaje maturę 24 listopada 1916 r.
Potwierdza to również sprawozdanie dyrekcji gimnazjum22. Następnie wraca na
szkolenie wojskowe w Nowym Jiczynie. Ostatnią kartkę z tej miejscowości wysyła
4 grudnia 1916 r., skarżąc się na ciężkie warunki egzystencjalne:
21

Nowy Jicin (niem. Neutitschein) obecnie leży w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, ok. 50 km od
Cieszyna. Natomiast 16 Pułk Piechoty Landwehry stacjonował w Krakowie i tam miał również okręg
poboru. Wspomniana wcześniej kartka z 25.07.1916 r. sugeruje, że w lipcu 1916 r. Stanisław został powołany
w Krakowie z przydziałem właśnie do tego pułku, a później przeniesiony na szkolenie do Nowego Jiczyna.

22

Wykaz abiturientów, którzy złożyli egzamin dojrzałości w latach 1916-1920 w terminach zwykłych
i nadzwyczajnych, w: Sprawozdanie Dyrekcji CK Gimnazjum V w Krakowie za rok szkolny 1920/21, Kraków
1921, s. 19.
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Bardzo mi przykro, że się tacie tak naprzykrzać muszę, ale to z konieczności, bo
rady dać sobie nie mogę. Odczuwam ogromny brak pieniędzy. Od paru dni żyję suchym
chlebem i herbatą, a chleb się już kończy, cukru nie mam ani pieniędzy. Chleba dostajemy ćwiarteczkę na dzień i to od dwóch dni niceśmy nie dostali, bo nie ma. Doprawdy
rozpacz człowieka bierze. Proszę tu kogo posłać, albo paczkę i pieniądze, bo doprawdy
nie wytrzymam. Tu można z głodu umrzeć.
Wszystko wskazuje na to, że następne pół roku Karolus spędza w Opawie
zapewne na kursie oficerskim, a następnie w maju 1917 r. zostaje przeniesiony
do Galicji Wschodniej. Trudno jednoznacznie opisać co robił on przez kolejne
3 miesiące. Z tego okresu pochodzą 3 kartki i jeden list. Jego fragment został
przytoczony poniżej:
(24 VI 1917; list do ojca) Przed paru dniami pisałem w sprawie urlopu. Otóż
o ile widzę mogę go dostać. W tym celu potrzebuję koniecznie stwierdzenia z gminy, że
tato jest właścicielem pola rolnego, a jako najstarszy syn do pomocy jestem koniecznie
potrzebny, gdyż tato będąc już w poważnym wieku pracować nie może, a starszy brat,
który faktycznie prowadził gospodarstwo, padł, więc rola ta przypadła mnie. Proszę
to zaznaczyć w poświadczeniu. Gdyby można było uzyskać stwierdzenie ze Starostwa
lub żandarmerii, byłoby lepiej, ale koniecznem to nie jest. Równocześnie zwracam się
w tej sprawie do p. Burmistrza by tacie tę sprawę ułatwił. Proszę się więc tą sprawą
[- -] zająć. [- -] U nas od paru dni co dzień mamy burze. Chłopy się cieszą, bo zboża
rosną jak na drożdżach. W każdym razie równo z poświadczeniem proszę mi posłać
i pieniędzy. I tu wydatki są duże. Dzień w dzień wypijam 1-2 litry mleka, za pranie
płacę co tydzień 2 korony i swoje mydło daję.
Z początkiem września 1917 r. Stanisław Karolus trafia na front z przydziałem do K.K. Schutzenregiment nr 29 (II MGKomp.), czyli Cesarsko-Królewskiego
29 Pułku Strzelców (2 Kompania karabinów maszynowych)23. Z okresu służby
w tym oddziale pochodzi najliczniejsza zachowana korespondencja z archiwum
autora. Fragmenty niektórych kartek i listów zaprezentowano poniżej.
(7 IX 1917; kartka do ojca) Z moim żołądkiem nie bardzo lepiej, a co gorsza,
że z braku pieniędzy, nie mogę przedsięwziąć żadnych środków. Jak tak dalej pójdzie,
prawdopodobnie będę musiał jak i inni żołnierze zbierać kartofle i gotować.
Interesująco przedstawia się list pisany do siostry Marty, datowany na 5 października 1917 r., ponieważ opisuje on szczegółowo codzienne życie Stanisława
na wojnie:

23

Pisząc na temat K.K. Schutzenregiment nr 29 należy mieć na uwadze fakt, iż w maju 1917 r. cesarz Karol zmienił
nazewnictwo poszczególnych jednostek z K.K. Landwehrinfanterieregiment na K.K. Schützenregiment.
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Wczoraj np. miałem pogotowie przeciwlotnicze. Jest
to służba ciężka, cały dzień
trzeba siedzieć przy karabinie
z lornetką w ręku. Słońce świeci cały dzień, więc aż oczy bolą,
ale to nie ma nic do rzeczy. Zazwyczaj są do tego 4 ludzie,
ale u nas ich brak, wszystko
w szpitalu na żołądek, więc ja
Kartka pocztowa z 7 września 1917 r.
sam musiałem pełnić służbę za
wysłana do ojca Władysława (zbiory własne autora).
czterech. W dodatku lotnicy
ros. cały dzień nie dają spokoju; wczoraj do południa n.p. wystrzeliłem przeszło dwa
tysiące patron, po południu prawie toż samo. [- -] Jak mi tego biednego taty żal, nie
uwierzysz, nie może się z nas chłopaków żadnej pociechy doczekać. Tego, który cały
dom na nogach trzymał, zmiótł zawistny los, ze mną ustawiczne kłopoty i wydatki
i niedługo ta sama historia zacznie się z Rudosem. [- -] Pisałem ze Stanisławowa
o przejeżdżaniu, mieliśmy bowiem 1 X jechać na włoski front, tymczasem zaś dowiaduję się, że mamy tu pozostać, z czego się cieszę, gdyż mam nadzieję, że przynajmniej
stąd cało wyjść mogę, choć i tu ofiary są wielkie, z każdym dniem powiększa się nasz
cmentarzyk polowy o jeden, dwa, czasem i trzy groby i gdy tak dalej pójdzie do zimy
będzie tu już wielki cmentarz. [- -] czytaniem dziennika można dużo czasu zabić
i zapomnieć na tą chwilę o głodzie, który z każdym dniem coraz więcej dokucza,
bo jedzenie marne. Z głodu już nauczyłem się palić, by się oszukać, omamić [- -]
kupić prawie nic nie kupi. Kiedyś był w kantynie coś a la piernik miodowy, dałem
za skromny kawałek 2,80K, zjadłem, rozbolał mię z tego żołądek tak strasznie na
noc, że myślałem że skonam.
Rok 1918 przyniósł pewne zmiany w karierze wojskowej młodego Karolusa.
18 marca 1918 r. zawiadamia swojego ojca:
Jestem do 15. bm w Stanisławowie. Pozostaję tu do 18 marca poczem wracam [- -]
na kurs. W połowie kwietnia spodziewam się skończyć kurs i pojechać na urlop. Co do
świąt więc proszę na mnie nie liczyć.
Wspomniany wyżej kurs był organizowany w 2 Armii, a jego przedmiotem
była nauka szarży szablą24. Zakładając, że Karolus ukończył go w połowie kwiet-

24
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Kolejna kartka do matki z dnia 21.03.1918 r. wskazuje na adres nadawcy: „K. u k. Sabelchargenkurs der. 2
Armee, Etappenpost 445”.
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nia, a później udał się na urlop, to następne 4 miesiące pozostają zagadką, gdyż
kolejna korespondencja zaczyna się dopiero od połowy września 1918 r. W tym
czasie Stanisław otrzymuje awans na porucznika (13 IX 1918), a w kartkach i listach przed nazwiskiem pojawia się skrót „Lt.”. Jego przydział zmienia się tylko
częściowo. Dalej pozostaje w służbie 29 Pułku Strzelców, ale zostaje przeniesiony
z 2 do 1 Kompanii karabinów maszynowych. Jego sytuacja materialna nieco się
poprawiła. 14 września 1918 r. w liście do rodziców pisze:
Korzystam ze sposobności, że jeden z ludzi z kompanii jedzie na urlop do Drohobycza i posyłam nim to, co mogę [- -]. Od wczoraj jestem Leutnantem. Dostanę
znowu trochę pieniędzy, co więc będę mógł to Tatowi poślę, by choć w części długi swe
zaciągnięte wobec taty spłacić.
W korespondencji pisanej w październiku 1918 r. widać już nadzieje na bliski
koniec wojny.
(05 X 1918; kartka do siostry Marty) [- -] warunki pokojowe Wilsona zostały przyjęte i rozpoczynają się rokowania pokojowe, więc może na Nowy Rok będę
w domu.
Nie wiadomo do końca o co dokładnie chodzi. Być może o 14 punktów Wilsona z 8 stycznia 1918 r.? Zawieszenie broni podpisano dopiero 11 listopada 1918 r.
Bynajmniej jeszcze w październiku nic nie zapowiadało natychmiastowego powrotu z frontu do domu. Świadczą o tym poniższe słowa:
(16 X 1918; kartka do rodziców) Proszę się nie gniewać na mnie, że parę dni
nic nie pisałem, byłem przepracowany i w dodatku cierpiałem tak straszny ból głowy,
że do niczego nie miałem ochoty. Prawdopodobnie w przeciągu 10 dni odejdziemy
stąd na granicę Austrii, ale to nic pewnego. Tatusia bym poprosił by już zawczasu
pomyślał o jakiem cywilnem ubraniu dla mnie i bucikach bym miał gotowe jak zjadę
do domu, a mam nadzieję [- -] najpóźniej na wiosnę.

W Niepodległej Rzeczpospolitej
Austriacy utracili władzę w Galicji na przełomie października i listopada
1918 r., kiedy przeszła ona w ręce Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Polacy – żołnierze byłej C.K. armii oraz ochotnicy zaczęli zgłaszać się do nowo tworzonego
Wojska Polskiego. Wśród nich znalazł się również Stanisław Karolus25. „Życiorys”

25

Ogólne zamieszanie tamtego okresu i tym samym brak odpowiednich dokumentów utrudniają dokładny
opis wydarzeń końca 1918 oraz lat 1919-1920 w życiorysie Stanisława Karolusa.
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zawiera następujący zapis odnośnie jego osoby: 12.11.1918 roku podejmuje służbę,
jako ochotnik i d-ca kompanii zapasowej w Oświęcimiu, w armii gen. Hallera [- -].
Jest to informacja całkowicie nielogiczna i nieprawdziwa, albowiem gen. Haller
i jego armia przebywał wówczas we Francji. Przerzut Błękitnej Armii miał miejsce
dopiero pomiędzy kwietniem, a czerwcem 1919 r. Skąd mogła wziąć się pomyłka? Prawdopodobnie z błędnej interpretacji notatek lub przekazów rodzinnych,
w których pojawia się nazwisko Haller. Otóż rozkazem nr 5 Polskiej Komendy
Wojskowej z 6 listopada 1918 r. komendantem powiatowym w Oświęcimiu został
mianowany kpt. Cezary Haller (brat Józefa) i pod jego komendą mógł się znaleźć Stanisław Karolus26. Należy dodać, że pododdział stacjonujący w Oświęcimiu
wchodził w skład 12 Pułku Piechoty z Wadowic (dalej: 12 pp). Z tym odziałem
Wojska Polskiego Stanisław Karolus będzie związany z pewnymi przerwami przez
następne kilka lat. Nierozwiązaną zagadką pozostanie, czy Stanisław wraz z pozostałymi podkomendnymi kpt. Hallera został skierowany na Śląsk Cieszyński pod
koniec stycznia 1919 r. Nie ma żadnych informacji na ten temat.
Kolejnym „pewnikiem” w życiorysie jest jego udział w walkach w Galicji
Wschodniej w maju i czerwcu 1919 r. w ramach 12 pp (kompania km). Jednym
z dowodów jest kartka do rodziców wysłana z okolic Lwowa (datowana na 11 maja
1919 r.). Pisze w niej, że nie mógł wcześniej pisać, gdyż byli w ustawicznych marszach. Aktualnie przybywa kilkanaście kilometrów na południe od Lwowa w miejscowości Maliczkowice. Front nie jest mu straszny. Planuje jechać konno do Lwowa
zobaczyć się ze swoim bratem Rudolfem, który też walczył na tym samym froncie.
Cztery dni później zostaje ranny w bitwie pod Sołonką Małą27, a w czerwcu 1919 r.
otrzymuje awans na porucznika28. Z kolei „Życiorys” potwierdza walki w Galicji
Wschodniej, ale wg tego źródła Stanisław Karolus miał być wówczas kierownikiem
referatu personalnego i oficerem łącznikowym w armii gen. Hallera.
Trudno dokładnie określić co Stanisław Karolus robił po zakończeniu walk
w Galicji Wschodniej. Z pewnością na początku sierpnia przybywa do Częstochowy, albowiem wtedy wysyła do rodziców kartkę informującą o tym fakcie.
Dodaje w niej: Wszystko się dobrze zapowiada, będzie mi nawet lepiej niż w Krakowie. Wg „Życiorysu” od października 1919 r. do lutego 1920 r. otrzymuje urlop
na przygotowanie się do studiów, a następnie przez kolejny rok jest adiutantem
w Dowództwie Okręgu Generalnego (dalej D.O.G.) w Poznaniu. Niestety stoi to
26

E. Skalińska-Dindorf, op.cit., s. 238.

27

AMP Rapp/Sp.9-SJK: Ewidencja…, op.cit.

28

Dopiero po wojnie zostaje weryfikowany jako porucznik ze starszeństwem od 01.06.1919. Rocznik oficerski
z 1923, s. 426. Rocznik z 1923 jest pierwszą publikacją tego typu.
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w sprzeczności z informacją zawartą w „Dzienniku Personalnym Ministerstwa
Spraw Wojskowych” nr 3, z 31 stycznia 1920 r.: rozkazem L. 977/IV ppor. (sic!)
Stanisław Karolus zostaje przeniesiony z b. gr. gen Hallera do baonu wart. 1/5
Kraków29. Mimo swej lakoniczności jest to jedyne źródło poza „Życiorysem”, które
potwierdza związki Stanisława Karolusa z Błękitną Armią. Można postawić hipotezę, że taki przydział rzeczywiście mógł mieć miejsce, jednak informacja na ten
temat została zniekształcona przez autorów „Życiorysu”. 10 maja 1920 r. w kościele
parafialnym Wszystkich Świętych w Krakowie Stanisław bierze ślub z trzy lata
starszą od siebie Zofią Swolkień30. Stąd można postawić kolejną tezę, że w roku
1920 przebywa on jeszcze w Krakowie.
Spis oficerów służących czynnie w dniu 1 czerwca 1921 r. wymienia Stanisława
Karolusa jako porucznika w składzie 12 pp i jednocześnie zawiera informację, że
na ten dzień był odkomenderowany na studia w Poznaniu31. Rzeczywiście do roku
1923 studiował na Uniwersytecie Poznańskim. Ten fakt potwierdza również inne
zestawienie: „Wykaz oficerów odkomenderowanych na wyższe studia w kraju”32,
z tą różnicą, że na przydział macierzysty wskazuje D.O.G. Pomorze, a nie Poznań.
Problematyczny jest również wydział na którym się uczył. O ile w/w wykaz podaje
Wydział Filozoficzny, o tyle inne źródła wskazują na Wydział Rolniczy33. W tym
czasie Stanisław mieszkał razem z żoną w Poznaniu, przy ulicy Grochowe Łąki 634.
Tam przyszedł na świat ich pierwszy syn Jerzy (8 VIII 1921)35.
Na początku 1923 r. Stanisław Karolus przerywa studia i wraca do czynnej służby wojskowej w 12 pp w Wadowicach. W roczniku oficerskim z 1923 r. widnieje on
jako porucznik w korpusie oficerów zawodowych tego pułku36. W roku następnym
zostaje awansowany na kapitana piechoty ze starszeństwem od 15 sierpnia 1924 r.
(lok. 156)37. Kolejny rocznik oficerski (z 1924 r.) wymienia go jako kapitana nadal
w 12 pp38. Z okresem pobytu Stanisława w Wadowicach wiąże się ciekawy epizod.
Mianowice w latach 1923-1925 był on członkiem zarządu Spółdzielni Spożywczej
29

„Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”, nr 3, 31.01.1920, s. 40.

30

Zofia urodziła się 29.09.1895 r. w Krakowie. Jej rodzicami byli Aleksander Swolkień oraz Franciszka z d.
Szotarczyk. AMP Rapp/Sp.9-SJK: „Testimonium Copulationis”, Kraków, 02.06.1948 r.

31

Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921, s. 56.

32

„Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”, Nr 32, 13 VIII 1921 r., s. 33.

33

AMP Rapp/Sp.9-SJK: Ewidencja…, op.cit. „Życiorys…”.

34

Księga adresowa miasta stołecznego Poznania – 1923, s. 112.

35

AMP Rapp/Sp.9-SJK: Ewidencja…, op.cit.

36

Rocznik oficerski - 1923, s. 158.

37

„Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”, Nr 131, 17 XII 1924 r., s. 739.

38

Rocznik oficerski - 1924, s. 150, 369.
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12 pp39. Służba w 12 pp
nie miała charakteru ciągłego i była przerywana
licznymi szkoleniami. Na
przełomie 1924 i 1925 r.
Stanisław odbywa 9-cio
miesięczny staż w 5 Pułku Saperów, a następnie
również 9-cio miesięczny kurs ekwitacyjny (nauka jazdy konnej)40. We
Przepustka na wstęp do koszar w Oświęcimiu dla ojca Władysława
wrześniu 1926 r. zostaje
(zbiory własne autora).
skierowany na 3 – miesięczny kurs w Centralnej Szkole Strzelniczej (dalej: CSS) w Toruniu, który kończy
z wyróżnieniem41. Następnie powraca do 12 pp, gdzie na krótko (do września
1927 r.) obejmuje dowództwo 1 kompanii karabinów maszynowych. Kpt. Karolus ponownie trafia do CSS w Toruniu, tym razem jako wykładowca – prowadzi
wykłady ze strzelectwa i taktyki. Rocznik oficerski z 1928 r. wskazuje go na liście
Kadry Oficerów Piechoty (jest to osobna lista poza składem poszczególnych pułków, jak w poprzednich rocznikach)42. Widnieje tam następujący zapis: Karolus
Stanisław Jan, C.W. Strzel. Piech. (12 p.p.). Użyty skrót oznacza Centrum Wyszkolenia Strzeleckiego Piechoty, czyli de facto chodzi o CSS43. W dalszej części tego
rocznika Stanisław jest wspomniany na liście starszeństwa oficerów piechoty
i jako przydział jest podana kadra oficerów piechoty. W między czasie (25 I 1930)
przychodzi na świat jego drugi syn Bohdan. Stanisław przebywa w Toruniu do
1931 r., a na przełomie lat 1931 i 1932 odbywa jeszcze kurs w Wyższej Szkole
Wojennej Warszawie44.
39

Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: organizowanie i prowadzenie wszelkiego rodzaju zakładów handlowych
i wytwórczych, a w szczególności: a) kupować hurtowo, przerabiać i wytwarzać artykuły spożycia, przedmioty
użytku żołnierskiego i domowego i odsprzedawać je detalicznie swoim członkom [-  -]. Sprzedaż towarów
odbywa się wyłącznie za gotówkę i tylko członkom. Źródło: Wpis do rejestru spółdzielni, „Polska zbrojna”,
8 VI 1923 r., nr 154, s. 7. Zmiany dotyczące spółdzielni już wpisanej, „Polska Zbrojna”, 8 VI 1925 r., nr 156, s. 4.

40

AMP Rapp/Sp.9-SJK: Ewidencja…, op.cit.

41

„Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”, Nr 46, 25 X 1926 r., s. 380.

42

Rocznik oficerski - 1928, s. 135.

43

Użycie takiej nazwy jest zastanawiające, ponieważ dopiero w 1931 r. z połączenia Centralnej Szkoły Strzelniczej
i Doświadczalnego Centrum Wyszkolenia powstało Centrum Wyszkolenie Piechoty w Rembertowie (dalej:
CWP). Można przypuszczać, że nazwy CSS i CWP były w tym okresie używane wymiennie.

44

AMP Rapp/Sp.9-SJK: Ewidencja…, op.cit.
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Na początku 1932 r. kpt. Karolus zostaje
przeniesiony na kolejne trzy lata do II Batalionu 73 Pułku Piechoty (dalej: 73 pp)45.
Ten przydział potwierdza również rocznik
oficerski z 1932 r.46 Mimo, że dowództwo
i główne koszary pułku znajdowały się w Katowicach, to II Batalion swój garnizon posiadał w Oświęcimiu47. Dzięki temu Stanisław
mógł powrócić do swojego rodzinnego miasta. Przebywał tu między innymi na pewno
pod koniec grudnia 1932 r. oraz na początku czerwca 1933 r., albowiem z tego okresu
pochodzą dwie miesięczne przepustki na
wstęp do koszar w Oświęcimiu wystawione Stanisław Karolus w mundurze majora WP
(zbiory własne autora).
na jego ojca Władysława48. Rok 1933 obfitował w liczne wydarzenia w życiu Stanisława.
W tym czasie odbył kolejne dwa kursy (unifikacyjny – ukończony z wyróżnieniem
oraz taktyczno-strzelecki) w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie oraz
doznał złamania barku w wyniku upadku z konia49. Natomiast na jesieni przeniesiono go do garnizonu Katowice, gdzie zamieszkał przy ul. Koszarowej 1350.
Z dniem 1 stycznia 1935 r. Stanisław Karolus zostaje awansowany na stopień
majora oraz mianowany dowódcą III Batalionu 11 Pułku Piechoty w Tarnowskich
Górach (dalej: 11 pp), dokąd przenosi się z całą rodziną51. W tarnogórskim garnizonie pozostaje przez ponad 4 lata, po czym w połowie marca 1939 r. otrzymuje
nowy przydział (nadal w 11 pp), ale tym razem na dowódcę II Batalionu deta45

„Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”, Nr 6, 23 III 1932 r., s. 234.

46

Rocznik oficerski – 1932, s. 52, 601.

47

II Batalion 73 Pułku Piechoty został detaszowany w Oświęcimiu w roku 1926 wraz z 3 Dywizjonem 21 Pułku
Artylerii Lekkiej (dalej: 21 pal). Zwyczajowo przyjęło się, że dowódca II bat 73 pp stawał się jednocześnie
dowódcą garnizonu „Oświęcim”. Garnizon uległ pewnej reorganizacji w 1938 r. W miejsce przeniesionego do
Cieszyna 3 dyw. 21 pal pojawił się 5 Dywizjon Artylerii Konnej z Krakowskiej Brygady Kawalerii. Poza tym
od 1937 r. w garnizonie stacjonował również Batalion Obrony Narodowej „Oświęcim”. M. Dziubek, Wrzesień
1939 r. na ziemi oświęcimskiej, „Osviecimensis. Kroniki Zamkowe”, nr 3, Oświęcim 2015, s. 7-16.

48

Przepustki na wstęp do koszar dla Władysława Karolusa (27 XII 1932, 01 VI 1933), dokumenty w archiwum
autora.

49

AMP Rapp/Sp.9-SJK: Ewidencja…, op.cit.

50

„Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”, Nr 11, 28 IX 1933 r., s. 196. Księga adresowa miasta
Wielkich Katowic – 1935/36, s. 59.

51

„Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”, Nr 9, 28 VI 1935, s. 67. „Dziennik Personalny
Ministerstwa Spraw Wojskowych”, Nr 11, 31 VIII 1935 r., s. 111.
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szowanego w Szczakowej, koło Jaworzna52. Na czele tego oddziału przyjdzie mu
walczyć w nadchodzącej wojnie.
Podsumowując okres międzywojenny warto dodać, że Stanisław Karolus został w tym czasie dwukrotnie odznaczony: w roku 1933 Medalem Niepodległości53, w 1938 Złotym Krzyżem Zasługi54. Ponadto opublikował w tym czasie kilka
artykułów o tematyce wojskowej. Były to m.in.:
Płótno namiotowe jako środek maskowania („Przegląd Piechoty”, 1930, zeszyt
3, s. 84-89);
Strzelanie pośrednie w górach („Przegląd Piechoty”, 1931, zeszyt 12, s. 23-66);
Strzelanie z ciężkich karabinów maszynowych w piechocie niemieckiej („Przegląd
Piechoty”, 1938, zeszyt 9, s. 351-368);
Niemiecka kompania armatek przeciwpancernych („Przegląd Piechoty”, 1938,
zeszyt 12, s. 834-848).

Kampania polska 193955
W okresie bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej mjr Karolus
prowadzi przygotowania do obrony Tarnowskich Gór nadzorując budowę schronów i umocnień. Podobnymi pracami zarządza na odcinku Mierzęcice-Dobieszowice, nieco dalej na wschód56. 11 pp do którego należał, wchodził w skład 23 Dywizji Piechoty, a tą z kolei przydzielono do Armii Kraków. Ponadto w oparciu
o siły tego pułku utworzono Oddział Wydzielony Tarnowskie Góry, który pod
koniec sierpnia został rozlokowany w okolicach tego miasta. Natomiast batalion
mjr. Karolusa skierowano do Siemonii (kilkanaście km na wschód), jako część
odwodu tego zgrupowania.
Na tym odcinku frontu walka rozpoczęła się 1 września od ataku niemieckich
dywersantów na kopalnię „Orzeł Biały” w Szarleju, a następnie regularnych sił

52

AMP Rapp/Sp.9-SJK: Przebieg służby w stopniu majora, notatki odręczne Stanisława Jana Karolusa.

53

„Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”, Nr 13, 11 XI 1933 r., s. 285.

54

„Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”, Nr 3, 11 XI 1938 r., s. 24.

55

Niniejszy rozdział, opisujący szlak bojowy 11 pp, ze szczególnym uwzględnieniem mjr. Karolusa został
opracowany w oparciu o monografię L. Szostek, 11 pułk piechoty, Pruszków 2010 i uzupełniony o informacje
zawarte w „Życiorysie”.

56

W okolicach Tarnowskich Gór powstała wówczas pozycja obronna „Niezdara” w oparciu o zalew nad rzeką
Brynicą. Do obsady tych umocnień utworzono specjalną kompanię forteczną (formalnie, de facto batalion)
pod dowództwem mjr. Józefa Ćwiąkalskiego. Dzięki uzbrojeniu w 58 ckm, 28 rkm, 2 działka ppanc. i 2 działa
jej siła ognia przewyższała normalny batalion piechoty.
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Wehrmachtu na polskie pozycje obronne. W związku z silnym naporem wroga
i ryzykiem okrążenia, dowódca pułku płk Henryk Gorgoń otrzymał rozkaz, aby
w nocy opuścić Tarnowskie Góry i przejść linię umocnień „Niezdara”. Od tego
czasu żołnierze będą znajdowali się w ciągłym odwrocie. Już 2 września dowódca
Armii Kraków gen. Antoni Szylling podjął decyzję o opuszczeniu nadgranicznych
fortyfikacji na Górnym Śląsku i marszu na wschód. W ten sposób w nocy 11 pp
relokował się w okolice Ząbkowic Będzińskich. Tam przyszedł rozkaz o konieczności dołączenia pułku do dywizji i przejścia w rejon miejscowości Płaza i Alwernia. Przegrupowanie rozpoczęto wieczorem 3 września. Jako pierwszy 4 września
około godziny 13.00 drogą przez Chrzanów dotarł tam idący w straży przedniej
pułku batalion forteczny mjr. Józefa Ćwiąkalskiego. Na miejscu czekał już na niego
ze swoim odwodowym baonem mjr Karolus57. Reszcie pułku wraz z dowództwem
nie udało się do nich dołączyć. W trakcie marszu od Szczakowej na Chrzanów
napotkał on oddziały niemieckie, gdzie w ciężkich walkach uległ rozproszeniu cały
III Batalion. Polskie stanowiska obronne w Płazie po południu 4 września znalazły
się pod silnym ogniem nieprzyjacielskiej artylerii. Mimo tego, dzięki skutecznemu
ostrzałowi z moździerzy i karabinów ppanc., udało się powstrzymać niemieckie
czołgi, a ogniem ckm również piechotę. Groźba okrążenia od południa zmusiła
dowódców obu baonów do wycofania się na wschód. II Batalion, aby uniknąć strat
w związku z ciągłym naporem sił pancernych wroga, cofał się w szyku rozproszonym w kierunku na Grojec przez las nieopodal wioski Regulice. Mjr Karolus
wraz ze swym pocztem odchodzi jako ostatni. Na widok niemieckich czołgów
organizuje zasadzkę w wąwozie polnej drogi. Przy użyciu granatu osobiście unieruchamia niemiecki czołg, który wjeżdża do wąwozu, a następnie z innymi żołnierzami uśmierca załogę. Batalion zgodnie z planem dociera do Grojca, a 5 września
rano wraz z większością oddziałów 11 pp przechodzi do miejsca koncentracji na
krakowskich Oleandrach.
W Krakowie dochodzi do reorganizacji pułku. Batalion forteczny mjr. Ćwiąkalskiego zostaje przeformowany w nowy III Batalion pułku, w związku z utratą
tego oddziału po walkach pod Chrzanowem. W nocy pułk rozpoczyna kolejny
marsz na wschód. Tym razem będzie się przemieszczał północnym brzegiem Wi57

Leszek Szostek, 11 pułk…, op.cit. Przez pierwsze 3,5 dnia września nie mówi bezpośrednio nic o Karolusie i jego
batalionie. Za to nieco inny opis wydarzeń prezentuje „Życiorys”. Wybuch wojny miałby zastać Stanisława
w tarnogórskich koszarach 11 pp, gdzie do pobliskiego ogrodu dywersanci niemieccy wrzucili granaty o świcie
1 września. Dopiero w nocy z 1 na 2 września miałby on fizycznie objąć dowództwo II Batalionu, znajdującego
się w Szczakowej koło Jaworzna i wyruszyć z nim w kierunku na Tychy, zajmując pozycje obronne pod
Mysłowicami. Tam dopiero 4 września otrzymał rozkaz o wycofaniu do Płazy. Ciekawostką jest, że w czasie
odwrotu nakazuje swoim żołnierzom zbieranie po drodze porzuconych przez inne oddziały karabinów ppanc.
(niezależnie od własnej broni tego typu), które później przydają się w odpieraniu ataków niemieckich czołgów.
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sły, wzdłuż szosy Kraków-Nowe Brzesko-Koszyce-Opatów. Kolejny dzień minął
spokojnie. 7 września w czasie przemarszu przez Koszyce doszło do ataku niemieckiego lotnictwa. Dzięki dużej dyscyplinie i karności wśród oddziałów nie wyrządził
on wiele szkód. Następnie pułk przeszedł na postój ubezpieczony, aby dać chwilę
wytchnienia i umożliwić odpoczynek cofającym się w ciągłych bojach żołnierzom.
Późnym popołudniem przychodzi rozkaz gen. Szyllinga: w ramach nowej
operacji polegającej na wyprowadzeniu z okrążenia Armię Kraków, polecono aby
(przy wsparciu jednego batalionu 23 Pułku Artylerii Lekkiej) 11 pp zabezpieczał odcinek Ksany-Kocina. Miało to umożliwić przeprawienie się Armii Kraków
przez Nidę pod Nowym Korczynem. Marsz ubezpieczony w kierunku wskazanego odcinka powierzono II Batalionowi, którego celem miało być zajęcie pozycji
obronnej pod Kociną. Z kolei III Batalion miał ulokować się w Ksanach. 8 września w godzinach rannych batalion mjr. Karolusa podchodząc do Kociny został
zaatakowany przez stacjonujące już tam oddziały niemieckie, które mimo silnego
oporu udało się wyprzeć z tej miejscowości. Pozostałe oddziały pułku również
zajęły wyznaczone pozycje. Na kontrakcję sił niemieckich nie trzeba było długo
czekać. Nowy atak niemieckich czołgów na Kocinę został odparty skutecznym
ogniem działek ppanc. żołnierzy baonu Karolusa. W czasie tych walk majorowi
po raz kolejny udaje się zniszczyć jeden z czołgów za pomocą granatu. Ogółem
zniszczono 12 niemieckich czołgów, a Stanisław Karolus został wytypowany przez
dowódcę dywizji do odznaczenia krzyżem Virtuti Militari. Niemcy przypuścili
kolejny silny atak. Liczne oddziały piechoty niemieckiej wsparte przez wojska
pancerne zmusił mjr. Karolusa do wycofania się na Ksany i zajęcia tam pozycji
obronnej. Zadanie postawione przed 11 pp, mimo ciężkich walk i częściowego
okrążenia przez Niemców zostało zrealizowane, umożliwiając innym polskim oddziałom przeprawę przez rzekę. 11 pp przekroczył Nidę pod Nowym Korczynem
w nocy, a następnie skierował się na Pacanów, Połaniec i Długołękę, aby ostatecznie
podjąć się przeprawy przez Wisłę.
11 września trwała bitwa obronna w okolicach Osieka na lewym brzegu Wisły, której celem była osłona budowy przeprawy przez tą rzekę. Kolejnego dnia
rano 11 pp jako ostatni przeszedł na drugi brzeg niszcząc za sobą most, a następnie pomaszerował w kierunku Stalowej Woli. 13 września pułk przekracza San
w Rozwadowie i kieruje się dalej na wschód. 15 września dochodzi do zwycięskiej
potyczki pod miejscowością Banachy, w wyniku której zostaje całkowicie zlikwidowany oddział rozpoznawczy niemieckiej 8 Dywizji Piechoty (zabito ok. 100
Niemców oraz zdobyto samochód osobowy, 10 motocykli, 100 rowerów i sporą
ilość pistoletów maszynowych). W związku z brakiem komunikacji z dowództwem
126

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

dywizji oraz sąsiednimi oddziałami polskimi, dowództwo 11 pp podejmuje decyzję o przejściu w okolice Biłgoraja. Kontakt udaje się nawiązać rano 16 września,
a pułk otrzymuje rozkaz obrony tego miasta od zachodu. Nie starczyło czasu na
zorganizowanie solidnej obrony, gdy o godzinie 7.00 rozpoczął się ostrzał artylerii
i jednocześnie niemieckie natarcie. Bitwa trwała cały dzień i zakończyła się polską
wygraną w tym sensie, że udało się odeprzeć nieprzyjacielskie natarcie i uniknięto
okrążenia. Sytuacja na froncie nie pozwalała na pozostanie w tym miejscu. Nowe
rozkazy wiązały się z marszem na Zamość w rejon lasów zwierzynieckich.
17 września los Polski zostaje definitywnie przesądzony – napaści dokonuje
Związek Radziecki. W nowej sytuacji strategicznej dowódca Armii Kraków decyduje się przyłączyć do Armii Lublin gen. Tadeusza Piskora i wspólnymi siłami przebić się przez Tomaszów Lubelski i Rawę Ruską do Lwowa. Tak doszło do pierwszej
bitwy pod Tomaszowem Lubelskim, znajdującym się już w rękach Niemców, którzy
zorganizowali silną obronę. Po odpowiednim przegrupowaniu wojska polskie zajęły pozycje wyjściowe do ataku w późnych godzinach wieczornych 18 września.
II Batalion mjr. Karolusa ulokował się na skraju lasu na wschód od miejscowości
Zielone, na południe od niego stanął baon I, a III pozostał w odwodzie. 19 września pułkowi udało się z ogromnym trudem przesunąć w terenie o 4-5 km, przy
czym największy ciężar walk spoczął na drugim batalionie. Szczególnie dawał się
we znaki silny ogień niemieckich karabinów maszynowych. Wieczorem przyszła
informacja, że 11 pp będzie atakował wspólnie z Warszawską Brygadą Pancerno-Motorową. Ponadto od północy miał uderzyć 73 pp, a od południa 75 pp. Za
każdym czołgiem mieli posuwać się piechurzy, celem wyeliminowania niemieckich gniazd karabinów maszynowych na wysuniętym punkcie oporu w Rogoźnie.
Nowe natarcie polskiej piechoty i czołgów rozpoczyna się o północy. Obrona
niemiecka jest tak silna, że nie udaje się osiągnąć celów prowadzonej ofensywy.
20 września rano walki ustają. Sytuacja jest fatalna, a polskie oddziały okrążone.
Dowódca połączonych Armii Lublin i Kraków - gen. Piskor uznaje dalszą walkę za
bezcelową i podejmuje decyzję o przerwaniu ognia i rozwiązaniu oddziałów. Około
godziny 10.00 dowódca 11 pp płk Gorgoń zebrał oficerów na odprawie i ogłosił
decyzję gen. Piskora. Tak zakończył się szlak bojowy 11 pp w kampanii polskiej.
Jak potoczyły się dalsze losy mjr. Karolusa? Otóż załamany psychicznie nieudanym atakiem na pozycje niemieckie oraz stojąc w obliczu rozwiązania oddziału
postanowił popełnić samobójstwo. W czasie gdy próbował oddać strzał z pistoletu,
zainterweniowali jego podkomendni i udaremnili ten zamiar. Jednak w czasie
szamotaniny broń wypaliła i jeden z żołnierzy został niegroźnie ranny. Jeszcze tego
samego dnia (21 IX) Stanisław dostaje się do niewoli niemieckiej, ale udaje mu się
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uciec. Postanawia przebijać się do broniącego się Lwowa. Niestety po dwóch dniach
po raz drugi trafia do niemieckiej woli. Został umieszczony w obozie jenieckim
w Łobzowie k. Krakowa. Szczęśliwym zrządzeniem losu, spotkał tam kolegę z czasów służby w wojsku austriackim i dzięki jego pomocy wydostaje się na wolność
w połowie października. Następnie w mundurze, dorożką dociera do mieszkania
szwagra w Krakowie, gdzie spotyka się rodziną, z żoną i synami.

Na zachodzie
Ucieczka wysokiego rangą oficera z obozu jenieckiego nie uszła uwadze Gestapo. W związku z poszukiwaniami mjr Karolus na przełomie listopada i grudnia 1939 r. ucieka na Węgry. Tam zostaje internowany przez władze węgierskie
i osadzony w obozie w Nógrádveröce. Podobnie jak wielu innych żołnierzy myśli
o ucieczce do Francji, gdzie tworzy się nowa armia polska. Plan zostaje zrealizowany na przełomie stycznia i lutego 1940 r. Przez Jugosławię i Włochy przybywa do
Paryża, a dokładnie do paryskich koszar Bessieres, które były centralnym punktem
werbunkowym, skąd kierowano żołnierzy do dalszej służby58. W marcu 1940 r.
Stanisław Karolus otrzymał przydział na dowódcę I Batalionu 3 Pułku Grenadierów Śląskich (dalej: 3 pgs). Początki tego oddziału sięgają 11 grudnia 1939 r.,
gdy w Bretanii w obozie Cöetquidan rozpoczęło się jego formowanie. Pierwszym
dowódcą pułku został ppłk Stanisław Bień. Następnie w lutym 1940 r. zastąpił go
ppłk Wincenty Wnuk (awansowany 3 maja 1940 r. na pułkownika), który dowodził
nim, aż do jego rozwiązania. W kwietniu 1940 r. pułk zostaje przetransportowany
z Bretanii do strefy przyfrontowej w Lotaryngii, gdzie zaplanowano dokończenie
szkolenia oraz uzupełnienie braków sprzętowych. Warto wspomnieć, że znajdował
się on w składzie 1 Dywizji Grenadierów (dalej: 1 DG)59.
10 maja 1940 r. wojska III Rzeszy ruszyły na Zachód Europy. Jako, że główny
impet niemieckiego uderzenia został skierowany na kraje Beneluksu i północną
Francję, na terenie Lotaryngii w pierwszych dniach tej kampanii nie toczyły się
poważniejsze działania zbrojne. 25 maja przyłączono 1 DG do XX Korpusu gen.
Louisa Huberta. Ten związek operacyjny obsadził odcinek obronny Saary na linii
Maginota. Prawdziwe walki na tym odcinku frontu rozpoczęły się w pierwszych
dniach czerwca 1940 r. od natarcia niemieckiej 1 Armii gen. Günthera von Wit58

AMP Rapp/Sp.9-SJK: Przebieg służby…, op.cit.
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J. Smoliński, 3 pułk grenadierów śląskich, Pruszków 1995, s. 3-10.
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zlebena. Wówczas do działania po raz pierwszy weszły również polskie oddziały.
12 czerwca w związku z przełamaniem przez Niemców frontu nad Marną i zagrożeniem tyłów wojsk francusko-polskich XX Korpus otrzymał rozkaz wykonania
ubezpieczonego manewru odwrotowego, opóźniającego natarcie niemieckich sił
pancernych wzdłuż rzeki Saary, następnie wycofania się na linię kanału Marna-Ren
i przejście do działań obronnych60. W czasie walk w okolicach kanału Marna-Ren,
które w połowie czerwca toczyli Polacy miał miejsce interesujący epizod związany
z mjr. Karolusem i przyznaniem mu krzyża Virtuti Militari V klasy za dokonania
w bitwie o Azoudange stoczonej 17 czerwca 1940 r. Przytoczmy fragment uzasadnienia tego odznaczenia napisany przez jego zastępcę mjr Kuśmidrowicza:
[- -] Wówczas mjr Karolus z własnej inicjatywy z pistolem w ręku poderwał
pluton odwodowy 2 komp. ze stacji kolejowej i poprowadził go do przeciwnatarcia
wzdłuż szosy na nacierających Niemców oraz zatrzymał cofającą się komp. 3. i zmusił ją do wspólnego natarcia, odrzucając npla na północ i zdobywając utracone m.
Azoudange. Zdecydowane uderzenie na granaty i odrzucenie npla mimo zagrożonych
skrzydeł pozwoliło utrzymać nakazane pozycje do południa i umożliwiło pozostałym
oddziałom pułku odejść za kanał Marna-Ren i wyewakuować rannych pułku oraz
zorganizować obronę na kanale61.
Warto dodać, że w czasie walk o Azoudange mjr Karolus cudem uniknął
śmierci. W swoich wspomnieniach z tej bitwy pisze:
W tym czasie jakiś niemiecki podoficer, czy oficer wygarnął do mnie parostrzałową serię ze swego pistoletu maszynowego. Musiał jednak albo być bardzo zmęczonym, albo bardzo zdenerwowany, gdyż kule, jak złe osy gwizdnęły koło mej
głowy, nie trafiając mnie. Dzisiaj nie umiem powiedzieć czyj celny strzał położył
go na miejscu62.
Niestety wysiłki wojsk francusko-polskich nie na wiele się zdały, gdyż Niemcom udało się przekroczyć kanał i w dalszym ciągu napierać na siły sojusznicze.
Mjr Karolus i jego batalion po raz kolejny mógł się wykazać w czasie walk na
południe od kanału, szczególnie w czasie działań zbrojnych pod miejscowością
Veney (20 czerwca). Tym razem major nie miał tyle szczęścia i został poważnie
ranny w rękę63.
60

Ibidem, s. 23-25.
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Mjr W. Kuśmidrowicz, „Wniosek o odznaczenie Stanisława Jana Karolusa krzyżem Virtuti Militari V kl.”,
Zollbruck, 1 IX 1940 r., dokument w posiadaniu Bohdana Karolusa (wnuka Stanisława).
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Bohdana Karolusa (wnuka Stanisława).
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Sytuacja strategiczna Francji była fatalna i pogarszała się z dnia na dzień. Do
tego dochodziła postępująca demoralizacja i rozkład wojska francuskiego. Wobec
całkowitego okrążenia przez Niemców i braku możliwości dalszej walki u boku
francuskiego sojusznika, rankiem 21 czerwca dowódca 1 DG – gen. Bronisław
Duch wydał rozkaz o rozwiązaniu polskich oddziałów i polecił żołnierzom przebijać się do Wielkiej Brytanii lub krajów ościennych. Informacja ta dotarła do
Stanisława Karolusa w godzinach popołudniowych, po czym dokonał on rozwiązania swojego batalionu. Mjr Karolus wraz z grupką żołnierzy obrał kierunek
na Szwajcarię i po 3 tygodniach wędrówki przez Wogezy przekroczył jej granicę
(10 lipca). Tam został internowany. Do tego kraju dotarło około 60 żołnierzy 3 pgs,
w tym jego dowódca płk Wnuk64.
Pierwotnie mjr Karolus został umieszczony w obozie wojskowym 6 Pułku
Piechoty w Zollbruck (do początku września 1940 r.), a przez kolejne trzy lata kilkukrotnie zmieniał przydziały służbowe i miejsca pobytu, w tym również szpitale.
Rana odniesiona w czasie bitwy pod Veney miała swoje daleko idące komplikacje, w wyniku których Stanisław przeszedł aż sześć operacji. Po ostatniej z nich
otrzymuje dłuższy przydział (od grudnia 1943 r. do kwietnia 1945 r.)65 na oficera
łącznikowego w akademickim obozie szkoleniowym dla internowanych w Winterthur (Internierten Hochschullager Winterthur, w skrócie IHSL)66.

Po wojnie
W kwietniu 1945 r. II wojna światowa zbliżała się już ku końcowi. W połowie
tego miesiąca Stanisław Karolus opuszcza Szwajcarię i przez następne 4 tygodnie pozostaje członkiem Misji Wojskowej w Paryżu, po czym na kolejny rok
otrzymuje przydział na dowódcę batalionu w Ośrodku Szkolenia Bojowego. Nie
wiadomo jednak, gdzie mieściła się ta jednostka. Można przypuszczać, że chodzi
o jakiś ośrodek szkoleniowy w Wielkiej Brytanii67. W między czasie – dokładnie
1 lipca 1945 r. – rozkazem gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, mjr Stanisław
Karolus został awansowany na stopień podpułkownika z dniem 1 stycznia 1946 r.68
64
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Z zachowanej dokumentacji, z uwagi na nieczytelny zapis, nie można dokładnie
określić, gdzie Stanisław przebywał pomiędzy kwietniem 1946 r. a majem 1947 r.,
choć można przypuszczać, że był to jeden z obozów na Wyspach Brytyjskich. Nie
ma natomiast wątpliwości, że 27 maja 1947 r. wstąpił on do Polskiego Korpusu
Przysposobienia i Rozmieszczenia (dalej: PKPR) z przydziałem w Witley Camp
i tym samym formalnie podlegał dowództwu brytyjskiemu. Służba w PKPR trwała
dwa lata i pozwalała na przystosowanie się żołnierzom do życia w cywilu oraz na
zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Z tej możliwości skorzystał również
Stanisław. W maju 1948 r. ukończył kurs inżynierii radiowej (radio service engineering) w Radio and Television College w Glasgow69. Następnie podjął studia
również na tym samym kierunku (radio engineering) w British Institute of Engineering Technology w Londynie, które ukończył w 1953 r.70
Nowe okoliczności w jakich znalazł się Stanisław i brak możliwości powrotu do
okupowanego przez Sowietów kraju, wymusiły nie tylko konieczność zdobycia nowego zawodu, ale miały również wpływ na życie prywatne. Zapewne jeszcze w 1948
r. wziął rozwód ze swoją pierwszą żoną Zofią71, choć dokładne powody autorowi nie
są znane. Następnie 1 sierpnia 1951 r. w Glasgow ożenił się z Elsą Zimmerli – obywatelką Szwajcarii72. Elsa w czasie wojny była mocno zaangażowana w pomoc dla
internowanych polskich żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych (dalej: 2 DSP), za
co m.in. (20 VI 1945) otrzymała prawo noszenia Odznaki Internowania 2 DSP73. Po
ukończeniu studiów, Stanisław zamieszkał razem z Elsą w jej rodzinnej miejscowości
– Bienne w Szwajcarii. Awans na pułkownika otrzymał w 1964 r.74
Stanisław Karolus pozostając na emigracji był zaangażowany w wiele inicjatyw i organizacji społecznych. Jako członkowi Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (dalej: SPK) dwukrotnie przyznano mu odznakę honorową w uznaniu
zasług położonych dla realizacji celów stowarzyszenia: najpierw srebrną w 1957
a następnie złotą w 1966 r.75 Natomiast w sposób szczególny Karolus zasłużył się
dla szwajcarskiego oddziału tej organizacji. W latach 50. i 60. kilkukrotnie spra-
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wował funkcję jego prezesa76, a na XIII zjeździe w Solurze (21 II 1960) nadano
mu godność członka honorowego SPK w Szwajcarii77. Karolus zaangażował się
również o organizację obchodów 1000-lecia chrztu Polski, za co w 1966 r. otrzymał podziękowanie od bp. Władysława Rubina – Delegata Prymasa Polski dla
duszpasterstwa Emigracji78.
W czasie pobytu w Szwajcarii Stanisław Karolus napisał kilka artykułów dotyczących życia i działalności Polaków w tym kraju, m.in.:
Die Hochschullager und andere Ausbildungsstätten polnischer Internierter in
der Schweiz während des 2. Weltkrieges, “Schweizerische Hochschulzeitung”, nr 30,
1957 r., s. 13-25;
Wojskowe obozy szkolne w Szwajcarii „Kultura”, nr 4/138, 1959 r., s. 99-111;
Zu den polnischen Soldatengrabern „Jurablatter”, nr 30, 1968 r., s. 47-48.
Omawiając życiorys Stanisława Karolusa warto zwrócić uwagę na wątek
związany ze sprawą grobowca byłego prezydenta Ignacego Mościckiego. Otóż, po
złożeniu urzędu z 30 września 1939 r. i wyznaczeniu na swojego następcę Władysława Raczkiewicza, Mościcki korzystając z posiadanego również obywatelstwa
Szwajcarii przeniósł się do tego kraju. Niestety przyszło mu egzystować w trudnych
warunkach materialnych. Zmarł ciężko chory w Versoix pod Genewą (2 X 1946).
Jego grób był bardzo skromny – drewniany krzyż z literami I.M. oraz niewielkiej
wysokości kopiec ziemny z żółtymi kwiatami. W tym stanie przetrwał on kolejne
lata79. W połowie lat 50. po powrocie z Anglii do Szwajcarii grób odwiedził Stanisław Karolus. W kartce z 10 stycznia 1956 r. pisze do Marii Mościckiej - wdowy
po zmarłym prezydencie następujące słowa:
W dniu 3 grudnia 55 jako referent społeczny SPK Oddział Szwajcaria odwiedziłem
w Versoix grób ś.p. b. Prezydenta Rzplitej, prof. Ignacego Mościckiego uderzyła mnie
jego prostota i zabolała niewdzięczność naszych rodaków w Szwajcarii. Zbiża się koniec
roku obrachunkowego [- -] i chciałem poruszyć sprawę ew. grobowca. Przedtem jednak
pragnę się upewnić czy nie spotkam się z zasadniczym sprzeciwem Pani w charakterze
małżonki. Oczywiście nie mam pewności czy wolę swą zdołam przeprowadzić, chcę
jednak podjąć próbę, by przynajmniej być w swym sumieniu spokojnym, że uczyniłem
co mi ono nakazywało80.
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W odpowiedzi została zwrócona uwaga, że taka była wola zmarłego. Rzeczywiście w swoim testamencie Mościki zapisał: Trumna moja ma być bezpośrednio
zakopana w ziemi. Murowanego grobu stanowczo sobie nie życzę. Powyższy stan rzeczy przetrwał kolejne dziesięć lat. W styczniu 1966 r. Stanisław pisze kolejną kartkę
do Marii Mościckiej:
Dochodzą mnie wieści, że w związku z chorobą Pani chętnie powierzyła by Pani
opiekę nad grobem ś.p. Prof. Ignacego Mościckiego, Prezydenta Niepodległej Polski
jakiejś odpowiedzialnej organizacji. Nim cokolwiek zdecydujemy, chciałbym jako
czynnik odpowiedzialny – jestem prezesem S.P.K i prezesem Z.O.P w Szwajcarii –
zapytać Panią, czy to odpowiada rzeczywistości oraz ile wynosiły do tej pory koszta
pielęgnowania grobu ś.p. Prezydenta w stosunku rocznym, czy 10-letnim. Gdyż dla
naszych członków to nie tylko sprawa sentymentu i czci, ale także i budżetu. O ile Pani
się ostatecznie zgadza, proszę uprzejmie o podanie adresu właściwej władzy, do której
należy się zwrócić. Grób ś.p. Prezydenta w Versoix odwiedzałem kilka razy, mam jego
zdjęcia w sporządzonej przeze mnie ewidencji grobów i znanym jest mi też życzenie
ś.p. zmarłego, co do prostego charakteru w jakim jego grób ma być utrzymany81.
Kilkanaście dni później otrzymuje on zaproszenie od Marii Mościckiej na
spotkanie oraz list od byłych oficerów Gabinetu Wojskowego prezydenta Mościckiego – gen. E.Schally z Edynburga oraz płk. J. Hartmana i E. Czuruka z Londynu,
którzy zwrócili się z propozycją ufundowania granitowej pamiątkowej płyty na
grób prezydenta. Jego żona wyraziła zgodę, a Karolus podjął się organizacji całego
przedsięwzięcia. Przez kolejne miesiące toczyła się korespondencja pomiędzy nim
a Marią Mościcką, dotyczącą szczegółów związanych z wyglądem płyty, napisów,
itp. oraz planów dotyczących odpowiedniej uroczystości. Niestety nie udało się
poświęcić płyty dokładnie w dwudziestą rocznicę śmierci Ignacego Mościkiego,
czyli 2 października 1966 r. Stało się to nieco później – 1 grudnia. Uroczystości
przewodniczył proboszcz Paul Birraux. Ponadto rok później (3 XII 1967), również
z inicjatywy gen. Schally, płk. Hartmana i Czuruka oraz dzięki wydatnej pomocy
płk. Karolusa na Uniwersytecie we Fryburgu odbyła się uroczystość odsłonięcia kolejnej tablicy pamiątkowej poświęconej Mościckiemu82. W jej trakcie przemówienie
w języku niemieckim wygłosił Stanisław Karolus, a dotyczyło ono życiorysu byłego
prezydenta oraz informacji na temat działań związanych z obiema tablicami – na
cmentarzu i uniwersytecie83.
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Finalizacja w/w przedsięwzięć nie zakończyła korespondencji pomiędzy
Marią Mościcką i pułkownikiem. W kartce z 15 stycznia 1968 r. doradza on
prezydentowej, co zrobić z pamiątkami po byłym prezydencie, sugerując przekazanie ich zaufanej osobie do czasu, gdy te pamiątki będą mogły wrócić do
wolnej Polski84. Z kolejnych kartek/listów dowiadujemy się m.in. o rezygnacji
przez Stanisława z dniem 28 stycznia 1968 r. (na zebraniu Komitetu Wykonawczego) z prezesury Związku Organizacji Polskich w Bernie, następnie z dniem
3 marca 1968 r. (na XVI zjeździe w Solurze) z przewodniczenia Stowarzyszeniu
Polskich Kombatantów w Szwajcarii oraz o wycofaniu się z delegatury Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego na Szwajcarię. Pisze również o zamiarach ustąpienia z wiceprezesury Komitetu Millenijnego85. Powodem powyższych decyzji był pogarszający się stan zdrowia. Mimo starań żony oraz lekarzy,
17 kwietnia 1970 r. płk Stanisław Jan Karolus umiera w szpitalu w Bienne. Został
pochowany na lokalnym cmentarzu.

Bibliografia
Źródła
Archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej
Archiwum na Jasnej Górze
Archiwum Parafii WNMP w Oświęcimiu
Zbiory Bohdana Karolusa
Zbiory własne autora
Dzienniki urzędowe
„Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”
Źródła publikowane
Księga adresowa miasta stołecznego Poznania – 1923
Księga adresowa miasta Wielkich Katowic – 1935/36
Rocznik oficerski – 1923
Rocznik oficerski – 1924
84

AJG/AIMM/sygn. 4058: Korespondencja…, op.cit.

85

Ibidem.

134

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

Rocznik oficerski – 1928
Rocznik oficerski – 1932
Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.06.1921
Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum V w Krakowie za rok szkolny 1912/13, Kraków 1913
Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum V w Krakowie za rok szkolny 1913/14, Kraków 1914
Sprawozdaniu Dyrekcyi C.K. Gimnazyum V w Krakowie za rok szkolny 1914/15, Kraków 1915
Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum V w Krakowie za rok szkolny 1915/16, Kraków 1916
Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Gimnazjum V w Krakowie za rok szkolny 1920/21, Kraków 1921
Verlustliste nr 125, Wiedeń 1915
Czasopisma
„Polska Zbrojna” (1923, 1925)
Opracowania
Doroczny zjazd oddziału, „Orzeł Biały”, nr 15, 9 IV 1959 r., s. 6.
Dzieje oświęcimskiego szkolnictwa podstawowego, red. B. Rokowska, Oświęcim, brw.
Dziubek M., Wrzesień 1939 r. na ziemi oświęcimskiej, „Osviecimensis. Kroniki Zamkowe”, nr 3, Oświęcim, 2015, s. 7-16.
Karolus S.J., Wojskowe obozy szkolne w Szwajcarii, „Kultura”, nr 4/138, 1959, s. 99-111.
Leśniak A., Historia domu nr 79 w Oświęcimiu, wersja elektroniczna, w: issuu.com.
Ptaszkowski J., Opowieści spod zamkowej Góry, t. I, Oświęcim brw.
Ptaszkowski J., Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimu, Oświęcim 1994.
Rakowski J., Grobowiec rodziny Mościckich, „Zeszyty historyczne”, nr 106, Instytut Literacki Paryż, 1993,
s. 231-234.
Skalińska-Dindorf E., Kronika Oświęcimia, cz. III i IV, Oświęcim 2006.
Smoliński I., 3 pułk grenadierów śląskich, Pruszków 1995.
Szostek L., 11 pułk piechoty, Pruszków 2010.
Personel salezjański i Wychowankowie Zakładu im. Ks. Bosko w Oświęcimiu 1898-1917, oprac. W. Żurek,
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Summary
Colonel Stanisław Jan Karolus
– forgotten soldier from Oświęcim
This article presents the history of Stanisław Karolus. He was born in Oświęcim in 1898 and the whole his life was connected with army. He served in Polish
Legions and Austrian Army during the First World War. After 1918 he joined the
new Polish Army as an officer. A few years he was also a soldier in 12 Infantry
Regiment in Wadowice. In the rank of major he was in charge of a battalion in
Polish Campaign 1939 and French Campaign 1940. The rest of life he spent on
emigration in Great Britain and Switzerland. Author presents and quotes a lot of
Stanislaw Karolus’ correspondence, especially from the period of First World War
and with Maria Mościcka. In the majority author made use of the documents from
his own archive, Archive in Polish Museum in Rapperswill, Archive in Jasna Góra.
Key words: Polish Army, First World War, Polish Campaign 1939, French Campaign 1940, polish emigration in Switzerland
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Michał Siwiec-Cielebon

Przestępstwa funkcjonariuszy
Urzędu Bezpieczeństwa
na Ziemi Wadowickiej
w latach 1945-1950
– rekonesans badawczy i wstępny
zarys zagadnienia
1. Wprowadzenie
Aparat bezpieczeństwa jako najważniejszy organ represji w Polsce Ludowej
odegrał znaczącą rolę w procesie wprowadzania i stabilizowania tzw. władzy ludowej, pod którym to pojęciem kryło się zainstalowanie i funkcjonowanie w Polsce
władz realizujących wobec Polaków jako agentura interesy Związku Sowieckiego. W pierwszej dekadzie rządów komunistów w Polsce organy bezpieczeństwa,
w tym szczególnie wyodrębniona i podniesiona do rangi samodzielnego resortu
policja polityczna, powszechnie znana jako Urząd Bezpieczeństwa (UB), stanowiły
najważniejszy obok stacjonujących w Polsce oddziałów armii sowieckiej punkt
oparcia dla nowej władzy. Rekrutacja do tej służby nie przebiegała według jakichkolwiek kryteriów kompetencyjnych czy merytorycznych. Po początkowym ale
bardzo krótkotrwałym wchłanianiu przez aparat osób o nie zawsze lewicowych
poglądach, z czasem podstawowym kryterium naboru stało się pozytywne czy
wręcz apologetyczne nastawienie werbowanych adeptów do ideologii komunistycznej i ślepe jej podporządkowanie. W efekcie kadry pracowników resortu bezpieczeństwa, zwłaszcza na najniższych szczeblach, rekrutowane były najczęściej ze
środowisk bardzo zubożałego i kulturowo zdegenerowanego plebsu, nierzadko
z marginesu społecznego, co skutkowało znaczną liczbą zachowań patologicznych i kryminogennych, popełnianych przez funkcjonariuszy zarówno w służbie
i w związku z nią, jak też prywatnie, w codziennym życiu pozasłużbowym. Nie
bez znaczenia była olbrzymia tolerancja władzy ludowej wobec popełniających
delikty karne funkcjonariuszy. Powodowała ona ich poczucie bezkarności i po137
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zostawania poza czy ponad obowiązującym prawem, nawet tym ustanowionym
przez komunistów.
Dzieje aparatu bezpieczeństwa mogą być rzetelnie badane dopiero od 1989 r.
i w miarę uporządkowania i dostępu do materiałów archiwalnych pojawia się
coraz więcej opracowań oraz periodyków poświęconych tej tematyce, zarówno
w skali całego państwa, jak i regionu krakowskiego1. Także zjawisko przestępczości
funkcjonariuszy zarówno w skali kraju, jak i niektórych regionów, ma już swoją
literaturę (m.in. artykuły Jerzego Bednarka, Janusza Borowca), jednak w przypadku powiatu wadowickiego nie było dotąd badane2.

2. Obszar, czas, źródła
Powiat wadowicki obejmował przed 1939 r. i po 1945 r. teren położony pomiędzy rzeką Wisłą w pasie od Zatora do Brzeźnicy na północy po graniczne
(granica z CSRS) pasmo Babiej Góry na południu, leżący pomiędzy Andrychowem na zachodzie a Kalwarią i Lanckoroną na wschodzie. Graniczył z powiatami:
bialskim od zachodu, chrzanowskim od północy, wzdłuż Wisły, krakowskim i myślenickim od wschodu, nowotarskim od południa, zaś od południowego zachodu
z żywieckim, którego część z Suchą (dziś Sucha Beskidzka) wrzynała się klinem
w południową część wadowickiego. Obszar ten – wraz z pogranicznymi częściami
niektórych powiatów sąsiednich – przyjęło się nazywać Ziemią Wadowicką, co
uzasadnione jest szerokim oddziaływaniem Wadowic jako centrum administracyjnego i kulturalnego przez wiek XIX i XX.
1

Od 2004 r. ukazuje się rocznik „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989” wydawany przez Instytut Pamięci
Narodowej. Ponadto o kadrach resortu bezpieczeństwa pisali m.in.: K. Szwagrzyk (red.), Aparat bezpieczeństwa
w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1: 1944-1956, Warszawa 2005, A. Paczkowski (oprac.), Aparat bezpieczeństwa w Polsce
w latach 1944-1956. Taktyka, strategia, metody, cz. 1 i 2, Warszawa 1994-1996 oraz W. Frazik, B. Kopka, G. Majchrzak,
Dzieje aparatu represji w Polsce Ludowej (1944-1989). Stan badań, „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989”,
2004, nr 1. O aparacie bezpieczeństwa w Małopolsce pisali m.in. F. Musiał, M. Wenklar (red.), Strażnicy sowieckiego
imperium: Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w Małopolsce 1945-1990, Kraków 2009; W. Frazik,
F. Musiał, M. Szpytma, M. Wenklar, Ludzie bezpieki województwa krakowskiego. Obsada stanowisk kierowniczych
Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w latach 1945–1990. Informator personalny, Kraków 2009 oraz
M. Korkuć, Wspomnienia czekisty. Służba śledcza Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (IX 1944-VIII
1945), „Arcana”, 1998, nr 5. Informacje o pierwszych funkcjonariuszach resortu w województwie krakowskim
(wywodzących się z rzeszowskiej grupy operacyjnej) znaleźć można również w: Rok pierwszy. Powstanie i działalność
aparatu bezpieczeństwa publicznego na Rzeszowszczyźnie sierpień 1944-lipiec 1945, wybór i oprac. D. Iwaneczko,
Z. Nawrocki, Rzeszów 2005. IPN przygotował także w cyklu wystaw „Twarze bezpieki” ekspozycję i publikację
elektroniczną oraz katalog wystawy Twarze wadowickiej bezpieki, oprac. J. Dutka, M. Zakrzewski, Kraków 2009.

2

J. Bednarek, Przestępczość wśród funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w latach 1946-1950 w ocenie Biura ds.
Funkcjonariuszy MBP, „Przegląd Archiwalny IPN”, t. I, 2008; J. Borowiec, Nadużycia funkcjonariuszy więzienia
w Rzeszowie w świetle raportu naczelnika Wydziału ds. Funkcjonariuszy WUBP w Rzeszowie z listopada 1949 r.,
„Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989”, 2007, nr 1(5).
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W latach 1945-1955 na Ziemi Wadowickiej trwał zbrojny i polityczny opór
przeciwko nowemu okupantowi. Przebudowywano stare struktury konspiracyjne, dostosowując je do zmieniającej się sytuacji i postaw ludzi, nawiązywano
nowe kontakty, tworzono nowe oddziały w miejsce rozwiązanych w myśl rozkazu
z 19 stycznia 1945 r.3 Organa oficjalnej władzy nie tylko nie cieszyły się zaufaniem,
ale wręcz były kontestowane i negowane przez większość społeczeństwa. Stosunek społeczeństwa do tzw. „władzy ludowej” ilustrują prawdziwe wyniki głosowania w referendum ludowym z 1946 r., które powiat wadowicki sytuowały wśród
trzech najbardziej antykomunistycznie nastawionych w województwie krakowskim4. Jedną z podstawowych agend terenowych nowej władzy – a w świetle roli
spełnianej przezeń oficjalnie a przede wszystkim nieoficjalnie można przyjąć, że
wręcz konstytutywną – był Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP)
w Wadowicach. W ramach organizacyjnych resortu Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego (MBP) stanowił on terytorialną strukturę podległą Wojewódzkiemu
Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) w Krakowie. Podobnie jak całość
zjawisk zachodzących na omawianym obszarze po roku 1945 r. i później, instytucja
ta nie doczekała się dotychczas bardziej szczegółowych badań. Od kilku lat próbę
takich badań podjął autor niniejszego zarysu, prezentując obecnie jeden z wątków
prowadzonych kwerend i ustaleń.
W świetle dostępnych danych należy przyjąć, że PUBP w Wadowicach powstał
wieczorem 26 stycznia 1945 r. a działania mógł podjąć od rana 27 stycznia. Wtedy
bowiem przybyła do Wadowic zorganizowana w Jarosławiu i Rzeszowie kilkuosobowa grupa operacyjna pracowników UB. Pierwszym kierownikiem Urzędu był
Władysław Kubka (później Kubicki). Nieco później szeregi wadowickiego PUBP
zasiliła grupa funkcjonariuszy pochodzących z sąsiedniego powiatu chrzanowskiego, a część z nich stanowiła trzon załogi UB przez kilka następnych lat. Na
siedzibę Urzędu chciano zająć początkowo jeden z budynków w Rynku – (plac
Józefa Piłsudskiego sprzed 1939 r. przemianowany wkrótce na pl. Józefa Stalina,
a niedługo później – aż do 1990 r. na pl. Armii Czerwonej), kamienicę rodziny
Hommé, ale ponieważ wykorzystywany był przez sowiecką komendanturę wojskową i NKWD, działania rozpoczęto w siedzibie Starostwa Powiatowego przy
3

M. Siwiec-Cielebon, Przygotowani na najgorsze – do końca wierni Polsce. Opór wobec systemu komunistycznego
na Ziemi Wadowickiej w l. 1945-55 – rekonesans i próba wstępnej systematyki niektórych aspektów, „Wadoviana.
Przegląd Historyczno-Kulturalny”, 2011, nr 14, s. 33-110. Zobacz także: M. Korkuć, Zostańcie wierni tylko Polsce.
Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944-1947), Kraków 2002; M. Korkuć, A. Ptak, Żołnierze
porucznika Wądolnego: z dziejów niepodległościowego podziemia na ziemi wadowickiej 1945-1947, Kraków 2001.

4

Z. Zblewski, Między wolną Polską a „siedemnastą republiką”. Z dziejów oporu społecznego na terenie województwa
krakowskiego w latach 1945-1947, Kraków 1998, s. 182-184.
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pl. Kościuszki 4. Po kilkunastu dniach PUBP przeniesiono do kamienicy sędziego
Ludwika Lichoniewicza przy ul. Poprzecznej (przed wojną ul. Teofila Kluka) a na
mieszkania zajęto dom krawca Tomasza Kęckiego przy tejże ulicy, aby ostatecznie
zająć na główną siedzibę Urzędu budynek Stowarzyszenia Emerytów Pocztowej
Kasy Oszczędności przy ul. 3 Maja i częściowo kamienicę Goldbergerów na rogu
ulicy 3 Maja (niedługo później ul. J. Stalina, od 1956 r. do 1990 r. ul. 1 Maja, obecnie
ul. Lwowska) i Sienkiewicza (dziś siedziba Komendy Powiatowej Policji)5.
Ze względu na nasycenie regionu licznymi oddziałami podziemia oraz zorganizowany opór trwający do połowy lat pięćdziesiątych, w powiecie wadowickim
działali nie tylko funkcjonariusze miejscowego PUBP, ale także grup operacyjnych WUBP i KBW, utworzonych jako terenowe oddziały „szybkiego reagowania” w południowych (Maków, Mucharz, Zembrzyce), zachodnich i północnych
(Andrychów i Zator) częściach powiatu, a także funkcjonariusze PUBP z Myślenic i Żywca, którzy wielokrotnie prowadzili działania w południowo-wschodnich
i południowo-zachodnich obszarach Ziemi Wadowickiej. Działalność UB zapisała
w wadowickiem wiele krwawych i tragicznych kart, których całościowa ocena
z racji wyżej przytoczonych informacji wymaga jeszcze dalszych kwerend i badań
i nie jest obecnie możliwa.
Jako ramy czasowe artykułu przyjęte zostały lata 1945-1950, pierwsze pięcio-,
a właściwie sześciolecie Polski Ludowej. Był to czas największego natężenia walki
nowej władzy z Polakami, a także okres największej rotacji kadr w strukturach aparatu bezpieczeństwa, co wynikało zarówno z ciągłego stanu napięcia i zagrożenia,
jak też z permanentnej selekcji – niestety najczęściej negatywnej merytorycznie,
a wciąż totalnie zideologizowanej – ludzi, poddawanych presji środowisk, z których pochodzili i środowiska, w którym żyli i pełnili służbę. Nie zawsze były to
środowiska o zbieżnych systemach wartości i wyznawanych poglądach.
Badania oparto głównie na aktach zachowanych w Archiwum krakowskiego
Oddziału IPN. Najczęściej są to akta postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez oficerów Wydziału do Spraw Funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, jako że konsekwentnie starano się
unikać kierowania przypadków przestępstw funkcjonariuszy na drogę sądową.
Zatem akta śledcze (Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie) i procesowe
(Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie) dotyczą tylko tych zdarzeń, których
nie można było zakończyć w drodze postępowań dyscyplinarnych. W przypadku
tych ostatnich natomiast oficerowie śledczy i prokuratorzy WPR zatwierdzali lub
5
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podpisywali jedynie postanowienia przygotowane przez oficerów WdSF WUBP.
W przypadku niektórych spraw zachowały się tylko akta nadzoru prokuratorskiego, względnie same postanowienia o ukaraniu przygotowane w WdSF, a zatwierdzone przez Szefów WUBP.
W toku prowadzonych kwerend ujawniane są nadal zdarzenia i czyny o charakterze kryminalnym, których sprawcami byli funkcjonariusze bezpieki z powiatu wadowickiego. Dlatego artykuł obecny nie może pretendować do wyczerpania tematu
i przedstawiony zostaje jako rekonesans badawczy oraz wstępny szkic zagadnienia.

3. Próba systematyki przestępstw
Informacja, że podczas pełnienia służby funkcjonariusze UB dopuszczali się
przestępstw wydaje się przy dzisiejszym stanie wiedzy truizmem. Jednak do chwili
obecnej, mimo dostępności archiwów i możliwości badań, znany jest zaledwie niewielki procent tych zjawisk, najczęściej dotyczący spektakularnych zbrodni popełnianych przez funkcjonariuszy z centrali – MBP, czy dotyczących najważniejszych
osób spośród represjonowanych, zaś z rzadka tylko innych osób, usiłujących po
latach dojść prawdy i sprawiedliwości. Wiedza o większości przestępczych działań
w trakcie obław czy przesłuchań do szerokiej świadomości społeczeństwa nie dotarła
lub została zrelatywizowana m.in. w ramach narracji o „wojnie domowej” i drastycznych działaniach obydwu stron ówczesnego konfliktu, a coraz większy upływ czasu
pozwala twierdzić, że o wielu tragicznych zdarzeniach nie dowiemy się już w ogóle.
Można owe przestępstwa usystematyzować według norm kodeksowych czy kwalifikacji prawnych, ale ciekawsze wydaje się ujęcie ich w bardziej życiową klasyfikację,
pokazując okoliczności ich zaistnienia, a także ich reperkusje. Właśnie dlatego autor niniejszego artykułu osobno omawia przestępstwa popełnione w wyniku bądź
w ramach wykonywanych czynności urzędowych, które określił jako „służbowe”. Nie
oznacza to, że odpowiedzialność spada na organ, a w mniejszym stopniu obciąża
poszczególnych sprawców, czy też, jak to zakładała ówczesna doktryna prawna i jej
wykonawcy w praktyce (NSW i NPW oraz podległe im struktury WSO, WSR tudzież
WPO i WPR) uwalnia to sprawców od odpowiedzialności.
Odrębnie omówione zostały zbrodnie i występki popełnione bez związku
z działaniami służbowymi, a będące skutkiem niewątpliwego poczucia bezkarności, pozostawania poza czy wręcz ponad prawem, zakorzenionym w świadomości
większości funkcjonariuszy. Te przestępstwa określił autor jako „prywatne”. Jak
wykażą przytoczone przykłady, również w większości takich przypadków stoso141
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wano w ich kwalifikowaniu i osądzaniu wykładnię pomniejszającą ich znaczenie
i społeczną szkodliwość, tudzież wynajdywano wszelkie możliwe okoliczności
łagodzące przy orzekaniu ewentualnej kary.
Analiza zachowanych materiałów narzuca konieczność zbadania jeszcze jednego rodzaju przestępstw, popełnionych niejako w obrębie „służbowych”, ale z racji
utajnienia działań operacyjnych wymykających się prostej weryfikacji. Do nich zaliczyć należy wiele działań oddziałów pozorowanych, a także morderstwa popełnione
przez UB, a mające obciążać podziemie lub popełnione przez podziemie, ale wskutek
działań operacyjnych UB (np. przez agentów czy informatorów działających w strukturach podziemia) czy jako skutek rozsiewania fałszywych informacji o współpracy
ofiar tychże przestępstw z organami bezpieczeństwa i instytucjami władzy ludowej.
Niestety, wobec braku pełnej dokumentacji operacyjnej, ta grupa pozostanie prawdopodobnie poza możliwością całkowitego i jednoznacznego wyjaśnienia.
Artykuł nie omawia działań uznawanych za przestępcze przez komunistyczne ustawodawstwo, a popełnionych przez grupę funkcjonariuszy w ramach prowadzenia działalności konspiracyjnej zmierzającej do odzyskania niepodległości
Polski. W przypadku PUBP w Wadowicach miała miejsce – początkowo udana
– próba grupowego przeniknięcia do organów bezpieczeństwa (PUBP i PKMO)
a także struktur PPR, żołnierzy Narodowej Organizacji Wojskowej – Armii Krajowej (później Narodowego Zjednoczenia Wojskowego), w celu ochrony ludności
miejscowej przed represjami władzy komunistycznej za działalność niepodległościową. Ze względu na osadzenie tego planu we wcześniejszej działalności okupacyjnej NOW-AK (Wadowice były siedzibą władz wyższego szczebla – Okręgu
Cieszyńsko-Podhalańskiego Stronnictwa Narodowego i NOW), a także z uwagi na fakt, że jego realizacja połączona była z równoczesną koordynacją działań
podziemia antykomunistycznego na Ziemi Wadowickiej, temat ten zasługuje na
odrębne opracowanie6.

4. Przestępstwa „służbowe” - popełnione w czasie
i w ramach wykonywania obowiązków służbowych
Najczęstszym przekroczeniem prawa w ramach czynności służbowych było
wymuszanie zeznań poprzez stosowanie siły fizycznej oraz groźby jej użycia, wobec zatrzymanych czy aresztowanych. Było ono tak nagminne, że sądów woj6
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skowych (a przynajmniej krakowskiego WSR) nie dziwiło już nawet generalne
odwoływanie zeznań podczas procesów. Z taką wręcz demonstracyjną sytuacją
mamy do czynienia w procesie części żołnierzy Armii Polskiej w kraju – tzw. proces
Mieczysława Locha i towarzyszy – gdzie w protokole rozprawy głównej odnotowano taką informację podaną przez większość sądzonych, a jedną z oskarżonych,
zdradzającą wskutek metod śledztwa objawy choroby psychicznej wręcz ze sprawy
wyłączono, aby uniknąć ewentualnych problemów7. Podobnie kwestionowali swe
zeznania ze śledztwa sądzeni w innych procesach, np. na rozprawie przed krakowskim WSR przeciwko grupie organizacji Młodzieży Wielkiej Polski działającej
w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Marcina Wadowity w Wadowicach, gdzie
wszyscy podsądni – Antoni Studnicki, Adam Dudek, Jan Fiałek, Kazimierz Brońka,
Antoni Kubicki i Stanisław Mydlarz złożyli jednobrzmiące oświadczenia odwołujące zeznania ze śledztwa jako wymuszone8. We wspomnianych sprawach zarzut
bicia czy tylko gróźb obciążałby zarówno funkcjonariuszy PUBP z Wadowic, jak
też grup operacyjnych oraz WUBP, bowiem wszystkie te struktury uczestniczyły
w likwidacji organizacji i rozbiciu jej oddziałów zbrojnych w wadowickiem.
Zeznania wymuszano nawet od ciężko rannych i chorych. Jako przykłady
można tutaj przytoczyć ujęcie Adama Zygmunta „Błyskawicy”, „Wichra” podczas
pierwszej akcji przeciwko oddziałowi „Burza”- „Mściciel”. Podczas walki otrzymał
on postrzał w staw nogi, a później drugi, także w tę ranną nogę. Nie odwieziono go
jednak od razu do szpitala, ale przetrzymano w siedzibie Grupy Operacyjnej Mucharz i przesłuchiwano, kiedy tylko odzyskiwał przytomność. Spisany w kilka dni
później Raport z ustnego przesłuchania członka bandy „Mściciela” nazwisko Zygmunt
Adam pseudo „Błyskawica” datowany w Mucharzu 25 stycznia 1947 r. potwierdza
ten fakt (zachowano pisownię oryginału):
7

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie (dalej AIPN Kr), Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie
(dalej WSR Kraków), sygn. IPN Kr 110/1884, Akta a sprawie przeciwko: Mieczysław Loch, imię ojca:
Marian, ur. 21-05-1923 r. i inni, oskarżonych o przynależność do nielegalnych organizacji, m.in. do oddziału
Mieczysława Wądolnego pseudonim „Mściciel”, nielegalne posiadanie broni palnej, dokonanie wielokrotnych
napadów na funkcjonariuszy MO, urzędników państwowych, spółdzielnie i stacje kolejowe w Krakowie
i na terenie powiatu Wadowice, a także inne czyny zabronione, tj. czyny z art. 86 par. 2 KKWP, art. 1 par.
2 i 3 i art. 4 par. 1 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. oraz art. 225, art. 259 KK i inne. Oskarżeni kolejno
zaprzeczali swoim zeznaniom ze śledztwa, jako wymuszonym: k. 772 Mieczysław Loch: stwierdził, że zeznania
złożył jako wymuszone, k. 775 rev. Władysław Frączek pod presją bicia, k. 777 Augustyn Wydrych wymuszone,
przesłuchujący złamali mu nos, k. 778 Augustyn Chlipała wymuszone biciem, k. 781 rev. Władysław Wawro
w obawie bicia, k. 783 rev. Stanisław Dudek wymuszone biciem i k. 786 Alojzy Rozner pod wpływem obawy,
gdyż grożono mu osadzeniem w karcu.

8

AIPN Kr, WSR Kraków, IPN Kr 110/1019 Akta w sprawie przeciwko: Antoni Studnicki, imię ojca: Aleksy, ur.
06.01.1926 r. i inni, oskarżonym o przynależność do organizacji Młodzież Wielkiej Polski przy Stronnictwie
Narodowym, tj. czyn z art. 86 par. 2 kkWP; odpisy dokumentów sprawy sądowej także w: AIPN Warszawa,
WUBP Warszawa, IPN BU 0208/123, Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia wcześniej Sprawa Agenturalnego
Sprawdzenia krypt. „Tajemnica“ nr ew. 185 przeciwko Antoniemu Kubickiemu i innym.
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Dezerter z 14 p.p., który między innymi zeznaje, że ob. Doktór Banaś zamieszkały
w Wadowicach przyjeżdżał do rannych bandytów, lecząc ich, natomiast bardzo często
przyjeżdżał do samego Wądolnego, który był bardzo często chory. Co do powyższego, proszę przesłuchać w/w Błyskawicę, który leży w szpitalu w Krakowie, gdyż nasze
przesłuchanie nie przyniosło więcej materiałów, a to z powodu, że ranny był bardzo
osłabiony. Przy zeznawaniu byli obecni: por. Rychel – chor. Mleczko – Funkcjonariusze
UB Piskorz Władysław, Rzechuła Czesław – Przeniosło Jerzy9.
Zeznania wymuszano także na ujętym pół roku wcześniej, a ciężko chorym
żołnierzu grupy „Błysk-Bunt” Tadeuszu Borgoszu. Kiedy w trakcie śledztwa zorientowano się o jego chorobie, zaczęto zmuszać go do ujawnienia, kto udzielał
mu pomocy lekarskiej w czasie pobytu w oddziale10.
W świetle dostępnych wspomnień, relacji i materiałów archiwalnych jednym
z regularnie stosujących rękoczyny w czasie śledztwa, wydaje się być Franciszek
Krawczyk, m.in. ref. PUBP Wadowice na gminę Zator, później ref. Referatu III
Urzędu i wreszcie zastępca Szefa PUBP w Wadowicach. W swoich wspomnieniach,
tak pisał on o ujęciu Jana Starowicza:
Zabrałem go do osobnego pomieszczenia na przesłuchanie. Opowiedział, że należy
do nielegalnej organizacji, wymienił nazwiska pozostałych członków bandy i zeznał,
w jakich napadach brał udział.
Po opracowaniu planu przystąpiliśmy wraz z dowódcą grupy wojskowej i komendantem posterunku milicji do aresztowania członków tej organizacji.
Sam J. Starowicz tak relacjonował po latach tamto i późniejsze przesłuchania:
Pierwszy raz stłukli mnie jeszcze na Posterunku MO w Zatorze. Bili ubowcy, milicjanci i żołnierze [KBW – przyp. MSC], a kiedy straciłem przytomność wrzucili
mnie na samochód ciężarowy i pod eskortą kilku żołnierzy i funkcjonariuszy powieźli
do Wadowic. Tam bili mnie przez trzy dni, zmuszając do podpisania zeznania. Kiedy
traciłem przytomność, lali mnie wodą i kopali, aż do ocucenia, po czym znowu bili. Kazali mi podpisać to, co napisał śledczy, o ludziach, których w ogóle nie znałem. Później
w Krakowie też mnie bili i na UB i w więzieniu. Moją sprawę połączyli z grupą ludzi,
o których nic nie wiedziałem, a UB twierdziło, że byliśmy „jedną bandą” 11.
9

AIPN Kr, IPN Kr 07/1173 k. 25.

10

M. Siwiec-Cielebon, Przygotowani na najgorsze…, s. 96.

11

Ibidem, s. 95.
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I rzeczywiście, J. Starowicz sądzony był z tzw. grupą Krajowego Oporu Zbrojnego z Zatora, podczas gdy w rzeczywistości był jednym z żołnierzy patrolu „Felusia”, Mieczysława Spuły. Grupa KOZ współpracowała z APwK, ale podlegała
bezpośrednio pod dowództwo batalionu w Wadowicach, a z patrolem Spuły miała
kontakt dosyć luźny.
W dwa lata później tenże F. Krawczyk 1 września 1948 r. podczas przesłuchania
na Posterunku MO w Brzeźnicy pobił zatrzymanego Jan Klimończyka (podejrzewanego o dokonanie napadu rabunkowego z bronią), zachęcając do bicia także funkcjonariuszy MO. Prowadzący postępowanie oficer śledczy WdsF por. Bolesław Pękosz
przyjął jednak, że nie ma dowodów, aby F. Krawczyk kierował się złą wolą i działał
celowo, a jedynie starał się wykryć sprawców przestępstwa, zaś funkcjonariusze MO
bili J. Klimończyka solidaryzując się z funkcjonariuszem UB i postanowieniem z dnia
16 marca 1949 r. zwrócił się do Szefa WUBP o ukaranie F. Krawczyka w trybie dyscyplinarnym. Powyższe ustalenia i wniosek zatwierdził prokurator WPR kpt. Zenon
Grela. Z akt wiadomo, że chorąży F. Krawczyk karę dyscyplinarną odbył12.
W lecie 1946 r. przydzielony został do PUBP w Wadowicach starszy sierżant
Włodzimierz Michta. Wcześniej pełnił służbę w Nowym Sączu, gdzie postrzelił człowieka podczas akademii zorganizowanej przez Ligę Kobiet. Prawdopodobnie usiłowano w ten sposób uchronić go przed odpowiedzialnością. Jednak
na terenie powiatu wadowickiego odnotowano kolejne jego wyczyny, niewiele
mające wspólnego z praworządnością. 19 grudnia 1946 r. podczas wykonywania
czynności służbowych w Zatorze W. Michta wraz z funkcjonariuszami Wacławem
Firą, Kazimierzem Gajdą i Romanem Kaczmarczykiem poszukiwali nielegalnie
przechowywanej centralki telefonicznej. Ponieważ sprzętu tego nie odnaleźli, postanowili przeprowadzić akcję poszukiwania broni i udali się na rewizję do domu
Józefa Gołby. Także tu nic nie znaleźli, ale przesłuchujący Gołbę Michta pobił
go po twarzy, a następnie zabrał na Posterunek MO, gdzie nadal bił go wspólnie
z R. Kaczmarczykiem. Ponieważ Gołba nie przyznał się do posiadania broni, zakazali mu mówić komukolwiek o pobiciu i kazali iść do domu. Powyższy czyn
był tylko jednym z zarzutów postawionych Michcie w raporcie naczelnika WdsF,
sporządzonym przez por. Boksę. Oprócz tego zarzucono mu wyżej wspomniane
postrzelenie człowieka w Nowym Sączu oraz kradzież butów oficerskich, o której
piszę w dalszej części artykułu. Ostatecznie jednak – za brak dyscypliny i niewłaściwe zachowanie – ukarano go tylko 14-dniowym aresztem oraz zwolnieniem
12

AIPN Kr, Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Krakowie (dalej: WPR Kraków), IPN Kr 111/1621, Franciszek
Krawczyk, s. Jana, funkcjonariusz PUBP w Wadowicach, podejrzany o nadużycie władzy i pobicie zatrzymanego Jana Klimończyka (art. 140 par 1 KKWP).
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z pracy w organach UB, natomiast zawnioskowano umorzenie sprawy w WPR.
Z wnioskiem tym zgodził się prokurator, a na mocy amnestii ostatecznie postępowanie umorzył 8 maja 1947 r. krakowski WSR w osobach podpułkowników
Antoniego Łukasika i Juliana Polana-Haraschina oraz majora Franciszka Midury13.
Bicie, zarówno rękami, jak też różnymi przedmiotami, stanowiło jeden z podstawowych „argumentów” przy wydobywaniu zeznań, ale nie jedyny. Stosowano także
metody bardziej wyrafinowane, m.in. rażenie prądem elektrycznym. Można sądzić, że
w pewnym okresie w wadowickim PUBP metoda ta była wręcz standardem podczas
przesłuchań, stosowanym w obecności i przy udziale kierownictwa Urzędu.
Józefa Chlebicka zeznaje, że w dniu 17.VI.1949 została aresztowana przez funkcjonariuszy PUBP Wadowice. W toku przesłuchania zaprzeczyła współpracy z bandą
„Spóły” [tak w oryginale – przyp. MSC], wobec czego jeden z funkcjonariuszy bił ją po
twarzy. Następnie doprowadzono ją do Szefa Urzędu, gdzie obecnych było kilku funkcjonariuszy. Również zaprzeczyła współpracy z bandą, wobec czego rażono ją prądem
elektrycznym, a nawet Szef Urzędu chwycił ją za gardło i począł dusić, ubliżając jej przy
tym. Zmuszono ją również do podpisania dokumentu, co uczynił oficer śledczy Baran.
Władysław Kojm (Koim) zeznaje, że w czasie przesłuchania rażono go prądem
elektrycznym, czego nie mógł już przetrzymać i wyskoczył oknem z zamiarem popełnienia samobójstwa, w wyniku czego złamał sobie rękę i nogę14.
Bito także, szarpano za włosy i rażono prądem Janinę Małecką. Oskarżeni
o te przestępstwa funkcjonariusze, nie ponieśli należnej kary. Po dochodzeniu
prowadzonym przez WdsF na wniosek płka J. Siedleckiego zatwierdzony przez
ministra Stanisława Radkiewicza 21 września 1950 r. ukarano dyscyplinarnie szefa
PUBP por. Józefa Karkoszkę, któremu zarzucano wręcz, że wskazał ze swojej strony
podległym mu pracownikom stosowanie rażenia prądem – jako metodę przymusu
wobec podejrzanych – trzytygodniowym aresztem zwykłym i obniżeniem o jeden
stopień grupy płacowej. Jego zastępca por. Marian Kwaśny oraz oficer śledczy chor.
Adolf Bolek i st. sierż. Franciszek Jamrozik otrzymali po dwa tygodnie aresztu zwykłego z potrąceniem poborów o 50 procent – tylko za czas spędzony w areszcie!
W powyższym postępowaniu ukarano także naczelnika Wydziału WUBP majora Stanisława Wałacha – późniejszego autora słynnych hagiograficznych książek
AIPN Kr, WSR Kraków, IPN Kr 110/1279, Akta w sprawie przeciwko: Włodzimierz Michta, imię ojca: Wojciech, ur. 15-04-1925 r., podejrzanego o to, że jako funkcjonariusz PUBP w Wadowicach postrzelił z broni
służbowej Kazimierza Leśniaka.

13		

14
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wspomnieniowych o działalności AL i UB, całkowicie zakłamujących prawdę – za
to, że będąc w PUBP Wadowice i słysząc od innych o stosowanych metodach oraz
widząc przygotowania do rażenia prądem aresztowanych, swoją bezczynnością dał
wyraz akceptacji tej metody. W tym ostatnim przypadku kara była wręcz symboliczna – 14 dni aresztu domowego – uwzględniając iż jest chory na padaczkę. Ta
ostatnia informacja każe w nowym świetle przyjmować relacje Wałacha, dotyczące
jego bohaterskiej działalności wojennej i powojennej, nakazując solidną weryfikację opisów aktywnego uczestnictwa w akcjach podziemnych oraz bezpieczniackich grach operacyjnych, pod kątem możliwości zdrowotnych bohatera. Chyba,
że padaczka była „potrzebna” dla zminimalizowania odpowiedzialności i wymiaru
kary15. Innych śledczych PUBP Wadowice, którzy także stosowali rażenie prądem
oraz bicie, a których nazwiska przewijają się w materiałach dochodzeń, w ogóle
nie objęto żadnymi aktami oskarżenia.
Bicie i tortury w PUBP w Wadowicach doprowadzały nie tylko do chorób
i obrażeń fizycznych, ale wręcz do śmierci więźniów. Znaczna liczba ujawnionych
przypadków torturowania aresztowanych (w protokołach śledztwa wymienieni
zostali: Stefan Bernaś, N. Kamiński, Stanisław Karcz, Karol Kuligowski, Mieczysław Mędrala, Wincenty Miś, Sylwester Talaga, Paweł Zawiła) oraz informacje
o zgonach aresztantów Władysława Sordyla i Romana Żaka, które przedostały się
do opinii publicznej, zaalarmowały pod koniec 1946 r. i na początku roku 1947
WPR w Krakowie, której szef, ppłk Oskar Karliner zwrócił się 24 grudnia 1946 r.
do WUBP o przeprowadzenie stosownego śledztwa, zaś już 8 stycznia 1947 r. informował o zainteresowaniu sprawą NPW i pisał Podkreślam, że jest to już trzecie
z kolei doniesienie w ciągu jednego miesiąca, o stosowaniu brutalnych, niedozwolonych
metod, w toku śledztwa, w PUBP Wadowice16. W wyniku dochodzenia zostało wykazane, że katowanie było podstawową i regularną formą wydobywania zeznań
w wadowickim Urzędzie. Podczas przesłuchania funkcjonariusza PUBP Jerzego
Dziobka przez oficera śledczego WdsF Józefa Bigaja doszło do następującego dialogu (składnia i pisownia za oryginałem dokumentu):
15

AIPN Katowice, WUSW Katowice, IPN Ka 0228/478, Akta osobowe funkcjonariusza UB Franciszka Jamrozika,
k. 15, Pismo Dyrektora Biura d/s Funkcjonariuszy do Ministra BP. Informacja o ukaraniu zachowała się
w aktach funkcjonariusza niższego szczebla, ale nie w aktach przełożonego. Za to w wojskowych aktach
personalnych S. Wałacha znajduje się orzeczenie z 15 listopada 1957 r., którym Garnizonowa Wojskowa
Komisja Lekarska przy Okręgowej Przychodni Specjalistycznej w Ełku (S. Wałach był wtedy szefem SB
w Białymstoku) uznała, że jest on Zdolny do służby liniowej, rozpoznając u niego tylko Żylaki lewego podudzia
bez upośledzenia sprawności ustroju z par. 37 pkt 9 przepisów zdrowia MON – zob. IPN BU 2174/5583.

16

AIPN Kr, WSR Kraków, IPN Kr 110/2125, Akta w sprawie przeciwko: Stanisław Ziajka, imię ojca: Stanisław,
ur. 15.06.1922 r., i innym podejrzanym o to, że jako funkcjonariusze PUBP Wadowicach nadużywali władzy,
znęcając się fizycznie nad zatrzymanymi, tj. o czyny z art. 140 par. 1 KKWP oraz z art. 286 par. 1 KK – s. 0012.
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Pyt. [anie]: Kto z funkcjonariuszy PUBP Wadowice bije zatrzymanych ludzi
osadzonych w tymczasowym areszcie PUBP Wadowice?
Odp. [owiedź]: Każdy jeden funkcjonariusz PUBP Wadowice wraz z szefem UB
Piechnikiem [Czesławem – przyp. MSC].
Pyt.: Podajcie fakty na szefa Piechnika i poszczególnych funkcjonariuszy PUBP
w Wadowicach biją podejrzanych.
Odp. Szef gdy jest zdenerwowany widziałem kilka razy jak uderzył zatrzymanych
w korytarzach, w celach i na przesłuchiwaniach u poszczególnych referentów, nazwisk
zatrzymanych nie znam ani nie wiem za co ich bił, co do funkcjonariuszy to każdy
referent który przesłuchuje podejrzanych to ich bije, a wartownicy z klucznym biją
zatrzymanych w celach lub na pracy, którą ma podejrzany wyznaczoną przez komendanta bloku Wawro Eugeniusza17.
Ponieważ śledztwo prowadzone przez ówczesnego naczelnika WdsF ppor.
Żydzika ślimaczyło się, ppłk Karliner w kolejnym piśmie z 25 stycznia 1947 r.
przypominał, że o sprawie łamania prawa w PUBP w Wadowicach rozmawiał nie
tylko z szefem WUBP, ale także z ppłkiem J. Siedleckim z MBP, a [- -] Ministerstwo B. P. stanowczo zwalcza brutalne metody śledztwa i najwyższy czas położyć temu
zjawisku w Wadowicach kres. Równocześnie stwierdził, że śmiertelnie pobity [- -]
Roman Żak był przytrzymany przez szereg tygodni bez zgody i wiedzy Prokuratury,
co już samo w sobie jest przestępstwem18.
Większość funkcjonariuszy zaprzeczała stosowaniu tortur przez siebie, ale
wskazywała na kolegów. Pracownicy WdsF usiłowali pomniejszyć odpowiedzialność łamiących prawo funkcjonariuszy z Wadowic oraz liczbę oskarżonych. Ponieważ jednak o niektórych wątkach postępowania poinformowana była Prokuratura
Sądu Okręgowego w Wadowicach (m.in. sprawa śmierci R. Żaka), a przebiegiem
śledztwa zainteresowane było obok NPW także MBP, O. Karliner poinformował
szefa WUBP mjra Jana Olkowskiego, że umorzenie postępowań i ukaranie dyscyplinarne tylko dwóch z objętych dochodzeniem funkcjonariuszy jest niemożliwe i śledztwo musi być doprowadzone do skierowania sprawy na drogę sądową.
Ostatecznie aktami oskarżenia objęto chor. Stanisława Ziajkę, Tadeusza Piskorza,
Wacława Firę, Tadeusza Stypułę, Władysława Bigaja (nie mylić z Józefem z WdsF),
Kazimierza Krawczyka (nie mylić z wcześniej wymienionym Franciszkiem), Stefana Kudłka (któremu zarzucano okradanie aresztowanych) i Józefa Kierpieca.
17

AIPN Kr, IPN Kr 110/2125, Protokół przesłuchania podejrzanego, s. 0024-0026.

18

Ibidem, Pismo Prokuratora WPR, s. 0029.
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Repertuar ich działań był bardzo szeroki. Bili aresztowanych pałkami w stopy
i pięty, bili po całym ciele gumowym bykowcem, bili rękami po twarzy (także
kobiety), wbijano zatrzymanym palce w uszy, kopali i bili rękami po piersiach
i brzuchu. Często przy tym zakładali bitym na twarz maskę gazową, aby nie było
słychać krzyku katowanych.
Były szef PUBP por. Czesław Piechnik tak tłumaczył, minimalizował i usprawiedliwiał stosowanie tortur przez podwładnych:
Ponieważ moi funkcjonariusze byli często w terenie świadkami bicia zatrzymanych przez różne grupy operacyjne WP i KBW, przeto, aby nie usiłowali naśladować,
uprzedzałem ich o ewentualnej odpowiedzialności karnej19.
Zeznanie to stoi w całkowitej sprzeczności z przytoczonym wcześniej zeznaniem
J. Dziobka, ale prowadzący dochodzenie nie wyciągnęli z tego żadnych wniosków ani
konsekwencji. W efekcie postanowieniami WSR z 20 grudnia 1947 r. objęci postępowaniem funkcjonariusze zostali zwolnieni z oskarżenia na mocy amnestii.
Do zabójstw dochodziło także w czasie działań UB w terenie, bowiem funkcjonariusze strzelali z reguły nie tylko do uciekających, ale wręcz, aby zapobiec
nawet możliwości ucieczki ściganego. Klasycznym przykładem jest tu zabójstwo
por. Adam Farona, śmiertelnie postrzelonego na progu rodzinnego domu w Wadowicach przy ul. Karmelickiej-Bocznej, w dniu 19 lipca 1945 r., i w wyniku odniesionych ran zmarłego w wadowickim Szpitalu Powszechnym 5 sierpnia. Postępowanie przeciwko funkcjonariuszom winnym zastrzelenia Farona zostało 21 marca
1946 r. umorzone, wobec stwierdzenia, że [- -] wypełnili swe zadanie, jakie im było
powierzone, [- -] co może sugerować, że nie chodziło o ujęcie Farona, ale raczej jego
ostateczne unieszkodliwienie. Postępowanie to prowadził jedynie referent Sekcji
do spraw Funkcjonariuszy WUBP w Krakowie Stanisław Boksa, prokuratura i sąd
badały tę sprawę dopiero w wolnej Polsce, po 1990 r.20
Jednym z najdłużej działających oddziałów zbrojnego podziemia niepodległościowego na Ziemi Wadowickiej był patrol Mieczysława Spuły „Felusia”, stanowiący
wcześniej jedną z drużyn oddziału partyzanckiego „Burza”-„Mściciel” dowodzonego przez por. Mieczysława Wądolnego „Granita”. „Spuła” oraz towarzyszący mu
wiernie zastępca Kazimierz Kudłacik „Zenit” zamordowani zostali skrytobójczo

19

Ibidem, Protokół przesłuchania świadka, s. 0114.

20

AIPN Kr, WPR Kraków, IPN Kr 111/280, Zabójstwo Adama Farona zam. Wadowice przez nieznanych
funkcjonariuszy UB oraz IPN Kraków, Akta postępowania Ds. F.63/09/Zk.
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16 czerwca 1949 r. przez Kazimierza Kubarka, agenta WUBP w Krakowie (w oddziale używał pseudonimów „Kościuszko” i „Muzykant”, zaś jako informator i agent
UB „Muzykant”, „Iskra”, „Henio” vel „Heniuś” i „Rokowski”)21. Tenże K. Kubarek
usiłował pomóc funkcjonariuszom UB w ujęciu kilku współpracowników i byłych członków oddziału „Spuły”. W tym celu 18 czerwca wysłano funkcjonariusza
PUBP Wadowice sierżanta Franciszka Jamrozika (to ten sam, który karany był
za udział w torturowaniu zatrzymanych z zastosowaniem prądu elektrycznego)
wraz z „Muzykantem” do miejscowości Chełm Wielki, aby ściągnąć w rejon melin
oddziału „Spuły” jednego z dawniejszych żołnierzy oddziału, Franciszka Pałkę vel
Palkę. Chodziło o to, by ująć go, zanim dowie się o śmierci dowódców. W czasie
spotkania Kubarek przedstawił Jamrozika jako nowego żołnierza oddziału, ale
Pałka, być może przeczuwając niebezpieczeństwo, nie chciał wrócić z nimi na teren
powiatu wadowickiego. Podczas drugiego spotkania, do którego doszło 21 czerwca,
po nieskutecznym namawianiu go do „powrotu do oddziału” Jamrozik ujawnił się
jako funkcjonariusz UB i obaj z Kubarkiem chcieli sterroryzować Pałkę pistoletami.
Ten jednak najpierw usiłował odebrać broń Kubarkowi, a następnie podjął próbę
ucieczki, podczas której Jamrozik wystrzelił do niego cały magazynek amunicji.
Pałka zdołał schronić się w mieszkaniu, ale jak się okazało, został ciężko ranny co
najmniej trzema kulami i zmarł. Oficer śledczy WdsF por. Bolesław Pękosz uznał,
że F. Jamrozik [- -] użył broni zgodnie z regulaminem o użyciu broni służbowej [- -]
i postanowił 22 listopada 1949 r. umorzyć postępowanie wobec niego. Podprokurator WPR kpt. Zenon Grela zatwierdził umorzenie oraz nadał mu gryf tajności,
ze względu na opis akcji (chodziło o udział w niej agenta „Muzykanta”)22.
Przykładem bardzo łatwego, wręcz pochopnego używania broni, jest sprawa
postrzelenia w dniu 18 sierpnia 1947 r. Tomasza Kajdasa z Woźnik, dla ujęcia
którego (podejrzany był o drobne przestępstwa kryminalne) wysłano aż czterech
funkcjonariuszy PUBP: Edwarda Borkowicza, Henryka Borzyńskiego, wspomnianego już wyżej F. Jamrozika i Ferdynanda Rzeczyckiego. Przynajmniej niektórzy
z nich (oprócz Jamrozika także Rzeczycki) uczestniczyli również w innych działaniach, skutkujących śmiercią osób, przeciwko którym były wymierzone. Ustalenia
śledztwa w sprawie postrzelenia T. Kajdasa były co najmniej kuriozalne, bowiem
prokurator wojskowy kpt. Edward Jaśko nie tylko uznał, że T. Kajdas podejmu21

O zbrodniczych dokonaniach K. Kubarka pisali także: F. Musiał, Strzelać do „Spuły”, „wSieci Historii” 2014,
nr 8 (15) oraz D. Golik, M. Kasprzycki, Ostatni „leśni” Małopolski. Grupy zbrojne Stanisława Perełki „Dębińskiego”,
„Zeszyty Historyczne WiN-u”, 2015.

22

AIPN Kr, WPR Kraków, IPN Kr 111/1675, Franciszek Jamrozik, s. Franciszka, funkcjonariusz PUBP w Wadowicach
podejrzany o zabójstwo zatrzymanego członka podziemnego oddziału „Spuły” (art. 225 par. 1 KK).
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jąc próbę ucieczki spowodował swoje zranienie, ale także przyjął, że postrzelony
w trakcie pościgu H. Borzyński ranny został wskutek bójki z T. Kajdasem, a nie
od postrzału przez F. Jamrozika, a zatem [- -] użycie broni przez podejrzanych było
zgodne z regulaminem [- -] i 21 grudnia 1947 r. dochodzenie umorzył23.
W powszechnie panującej powojennej biedzie łakomy kąsek dla funkcjonariuszy, często stanowiły depozyty mienia osób zatrzymanych czy aresztowanych.
W 1945 r. łupem funkcjonariuszy PUBP padło wiele mienia ruchomego stanowiącego własność zatrzymanych w aresztach i poddanych postępowaniu rehabilitacyjnemu byłych volksdeutschy. Niestety, w większości przypadków nawet
po otrzymaniu rehabilitacji nie mieli oni szans czy odwagi upomnieć się o swoją
własność. Akta odnotowują tego rodzaju złodziejską aktywność m.in. ppor. Władysława Kormanowskiego (Kurmanowskiego) czy J. Zębatego (Zembatego). Po
zakwestionowaniu mienia Walerii Guzdek, część jej dóbr złożono w pokoju referenta PUBP Józefa Huperta, a korzystając z jego nieobecności wymienieni funkcjonariusze przywłaszczyli sobie elementy garderoby. O dopuszczenie do zaboru
mienia oskarżono co prawda J. Huperta, ale ostatecznie dochodzenie przeciwko
niemu umorzył 11 maja 1951 r. – na długo po zwolnieniu go ze służby jako byłego
żołnierza AK – p.o. podprokurator WPR ppor. Czesław Zbroja, a zatwierdził to
postanowienie p.o. prokuratora mjr K. Napora. Ustaleń wyłączonej do odrębnego
prowadzenia sprawy przeciwko J. Zębatemu i W. Kormanowskiemu nie znamy24.
Pogranicza przestępstw prywatnych i służbowych dotyczyła sprawa przywłaszczenia złożonych w depozycie PUBP przedmiotów pochodzących z tzw. szabru z Ziem Odzyskanych. Przedmioty te, przywiezione przez siedmioro mieszkańców Budzowa, zajęła Brygada Ochrony Skarbowej z Wadowic na stacji kolejowej
w Zembrzycach. Część zajętego mienia stanowiły zboże, kasza i mąka. Zostało
ono rozdane jako deputat żywnościowy funkcjonariuszom PUBP, co w trakcie
dochodzenia prowadzonego przez prokuraturę SO w Wadowicach tłumaczono
głodem i brakiem przydziałów żywności dla funkcjonariuszy oraz grożącym zepsuciem tych produktów, zaś przesłuchiwanym obywatelom, którzy przywieźli je
z ZZ funkcjonariusze UB „zasugerowali” zrzeczenie się go na rzecz pracowników
PUBP. Nie ustalono przy tym, ani kto wydał decyzję o takim zadysponowaniu
depozytem, ani kto z tego „przydziału” skorzystał. Z kolei część dóbr rzeczowych
23

AIPN Kr, WPR Kraków, IPN Kr 111/1080, Franciszek Jamrozik, s. Franciszka, Henryk Borzyński, s. Edmunda,
funkcjonariusze PUBP w Wadowicach, podejrzani o usiłowanie zastrzelenia człowieka (art. 23 par. 1 KK w zw.
z art. 225 par 1 Kk i Aret. 164 KKWP).

24

AIPN Kr, WPR Kraków, IPN Kr 111/1729 Józef Hupert, funkcjonariusz PUBP w Wadowicach podejrzany
o nadużycie władzy i zabór mienia aresztowanej Walerii Guzdek (art. 140 par. 1 KKWP).
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została poszkodowanym zwrócona, dzięki czemu prokurator WPR kpt. E. Jaśko
mógł 28 stycznia 1949 r. wydać postanowienie o nie wszczęciu dochodzenia25.
Także prowadzone akcje w terenie dawały niektórym funkcjonariuszom okazję do dowolnego dysponowania mieniem obywateli, czyli kradzieży czy wręcz
rabunku. Podczas akcji pościgowej w Jastrzębi 11 grudnia 1946 r. za sprawcami
postrzelenia członka PPR, wspomniany już W. Michta wraz z towarzyszącymi
mu milicjantami i żołnierzami weszli przemocą – czyli najzwyczajniej włamali
się – do jednego z domów, gdzie akurat nie było nikogo z mieszkańców. W czasie
czynności wewnątrz domu, które raport naczelnika WdsF określił jako „rewizję”
stróże prawa zrabowali słoninę, pół kilograma kiełbasy, brzytwę, firanki, wełniany
sweter, flaszkę wina, dwie zapalniczki, 1 m materiału, 250 zł gotówki oraz męskie
buty oficerskie, które przywłaszczył sobie sam Michta. Kiedy opuszczali mieszkanie
nadeszła właścicielka, która natychmiast zorientowała się w dokonanej kradzieży
i zaczęła interweniować. Żołnierze oddali jej jedynie słoninę, zaś po interwencji
dowodzącego żołnierzami oficer Michta porzucił buty. Pozostałe rzeczy zabrali
żołnierze UB i KBW, którzy odmaszerowali już wcześniej do Lanckorony26.
Po przełomie październikowym w Polsce zdarzały się przypadki, że poszkodowani lub ich rodziny wnosili do sądów powszechnych o odszkodowanie
czy zadośćuczynienie za doznane krzywdy. W tego typu dokumentach również
znaleźć można świadectwa zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy PUBP
w Wadowicach. Taka sprawą jest wniesiona do ówczesnego Sądu Wojewódzkiego
w Krakowie sprawa o dawnej sygnaturze II C 360/59 – Maria Hujda i jej dzieci
(małoletni wtedy: Franciszka Mazur, Janina Mazur, Zofia Mazur i Marian Mazur)
przeciwko KWMO w Krakowie o odszkodowanie i rentę. Franciszek Mazur, pierwszy mąż powódki, zmarł w wyniku obrażeń doznanych podczas śledztwa w PUBP
w Wadowicach. Aresztowany został jesienią 1950 r. bezprawnie – bez sankcji – za
drobny komentarz dotyczący Józefa Stalina. Wypuszczony wiosną 1951 r. w stanie
wycieńczenia i z krwotokami z narządów wewnętrznych, dotarł do domu w Zawoi,
skąd 24 kwietnia został przewieziony do szpitala w Makowie Podhalańskim, gdzie
mimo intensywnej pomocy medycznej (m.in. transfuzji krwi) zmarł 26 kwietnia.
Stwierdzono u niego odbicie nerek i obrażenia innych narządów wewnętrznych
– jak określono w powództwie
25

AIPN Kr, WPR Kraków, IPN Kr 111/1394, Przywłaszczenie przedmiotów pochodzących z szabru, zajętych
przez Brygadę Ochrony Skarbowej w Budzowie pow. Wadowice, przez nieznanych funkcjonariuszy PUBP
w Wadowicach.

26

AIPN Kr, WSR Kraków, IPN Kr 110/1279, Akta w sprawie przeciwko: Włodzimierz Michta, imię ojca:
Wojciech, ur. 15.04.1925 r., podejrzanego o to, że jako funkcjonariusz PUBP w Wadowicach postrzelił z
broni służbowej Kazimierza Leśniaka, s. 0011-0030.
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wywołane biciem, kopaniem i znęcaniem się fizycznym nad więźniem przez
b. pracowników UB27.
Mimo, że zmuszony był do podpisania oświadczenia o zachowaniu tajemnicy
na temat pobytu w PUBP, ale według akt
zmasakrowanie go miało takie rozmiary, że ukryć się oczywiście nie dało28.
Prowadzenie tej sprawy przez SWoj. w Krakowie jest symptomatyczne dla
epoki, w której, po przesileniu się kryzysu władzy komunistycznej z lat 1956-57,
wszystko wracało już do „normy”. Oprócz generalnego zakwestionowania powództwa, reprezentujący KWMO radcy prawni użyli wszelkich dostępnych kruczków
prawnych, aby postępowanie utrudnić i przeciągnąć, przy czym regularnie nie
stawiali się na rozprawach, wnosząc o rozpatrzenie sprawy w ich nieobecności,
jako oczywistej. Sąd powolnością swoich działań zdawał się w pełni ten stan rzeczy
akceptować. W archiwum KWMO nie odnaleziono także akt sprawy prowadzonej
przez PUBP w Wadowicach (informację o tym do sądu podpisał ppłk S. Wałach),
wobec tego jedynymi dokumentami powództwa była karta informacyjna ze szpitala w Makowie oraz zeznania świadków. Usiłowano sugerować, że wyniszczenie
organizmu F. Mazura nastąpiło wskutek długotrwałej choroby wrzodowej, a nie
działania funkcjonariuszy, jednak dr Janusz Erben z Zawoi leczący Mazura wykluczył taką ewentualność. Mimo bezspornego stanu faktycznego – sprawa została
23 listopada 1961 r. zawieszona i umarła śmiercią naturalną, zaś poszkodowani
nigdy nie doczekali się sprawiedliwości29.
Trudno jednoznacznie wnioskować, jakie były przyczyny brutalności funkcjonariuszy UB w Wadowicach. Niewątpliwie jedną z nich był dobór pracowników – ich poziom etyczny i intelektualny. Zarówno grupa jarosławska, jak też
przybyli później chrzanowiacy rekrutowali się w znaczącej większości z nizin
społecznych, marginesu czy też lumpenproletariatu, co zresztą jest oczywiste
w kontekście rewolucyjnej ideologii, do której inteligencja lgnęła raczej wyjątkowo, a i to nie do aparatu represji. Na standardy zachowań wpływ miały także
wzorce sowieckie – a żołnierze Armii Czerwonej często, zwłaszcza w początkowym okresie 1945 r. traktowali Wadowice i okolicę na zachód od rzeki Skawy –
27

AIPN Kr, Dawny Sąd Wojewódzki w Krakowie sygn. II C 360/59, IPN Kr 4/210, Maria Hujda i jej dzieci
przeciwko KWMO w Krakowie o odszkodowanie i rentę. Pozew, k. 3-4.

28

Ibidem.

29

Ibidem, k. 99, Postanowienie o zawieszeniu sprawy.
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zatem ziemie w czasie okupacji włączone do III Rzeszy, nie jako teren wyzwolony,
ale wręcz podbity.
Na inny ciekawy aspekt zwrócił uwagę podczas konferencji szczecińskiej prokurator Przemysław Piątek, proponując definicję przestępstwa śledczego. W świetle
wyróżnionych przez niego czterech czynników (1. podmiot – sprawca, 2. czynność
– dowodowa lub operacyjna, 3. cel przestępstwa – wydobycie i 4. sposób działania – tortury) konstytuujących ową definicję, większość opisanych w niniejszym
rozdziale czynów nosiła niewątpliwie charakter przestępstw śledczych. Zarazem
należałoby się zastanowić, czy wobec powszechności stosowania wobec przesłuchiwanych i zatrzymanych przymusu fizycznego w różnych formach, generalnie
działania PUBP w Wadowicach nie stanowiły in gremio przestępstwa śledczego.

5. Przestępstwa „prywatne”
- popełnione poza działaniami służbowymi
Przestępstwa popełnione poza służbą miały nierzadko służbowy parawan.
Przykładem może być tutaj zatrzymanie i przetrzymanie w areszcie w dniach 18-25
grudnia 1946 r., radnego PRN, działacza SD i podstarszego cechu rzemieślniczego,
ale przede wszystkim właściciela kilkumieszkaniowego domu mieszkalnego, Mikołaja Glanowskiego. Ponieważ w jego kamienicy zamieszkiwały rodziny funkcjonariuszy MO i UB, które nie miały przydziałów na mieszkanie, usiłowano wymusić
na nim akceptację powyższego stanu rzeczy, za pomocą aresztowania i zastraszenia, oskarżając go o wystąpienia antypaństwowe. Mimo zwolnienia Glanowskiego
z aresztu, jego skarga do WPR na postępowanie UB i MO nie została uwzględniona,
a rodziny funkcjonariuszy pozostały w zajmowanych lokalach. Prokurator wojskowy mjr Jan Unterweiser 30 lipca 1947 r. uznał, że [- -] organa bezpieczeństwa nie
przekroczyły swej władzy [- -] i postanowił nie wszczynać postępowania30.
Jednym z poważnych problemów był stosunek do mienia obywateli poddawanych czynnościom śledczym czy też zdeponowanego w wyniku prowadzonych działań w PUBP oraz osiąganie przez funkcjonariuszy korzyści majątkowych wskutek nie
prowadzenia czynności czy ich uniemożliwiania. Jednym z przykładów jest „ochrona”
nielegalnej garbarni prowadzonej przez mieszkającego w Tarnawie Dolnej Stanisława
Talagę, przez funkcjonariuszy PUBP w Wadowicach Mieczysława Szczerkowskiego
30
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AIPN Kr, WPR Kraków, IPN Kr 111/651, Funkcjonariusze Komendy Powiatowej MO i PUBP w Wadowicach
podejrzani o przekroczenie władzy w związku z bezprawnym zatrzymaniem Mikołaja Glanowskiego zam.
Wadowice pod zarzutem rzekomego popełnienia przestępstwa politycznego.

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

i Jana Zembatego (Zębatego), którzy za poczęstunki i pieniądze chronili niektórych
mieszkańców Zembrzyc i Tarnawy uprawiających garbarstwo bez zezwolenia, przed
odpowiedzialnością karną. 28 września 1945 r. uniemożliwili oni konfiskatę wyprawionych skór przez funkcjonariuszy MO z Suchej. Mało skuteczne dochodzenie
przeciwko tym funkcjonariuszom prowadzono aż do wiosny 1947 r., ustalając ostatecznie, że J. Zembaty został ze służby w organach zwolniony, zaś M. Szczerkowski
jest funkcjonariuszem PUBP Limanowa. Wobec powyższego prokurator wojskowy
kpt. J. Unterweiser umorzył 14 czerwca 1947 r. postępowanie ze względu na upływ
czasu, który [- -] uniemożliwia przeprowadzenie szczegółowych dochodzeń31.
Mimo wyczerpującej służby oraz prawie stałego stanu gotowości bojowej
funkcjonariusze prowadzili także ożywione życie towarzyskie. Także w tych okolicznościach dochodziło do wielu przekroczeń prawa, zwłaszcza, że z reguły wszelakim imprezom towarzyszyła konsumpcja alkoholu i to w znacznych ilościach.
W efekcie nawet uczestnictwo w lokalnych uroczystościach patriotycznych czy
religijnych (sic!) mogło skończyć się tragicznie. Przykładem takiego zdarzenia
jest grupowy wyjazd funkcjonariuszy wadowickiego PUBP na uroczystości odpustowe do Żarek w sąsiednim powiecie chrzanowskim, skąd pochodził kierownik PUBP, por. Władysław Kosowski. Mimo trwającego w wadowickiem ostrego
pogotowia w dniu 9 maja 1946 r. zabrał on grupę podległych funkcjonariuszy
i kilku przydzielonych żołnierzy KBW i udał się do rodzinnej wsi na imprezy towarzyszące obchodom rocznicy zwycięstwa nad Niemcami, ale przede wszystkim
parafialnemu odpustowi. Tam wszyscy zjedli posiłek obficie zakropiony wódką
i samogonem, po czym nie bacząc na tłumy ludzi we wsi i na przyległych łąkach,
urządzili strzelaninę, a nawet rzucali granaty, jak później tłumaczyli, dla uczczenia dnia zwycięstwa, ale także z racji odpustowej tradycji. Następnie cześć z nich
z W. Kosowskim udała się na zabawę urządzaną przez miejscowe koło ZWM,
gdzie szef wywołał awanturę usiłując zmusić obsługę do wpuszczenia całej ekipy
bez opłat za wstęp. Po kolejnej strzelaninie awantura ta przeniosła się do jednego
z domów prywatnych, który zdemolowali. W międzyczasie do wsi dotarli funkcjonariusze PUBP w Chrzanowie, którzy próbowali uspokoić awanturników, ale ci po
raz kolejny zaczęli strzelać. W wymianie ognia zabity został jeden z funkcjonariuszy z Wadowic i ranionych trzech żołnierzy. Chociaż sprawa stała się tak głośna,
że interweniowało MBP, jednak ostatecznie naczelnik WdsF MBP mjr J. Siedlecki
wnioskował do ministra o niekierowanie sprawy do sądu, a jedynie o zwolnienie
31

AIPN Kr, WPR Kraków, IPN Kr 111/743, Mieczysław Szczerkowski, Jan Zembaty, funkcjonariusze PUBP
w Wadowicach, podejrzani o przekroczenie władzy na skutek udaremnienia funkcjonariuszowi MO
dokonania rewizji w domu Stanisława Talagi w Tarnawie Dolnej (art. 286 par. 1 KK).
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W. Kosowskiego z aparatu bezpieczeństwa i „biorąc pod uwagę zasługi w/w położone w walce o Polskę Demokratyczną” o uznanie czasu jego pobytu w areszcie
za karę wystarczającą. Propozycję tą zatwierdził 27 listopada 1946 r. wiceminister
Mieczysław Mietkowski, a postanowienie o umorzeniu sprawy podpisał 6 maja
1947 r. zastępca prokuratora WPR w Krakowie, mjr Piotr Smolnicki32. Już trzy
miesiące później W. Kosowski uzyskał rekomendację KW PPR w Krakowie do
organów MO i podjął pracę jako kierownik Wydziału Śledczego KM MO w Krakowie, następnie jako zastępca komendanta powiatowego w Bytomiu, komendant
powiatowy w Tarnowskich Górach, aby w dwa lata później objąć stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego MO w Poznaniu. Z tego ostatniego stanowiska
został zwolniony w 1953 r. za stosowanie i akceptowanie niedozwolonych metod
śledczych – tzw. konwejera, czyli przesłuchania ciągłego33.
Innego, znacznie bardziej odrażającego przestępstwa, dopuścił się plut. Tadeusz Petek, żonaty i ojciec pięciorga dzieci, który wieczorem 12 lipca 1946 r. zgwałcił
ułomną fizycznie i upośledzoną umysłowo mieszkankę Andrychowa. W śledztwie
jako okoliczność łagodzącą podawał, że był pod wpływem alkoholu, a owa kobieta sama mu się narzucała. Jak ustalono w czasie dochodzenia, pod wpływem
alkoholu bywał często, natomiast grupa operacyjna, do której należał, stacjonowała w Andrychowie od ponad dwóch tygodni. Mając prawie codzienny kontakt
z późniejszą ofiarą (kupował od niej w trafice gazety i papierosy) musiał widzieć
jej ułomność fizyczną i zdawać sobie sprawę z upośledzenia. Aresztowano go tylko dlatego, że śledztwo wszczęła Prokuratura Sądu Okręgowego w Wadowicach,
która sprawę przekazała do WUBP dopiero po oficjalnym ustaleniu, iż sprawcą
jest funkcjonariusz PUBP. Ostatecznie jednak T. Petek uniknął odpowiedzialności,
gdyż prowadzący jego sprawę oficer śledczy WPR kpt. Z. Grela uznał, iż za czyn ten
sprawcy wymierzono, by karę poniżej pięciu lat więzienia i zawnioskował o umorzenie postępowania na mocy amnestii. Wniosek ten podpisał wiceprokurator
mjr P. Smolnicki, zaś WSR w Krakowie w osobach podpułkowników Władysława
Stasicy i Juliana Polana-Haraschina oraz majora Stanisława Hollitschera przychylił
się do niego, uznając, że:
Petkowi nie wymierzonoby kary powyżej dwóch lat więzienia34.
32

AIPN Kr, WPR Kraków, IPN Kr 111/344 Tadeusz (powinno być: Władysław – przyp. MSC) Kosowski,
s. Franciszka, szef PUBP w Wadowicach i Stanisław Szafran, funkcjonariusz tegoż Urzędu (błędnie funkcjonariusz PUBP Chrzanów – przyp. MSC) podejrzani o wywołanie awantury zakończonej śmiercią
człowieka i o nieuprawnione użycie broni (art. 170 KKWP).

33

AIPN Warszawa, IPN BU 0698/1709, Akta osobowe funkcjonariusza UB Władysława Kosowskiego,
s. Franciszka.

34

AIPN Kr, WPR Kraków, IPN Kr 110/1898, Akta w sprawie przeciwko: Tadeusz Petek, imię ojca: Józef,
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Powyższa sprawa jest jedną z wielu, w których dochodzenie prowadzone było
tylko dlatego, iż rozpoczęła je Prokuratura SO, a zatem organ spoza formalnego
politycznego systemu bezpieczeństwa.
Niewątpliwie jednak najbardziej spektakularną zbrodnią funkcjonariuszy
PUBP z Wadowic – jeżeli w ogóle można stosować jakąś gradację dla zjawiska
notorycznego nadużywania i przekraczania prawa – było zabójstwo dokonane
przez Tadeusz Migasa, przy współudziale Romana Pustelnika i Ferdynanda Rzeczyckiego, na osobie Andrzeja Jazowskiego, opiekuna grupy studentów UJ jadących
na obóz narciarski do Szczyrku. Do całej sekwencji zdarzeń skutkujących śmiercią
A. Jazowskiego doszło 1 lutego 1948 r. w pociągu jadącym z Krakowa do Bielska
na odcinku pomiędzy stacjami Wadowice i Andrychów przy torze kolejowym
w miejscowości Chocznia, gdzie ostatecznie dokonano morderstwa. Grupa funkcjonariuszy PUBP, wcześniej już pijąca alkohol w budynku Urzędu oraz na stacji
PKP w Wadowicach, postanowiła udać się na zabawę ludową do Andrychowa.
Ponieważ pociąg z Krakowa do Bielska, którym chcieli jechać, był przepełniony,
zerwali nalepki informujące o zarezerwowaniu trzech wagonów dla uczestników
obozu narciarskiego Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i postanowili siłą wejść do tych wagonów. Kiedy jeden z opiekunów grupy
– mgr Andrzej Jazowski – zwrócił im uwagę na niestosowność takiego zachowania
oraz fakt, że pijani hańbią mundur WP, najpierw, jeszcze w Wadowicach wylegitymowali go i ubliżali mu, a następnie w pociągu kilku z nich wszczęło awanturę, zakończoną zatrzymaniem pociągu za przystankiem w Choczni za pomocą hamulca
bezpieczeństwa oraz wypchnięciem z wagonu A. Jazowskiego i zastrzeleniem go
przy torowisku. Po dokonaniu zabójstwa sprawcy udali się na zabawę, gdzie umyli
ręce, oczyścili zakrwawioną odzież i po telefonicznym poinformowaniu zastępcy
szefa Urzędu o zdarzeniu, sugerując, że zastrzelili podejrzanego bandytę w trakcie
pościgu, bawili się spokojnie do samego rana. Na dodatek jeden z milicjantów pilnujących zwłok przy torze w Choczni do czasu ich zabrania na sekcję do Wadowic,
skradł z ręki A. Jazowskiego zegarek. Pierwsze czynności śledcze w tej sprawie prowadził oficer śledczy PUBP w Wadowicach Stanisław Stefan, który był świadkiem
wydarzeń, gdyż także jechał na zabawę do Andrychowa, a który, mimo iż był starszy stopniem (ówcześnie sierżant) w żaden sposób nie starał się zapobiec tak tragicznemu rozwojowi wydarzeń. Utrwalone w protokołach zadawane przez niego
pytania są wyraźnym dowodem sugerowania linii obrony oskarżonych. Ustalono

ur. 20-11-1912 r., podejrzanego o to, że jako funkcjonariusz PUBP w Wadowicach dopuścił się gwałtu, tj.
czyn z art. 204 par. 1 kodeksu karnego.
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także fałszywe zeznania świadków35. Być może całą sprawę udałoby się wyciszyć,
o czym świadczą pierwsze czynności podjęte prze PUBP i PKMO i udokumentowane notatkami oraz protokołami zachowanie wykonujących je funkcjonariuszy,
ale uczestnicy obozu narciarskiego złożyli w Bielsku zawiadomienie o zdarzeniu
i zaginięciu A. Jazowskiego. W efekcie sprawa przekroczyła nie tylko granice powiatu, ale i województwa, bowiem Bielsko należało już do sąsiedniego woj. śląsko-dąbrowskiego. Jak odnotowano w dokumentacji śledztwa sprawa ta zbulwersowała szerokie grupy społeczeństwa woj. krakowskiego. W efekcie śledztwo przejął
WdsF krakowskiego WUBP, a kierował nim wojskowy prokurator rejonowy kpt.
Julian Turski (właść. Jehuda Rumpler). Przebieg śledztwa i jego ustalenia badali
prokuratorzy Wydziału Nadzoru Prokuratorskiego nad Śledztwami w Sprawach
Szczególnych NPW. Wobec bezdyskusyjnej winy funkcjonariuszy szef tego Wydziału, mjr dr M. Lityński zasugerował dalszy tok postępowania:
proszę o zakończenie śledztwa w tej sprawie, sporządzenie aktu oskarżenia i skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Z uwagi na zawiłość sprawy proszę
wnosić o jej rozpatrzenie w trybie postępowania zwykłego, przy czym rozprawa sądowa
winna odbyć się bez udziału prasy i możliwie bez udziału publiczności36.
Wyrokiem krakowskiego WSR T. Migas skazany został na karę śmierci, którą
Prezydent Bolesław Bierut zamienił w drodze łaski na karę dożywotniego więzienia. Po zmniejszeniu wysokości wyroku w drodze amnestii, warunkowo opuścił
zakład karny 9 września 1954 r., a zatem po sześciu latach pozbawienia wolności.
Wiadomo, że później starał się o zatarcie wyroku oraz przywrócenie praw obywatelskich, jednak jeszcze 5 marca 1969 r. Sąd Wojewódzki w Krakowie uznał,
że nie zachodzą warunki do przywrócenia mu praw obywatelskich. Ferdynanda
Rzeczyckiego skazano na dożywocie, zaś Romana Pustelnika na lat 5, przy wykorzystaniu wszystkich możliwości jak najłagodniejszego ich potraktowania. Ostatecznie Pustelnik opuścił więzienie warunkowo 24 stycznia 1951 r., zaś Rzeczycki
także warunkowo w dniu 24 marca 1954 r. Brak jest informacji o ich traktowaniu
35

AIPN Kr, WSR Kraków, IPN Kr 110/2406, Akta w sprawie przeciwko: Tadeusz Migas, imię ojca: Jan, ur. 16-011926 r. i innym, oskarżonym o to, że jako funkcjonariusze PUBP w Wadowicach, znieważyli uczestników kursu
narciarskiego ze Studium Wychowania Fizycznego UJ w pociągu na linii Wadowice – Andrychów, zabójstwo
interweniującego kierownika pociągu (błędnie! – przyp. MSC) oraz pomoc w dokonaniu przestępstwa,
tj. o czyny z art. 170KKWPz art. 225 par. 1 KK oraz z art. 28 KKWP w związku z art. 224 par. 1. AIPN Kr, WPR
Kraków, IPN Kr 111/1236, Tadeusz Migas, Roman Pustelnik, funkcjonariusze PUBP w Wadowicach oskarżeni
o zhańbienie munduru żołnierskiego przez znieważenie grupy studentów i zamordowanie opiekuna grupy
studenckiej mgra Andrzeja Jazowskiego.

36

AIPN Kr, IPN Kr, 111/1236, s. 0011.
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w więzieniu oraz losach po zakończeniu kary. W świetle dostępnych materiałów
i ustaleń w porównaniu z zaprezentowanymi wyżej przypadkami było to jedyne
przestępstwo funkcjonariuszy PUBP Wadowice, za które rzeczywiście wymierzono
i wyegzekwowano jakiekolwiek realne kary.

6. Próby prowokacji, skrytobójstwa i ślady
działania tzw. oddziałów pozorowanych
Jedną z niewyjaśnionych spraw jest uprowadzenie i zabójstwo kierownika
szkoły powszechnej w Jaszczurowej, działacza konspiracji z okresu okupacji hitlerowskiej, majora Władysława Wiśniowskiego „Krok”, „Zych”, przypisywane oddziałowi „Burza” – „Mściciel” por. Mieczysława Wądolnego „Granita”. Zabrany został
16 października 1946 r. z mieszkania przy szkole przez umundurowanych ludzi,
o których wszyscy świadkowie zeznali, że byli to żołnierze UB i KBW z grupy
operacyjnej stacjonującej w pobliskim dworze w Jaszczurowej. Jego ciało znaleziono wiosną 1948 r. kilka kilometrów od Jaszczurowej, a zabójstwo przypisało UB
podziemiu. Sprawa ta budzi jednak wiele wątpliwości ze względu na okupacyjne
konspiracyjne powiązania Wiśniowskiego z Wądolnym, a także brak śladu jakichkolwiek czynności śledczych ze strony PUBP po zgłoszeniu przez żonę Wiśniowskiego jego uprowadzenia. Zastępca prokuratora WPR mjr Smolnicki umorzył
dochodzenie w sprawie uprowadzenia Wiśniowskiego [- -] przeciwko uzbrojonym
sprawcom podającym się za władzę bezpieczeństwa w dniu 12 kwietnia 1947 r.37
Dalszego badania wymaga sprawa zastrzelenia 26 grudnia 1946 r. pracownika wadowickiego WKR, chor. Ludwika Sadzikowskiego, jako że był to dawny
dowódca Wądolnego z BCh i jego znajomy, zaś zabójstwa dokonał Ignacy Sikora
„Prawy”, o którym wiadomo obecnie, że był agentem PUBP albo nawet WUBP.
W sprawie zastrzelenia w dniu 18 czerwca 1947 r. ujawnionego zwierzchnika
oddziałów APwK w wadowickiem, kpt. Feliksa Kwarciaka („Staszek”, „Siwy”), wiadomo dzisiaj, że oprócz przyznającego się po latach do tego czynu funkcjonariusza
PUBP Eugeniusza Wawry, jednym z zabójców był Zdzisław Tarasek, także były
pracownik PUBP, parający się działalnością bandycką i używany w latach 1946-47
do rozpracowywania oddziałów podziemia38. To tylko niektóre przykłady działań

37

AIPN Kr, WPR Kraków, IPN Kr, 111/632, Uprowadzenie kierownika szkoły w Jaszczurowej pow. Wadowice
Władysława Wiśniowskiego przez nieznanych sprawców (art. 248 KK).

38

M. Siwiec-Cielebon, Przygotowani na najgorsze…, s. 67.
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podjętych na Ziemi Wadowickiej na pewno lub prawdopodobnie z inspiracji UB,
a skutkujących popełnieniem przestępstw i zbrodni.

7. Podsumowanie – bez możliwości podsumowania
Opisane powyżej naruszenia prawa nie były odosobnionymi przypadkami, ale
stałym, nawet jeżeli w pewien sposób marginalnym, elementem życia codziennego
powojennej Polski. W obecnym stanie badań niemożliwe jest jeszcze ani sumaryczne ujęcie wszystkich zasygnalizowanych tutaj zdarzeń i zjawisk, ani ocenienie
pełnej skali bezprawnych działań funkcjonariuszy powołanych do przestrzegania i zapewnienia bezpieczeństwa i porządku prawnego. Podobnie nie uda się
obecnie, a prawdopodobnie niestety nigdy, wyjaśnienie wielu zbrodni dokonanych niewątpliwie w interesie organów BP i władzy ludowej, ale zrealizowanych
skrytobójczo czy też przez oddziały prowokacyjne. W ocenie autora niniejszego
artykułu zebrana obecnie wiedza stanowi jedynie tzw. wierzchołek góry lodowej.
Niemniej jednak poprzez zaprezentowany przekrój przestępstw obrazuje szeroką
skalę bezprawia aparatu UB, a poprzez wiedzę o bardzo permisywistycznym traktowaniu tego zjawiska przez organy wymiaru sprawiedliwości pokazuje prawdę
o niegodziwości i głębokim antyhumanitaryzmie tzw. władzy ludowej, która bez
skrupułów korzystała ze służby nawet najprymitywniejszego elementu ludzkiego,
pozostawiając mu duży margines bezkarności. Czymże innym jak nie przykładami
instytucjonalnego bezprawia jest regularne „załatwianie” czy raczej tuszowanie
spraw poprzez przenoszenie funkcjonariuszy-sprawców przestępstw do innych
jednostek, a także podejmowanie decyzji o ukaraniu w ramach aparatu, w postępowaniu dyscyplinarnym, a nie na drodze sądowej. W przytoczonych sprawach
skupia się jak w soczewce szerokie spektrum patologii resortowej, którą można uznać zarówno za strukturalną, jak i personalną, a także hipokryzja i obłuda
resortu w traktowaniu tych zjawisk, przysłaniana propagandowymi frazesami
i sloganowymi hasłami.
Bez wątpienia do znacznej, ogólnej dehumanizacji polskiego społeczeństwa przyczyniły się wcześniejsze doświadczenia wojenne, jednak lata powojenne w sposób oczywisty nie tylko nie sprzyjały przywróceniu właściwych
norm współżycia społecznego i prawnych, ale wręcz niektóre patologie pogłębiły. Biorąc pod uwagę, że w omawianym okresie przez wadowicki PUBP
przewinęło się co najmniej ponad 100 funkcjonariuszy, liczba wymienionych
w artykule nazwisk sprawców pokazuje, że przynajmniej co 10. z nich popeł160
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nił, a często wielokrotnie popełniał przestępstwa, przy czym jeszcze raz podkreślić należy, że znamy tylko pewną część dokonanych przez nich naruszeń
prawa. Istotnym pozostaje pytanie, na ile winny temu był system polityczno-administracyjny szeroko wykorzystujący ową patologiczną sytuację, na ile zaś
decydował o tym omamiony poczuciem władzy, okradziony z wartości i częściowo
zdegenerowany czynnik ludzki?
(Tekst jest rozszerzoną wersją referatu przedstawionego na konferencji poświęconej
przestępczości funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, zorganizowanej
przez Oddział IPN w Szczecinie w 2014 r.)
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Summary
Crimes of the officers of the Office of Security on Wadowice Land
in the years between 1945 – 1950.
Research overview and preliminary outline of the issue.
The District Office of Public Security in Wadowice was one of the most important institutions of the new political power in Poland between 1945-1956 in
the district of Wadowice. Although it was supposed to uphold public order and
security of citizens, its officers committed a number of criminal offenses, from
minor, such as theft or battery, to the strongest, such as rape or murder. Some of
these crimes stemmed directly from the tasks and the nature of the service of
a totalitarian regime, others were committed by the officers offstage, for personal
gain, or even out of pure sense of impunity. During the first five years of the District
Office at least 100 officers served and at least 10 percent of them committed one
offense, but among these, some committed more than one. This indicates a defect
in the process of staff recruitment and a prevalence of political criteria over substantive criteria in the process of workers selection for Office of Security. With
a large rotation of Security Office personnel, such a selection system negatively
affected its quality, and the lack of control and lack of punishment, sometimes
even consent to illegal actions, caused the exposure of the worst tendencies and
characteristic traits in the officers.
Keywords: Office of Public Security, Office of Security officers, criminal offenses, Wadowice Land
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Wiktor Węglewicz

Zarys dziejów obozu
dla jeńców w Wadowicach
w latach 1918 – 1921
Lata 1918-1921 zaznaczyły się w historii Polski walkami o obronę świeżo
uzyskanej niepodległości. Na skutek wojen, prowadzonych od listopada 1918 r. do
marca 1921 r., do polskiej niewoli trafiły setki żołnierzy wrogich armii1; równocześnie na terenie opanowanym przez Wojsko Polskie internowano2 wiele osób, które
niosły zagrożenie dla młodej niepodległości państwa polskiego. Ludzie ci musieli
zostać odizolowani i temu celowi służyła sieć obozów jenieckich powstająca od
listopada 1918 r. Jednym z jej elementów był obóz w Wadowicach.
Obóz jeniecki w Wadowicach, istniejący w latach 1918-1921, jak do tej pory nie
doczekał się szerszego opracowania. Wiadomości o nim rozproszone są w książkach badaczy takich jak: Zbigniew Karpus3, Lech Wyszczelski4, Ihor Sribniak5 czy
Gennadij Matwiejew6. Z. Karpus opublikował również bardzo cenny raport dowódcy obozu, ppłk. Mieczysława Polkowskiego z 25 listopada 1920 r., przynoszący
wiele informacji dotyczących funkcjonowania obiektu jesienią 1920 r.7 Niniejszy
artykuł ma więc za zadanie zarysować historię obozu i przedstawić najważniejsze problemy z jego działalności, takie jak: określenie poszczególnych grup tu
więzionych, liczebność oraz jej zmiany, warunki materialne, wyżywienie jeńców
i internowanych, sprawy sanitarne, epidemie oraz życie kulturalne.
1

Jeniec wojenny – według definicji Departamentu I Ministerstwa Spraw Wojskowych z 1919 r. pod tym pojęciem
rozumie się oficerów, urzędników i żołnierzy wojsk nieprzyjacielskich, którzy w walce lub na skutek działań wojennych,
lub wreszcie na skutek dobrowolnej dezercji z szeregów nieprzyjacielskich dostali się w ręce wojsk polskich.

2

Internowany – według definicji Departamentu I Ministerstwa Spraw Wojskowych z 1919 r. pod tym pojęciem
rozumie się osoby cywilne, obywateli polskich lub obcych, którzy z jakiegokolwiek powodu aresztowani zostali na
terenie wojennym przez władze wojskowe.

3

Z. Karpus, Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy w Polsce 1918-1924, Toruń 1997.

4

L. Wyszczelski, Jeńcy wojny polsko- rosyjskiej 1919-1920, Warszawa 2014.

5

І.В. Срібняк, Обеззброєна, але нескорена: інтернована Армія УНР у таборах Польщі і Румунії (1921-1924 рр.),
Київ 1997.

6

Г.Ф.Матвеев, В.С.Матвеева, Польский плен, Москва 2011.

7

Z. Karpus, Obóz jeńców bolszewickich i internowanych ukraińskich w Wadowicach. Raport z listopada 1920 r.,
„Wojskowy Przegląd Historyczny”, r. 39, nr 4, 1994, s. 158-165.
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Polski obóz jeniecki nie powstawał „na surowym korzeniu” – miał on bowiem
swoich poprzedników. Były nimi obozy austriackie funkcjonujące w latach 1915
– 1918. Już od początku wojny w monarchii austro-węgierskiej borykano się z problemem ogromnej liczby jeńców, którzy trafili do niewoli (w grudniu 1914 r. było
to ponad 200 000 ludzi). Dlatego też wiosną 1915 r. postanowiono utworzyć stałe
obozy, by pomieścić wciąż rosnącą rzeszę jeńców wojennych (którymi byli przede
wszystkim Rosjanie z frontu wschodniego, ale także Serbowie, po przystąpieniu
do walk wiosną 1915 r. Włosi, a od 1916 r. Rumuni). Na terenie Galicji obozy takie
powstały w Wadowicach, Dąbiu pod Krakowem, Łańcucie oraz Pikulicach8.
Na temat wadowickich obozów w latach 1915-1918 r. nie zachowało się wiele
informacji. Wiadomo, iż w tym mieście istniały trzy takie obiekty: K.u.K Kriegsgefangenen Lager nr I Wadowice, K.u.K Kriegsgefangenen Lager nr II Wadowice
(Klecza Dolna) oraz istniejący jedynie na początku I wojny światowej mały obóz,
zlokalizowany za dawnymi koszarami kawalerii9. O ostatnim z wymienionych
nie da się w zasadzie nic konkretnego powiedzieć. K.u.K Kriegsgefangenen Lager nr I został utworzony najprawdopodobniej wiosną 1915 r. i funkcjonował do
listopada 1918 r. Znajdował się on na polach za szpitalem wojskowym10. Początkowo na zamieszkanie przeznaczono namioty, w późniejszym czasie zastąpione
przez kilkanaście baraków, w części murowanych. Oprócz nich zbudowane zostały
również kuchnia, pralnia mechaniczna, szpital jeniecki obliczony na kilkadziesiąt
łóżek. Należy również dodać, iż obóz był skanalizowany i posiadał bieżącą wodę
z miejskiego wodociągu11. W 1915 r. zbudowano i doprowadzono do niego specjalną bocznicę kolejową, by móc sprawnie i szybko rozładowywać transporty,
przybywające z frontów12. Największym zaś spośród wymienionych miejsc izolacji
był K.u.K Kriegsgefangenen Lager nr II Wadowice (Klecza Dolna), który zapewne
był podobozem Kriegsgefangenen Lager nr I. Umieszczony był w sąsiedztwie c.k.
Fohlenhof i dworu w Kleczy Dolnej. W latach 1914 i 1915 zgromadzono tam nawet
do 30 tysięcy jeńców z armii rosyjskiej. Obóz ten został zamknięty w listopadzie
1915 r., a jeńców przeniesiono do baraków znajdujących się w Wadowicach13. Jak
można się przekonać z fragmentów zachowanej dokumentacji, sporą część prze8

Ze względu na brak badań w zakresie ich funkcjonowania dysponujemy bardzo szczupłą wiedzą na ich temat.

9

M. Siwiec–Cielebon, Wpływ rozbudowy infrastruktury wojskowej na rozwój przestrzenny miasta – zarys problematyki, „Wadoviana. Przegłąd Historyczno-Kulturalny”, 2009, nr 12, s. 66-67.

10

Ibidem, s. 66.

11

Z. Karpus, Obóz jeńców bolszewickich…, s. 158.

12

M. Siwiec–Cielebon, Wpływ rozbudowy infrastruktury wojskowej…, s. 67.

13

Ibidem.
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trzymywanych stanowili Polacy z obszaru Kongresówki, zmobilizowani do armii
carskiej14.
Jesienią 1918 r. rozpoczął się proces rozpadu monarchii Habsburgów i powstawanie na jej gruzach państw narodowych. W zachodniej części Galicji nastąpiło to w końcu października i na początku listopada wymienionego roku.
Również miasto Wadowice, garnizon oraz obóz jeniecki zostały wówczas przejęte
przez organizujące się wojskowe władze polskie. Dzięki temu zabudowania nie
zostały zniszczone przez przebywających w nim byłych już jeńców austriackich
z armii rosyjskiej, serbskiej oraz włoskiej. Z jeńców-Polaków tam się znajdujących
utworzono 150-osobową kompanię, która została pierwszym polskim oddziałem
w mieście (później weszła w skład organizowanego tamże pułku piechoty Ziemi
Wadowickiej)15. Obcokrajowcy szybko zostali odesłani do swoich ojczyzn, obóz
miał być zlikwidowany, natomiast ostatni jego dowódca, ppłk Klemensiewicz,
odszedł w stan spoczynku16.
Oficjalnie polski obóz w Wadowicach został utworzony 8 grudnia 1918 r.17 Należy jednak zwrócić uwagę, iż prawdopodobnie już od połowy listopada tegoż roku
przyjmowano tu Ukraińców z Galicji Wschodniej. Status obozu jenieckiego został
przyznany po reorganizacji instytucji jenieckich 11 lipca 1919 r., kiedy decyzją Ministerstwa Spraw Wojskowych ostatecznie ustalono jego nazwę na „Obóz jeńców
nr 2” i przeznaczenie18. Historia obozu kończy się jesienią 1921 r., gdy obóz został
zlikwidowany19. Po likwidacji obozu budynki i wyposażenie zostały przekazane
Dowództwu Okręgu Korpusu nr V20, a potem władzom cywilnym. W momencie
przekazania obiektów były one już opróżnione21. Pierwszą i przez dłuższy czas dominującą grupę stanowili Ukraińcy. Początkowo więcej znajdowało się byłych żołnierzy austriackich narodowości ukraińskiej, którzy wracali do domów z frontów
14

Vojensky Ustredni Archiv Praha, fond 2250, karton 1.

15

M. Siwiec–Cielebon, Powstawanie garnizonu WP w Wadowicach październik – grudzień 1918 r., „Wadoviana.
Przegląd Historyczno-Kulturalny”, 2012, nr 15, s. 62-63.

16

M. Siwiec–Cielebon, Powstawanie garnizonu WP…, s. 66.

17

R. Bogusz, Obóz dla jeńców i internowanych w Dąbiu. Zarys historii, „Rocznik Krakowski”, tom LXVII, 2001, s. 111.

18

Zbigniew Karpus twierdzi, iż przeznaczono go dla inteligencji i komisarzy bolszewickich, natomiast Lech
Wyszczelski stwierdza, iż obóz został przeznaczony dla jeńców ukraińskich. Prawda zapewne leży pośrodku.
Praktyka lata 1918-1921 wykazała, iż zarządzenia władz wyższych nie zawsze były wcielane w życie, i obozy
były de facto wymieszane narodowościowo. Ważniejsi jeńcy sowieccy byli izolowani w Dęblinie oraz Wiśniczu,
natomiast w Wadowicach znalazło się również sporo czerwonoarmistów.

19

Lech Wyszczelski twierdzi, iż obóz zlikwidowano 10 sierpnia 1921 r., (Jeńcy…, s. 271), lecz jest to niemożliwe
z uwagi na przebywanie w nim (stan na 23 sierpnia 1921 r.) jeszcze 2751 internowanych ukraińskich.

20

Z. Karpus, Obóz jeńców bolszewickich…, s. 159.

21

Z. Karpus, Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy w Polsce 1918-1924, Toruń 1997, s. 153.
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Wielkiej Wojny (przede wszystkim z włoskiego) wraz z macierzystymi jednostkami
i w ramach prewencji (by nie dotarli do granic Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej i nie wsparli organizującej się Armii Halickiej) zostali zatrzymani;
znaleźli się tu również robotnicy i robotnice powracające z prac przymusowych
w Niemczech (jak wspomina relacja Grińko Jurczynina z 3 stycznia 1919 r., byli
to [- -] prawie sami starcy oraz kobiety z dziećmi, których zatrzymano w Oświęcimiu22
i przewieziono do obozu”)23. Potem jednakże zdecydowaną większość stanowili
żołnierze Ukraińskiej Armii Halickiej wzięci do niewoli przez WP (poczynając
od walk w obronie Lwowa oraz o panowanie nad Przemyślem) oraz internowani
cywile ukraińscy (na uwagę zasługują kolejarze, uwięzieni zapewne z powodu konieczności zapewnienia sprawnego i bezpiecznego transportu kolejowego). Warto
przytoczyć liczbę 600 takich osób, które przebywały w obozie w lutym-marcu 1919
r.; w następnych miesiącach ich liczba stale rosła. Należy również dodać, iż władze
polskie odizolowały osoby przybyłe z Niemiec i frontów austriackich od tych,
którzy przybyli z Galicji Wschodniej24. Miało to zapewne na celu odcięcie pierwszej z wymienionych grup od informacji na temat bieżącej sytuacji politycznej
i wojskowej oraz przyjęcia postawy sprzyjającej państwu zachodnioukraińskiemu.
Ukraińcy jako grupa etniczna przeważali w obozie przez cały 1919 r. i w początku
1920 r. Ze względu na nacisk opinii publicznej i stronnictw politycznych sprawę
obozów i osób w nim przebywających wniesiono do porządku obrad Sejmu RP. Po
interpelacjach poselskich wyznaczono specjalne komisje, mające zająć się sprawami osób uwięzionych w obozach25. Wówczas też po raz pierwszy zaprezentowano
zbiorcze zestawienie ilości jeńców i internowanych w Polsce. W Wadowicach nie
było już wówczas żołnierzy UAH, natomiast stanowili zapewne większość spośród
1042 internowanych tamże26. 15 grudnia 1919 r. przyjęto wniosek Ministra Spraw
Wewnętrznych o zwolnieniach z obozów tych internowanych, których uwięziono
za czyny polityczne27. Zapewne wtedy powołano komisje rewizyjną w obozie wadowickim i rozpoczęto zwalnianie pierwszych Ukraińców. Proces ten odbywał się
wolno, jeszcze w kwietniu 1920 r. w obozie przebywało sporo oficerów i żołnierzy
UAH28. Należy również dodać, iż wiosną i latem 1920 r. do obozu trafiło także część
22

W Oświęcimiu znajdował się duży obóz repatriacyjny, z którego część osób przeniesiono do Wadowic.

23

Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie (dalej: CDIAU), fond 462, opis 1, jedn. 55, s.1.

24

CDIAU, fond 462, opis 1, jedn. 55, s. 5.

25

Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), zespół 3 Prezydium Rady Ministrów RP (dalej; PRM), protokoły posiedzeń
Rady Ministrów t. 8, k. 114rv.

26

Z. Kapus, Jeńcy i internowani…, s. 52.

27

AAN, PRM, protokoły posiedzeń RM, t.8, k. 524v.

28

„Wpered”, nr 95, 24.04.1920.
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żołnierzy tzw. Czerwonej
Ukraińskiej Armii Halickiej
(CzUGA), czyli jednostek galicyjskich Ukraińców, którzy
na początku 1920 r. przeszli
na stronę bolszewików, a po
rozpoczęciu wyprawy kijowskiej zostali rozbrojeni przez
Wojsko Polskie. „Czerwoni”
Galicjanie zostali przeniesieni tu z obozu w Jałowcu (pod
Lwowem)29, w którym to obozie mieściła się stacja koncenKomenda Landwehry i koszary konnicy, 1900 r.
tracyjna żołnierzy CzUHA,
(zbiory Muzeum Miejskiego w Wadowicach).
mających być wysłanymi do
obozów w celu dalszego internowania. Drugą dużą grupą, która przewinęła się
przez obóz wadowicki, byli jeńcy z Armii Czerwonej. Regularna wojna polsko-sowiecka rozpoczęła się 14 lutego 1919 r. starciami w rejonie Berezy Kartuskiej;
w krótkim czasie pierwsi jeńcy sowieccy napłynęli do polskich obozów. Ich liczba
w 1919 r. nie była jednak wielka (kilkanaście tysięcy żołnierzy). Gros wziętych
do niewoli przypada na okres sierpień – październik 1920 r., po zwycięskich dla
Polski bitwach pod Warszawą i nad Niemnem. W Wadowicach jeńcy sowieccy
pojawili się już w marcu 1919 r., lecz przez cały 1919 r. nie stanowili większości.
Spora ilość bolszewików pojawiła się w marcu 1920 r.: czerwonoarmiści zostali tu
skierowani z obozu w Dąbiu, który został opróżniony w celu stworzenia miejsca
dla korpusu gen. Bredowa, internowanego na Podolu, a wchodzącego w skład
Armii Ochotniczej30. Jednakże największy napływ czerwonoarmistów nastąpił
latem 1920 r., po wyprawie kijowskiej, a zwłaszcza po zwycięstwach w sierpniu
i we wrześniu 1920 r. Przebywali oni w obozie do lata 1921 r.31, kiedy rozpoczęła
się i została przeprowadzona ich repatriacja do Rosji Sowieckiej na mocy ustaleń
traktatu ryskiego.

29

„Wpered”, nr 165, 15.07.1920

30

Rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych o przetransportowaniu jeńców czerwonoarmistów z obozu w Dąbiu
do Wadowic, w: Krasnoarmiejcy w polskom plienu. Sbornik dokumentow, red. N.E. Jelisiejewoj, Z. Karpus, G.F.
Matwiejew, K.K. Mironow, W. Rezmer, E. Rosowska i N.S. Tarchow, Moskwa 2004, dok. nr 59 z około 12 marca
1920 r., s. 177.

31

Z zastrzeżeniem, iż po marcu 1921 r. w obozie pozostawało jedynie kilkudziesięciu czerwonoarmistów.
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Niedużą, lecz dość interesującą grupą, byli jeńcy litewscy. Zostali oni wzięci do
niewoli w czasie walk polsko-litewskich w czasie bitwy niemeńskiej we wrześniu
1920 r. Ich liczba na tle innych grup nie była zbyt wielka, ogółem było to około
2000 osób32. Postanowiono zgrupować ich w Wadowicach (chociaż część – zapewne niewielka – trafiła także do Dąbia33) ze względu na panujące tu dobre warunki
i bardzo dobre zarządzanie nim przez dowództwo. Zagwarantowano im znacznie
lepsze warunki niż pozostałym (baraki dla nich przeznaczone wyremontowano,
przydzielono im wyższe racje żywnościowe – tzw. tabelę zaprowiantowania „C”)34.
Grupa ta była traktowana specjalnie; losem jeńców interesowała się polska opinia
publiczna, która domagała się od władz wojskowych lepszego ich traktowania
i zapewnienia dobrych warunków w obozach35. Litwini przebywali w Wadowicach
krótko, pierwszy transport wyjechał z Wadowic 17 października 1920 r. Wymiana
jeńców trwała do początków lutego 1921 r. i po tym terminie w obozie nie stwierdza się obecności żadnych osób narodowości litewskiej36.
Ostatnią większą grupą, która znajdowała się w obozie wadowickim, byli
Ukraińcy z Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, czyli tak zwani „petlurowcy”.
Po klęsce w walkach z bolszewikami oddziały ukraińskie przeszły do Polski i zostały internowane w listopadzie 1920 r. Poszczególne jednostki zostały rozmieszczone w różnych obozach, do Wadowic trafiły pod koniec 1920 r. Samodzielna
Dywizja Konna i Dywizja Karabinów Maszynowych. W marcu 1921 r. ostatnia
z wymienionych jednostek została przeniesiona do obozu w Łańcucie37, a na jej
miejsce przybyła 1 Dywizja Zaporoska38. Rozmieszczone tu oddziały wizytował
Główny Ataman Symon Petlura 9 kwietnia 1921 r. Jesienią tegoż roku w związku
z likwidacją części obozów i grupowaniem oddziałów Armii URL w Strzałkowie
i Kaliszu przebywający tu Ukraińcy byli przenoszeni tamże (stało się to na początku października 1921 r.; 19-stego października 1 Dywizja Zaporoska znajdowała
się już w Strzałkowie39).
32

Z. Karpus, Wymiana jeńców wojennych między Polską a Litwą (październik 1920 – styczeń 1921), w: „Zeszyt
Naukowy Muzeum Wojska”, 1991, nr 5, s. 103.

33

Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół 83 Urząd Zdrowia w Krakowie, jedn. UZ/161, poz. 5488 i UZ/164
poz. 326.

34

Z. Karpus, Wymiana jeńców wojennych…, s. 103-104.

35

Ibidem, s. 104.

36

Ibidem, s. 105.

37

Centralne Państwowe Archiwum Najwyższych Organów Władzy i Administracji w Kijowie (dalej:
CDAWOW), fond 2439, opis 1, sprawa 2a, k. 50r i 67r.

38

CDAWOW, fond 2439, opis 1, sprawa 2a, k. 20v.

39

„Zaporożśka Dumka”, nr 30, 19 października 1921 r.
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Należy nadmienić, iż pewną ciekawostką jest rozkaz ND WP z 8 kwietnia
1919 r., w którym rozkazuje się grupie gen. Szeptyckiego przesyłanie internowanych, oraz tych oficerów i żołnierzy – Polaków, którzy przeszli z bronią w ręku
z nieprzyjacielskich armii do Wadowic. Być może chodzi tu o żołnierzy Zachodniej
Dywizji Strzelców40.
Kwestia liczby jeńców i internowanych przebywających w obozie jest trudna
do roztrzygnięcia. Dokumentacja obozu, która pozwoliłaby na dokładne wyliczenie stanów liczebnych, nie zachowała się; z tego też powodu w odniesieniu
do tego zagadnienia możemy przyjmować za stan faktyczny tylko bardziej lub
mniej zbliżone liczby.
Jak już wspomniano, pierwsi jeńcy i internowani zaczęli przybywać do obozu
w listopadzie 1918 r. Na przełomie 1918 i 1919 r. grupa jeńców i internowanych
w wyniku wojny polsko-ukraińskiej wynosiła około 600 osób41. W obozie były również osoby powracające z Niemiec (kilkaset), tak więc łącznie mogło w nim przebywać około 1200 – 1500 Ukraińców. Jak przedstawiał się stan liczebny wadowickiego
obiektu w okresie styczeń-październik 1919 r., nie potrafimy stwierdzić z powodu
kompletnego braku źródeł. Kolejne dane pochodzą z listopada 1919 r. (jest to zresztą pierwsze zbiorcze zestawienie ilości osób przebywających w polskich obozach).
Zgodnie z raportem przedstawionym na forum Sejmu RP w obozie przebywało 2902
osób, z których 1860 stanowili czerwonoarmiści, a pozostałe 1042 – internowani
bez dokładniejszego wyszczególnienia (w przeważającej większości byli to Ukraińcy
z Galicji Wschodniej i być może niewielka grupa Polaków – komunistów)42. Na przełomie 1919 i 1920 r. ilość ludzi więzionych w obozie zapewne ulegała daleko idącym
zmianom, które spowodowane były działalnością komisji rewizyjnych do zwalniania jeńców i internowanych; wówczas praktycznie wszyscy Ukraińcy opuścili obóz
i pozostali tylko czerwonoarmiści. Świadectwem tego jest informacja z październikowego raportu dowódcy obozu, ppłk. Polkowskiego, iż w kwietniu zwolniono 8902
osoby narodowości ukraińskiej43. Należy przyjąć, iż tylko część z nich znajdowała się
w barakach, natomiast reszta – w oddziałach robotniczych.
W marcu 1920 r., jak już wspomniano, przetransportowano z Dąbia 800 jeńców sowieckich44.
40

Rozkaz Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego do grupy gen. Szeptyckiego o kierowaniu jeńców czerwonoarmistów do obozów Dąbie i Wadowice, w: Krasnoarmiejcy w polskom plienu…, dok. nr 8, 9 kwietnia 1919 r., s. 54.

41

CDIAU, fond 462, opis 1, jedn. 55, s. 3.

42

Z. Karpus, Jeńcy i internowani…, s. 52.

43

Z. Karpus, Obóz jeńców bolszewickich…, s. 161.

44

Rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych o przetransportowaniu jeńców czerwonoarmistów z obozu w Dąbiu
do Wadowic, w: Krasnoarmiejcy w polskom plienu..., dok. nr 59 z około 12 marca 1920 r., s. 177.
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Najdokładniejsze dane co do liczebności pochodzą z raportu dowódcy obozu
z 25 października 1920 r. Należy zaznaczyć, iż każdy z polskich obozów wykazywał
w ewidencji również jeńców przebywających poza jego zabudowaniami (pracujący
w gospodarstwach rolnych lub brygadach robotniczych), także oni do niego przynależeli. 25 października 1920 r. na stanie ewidencyjnym znajdowało się łącznie
15 838 jeńców i internowanych, z czego w samym obozie – 4649, w szpitalu 1347
(razem 5996), natomiast pozostałe 9842 – w oddziałach robotniczych. Kto był dominującą narodowością stwierdzić trudno ze względu na brak danych dotyczących
jeńców, przebywających w brygadach robotniczych. Z Armii Czerwonej pochodziło
12647 żołnierzy, z Armii URL – 3081, Litwinów było wówczas 97, a także 17 internowanych. Natomiast w samym obozie podziały te przedstawiały się następująco:
jeńcy sowieccy – 1620, internowani ukraińscy – 2953, jeńcy litewscy – 5845. Ponadto
w obozowym szpitalu znajdowało się 1347 osób, w przeważającej większości Sowieci, co dobrze oświetla katastrofalny stan sanitarny panujący w Armii Czerwonej.
Tabela
Data

W obozie

ACz

AURL

Litwini

Intern

Inni

15.12
1920
31.01
1921
6.03.
1921
13.05
1921
9.06.
1921
19.07
1921
23.09
1921

4576

1885

2802

57

22

-

2707

498

2088

4

1

116

2856

74

2698

-

-

84

4019

77

3805

-

-

117

3664

86

3578

-

-

-

3394

82

3312

-

-

-

1166

-

1166

-

-

-

Od końca 1920 r. posiadamy w miarę kompletne informacje o ilości jeńców i internowanych w obozie: 15 grudnia 1920 r. było to 4576 ludzi (2802 Ukraińców, 1885
czerwonoarmistów, 57 Litwinów i 22 internowanych bez bliższej charakterystyki)46;
31 stycznia 1921 r. – 2707 (498 jeńców z Armii Czerwonej), 66 Ukraińców (chodzi
45

Z. Karpus, Obóz jeńców bolszewickich…, s. 161.

46

Komunikat nr 1 Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych o sytuacji w obozach jeńców i stacjach
rozdzielczych na dzień 15 grudnia 1920 r., w: Jeńcy sowieccy w Polsce 1920-1921. Zbiór komunikatów Sekcji
Jeńców i Internowanych Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych, red. Z. Karpus, W. Rezmer i E. Rosowska, Toruń
2013, dok. nr 2, s. 82.
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zapewne o jakieś resztki żołnierzy galicyjskich), 4 Litwinów, 2088 „petlurowców”, 1
internowany, 48 kobiet (zapewne Ukrainek) oraz 2 dzieci47; 6 marca 1921 r. w Wadowicach przebywało 2856 osób (tylko 74 jeńców sowieckich, 5 Ukraińców z Galicji
Wschodniej, 2698 „petlurowców”, 77 kobiet oraz dwoje dzieci)48. 13 maja 1921 r.
w obozie było 4019 osób (77 jeńców sowieckich, 17 Ukraińców galicyjskich, 3805
Ukraińców z Armii URL, 90 kobiet i 10 dzieci)49, 9 czerwca 1921 r. – 3664 jeńców
i internowanych (86 jeńców sowieckich, pozostali – z Armii URL)50, 19 lipca 1921 r.
– 3394 (82 jeńców z Armii Czerwonej, 3312 „petlurowców” oficerów, szeregowych,
kobiet i dzieci)51, natomiast wedle ostatniego zestawienia z 23 września 1921 r. w wadowickim obozie znajdowało się już tylko 1166 internowanych z armii ukraińskiej,
a 2347 internowanych znajdowało się poza obozem na robotach polowych52.
Warunki panujące w obozie były przez cały okres 1918-1921 dobre jak na
możliwości i sytuację panującą ówcześnie w Polsce. Pierwsza kontrola przeprowadzona przez kpt. Mariana Kopystyńskiego z Oddziału II w styczniu 1919 r.
co prawda wykazała szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu obozu, ale za
to stwierdzono, iż warunki, w których przebywali jeńcy, są znacznie lepsze niż
w obozie na Dąbiu53. Obóz składał się z 18 baraków, częściowo murowanych,
częściowo drewnianych. Dachy kryte były papą54. W jednym z nich mieściła się komendantura obozu, gdzie przebywali również jeńcy wyznaczeni do prac wewnątrz
obozu. W pozostałych mieścili się uwięzieni. Należy zauważyć, iż zachowywany
był podział ze względu na przynależność państwową – od początku jego istnienia
poszczególne grupy były izolowane od siebie – powracający z robót przymusowych w Niemczech od przybyłych z Galicji55; w późniejszym okresie bolszewicy
47

Komunikat nr 24 Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych o sytuacji w obozach jeńców i stacjach
rozdzielczych na dzień 31 stycznia 1921 r., w: Jeńcy sowieccy w Polsce…, dok. nr 5, s. 93.

48

Komunikat nr 40 Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych o sytuacji w obozach jeńców i stacjach
rozdzielczych na dzień 6 marca 1921 r., w: Jeńcy sowieccy w Polsce…, dok. nr 16, s. 128.

49

Komunikat nr 5 Sekcji Jeńców i Internowanych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych o sytuacji w obozach
jeńców i stacjach rozdzielczych na dzień 13 maja 1921 r., w: Jeńcy sowieccy w Polsce…, dok. nr 17, s. 131-132.

50

Komunikat nr 13 Sekcji Jeńców i Internowanych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych o sytuacji
w obozach jeńców i stacjach rozdzielczych na dzień 9 czerwca 1921 r., w: Jeńcy sowieccy w Polsce…, dok.
nr 23, s. 165-166.

51

Komunikat nr 23 Sekcji Jeńców i Internowanych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych o sytuacji w obozach
jeńców i stacjach rozdzielczych na dzień 19 lipca 1921 r., w: Jeńcy sowieccy w Polsce…, dok. nr 33, s. 219-221.

52

Komunikat nr 34 Sekcji Jeńców i Internowanych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych o sytuacji w obozach
jeńców i stacjach rozdzielczych na dzień 23 września 1921 r., w: Jeńcy sowieccy w Polsce…, dok. nr 34, s. 228.

53

L. Kania, Administracja polskich obozów dla jeńców i internowanych wojennych w polsko – ukraińskiej wojnie
o Galicję Wschodnią (1918-1919), „Studia Lubuskie”, 2007, nr 3, s. 197.

54

CDIAU Lwów, fond 462, opis 1, jedn. 55, s. 19.

55

Ibidem, s. 3.
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umieszczeni byli w innych barakach, niż Ukraińcy z Armii URL56. Wewnątrz każdy
miał przydzielone miejsce na pryczy, a samowolna zmiana była karana. W miarę
możliwości wydawano dla każdego siennik, poduszkę oraz koc (jednakże często
wyposażenia tego brakowało). Czystość była utrzymywana przez znajdujący się
w obozie zakład dezynfekcyjny oraz umywalnię. W pierwszym z wymienionych
znajdowały się: pralnia, odwszalnia, pompa wodna, urządzenie do odkażania
ścieków oraz urządzenia kąpielowe opalane koksem. Kąpiel była urządzana dla
każdego przetrzymywanego dwa razy na tydzień. Jeńcy z danego baraku udawali
się na nią w partiach po 50 do 100 osób; równocześnie odbywała się dezynfekcja
ubrań. Dla oficerów zorganizowane były dwie oddzielne łazienki z wannami57.
Jedną z kluczowych spraw dla jeńców i internowanych było wyżywienie
podczas pobytu w obozie. Należy przypomnieć, iż od kwietnia 1919 r. uwięzieni
otrzymywali wyżywienie zgodnie z tabelą zaprowiantowania „E”58 (w okresie wojennym w Wojsku Polskim obowiązywało pięć różnych tabel). Na dzienny wikt
jeńca składać się miało: 500 g chleba, 150 g mięsa, 700 g ziemniaków, 150 g jarzyny twardej lub mąki; oprócz tego 10 g tłuszczu i 100 g mydła na miesiąc. Mięso
miało być 4 razy w tygodniu wołowe, 2 razy końskie i raz ryba59. Stwierdzając
ogólnie, była to ilość teoretycznie wystarczająca dla osób niepracujących. Jeńcy
pracujący poza obozem, oficerowie oraz Litwini otrzymywali zaprowiantowanie
według tabeli „C”: 700 g chleba, 250 g mięsa, dalej bez większych różnic z tabelą „E”.
Jednakże z powodu ciężkich warunków panujących w Polsce nie zawsze można
było tych norm dotrzymać. Władze wojskowe zdawały sobie z tego sprawę, więc
w przypadku braku wymienionych produktów trzeba było je surogować innymi. Ukraińcy z Galicji Wschodniej przez cały pobyt w Wadowicach skarżyli się
na złe wyżywienie, że było go za mało i ciągle chodzili głodni oraz że było ono
złej jakości (podgniła kapusta, nieświeża brukiew itd.)60. Zazwyczaj na śniadanie
podawano kawę bez cukru (kawę z cukrem dostawali tylko jeńcy litewscy), na
obiad zupę z kapustą lub brukiew, na kolację kawę. Do tego wydawano bochenek chleba na 4 lub 8 osób (zależnie od okresu). Potrawy przygotowywane były
(w 1920 r.) przez dwie kuchnie. Pierwsza z nich mieściła 18 kotłów o pojemności
56

Z. Karpus, Obóz jeńców bolszewickich…, s. 161.

57

Ibidem, s. 163-164.

58

W okresie wojennym w Wojsku Polskim obowiązywało pięć tabel wyżywienia: od najwyższej „A” do najniższej
„E”. Dla jeńców i internowanych przeznaczono tabelę „E”; w późniejszym okresie dla jeńców pracujących
w kompaniach robotniczych, oficerów oraz jeńców litewskich przeznaczono rację żywnościową według tabeli
„C” (wikt zgodnie z nią otrzymywali żołnierze WP pełniący służbę w garnizonach poza linią frontu).

59

Dziennik rozkazów wojskowych, r. 2, nr 39, 04.1919.

60

CDIAU, fond 462, opis 1, jedn. 55, s.1 i 5.
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4160 litrów i przeznaczona była dla niepracujących oraz oficerów; druga mieściła
4 kotły o pojemności 575 litrów, a przeznaczona była dla jeńców pracujących,
rekonwalescentów oraz Litwinów61. Pod koniec 1920 r. w obozie umieszczono
dodatkowo kilka kuchni polowych62. W obozie istniała również kantyna, jednak
w praktyce z powodu niewydawania wszystkich depozytów pieniężnych (czasem
po 2 tygodnie: raz z powodu nieobecności oficera – płatnika, drugi raz z powodu
zagubienia kluczy do sejfu) możliwość korzystania z niej była mocno ograniczona.
Dowództwo obozu starało się zapewnić obowiązek zaopatrzenia osadzonych, lecz
w praktyce dużo zależało od sytuacji w kraju i szczególnie od dostępności produktów. Przykładowo, pod koniec grudnia 1920 r. musiano zastąpić 350 g chleba
fasolą, a jarzyny twarde brukwią. Brakowało marmolady63.
Źle przedstawiały się sprawy z umundurowaniem jeńców i internowanych,
zwłaszcza sowieckich. Już w czasie wojny polsko-ukraińskiej wielu żołnierzom
wziętym do niewoli odbierano umundurowanie na froncie (chociaż postępowanie to było zwalczane), co skutkowało ostrym brakiem ubrań w obozie (a to,
co rozdawano z magazynów, było w niewystarczającej ilości)64. Podobnie było
i z czerwonoarmistami – we wspominanym wielokrotnie raporcie z 25 października 1920 r. dowódca obozu meldował, iż 90% jeńców sowieckich przybywa
do obozu bez płaszczy i butów. Nie zaradzono temu problemowi aż do końca
pobytu bolszewików w Wadowicach. W grudniu 1920 r. brakowało aż 522 płaszczy, 107 bluz, 313 par trzewików i 1600 koców65. Podobne problemy (aczkolwiek
w mniejszym stopniu) dotknęły internowanych ukraińskich z Armii URL. By
temu zaradzić, w obozie funkcjonowały warsztaty, w których osadzeni mogli
naprawiać swoje ubrania.
Niezwykle istotną kwestią dla funkcjonowania obozu były sprawy sanitarne.
Należy stwierdzić, iż przez cały omawiany okres, pomimo posiadania przez obóz
dobrych urządzeń sanitarnych, zdarzyło się dużo epidemii chorób zakaźnych
i powiązanej z tym śmiertelności. Wadowicki obóz nie różnił się zresztą zbytnio
w tej kwestii od pozostałych polskich obiektów (może z wyjątkiem Brześcia Litewskiego, który był uważany za najgorszy z polskich obozów z powodu bardzo
61

Z. Karpus, Obóz jeńców bolszewickich…, s. 162-163.
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Komunikat nr 1 Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych o sytuacji w obozach jeńców i stacjach
rozdzielczych na dzień 15 grudnia 1920 r., w: Jeńcy sowieccy w Polsce…, dok. nr 2, s. 82.
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Komunikat nr 4 Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych o sytuacji w obozach jeńców i stacjach
rozdzielczych na dzień 15 grudnia 1920 r., w: Jeńcy sowieccy w Polsce…, dok. nr 4, s. 88.
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„Wpered”, nr 158, 29 listopada 1919 r.

65

Komunikat nr 1 Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych o sytuacji w obozach jeńców i stacjach
rozdzielczych na dzień 15 grudnia 1920 r., w: Jeńcy sowieccy w Polsce…, dok. nr 2, s. 82.
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wysokiej ilości zgonów). Choroby i epidemie były pokłosiem zarówno braków
w wyżywieniu, jak i złej kultury higienicznej wśród przebywających, zwłaszcza
z Armii Czerwonej.
Groźną chorobą panoszącą się we wszystkich polskich obozach był tyfus.
W sierpniu 1919 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych zarządziło kwarantannę
w Strzałkowie i Dąbiu, a po nich również w Wadowicach ze względu na już
stwierdzone tamże ogniska tyfusu. Zalecano zachowanie ścisłych środków
ostrożności, by nie rozszerzać epidemii, za niewskazane uznano odsyłanie kolejnych partii jeńców do obozu66. Jesienią 1919 r. miała miejsce kolejna epidemia
tyfusu, który zbierał duże żniwo, od 6 do 8 osób dziennie67. W 1920 r. głównymi
rozsadnikami wszelakich chorób byli jeńcy sowieccy. Spowodowane było to katastrofalnie niską higieną wśród nich oraz faktem, iż bardzo często przybywali
oni do obozów, będąc już chorymi. Na bardzo dużą liczbę chorych zwracał uwagę
delegat YMCA Wilson, który odwiedził Wadowice w październiku 1920 r.. Według niego w obozowym szpitalu znajdowało się 971 osób, w tym 66 chorych na
tyfus, 4 na czerwonkę, 30 na malarię, a pozostałych 530 – to przypadki „wszelkich
możliwych chorób zakaźnych”68. Skala zachorowań w październiku 1920 r. znacznie wzrosła – zgodnie z raportem naczelnika obozu z 25 listopada w obozowym
szpitalu przebywało już 1347 osób. Zdecydowana większość z nich to czerwonoarmiści69. Jak poważne były to problemy ilustruje poniższy przykład. 26 października 1920 r. do obozu przybyła grupa 350 jeńców sowieckich, przysłanych
z Warszawy. Nie została przeprowadzona kwarantanna, tylko umieszczono ich od
razu w barakach nr 2 i 7 razem ze zdrowymi. Było to bardzo złe posunięcie, gdyż
już 29 października zaobserwowano pierwsze ogniska cholery, a już 3 listopada
zanotowano 25 chorych na tę chorobę. Na domiar złego chorych skierowano do
pracy przy kanalizacji krakowskiej w Przegorzałach, gdzie również choroba ta
została zawleczona i w wyniku czego przeniosła się na mieszkającą tam ludność
cywilną70.

66

Rozporządzenie MSWojsk dla NDWP o zatrzymaniu wysyłki jeńców do obozu w Dąbiu z 29 sierpnia 1919,
w: Krasnoarmiejscy w pol’skom plienu…, dok. nr 16, s. 73.
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„Wpered”, nr 158, 29 listopada 1919 r.
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Meldunki sekretarza wydziału ds. jeńców wojennych YMCA I.Wilsona o wizycie w obozach jenieckich
w Polsce - Meldunek o pracach przeprowadzonych przez wydział w obozach w październiku 1920 r.,
z 20 października 1920 r., w: Krasnoarmiejscy w pol’skom plienu..., dok. nr 162, s. 345.
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Z. Karpus, Obóz jeńców bolszewickich…, s. 161.
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Raport Nadzwyczajnego komisarza ds. walki z epidemiami E. Godlewskiego dla Ministra Spraw Wojskowych
o przyczynach rozprzestrzeniania się cholery wśród jeńców wojennych z 9 listopada 1920, w: Krasnoarmiejcy
w pol’skom plenu…, dok. nr 177, s. 367.
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W związku z chorobami należałoby również postawić pytanie z powodu jakich chorób oraz wycieńczenia organizmów osób przetrzymywanych w Wadowicach następowały zgony jeńców i internowanych w ciągu omawianych 3 lat.
W obecnym momencie nie da się stwierdzić dokładnej liczby zmarłych w wadowickim obozie – potrzebne są w tym względzie dalsze, bardzo dokładne badania.
Można stwierdzić, iż śmiertelność była wyższa w miesiącach zimowych (na tyfus
i cholerę umierało dziennie 4 – 5 osób)71. Wydaje się, iż śmiertelność wśród Ukraińców (zarówno z Galicji, jak i Wielkiej Ukrainy) była mniejsza niż wśród jeńców
sowieckich. Dla przykładu, od listopada 1918 do stycznia 1919 r. w całym obozie
zmarło jedynie 30 osób72, dwa lata później tyle osób umierało w jeden tydzień.
Na marginesie należy dodać, iż obóz wystawiał także oddziały robotnicze
jeńców. Było ich kilkanaście. W maju 1920 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych
wydało rozkaz sformowania trzech oddziałów z przybyłych jeńców sowieckich73.
Wedle stanu na listopad 1920 r. obozowi podlegały 23 oddziały robotnicze jeńców
(o numerach 21 – 28 oraz 210 – 218, 220 – 225), które pracowały w Warszawie,
Krakowie oraz miastach na wschodzie Polski74.
Ze względu na zamknięcie za drutami wielu osobom doskwierała bezczynność. Jako że warunki w obozie były dosyć dobre, rozwinęła się tu działalność
kulturalna. Na obecnym etapie badań nie da się stwierdzić, czy była prowadzona
przez Ukraińców z Galicji Wschodniej; na obecnym etapie badań nie da się stwierdzić, przyjmując jednak analogię z sąsiedniego Dąbia75 można założyć, iż także tu
istniały jakieś formy życia kulturalnego, że również w Wadowicach życie kulturalne
w jakichś formach istniało. Bardzo bujnie rozkwitła natomiast działalność petlurowców. W Wadowicach wydawano organ prasowy 1 Zaporoskiej Dywizji pod
nazwą „Dumka” (od 11 numeru drukowana i pod zmienioną nazwą ”Zaporożska
Dumka”). Łącznie przed przemieszczeniem do Strzałkowa wydano 29 numerów76.
Oprócz tego tytułu były wydawane również gazety „Awans” i „Wołochiwszczina”
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„Wpered”, nr 74, 8.03.1919 r.
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Rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych o zamianie Ukraińców przez czerwonoarmistów w oddziałach
robotniczych jeńców z około 16 maja 1920 r., w: Krasnoarmiejcy w pol’skom plienu…, dok. nr 83, s. 210-211.
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Informacja MSWojsk. dla NDWP o obozach i oddziałach robotniczych jeńców, podporządkowanych
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zorganizowanych przez MSWojsk. CAW, Departament Zdrowia MSWojsk. I.300.62.31.
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(dodatek do „Awansu”). Rozwijało się również samokształcenie. Nie udało się
natomiast odnaleźć informacji o życiu kulturalnym jeńców bolszewickich. Pod
koniec 1920 r. w baraku nr 17 rozpoczęto natomiast urządzanie świetlicy oraz
kina (zajęła się tym YMCA)77.
Obóz jeńców w Wadowicach funkcjonował od listopada 1918 r. do jesieni
1921 r. Należał do jednych z pierwszych, zorganizowanych przez władze polskie
wkrótce po odzyskaniu niepodległości. Przez obóz przewinęło się wiele jeńców
z różnych grup narodowościowych. W Wadowicach 1918 i 1919 r. przeważali
Ukraińcy z Galicji Wschodniej, w późniejszym okresie dominowali jeńcy żołnierze
z Armii Czerwonej. Ze względu na dobre warunki umieszczono tu również jeńców
litewskich, a pod koniec 1920 r. część internowanych oddziałów z Armii URL (tzw.
„petlurowców’’). Przez obóz przewinęło się kilkanaście, a może kilkadziesiąt tysięcy
osób, dokładna ani nawet przybliżona liczba nie jest znana. Warunki w obozie
były w porównaniu do innych polskich obozów dobre. Nie było tu ziemianek,
charakterystycznych dla Strzałkowa czy Tucholi, a jeńcy mieszkali w barakach
drewnianych. Każdemu z uwięzionych starano się zapewnić niezbędne wyposażenie w niezbędne przedmioty (jak sienniki i koce), lecz nie zawsze było to możliwe.
Władze obozowe, na tyle ile było to możliwe, starały się zapewnić wyżywienie
według tabel „C” i „E”, jednakże z powodu braków żywnościowych w kraju często
występowały problemy z dostarczeniem odpowiedniego pożywienia. Problemem,
którego nie udało się rozwiązać, było za to dostateczne umundurowanie jeńców
i internowanych. Równie wielkim, nierozwiązanym problemem, trudnością dla
władz obozowych stały się epidemie chorób zakaźnych (głównie tyfusu, czerwonki
i cholery azjatyckiej), które mimo działań lekarzy rozprzestrzeniały się i pochłaniały wiele istnień ludzkich. Mimo tych mankamentów obóz jeńców w Wadowicach był ówcześnie jednym z najlepszych i dobrze spełniał zadania izolacji jeńców
i internowanych z wrogich Polsce armii i krajów.
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Summary
The history of prisoners-of-war camp of Wadowice in years 1918 – 1921
The subject of the article is the history of POWs camp of Wadowice in years
1918 – 1921. There was not any in-depth monograph about this camp, so the
article will fill this gap.
Mentioned camp was located in southern Poland and was used to jail and
isolate prisoners-of-war from Eastern Galicia (Ukrainian Galician Army), the Red
Army and UPR’s Army. Besides them, a lot of civilian internees also were isolated
here. History of camp begins in November 1918 and ended in autumn of 1921 y.
In article, a few issues were analysed: which groups were in the camp, how many
people were there, how was the alimentation, which illnesses spread among POWs
and internees and how big was level of death and how was cultural life in the camp.
The article was written on the basis of the archival materials from various archive
and many books and scientific articles.
Key words: POWs camp, Polish – Ukrainian War, Polish – Soviet War, UPR’s
Army, prisoners-of-war, internees.
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Adam Kowalczyk

Trzy wizyty w Muzeum.
Motory.
Szkice o/przy Zegadłowiczu,
Ewa Bartos,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 2013, stron 64.
Bohaterem pracy Ewy Bartos Motory. Szkice
o/przy Zegadłowiczu1 jest przede wszystkim sam
Zegadłowicz jako człowiek oraz to, co stworzył.
Autorów Motorów z pewnością znajduje się dziś
na bocznym torze literackiego dyskursu, jest nieobecny w przestrzeni akademickiej. Jest to co najmniej paradoksalne, zważywszy na to, że był on
tym, który, nie pomniejszając rzecz jasna wartości
literackiej jego twórczości, wywołał największy
w swoim czasie skandal artystyczny i polityczny. A należy pamiętać, że konkurencja pod tym
względem była ogromna, żeby tylko wspomnieć
dla przykładu o prowokacjach artystycznych
futurystów czy Awangardy krakowskiej. Jego
twórczość, która wznieciła hałas rozbrzmiewający
przez kilka dekad, obecnie dociera do nas ledwie
słabym echem. Podejmowane w ostatnich latach próby przywrócenia Zegadłowicza
do dyskursu akademickiego (a być może nie tylko akademickiego), odsłaniają nowe
perspektywy w badaniach jego życia i twórczości. Taką próbą są na pewno studia ze
zbioru Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski2, wydanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego.
1

E. Bartos, Motory. Szkice o/przy Zegadłowiczu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

2

Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski, red. H. Czubała, K. Kłosiński, K. Latawiec, W. Próchnicki, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
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Praca Ewy Bartos wpisuje się w tę strategię szukania nowych perspektyw dla pisarza i jego twórczości, jest próbą jej nowego odczytania i interpretacji w duchu pism
takich badaczy kultury jak Michel Foucault, Georges Bataille czy Walter Benjamin3.
Badaczka podjęła się zadania trudnego i ambitnego, a przy tym z pewnością
niezwykle potrzebnego – walki z utartą i stereotypową wizją artysty, którego twórczość została pogrzebana w otchłani literackiego muzeum. Jej praca pozostawać ma
w sporze z wieloma interpretacjami twórczości Zegadłowicza, mianowicie Juliana
Krzyżanowskiego, Zenona Klemensiewicza, Edwarda Kozikowskiego, Władysława
Studenckiego, Kornela Szymanowskiego, Krzysztofa Kłosińskiego czy Krystyny
Kolińskiej. Bartos zastrzega, że nie dąży do negacji poprzednich stanowisk, lecz
stara się z całą świadomością poradzić sobie z problemem wieloletniego zastoju
w dyskusji na temat Zegadłowicza. Podejmuje się reinterpretacji dzieła gorzeńskiego pisarza poprzez użycie nowoczesnych instrumentów literaturoznawczych
i wykorzystanie nowych kontekstów kulturowych.
Już pierwszy rozdział/szkic I nas trzeba plakatować! zaczyna się od klarownego
i zdecydowanego wyboru linii interpretacji. Bartos zakłada istnienie silnej więzi między autorem Zmór i Motorów a postaciami tych powieści. Badaczka próbuje wyrwać
zza muzealnej witryny dzieła artysty, by mogły stać się interesujące w nauczaniu akademickim. Protestuje przeciwko stereotypowej wizji twórczości Zegadłowicza, której
nie wolno „dotykać”. Interesuje ją skandal, który Zegadłowicz wywołał, i realizowana
przez niego strategia autokreacji w postaci Cypriana Fałna, nadające pisarzowi cechy
mistyfikatora. Bartos, m.in. dzięki nawiązaniom do korespondencji autora, w której
zdradza on swoje koncepcje (lub tylko udaje, że je przedstawia), powoli odsłania tej
gry założenia i cel, którym jest przejście za sprawą skandalu do historii. Zegadłowicz
projektuje sposób lektury swoich tekstów. Jednak w opinii Ewy Bartos ograniczenia
interpretacyjne narzucone przez Zegadłowicza, ustalone przez niego reguły nie zobowiązują do podążania tropem przezeń wyznaczonym. Dostrzega przy tym słabość
badaczy, którzy „wpadli” w tę pułapkę pisarza i łączą Zegadłowicza-człowieka z Zegadłowiczem-artystą. W opinii badaczki nie uniknął tego nawet Mirosław Wójcik,
autor biografii artysty Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza.
Drugi szkic „Chemia mózgów”. Próba interpretacji „Motorów” Emila Zegadłowicza również odwołuje się do strategii plakatowania, ale zdecydowanie skupia
się na samym mechanizmie tworzenia przez Zegadłowicza powieściowych odniesień do rzeczywistości. Bartos zwraca uwagę także na to, że sam pisarz nie
3
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potrafił dokładnie określić, o czym były właściwie Motory. Podejmowane przez
Zegadłowicza próby streszczenia powieści nie przyniosły zamierzonego skutku.
Obrana przez niego taktyka, jak zauważyła Bartos, niosła ze sobą konsekwencje,
które częściowo można uznać za „efekt niezamierzony”. Badaczka ukazuje funkcje
mitu Zegadłowicza-rewolucjonisty, który tworzył sam autor i który zmuszał go
do opowiedzenia się za konkretną opcją polityczną. Dobrym przykładem jest
sądowa konfiskata pierwszego wydania Motorów. Fragment orzeczenia Feliksa
Lewickiego dyskredytuje wyraźnie mit obsceniczności powieści (pornografia jest
raczej wspomniana marginalnie i nie jest rozpatrywana jako zarzut, a raczej jako
stwierdzenie) na rzecz konfliktu politycznego. Gdyby powieść nie atakowała porządku politycznego, to prawdopodobnie nie doszłoby do żadnej konfiskaty, a to
pokrzyżowałoby oczywiście plany Zegadłowicza.
Bartos uważa, iż błędem jest kurczowe trzymanie się biografii pisarza (widoczne zwłaszcza w monografii Kornela Szymanowskiego), krytykuje więc przecenianie klucza biograficznego, który spłyca sensy powieści. Argumentem za czytaniem
tego utworu również poza kontekstem autobiograficznym jest obecność w powieści erotyki i z niej wynikającej odrealniającej fantazji, co podważa przekonanie
o ścisłym powiązaniu tekstu z rzeczywistością. Badaczka, korzystając z koncepcji
psychoanalitycznych, które miały wpływ na Emila Zegadłowicza, skupia się na
kwestii seksualności Motorów, tak frapującej w swoim czasie odbiorców. Dla Bartos jest to okazja do skonstruowania odrębnej interpretacji, w której szczególną
rolę odgrywa chaos, destabilizacja, rozpad spowodowane przez panseksualizm
ogarniający całą wolną przestrzeń świata powieściowego. Bez Erosa nie byłoby
Tanatosa, śmierć Cypriana Fałna jest kluczowym epizodem w jego erotycznej odysei, zarówno na planie zdarzeń teraźniejszych i planie wspomnień. W kompozycji
utworu kończy opowieść i rozwiązuje schemat fabularny.
Trzeci z zamieszczonych w książce szkiców tworzy całość odrębną i jest związany z metaforą muzeum zaproponowaną przez badaczkę zmierzającą ponownie
do połączenia (lub zbliżenia) autora z jego literackim wizerunkiem. Podstawą do
tego jest przede wszystkim próba odnalezienia w tekście literackim śladów pasji
kolekcjonerskiej pisarza, wysunięcie w interpretacji na plan pierwszy m.in. problemu „zaplanowanej skandaliczności” oraz relacji bohater–przedmiot. Wykorzystana
przez Ewę Bartos poręczna metafora kolekcjonera pozwala w nowy sposób rozważyć np. scenę oniryczną w Motorach, w której Fałn spotyka wszystkie swoje muzy.
Bartos prowadzi swój wywód z wyczuciem, lecz niekiedy w trakcie analiz
i interpretacji zdarzają się jej pewne omyłki, dostrzegłem przynajmniej jedną.
Mianowicie, budując swoją interpretację opartą na założeniu celowości autorskiej,
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w zamykającym książkę szkicu przywołuje fragment z Motorów, w którym opisana
jest scena oceny Cypriana Fałna przez komisję wojskową:
– Lecz generał Iks chciał być skrupulatny, więc zapytał surowo i chrząkliwie:
– Fałn? acha! – a czym pan jest w cywilu? –
Cyprian zawahał się chwileczkę i odrzekł:
– historyk sztuki –
Tedy generał zwrócił się do całej komisji:
– panowie, stanowczo „c“ –
Rzekł to takim tonem jakby historia sztuki była bardzo niebezpieczną chorobą.
Tak to też wszyscy zrozumieli; poczym pułkownik Ypsylon zaświstał cichutko fiiiii;
komisja jednogłośnie uchwaliła „c“.
Bartos określa cały epizod mianem „groteskowej sceny”, która ma na celu
ośmieszyć wojsko, zwłaszcza przez szyderczy opis wojskowych, którzy w ujęciu Zegadłowicza stali się karykaturalni i obrzydliwi, ale – w moim przekonaniu – raczej
nie groteskowi... Nie zauważa przede wszystkim tego, że prócz ironii w scenie tej
daje się wyczuć wyraźny akcent autoironiczny. Oczywiście, takie ujęcie uwypukla
z jednej strony płytkość myślenia wojskowej komisji, ale z drugiej strony w jakiś sposób rzutuje na samego Fałna, który potraktowany zostaje jako jednostka,
z wojskowego punktu widzenia nieprzydatna w armii. Fałn jest więc zadowolony
z obrotu sytuacji, ale następna scena, w której tłumaczy Wisi swoje pragnienia,
potwierdza trochę opinię komisji o jego osobie, ponieważ dziewczyna nic nie
rozumie z tego, co on mówi i tylko mu przytakuje. Zatem epizod staje się przez
to zdecydowanie bardziej komiczny niż szyderczy, ponieważ to komisja w końcu
góruje nad Cyprianem Fałnem, ma w jego sprawie ostatnie słowo.
Bartos próbuje niejednokrotnie, jak już wspomniałem, ominąć lub odnieść się
nieco krytycznie do stereotypowego wizerunku artysty i jego skandaliczności, która
przysłania ważne obszary jego artystycznej spuścizny. Ciekawe, że badaczka niezbyt często zwraca uwagę na jeden z najważniejszych elementów jego twórczości,
a mianowicie – humor, zdolność pisarza do budowania sytuacji komicznych. Humor
Zegadłowicza zostaje gdzieś w odbiorze tej prozy zagubiony, a na pierwszym planie
znajduje się pornograficzność opisów i wywrotowość polityczna autora – w końcu
sam określał się mianem komunisty i anarchisty: „Komunista? – zapewne; lecz i anarchista”4 – pisał, jakby te pojęcia były synonimami lub ideami, które można ze sobą
łączyć5. Wszak scen komicznych jest co najmniej kilka w Motorach, znacznie więcej
M. Kuna, Listy Emila Zegadłowicza do Pawła Hulki-Laskowskiego, „Osnowa” 1969, s. 144 [list z 20 XII 1937,
Gorzeń Górny], za: Ewa Bartos, Motory. Szkice o/przy Zegadłowiczu, op.cit., s. 21.

4		

5
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w Zmorach, a jest to z reguły humor czarny i przede wszystkim mocno transgresyjny.
Przykładem tego może być „epizod trumienny” lub „mylne pojęcie o pewnym nieprzystojnym czasowniku”, podzielane przez Mikołaja Srebrempisanego i jego przyjaciela. Te epizody ukazują celowe przecież użycie komizmu przez pisarza jako instrumentu jego walki z tym, co oficjalnie uznane za wartościowe (interesujące byłoby
odczytanie tej autorskiej intencji w kontekście twórczości Franciszka Rabelais’ego6).
Autorka skupia się w swojej pracy na Motorach, ale nie separuje ich od reszty
twórczości artysty, a najczęściej odwołuje się do Zmór. Nie akcentuje jednak mocniej relacji między tymi utworami i postaciami głównych protagonistów, choć
istnieje stereotyp, który zmusza odbiorcę do potraktowania Cypriana Fałna jako
wcielenia Mikołaja Srebrempisanego (do czego zresztą przyłożył rękę sam Zegadłowicz). Dodajmy, to stereotyp, który jest nieco ułomny, ponieważ Mikołaj Srebrempisany pojawia się bezpośrednio na kartach Motorów jako przyjaciel głównego
bohatera w kilku niewielkich fragmentach. Mimo to, można by się pokusić o szerszą analizę tej postaci, uwzględniając powiązania między dwoma powieściami.
Ewę Bartos interesuje jednak przede wszystkim kontekst autobiograficzny, do
którego przywiązuje wielką wagę, co jest widoczne zwłaszcza w trzecim szkicu,
poświęconym postaci Cypriana Fałna. Postać tę autorka interpretuje przez pryzmat
figury kolekcjonera – próbuje wykazać, że istotą jego podejścia do rzeczywistości
jest pragnienie kolekcjonowania.
Niewielka objętościowo praca Ewy Bartos jest próbą nowoczesnej lektury
prozy gorzeńskiego pisarza przy zastosowaniu niewykorzystanych do tej pory
instrumentów literaturoznawczych. Twórczość Zegadłowicza autorka sytuuje –
jak piszą recenzenci książki Bartos – w „szerokich kontekstach antropologicznych
i kulturowych”, co sprzyja jej rewitalizacji.
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Szkoła jakich mało. Słownik
„wybranych” absolwentów
Gimnazjum i Liceum
w Wadowicach (1866 – 2016),
E. Staniek, Stowarzyszenie Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina
Wadowity, Kraków 2016
Słownik autorstwa ks. dr. hab. Edwarda Stańka to kolejna publikacja będąca jubileuszowym
prezentem dla naszej „Matki – Szkoły” z okazji
150. rocznicy jej powstania.
Słownik ten uchyla rąbek tajemnicy bogactwa serc i umysłów jego absolwentów, którzy zostali przez Boga wezwani do służby w Jego Kościele. Dla wielu jest zaskoczeniem, że pokaźna
liczba 256 absolwentów naszej Szkoły wybrało
stan kapłański lub zakonny. Słownik odsłania
najbliższe środowisko dwu wielkich świętych
absolwentów – św. Józefa ( Biby) Bilczewskiego
i św. Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Oni wyrośli
w Gimnazjum, ale też należeli do środowiska ludzi odpowiedzialnych za wielkie wartości: prawdę, wolność, wiarę, Ojczyznę i Kościół.
Słownik jest oparty na różnych opracowaniach, wśród których ważną pozycją
jest „ Pierwsza wśród równych” Gustawa Studnickiego. Koncentruje się jednocześnie na absolwentach należących do Kościoła katolickiego bowiem dostęp do
źródeł innych wyznań nie jest łatwy. Publikacja ks. Stańka jest małą tablicą pamiątkową Gimnazjum i Liceum w Wadowicach oraz pewnym wezwaniem, aby
pojawiły się jeszcze przynajmniej cztery inne. W XIX w. najwięcej absolwentów
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wybierało Wydział Prawa na UJ. Cenne byłoby zestawienie profesorów i uczonych, mających korzenie w naszym Gimnazjum, a jest ich dużo. Ciekawe byłoby
zestawienie absolwentów wybierających mundur wojskowy. Konieczne jest też
opracowanie w formie słownika historii absolwentów zainteresowanych twórczością artystyczną.
Podczas prac nad przygotowaniem słownika z ks. Stańkiem współpracował ks.
Marek Kasperkiewicz, Danuta Pędziwiatr-Ciężki, Maria Krystyna Talaga, Marcin
Wcisło oraz zmarły w 2015 r. o. dr. hab. Honorat Czesław Gil OCD, który opracował część dotyczącą absolwentów i uczniów gimnazjum, którzy wybrali habit
karmelitański.
Książka ukazała się nakładem wydawnictwa „Petrus”.
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Wadowickie Gimnazjum oraz
Liceum znane i nieznane.
150-lecie powstania Gimnazjum
w Wadowicach 1866-2016,
red. K. Karolczak, J. Popiel, K. Meus,
Stowarzyszenie Absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity,
Wadowice 2016
Jubileusz 150-lecia Szkoły zobowiązuje
do szacunku i solidnego przygotowania do
uroczystości. Nasza „Matka-Szkoła” na to zasłużyła, uczyli w niej Profesorowie, którzy
bardzo dobrze zrealizowali swoje powołanie, a sukcesy wychowanków były i są tego
potwierdzeniem.
Powołując w 2006 r. Stowarzyszenie
Absolwentów LO im. Marcina Wadowity
w Wadowicach spoglądaliśmy na książkę dr.
Gustawa Studnickiego Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w WadoWadowickie Gimnazjum oraz Liceum
znane i nieznane
wicach, napisaną w 1986 r. a wydaną w 1991
150-lecie powstania Gimnazjum
r., widzieliśmy ogromny trud, który podjął
w Wadowicach 1866–2016
Profesor, aby „ ocalić przeszłość od zapomnienia”. Dla Zarządu SALO było to wezwanie do rzetelnej pracy, co też potwierdził zorganizowany I Zjazd Absolwentów
Wszystkich Roczników 23 czerwca 2007 r. Zbliżała się 10. rocznica śmierci Profesora G. Studnickiego, chcieliśmy młodzieży i mieszkańcom Wadowic ukazać dorobek
piśmienny, dotyczący historii szkoły i miasta. Zdumiewające, że nikt z środowiska szkolnego nie śmiał podjąć wyzwania. Pomógł bratanek Profesora – Marek,
REDAKCJA NAUKOWA

Kazimierz Karolczak, Jacek Popiel, Konrad Meus

Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum – znane i nieznane
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poznając mnie z Panem Konradem Meusem, wówczas doktorantem z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. I tak się zaczęła rzetelna praca zmierzająca
do głoszenia chwały Szkoły, jej Profesorów i Wychowanków. 30 kwietnia 2009
r. odbyła się pierwsza sesja poświęcona Profesorowi – abs. 1952 r., dr. Gustawowi Studnickiemu pt. „Niestrudzony badacz wadowickiej historii”. Przy pełnej sali
zaproszonych gości, rodziny, profesorów, uczniów wysłuchaliśmy interesującego
wykładu.
Każde spotkanie z dr. Konradem Meusem, który był już oficjalnym przedstawicielem swojej Uczelni (zwracaliśmy się o taki patronat nad działalnością SALO)
owocowało nowymi propozycjami. Kolejne lata to 12 sesji naukowych, w tym
4 w innych miastach naszego powiatu. Wygłoszono 27 referatów, z których 15
znalazło się w publikacji jubileuszowej. Dobór tematów i wykładowców zależał
od uczelni, w pomoc włączyli się prof. dr hab. Kazimierz Karolczak i prof. dr hab.
Jacek Popiel abs. 1973 r. i członek SALO. Rolą Zarządu SALO było zdobywanie
środków finansowych w ogłaszanych konkursach na dotacje, lokalu i publiczności,
dwa ostatnie punkty zapewniała w Wadowicach Pani dyrektor I LO Janina Turek,
abs. z 1978 r. i członek SALO, życzliwa, dająca wsparcie, z Gronem Profesorskim,
naszym wspólnym działaniom.
Tak powstawała książka jubileuszowa – prezent dla „Matki-Szkoły”, 800 egzemplarzy pięknie wydanej przez Wydawnictwo i Drukarnię „Nova Sandec”
w Nowym Sączu, recenzowanej książki, rozdanej uczestnikom uroczystości. Było
to możliwe dzięki wsparciu finansowemu Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Gminie Wadowice oraz firmie MASPEX.
Redakcji naukowej podjęli się wspomniani już profesorowie: Kazimierz Karolczak z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Jacek Popiel z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Konrad Meus z UP. W gronie recenzentów znaleźli
się fachowcy z różnych dziedzin – począwszy od historyków i literaturoznawców
po archiwistów. Wśród nich: prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz, filolog i historyk
literatury z UP w Krakowie, dr hab. prof. UR Grzegorz Grzybek, kierownik Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. Maria Stinia,
historyk z Zakładu Historii Kultury i Edukacji Historycznej UJ oraz dr Kamila
Follprecht z Archiwum Narodowego w Krakowie.
Intencją Redaktorów książki było skupienie wokół wydawnictwa grupy badaczy i naukowców, którzy z jednej strony mogą wykazać się wcale pokaźnym interdyscyplinarnym dorobkiem naukowym poświęconym Wadowicom w różnych
epokach historycznych (Tomasz Graff, Krzysztof Koźbiał, Konrad Meus, Andrzej
Nowakowski, Tomasz Ratajczak, Marcin Witkowski), a z drugiej – pomimo, że
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Wadowice pozostawały dotychczas na marginesie ich zainteresowań badawczych
– uchodzą w kręgach uniwersyteckich za znawców wybranych, nierzadko specjalistycznych, zagadnień ( Józef Brynkus, ks. Czesław Chrząszcz, ks. bp Józef Guzdek,
Paweł Hudzik, o. Maksymilian Janusz O.Cist., o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, ks.
Edward Staniek, Łukasz Tomasz Sroka, Katarzyna Wądolny-Tatar). Spore grono
wśród Autorów reprezentują także Absolwenci jubileuszowej Szkoły, co w sposób
niejako symboliczny ukazuje rolę wychowawczą i edukacyjną Liceum „Wadowity”
w skali ponadregionalnej.
Na kartach tomu Czytelnik znajdzie fotografie przedstawiające budynek wadowickiego Gimnazjum oraz siedzibę Bursy im. Stefana Batorego z przełomu XIX
i XX w., które nieodpłatnie udostępnił Pan Zbigniew Jasiński. Umożliwienie publikacji dawnych fotografii uczniów oraz absolwentów Gimnazjum i Liceum zawdzięczamy kierownikowi Muzeum Miejskiego w Wadowicach. Wykonano także
reprodukcje portretów Marcina Wadowity w I LO w Wadowicach, u OO. Karmelitów na Piasku, Muzeum UJ Collegium Maius.

188

PR O ME MOR IA
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Wspomnienie o Janie Dihmie
O Janie Dihmie (1937 - 2016) najkrócej można powiedzieć – człowiek
renesansu. Jak mało kto potrafił niezwykle sprawnie poruszać się w różnych dziedzinach wiedzy i działalności. Był budowniczym, społecznikiem,
politykiem, wychowawcą młodzieży.
Znaczną część swojego życia poświęcił modelarstwu – pasji, którą „zaraził”
setki młodych ludzi.
Jan Dihm zwany przez przyjaciół i znajomych „Ajkiem” przyszedł
na świat 27 września 1937 r. w Wadowicach w rodzinie inteligenckiej. Ojciec, dr Jan Dihm, urodzony w Dukli,
Jan Dihm podczas zawodów
skończył filozofię i historię na UJ, stu(fot. Szymon Góralczyk).
diował także w Paryżu i w Berlinie. Po
przegranej kampanii wrześniowej, poprzez Rumunię dostał się do Algierii, a następnie do Anglii, pracując w obu krajach jako nauczyciel. Do kraju powrócił
w 1948 roku, gdzie po kilkunastu latach pracy pedagogicznej oddał się nauce,
był pracownikiem i członkiem Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Pochodząca z Krakowa matka, Wanda, z wykształcenia była ekonomistką. Jedyne dziecko Dihmów – Jan po ukończeniu wadowickiego liceum studiował architekturę
na Politechnice Krakowskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta.
Pracując w Wadowickim Przedsiębiorstwie Budowlanym na różnych stanowiskach, także jako dyrektor, kierował dziesiątkami budów. Miał wkład w niemal
każdy blok, szkołę, szpital czy zakład przemysłowy zbudowany w drugiej połowie
ubiegłego wieku od Żywca i Suchej Beskidzkiej po Zator, Myślenice i Bochnię.
Po przejściu na emeryturę przez kilkanaście lat prowadził modelarnię lotniczą
w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach, a także podejmował działalność
gospodarczą nadzorując budowy.
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Od szkoły powszechnej interesował
się lotnictwem i modelarstwem. – Były
to niewydarzone konstrukcje – wspominał
przed laty w rozmowie z dziennikarzem.
– Budowałem latawce, rakiety, samoloty, wykorzystując do napędu gumę od weków lub
z rowerowych dętek. Jaka to była radość, gdy
pierwszy model przeleciał przez całe podwórko! Kolejne modelarskie wtajemniczenie
zdobywał będąc uczniem wadowickiego
liceum, budując samoloty w szkolnej modelarni, którą zorganizował za aprobatą
dyrektora Jana Królikiewicza. – Pierwsze
zawody zweryfikowały moje umiejętności,
a szczególnie brak wiedzy specjalistycznej
– wspominał. – Nie było w owym czasie
Jan Dihm z modelem latającym
(fot. Szymon Góralczyk).
fachowej literatury na ten temat, do każdej
rzeczy musiałem samodzielnie dochodzić.
Umiejętności rozwinął w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie podczas
studiów. Efekty przerosły marzenia. Z grupą krakowskich modelarzy seryjnie
zdobywał cenne trofea wygrywając między innymi międzynarodowe zawody
w Stalinogrodzie, czyli w dzisiejszych Katowicach. Zaś na mistrzostwach Polski
w 1955 r. zajął (w różnych kategoriach) drugie i szóste miejsce. Na trzecim roku
studiów reprezentował Polskę w Pradze w Mistrzostwach Świata. – Zobaczyliśmy
zupełnie inny modelarski świat począwszy od materiałów, konstrukcji, czy techniki
startu – opowiadał. – To był punkt zwrotny w polskim modelarstwie. Szybko staliśmy się równorzędnymi partnerami modelarzy z całego świata, acz łatwo nie było.
Żelazna kurtyna oddzielała nas wówczas od zachodniej cywilizacji. Największym
modelarskim sukcesem Jana Dihma było zdobycie tytułu drużynowego mistrza
świata w 1992 r. Nigdy nie przerwał swojej pasji, każdego roku, aż do końca życia
startował w najważniejszych zawodach nie tylko w Polsce, ale także za granicą,
często w towarzystwie podopiecznych z wadowickiej pracowni modelarskiej. Był
jednym z niewielu Polaków potrafiących wykonać ważące mniej, niż jedną dziesiątą grama urządzenie zmieniające w locie geometrię wychylenia łopatek śmigła
(element składa się z 20 części), przy czym cały model z napędem gumowym
o maksymalnej rozpiętości skrzydeł 55 cm waży nie więcej, niż 1,5 grama, a utrzymuje się w powietrzu przez kilkadziesiąt minut.
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Mniej znaną dla otoczenia pasją Jana Dihma było wędkarstwo. Jak mówił –
łapał ryby dla odpoczynku, toteż nie startował w zawodach. Lubił też fotografować,
acz jak podkreślał robił to tylko dla siebie, nie dzieląc się z nikim swoimi zdjęciami.
Przez lata angażował się w życie społeczne. Kolejno był radnym Miejskiej
Rady Narodowej, Powiatowej Rady Narodowej i Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Bielsku-Białej, a w latach 1982-1985 posłem VIII kadencji reprezentując Stronnictwo Demokratyczne (SD nie będąc partią marksistowską przez kilka dziesięcioleci dawało polityczne schronienie ludziom nie chcących wiązać się z PZPR).
– Starałem się prowadzić politykę spokojną. Uważam, że dyplomacją można znacznie
więcej załatwić, niż politycznym awanturnictwem – wspominał po latach. W czasach politycznego przełomu wycofał się z polityki poświęcając cały wolny czas
modelarstwu.
Za pracę społeczną i zawodową był wielokrotnie odznaczany. Otrzymał
m. in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Brązowy Medal Urzędu
Kultury Fizycznej i Turystyki. Zmarł 3 sierpnia 2016 r. Spoczywa w rodzinnym
grobowcu na wadowickim cmentarzu parafialnym.
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Wadowiccy artyści w świetle
archiwaliów Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie
Okres międzywojnia zapisał się w historii Wadowic jako czas wyjątkowego
rozkwitu literatury oraz sztuk pięknych. Z całą pewnością dużą rolę odegrał Emil
Zegadłowicz, który potrafił skupić wokół siebie środowiska artystyczne, odkrywał
samorodnych artystów jak np. Jędrzeja Wowrę, biedniejszych wspierał finansowo
jak np. Wincentego Bałysa. Wspomagał organizację wystaw rzeźb, obrazów czy
grafik, jak to miało miejsce w 1933 i 1934 r. Zegadłowicz powołał do życia czasopismo „Czartak” i pod tą samą nazwą grupę literacką, w ślad za którą powstał
„Czartak II”, zrzeszający artystów sztuk plastycznych. Ani wcześniej, ani później tak
wielu utalentowanych artystów ze sobą nie współdziałało. Przypadek czy fenomen?
Tradycję studiowania na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zapoczątkował
w 1916 r. Józef Jura, chociaż należy sprecyzować, że już cztery lata wcześniej uczęszczał do ASP do szkoły prof. Teodora Axentowicza, Ludwik Jach, rodem z Krakowa
(Podgórza), który dopiero od 1922 r. związał się na trwałe z Wadowicami. W ich
ślady w 1926 r. poszedł Michał Kręcioch, rok później Wincenty Bałys, w 1931 r.
studia na ASP rozpoczął Roman Brańka, a w 1934 r. Karol Malczyk. Za namową
Bałysa również w 1931 r. do Akademii wstąpił Franciszek Suknarowski, a w 1946 r.
Karol Pustelnik i Ludwik Jach junior. Nie wszyscy utalentowani plastycznie studenci posiadali pełne wykształcenie średnie wraz ze zdanym egzaminem maturalnym,
stąd przyjmowani byli na Akademię jako studenci nadzwyczajni, ewentualnie po
uzupełnieniu wykształcenia zostawali uzwyczajnieni.
Ludwik Jach urodził się w 1892 r. w Podgórzu. Po ukończeniu 3 klas szkoły
wydziałowej, w 1912 r. wstąpił na ASP, gdzie zapisał się do szkoły prof. T. Axentowicza. W drugim semestrze I roku studiów otrzymał na wystawie nagrodę, której
towarzyszyło także wynagrodzenie pieniężne, niestety nie wiemy za jaką pracę.
Został doceniony także w drugim semestrze II roku i uhonorowany zarówno
nagrodą pieniężną jak i brązowym medalem. Nauki na ASP pobierał do 1919 r.,
uzyskując z malarstwa oceny dobre, pięciokrotnie bardzo dobre, a z grafiki ocenę
dobrą.
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Józef Jura urodzony w 1889 r. w Kętach ukończył Instytut Sztuk Zdobniczych,
po czym wstąpił w 1916 r. na ASP do szkoły prof. Konstantego Laszczki. Naukę
przerwał w pierwszym semestrze roku akademickiego 1921/22, natomiast w drugim semestrze otrzymał pochwałę za prace roczne oraz wyróżnienie drugiego
stopnia na wystawie dorocznej. Kolejne wyróżnienie, za „Akt”, uzyskał na wystawie
w ostatnim roku nauki (1923 r.). Z rzeźby, rysunków wieczornych oraz z kompozycji zazwyczaj był oceniany na ocenę dobrą. Na koniec, 23 czerwca 1923 r. uzyskał
następujące oceny: z rzeźby – bardzo dobry, z rysunków wieczornych – dobry,
z anatomii – dobry, z perspektywy – bardzo dobry oraz z historii sztuki – dobry.
Michał Kręcioch urodził się 29 września 1900 r. w Choczni, w rodzinie Franciszka i Marii Kręciochów. Jego ojciec zajmował się kupiectwem. Michał ukończył
7 klas szkoły powszechnej, 12-miesięczny kurs Referentów Oświatowych Wojska
Polskiego i rok Wolnej Szkoły Malarstwa i Rysunków. Na ASP w Krakowie wstąpił jako student nadzwyczajny w 1926 r., uczęszczał do szkoły ogólnej rysunku
prof. Władysława Jarockiego (1926-27), szkoły głównej rysunku prof. Ignacego
Pieńkowskiego (1927-29) oraz prof. Wojciecha Weissa (1929-32). Był oceniany
jako dobry i bardzo dobry z rysunku, bardzo dobry z rzeźby i rysunków wieczornych, zazwyczaj bardzo dobry z malarstwa oraz bardzo dobry z techniki
malarstwa sztalugowego i z perspektywy. Z historii sztuki i grafiki otrzymywał
oceny dobre, z krajobrazu dobre i bardzo dobre a z martwej natury bardzo dobre.
W 1932 r. uzyskał absolutorium, a 29 października 1935 r. został uzwyczajniony
jako absolwent Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie z roku 1934-1935.
Wincenty Bałys urodził się 6 października 1906 r. w Tomicach w rodzinie Jana
Kantego i Marii Bałysów, którzy zajmowali się rolnictwem. Ukończył 5 klas gimnazjum, po czym uczęszczał na prawach studenta nadzwyczajnego na ASP w latach
1927-1932, najpierw do szkoły ogólnej (1927-29), w semestrze letnim 1929 r. do
szkoły głównej prof. Konstantego Laszczki, a następnie (1929-1932) szkoły głównej
prof. Ksawerego Dunikowskiego. Z rzeźby siedmiokrotnie otrzymał ocenę dobrą,
raz dostateczną i w dwóch ostatnich semestrach, dziewiątym i dziesiątym, bardzo
dobrą. Z rysunku był oceniany jako dobry, natomiast z rysunku wieczornego raz na
bardzo dobry, trzy razy na dobry i 5 razy na dostateczny. Z historii sztuki uzyskał
ocenę dobrą i takąż z liternictwa. Na karcie wpisowej, wypełnianej własnoręcznie przez studenta, widnieje dokładny adres zamieszkania rodziców: Wadowice,
ul. Podstawie 586, a także miejsce zamieszkania studenta w Krakowie: Bosackie
237, Prądnik Czerwony u Franciszka Witka. Na tej samej karcie w rubryce stosunek
do służby wojskowej napisał: odroczenie, kat. „B”.
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Roman Brańka przyszedł na świat w rodzinie Wojciecha i Honoraty 11 sierpnia 1911 r.
w Wadowicach. Wstąpił do ASP po ukończeniu 7 klas szkoły powszechnej jako student
nadzwyczajny, najpierw do ogólnej (1931-32)
a następnie (1932-34) do głównej szkoły prof.
Ksawerego Dunikowskiego. W karcie wpisowej
jako zajęcie ojca podał: emeryt kolejowy, adres
rodziców: ul. Młyńska 672. Znajduje się tam
także adnotacja, że w całości uiścił opłatę za
studia w wysokości 173 zł. Uczył się zaledwie
przez 5 semestrów, a na marginesie rubryki
przeznaczonej na wyniki szóstego semestru
odnotowano: „urlop wojsko”. W trakcie stuRodowód Romana Brańki
diów uzyskał następujące stopnie: z rzeźby u
(Archiwum Akademi Sztuk Pięknych
prof. Dunikowskiego pięciokrotnie oceny dow Krakowie).
bre, z rysunku u prof. Władysława Jarockiego
dwukrotnie oceny dobre, z rysunku wieczornego u prof. Kazimierza Sichulskiego noty
dostateczne, z liternictwa ocenę bardzo dobrą.
Podczas studiów zaliczył także wykłady z historii sztuki.
Franciszek Suknarowski, syn Franciszka
i Józefy, urodził się 12 maja 1912 r. w Wadowicach, gdzie ukończył 7 klas szkoły zawodowej
dokształcającej. Później został studentem nadzwyczajnym ASP – najpierw w szkole ogólnej
(1931-32), a następnie w szkole głównej (193235) prof. Ksawerego Dunikowskiego. Z rzeźby
u prof. Dunikowskiego zazwyczaj dostawał
Rodowód Franciszka Suknarowskiego
oceny dobre, w dwóch ostatnich semestrach
(Archiwum Akademi Sztuk Pięknych
bardzo dobre. Z rysunku u prof. Władysława
w Krakowie).
Jarockiego otrzymywał oceny dobre. Miał problemy z rysunkiem wieczornym u prof. Kazimierza Sichulskiego, ale już u prof.
Zbigniewa Pronaszki dostawał oceny dobre, tak samo z anatomii i z historii sztuki,
a z odlewania w gipsie zawsze bardzo dobre. Opłaty w każdym semestrze uiszczał
punktualnie i w całości. Przy 10 semestrze pod pieczątką „Absolutorium z końcem
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roku szkolnego 1944/45, Kraków 15.06.1945”
podpisał się prof. Ignacy Pieńkowski, ale nie
wpisano numeru, natomiast powyżej znajduje
się adnotacja: „Uchwała z dn. 23 lipca 45 zaliczony cały V rok”.
Karol Malczyk z Barwałdu Średniego, syn
Franciszka i Franciszki, urodził się 24 stycznia
1907 r. Był absolwentem wadowickiego gimnazjum a następnie Szkoły Sztuk Zdobniczych
i Przemysłu Artystycznego w Krakowie, gdzie
uzyskał absolutorium w 1933 r. Uczęszczał do
ASP w latach 1934-38, najpierw do szkoły ogólnej, później głównej rysunku prof. Władysława Jarockiego (1934-36), następnie do szkoły
Rodowód Karola Malczyka
głównej malarstwa prof. Fryderyka Pautscha
(Archiwum Akademi Sztuk Pięknych
(1936-38), u którego w roku 1938 otrzymał
w Krakowie).
pochwałę za rysunek wieczorny. Z karty indywidualnej studenta wynika, że w czasie studiów mieszkał w Barwałdzie Średnim 15 i dojeżdżał na zajęcia do Krakowa. Utrzymywał się z własnych zarobków,
ale wspierali go także finansowo rodzice, których głównym źródłem dochodów
było rolnictwo i, jak precyzował młody artysta, należeli oni do grupy „właściciele
i dzierżawcy do 5 ha”. Z rejestrów wynika, że Malczyk opłaty za studia rozbijał na
wiele rat, w ósmym semestrze widnieje zapis ołówkiem: „brak opłaty” i prawdopodobnie problemy finansowe sprawiły, że nie kontynuował dziewiątego i dziesiątego
semestru. Chęci i zdolności z całą pewnością mu nie brakowało: z rysunków był
dobry, z rysunków wieczornych bardzo dobry, z perspektywy bardzo dobry, z anatomii bardzo dobry, z historii sztuki dostateczny, z malarstwa dobry, z technologii
malarskiej dobry, z grafiki dobry i z architektury dobry.
Powyższe informacje zostały zebrane na podstawie Ksiąg świadectw, Rodowodów, Kart wpisowych i Kart indywidualnych. Znacznie więcej dokumentów, jak
podania, życiorysy, karty ewidencyjne, karty zaliczeniowe, indeksy, ocena pracy
dyplomowej oraz różne zaświadczenia urzędowe pozostało w teczkach dotyczących studentów odbywających naukę już po wojnie, czyli Karola Pustelnika i Ludwika Jacha juniora.
Karol Pustelnik urodził się 9 kwietnia 1918 r. we Frydrychowicach, maturę
zdał 21 czerwca 1939 r., w latach 1946-50 odbył naukę w Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych, a potem w latach 1950-51 na Akademii Sztuk Plastycznych na
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wydziale konserwacji dzieł sztuki. Absolutorium uzyskał 27 czerwca 1950 r., a po
zdaniu egzaminu dyplomowego 19 czerwca 1952 r., uzyskał stopień zawodowy
dyplomowanego artysty plastyka konserwatora. Według zachowanych kart zaliczeniowych, od drugiego do czwartego roku Pustelnik studiował malarstwo u prof.
Tadeusza Kantora uzyskując zawsze oceny bardzo dobre, a na karcie z drugiego
roku jest także adnotacja o przyznanym wyróżnieniu. Na karcie zaliczeniowej
z piątego roku studiów widnieją następujące oceny: kostiumologia – dobry, terminologia – plus dobry, kopiowanie – bardzo dobry, inwentaryzacja – bardzo dobry,
konserwacja plastyki ruchomej – bardzo dobry oraz technologia – bardzo dobry.
Praca dyplomowa Karola Pustelnika pt. „Techniki temperowe i olejne w malarstwie sztalugowym w XV-XVII w.” oceniona została przez prof. Jana Hoplińskiego,
który wysiłek autora uznał „za pozytywny i zasługujący na ocenę dobrą”. Pustelnik
jako pracę dyplomową wykonał kopię głowy kobiecej „Lukrecję” w trzech stanach
wg oryginału Łukasza Cranacha: w pierwszym wykonał rysunek ze wstępnym
podcieniowaniem, w drugim podmalował, w trzecim doprowadził do końca.
Ludwik Antoni Jach urodził się 5 stycznia 1921 r. w Skawinie, jako syn, jak
sam podaje, Ludwika artysty malarza krakowskiej ASP i Stanisławy z Gazdeczków
Jachowej. Studiował na wydziale malarstwa w latach 1946-51 na tej samej co ojciec
Akademii, ale już nie Sztuk Pięknych tylko Plastycznych. Przed wojną nauki pobierał w wadowickim gimnazjum i liceum, świadectwo egzaminu dojrzałości Liceum
Ogólnokształcącego w Wadowicach otrzymał już po wojnie 16 lutego 1946 r. Jak
pisał w podaniu, [- -] kształciłem się w rysunkach pod kierunkiem mego ojca. [- -]
Celem mojego życia jest Sztuka, [- -] pragnę jej się poświęcić przez wytrwałą pracę
w zawodzie malarskim [- -]. Nawiasem wspomnę, że w czasie okupacji na terenie tzw.
Reichu udzielałem młodszym kolegom i koleżankom lekcji potajemnie nauki rysunku.
W innym miejscu w rubryce „przynależność partyjna i organizacyjna; od 1939 do
1944” pisze: „ojciec: kierownik Tajnego Nauczania na powiat wadowicki”. W czasie
studiów zmieniał kilkakrotnie adres krakowski: ul. Kasztelańska 22/3, ul. Zagrody
23 na Dębnikach, Dajwór 16, natomiast w Wadowicach ul. 3 Maja 61 (zmieniła
nazwę na ul. Stalina 61). Na rok przed ukończeniem studiów starał się o stypendium socjalne a także mieszkaniowe, motywując swoją trudną sytuację materialną
ciężką chorobą ojca, który miał na utrzymaniu również jego brata studiującego na
Politechnice. Uchwałą Środowiskowej Komisji Stypendialnej przy Akademii Sztuk
Plastycznych w Krakowie, podpisaną przez Zbigniewa Pronaszkę, stypendium
zostało mu przyznane. Jeśli chodzi o oceny, to zachowały się tylko te z ostatnich
semestrów, coraz mniej wśród nich ocen za osiągnięcia artystyczne (a te są dobre
i bardzo dobre) i wielkich nazwisk wśród profesorów, których miejsca natomiast
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zajmowali ludzie, potrafiący nauczać jednocześnie teorii sztuki i np. przedmiotu
„Podstawowe zagadnienia Marksizmu i Leninizmu”. Ponadto w planie nauczania
były zajęcia z estetyki marksistowskiej, sztuki wschodu, czy nauki o Polsce współczesnej. Jach absolutorium uzyskał 19 października 1951 r. Brak natomiast informacji o egzaminie dyplomowym, prawdopodobnie powodem była coraz gorsza
sytuacja materialna i śmierć ojca (26 czerwca 1952 r.).
Warto dodać, że po trzydziestu latach grupa „Czartak II” podjęła próbę reaktywacji. W maju 1964 r. zorganizowano wystawę, na której swe prace wystawiali:
Felicja Świtalska, Franciszek Suknarowski, Karol Pustelnik, Ludwik Jach junior,
Józef Jura i Michał Kręcioch.
Żaden z wymienionych dziewięciu absolwentów nie pozostawił swoich prac
w reprezentacji zbiorów Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ich dzieła
dziś można podziwiać głównie w zbiorach: Muzeum Miejskiego w Wadowicach,
Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym, Galerii Franciszka Suknarowskiego w Wadowicach, Prywatnego Muzeum Polsko-Amerykańskiego Z. Krausa
w Wadowicach, Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej, Towarzystwa Miłośników
Ziemi Wadowickiej oraz w kolekcjach prywatnych.
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Andrzej Fryś

O tym, jak Frysiowie
w Wadowickim Gimnazjum
nauki pobierali
Piotr Fryś (1833-1901) mieszczanin z galicyjskiego Andrychowa, z zawodu
kuśnierz a potem piekarz, nie był specjalnie wykształcony, zapewne ukończył tylko
szkołę podstawową1. Mimo to był człowiekiem światłym, działał w cechu, a pod
koniec życia został wybrany Radnym Rady Miejskiej i funkcję tę pełnił przez dwie
kadencje. Sądząc z zapisów w jego pamiętniku2 miał ładny, czytelny charakter pisma. Najstarszego syna Franciszka (1865-1942) przeznaczył Piotr do prowadzenia założonej w roku 1877 rodzinnej
piekarni, ale młodszego Wilhelma
wysłał do wadowickiego gimnazjum.
Tam najbliżej można było uzyskać
średnie wykształcenie, bo w Andrychowie nie było szkoły średniej ani
w czasach galicyjskich, ani później,
w latach międzywojennych.

Piotr i Agnieszka Frysiowie z najstarszym
synem Franciszkiem i córką Walerią.

Wilhelm Fryś (1869-1923) zdał
maturę w roku 1890, następnie przez
5 semestrów studiował prawo na
Uniwersytecie Jagiellońskim i jako
jednoroczny ochotnik (niem. Der
Einjährig-Freiwilliger) odbył służbę
wojskową armii austro-węgierskiej,
w 56 pułku piechoty3 by potem,

1

Szkoła Trywialna (trzyklasowa) istniała w Andrychowie od 1791 r. Przeczytać o tym można w broszurze:
Dzieje i rozwój szkoły podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 1791-2001, Andrychów 2001, s.15.

2

A. Fryś, O tym, jak stajałem do subtrawiderunku, czyli wspomnienia mojego pradziadka, „Karta Groni”, 2001,
XXI, s. 300-302.

3

Dowództwo 56 Pułku Piechoty było w Krakowie, zaś batalion zapasowy oraz batalion uzupełnień – w Wadowicach.
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Austriacki szpital polowy. Trzeci od prawej mjr Wilhelm Fryś.

w maju 1894 r., wstąpić – jako podporucznik
rezerwy – do służby czynnej w 16 pułku strzelców w Krakowie. W armii austro-węgierskiej
awansował kolejno aż do stopnia podpułkownika (1917). W I Wojnie Światowej walczył na
froncie rosyjskim jako dowódca batalionu i już
w październiku 1914 r. został ciężko ranny. Jak
doniosła „Nowa Reforma” w roku 1916 został on
odznaczony „Wojskowym Krzyżem Zasługi III
klasy z dekoracyą wojenną”.
W grudniu 1918 r. zgłosił się do Wojska Polskiego, gdzie szybko awansował na stopień pułkownika. W 1919 r. dowodził zorganizowanym
przez siebie 15 pułkiem piechoty, a potem, aż do
śmierci pracował w Korpusie Kontrolerów Ministerstwa Spraw Wojskowych. W 1901 r. ożenił
się z Zofią Kloss. Małżeństwo było bezdzietne.
Wilhelm Fryś zmarł w Warszawie w roku 1923.
Pochowany jest w Andrychowie.

Zdjęcie R. Fryszowskiego
wykorzystane w tableau
maturzystów z 1909 r.
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Do wadowickiego gimnazjum chodził
także najmłodszy syn Piotra – Rudolf Fryś
(Fryszowski) (1889-1953)4. Wraz z kolegami
gimnazjalnymi – późniejszymi generałami
W. Czumą i J. Zającem, należał on do patriotycznej Tajnej Organizacji Młodzieży Narodowej, o czym wspomina Władysław Hajewski5.
Rudolf zapewne nie lubił swego niemiecko
brzmiącego imienia, na tableau maturalnym6
podpisany jest bowiem drugim imieniem Stanisław.
Po zdanej w 1909 r. maturze wstąpił,
zapewne za przykładem starszego brata, do
oficerskiej szkoły piechoty w Wiedniu. Po
jej ukończeniu studiował w Wiedniu archiRudolf Fryszowski w mundurze
tekturę i malarstwo aż do wybuchu I Wojny
galowym Wojska Polskiego.
Światowej, gdy został zmobilizowany. W armii
austro-węgierskiej dosłużył się stopnia porucznika. Już 10 listopada 1918 r. zgłosił
się do Wojska Polskiego, gdzie awansował kolejno na kapitana i majora saperów
i został szefem saperów w łódzkim Dowództwie Okręgu Generalnego. W Łodzi
ożenił się z Marią Kłokocką, która skłoniła go do zmiany nazwiska na lepiej jej
zdaniem brzmiące Fryszowski. W czasie kampanii 1920 r. był dowódcą grupy fortyfikacyjnej w Brześciu. Od roku 1922 służył w Dowództwie Okręgu Warownego
w Gdyni, tu mianowano go Szefem Fortyfikacji Wybrzeża Morskiego. Przeniesiony
do rezerwy w roku 19357 założył własną firmę, zajmującą się projektowaniem
i budową schronów przeciwgazowych.
Już w okresie międzywojennym zajmował się malarstwem sztalugowym, jego
obrazy wystawiane były w warszawskiej Zachęcie, jeden z nich został wyróżniony8.
4

A. Fryś, Mjr Rudolf Fryszowski – Obrońca Polskiego Wybrzeża z andrychowskim rodowodem, „Wadoviana.
Przegląd historyczno-kulturalny”, 2010, nr 13, s. 227-237.

5

W. Hajewski, Zarys historii pracy niepodległościowej Powiatu Wadowickiego, Nakładem Związku Legionistów
Polskich w Wadowicach, Wadowice 1937, s. 17.

6

Bardzo zniszczony egzemplarz tableau maturzystów z roku 1909 przechowywany jest w Liceum
Ogólnokształcącym im. Marcina Wadowity. Tableau to było także reprodukowane za tekstem w książce
Gustawa Studnickiego Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991.

7

Wedle tradycji rodzinnej powodem wczesnego przeniesienia do rezerwy była niechęć R. Fryszowskiego do
stosunków, jakie zapanowały w Polsce po zamachu majowym 1926 r.

8

Vide hasło „Rudolf Fryszowski” w: Instytut Sztuki PAN. Słownik artystów polskich i w Polsce działających.
Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. II D-G, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1975, s. 257.
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Ponownie zmobilizowany w sierpniu 1939 r. został dowódcą Batalionu Saperów. Brał udział w obronie Kępy Oksywskiej9 i tam dostał się do niewoli rano 19
września, podczas gdy tego samego dnia wieczorem Kępa Oksywska skapitulowała
po samobójczej śmierci bohaterskiego płk Stanisława Dąbka. R. Fryszowski całą
wojnę przeżył w oflagach: IIA w Prenzlau, IIE w Neubrandenburgu i IID w Grossborn-Rederitz (dziś Borne Sulimowo).
Podczas pobytu w hitlerowskiej niewoli namalował przeszło sto akwarel
przedstawiających różne aspekty życia jeńców. Te realistyczne obrazy, namalowane z dużą dbałością o szczegóły, przedstawiają dużą wartość dokumentalną, bo
przecież jeńcy nie mogli posiadać aparatów fotograficznych, a Niemcy nie kwapili
się do zapisywania ich losów. Tak powstała kolekcja obrazów R. Fryszowskiego,
która jest obecnie zdeponowana w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Po wojnie R. Fryszowski prowadził własną firmę budowlaną, a gdy w okresie
stalinizmu musiał ją zlikwidować zaczął malować, na zlecenie Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego, obrazy dokumentujące wielkie budowy PRL.
Rudolf Fryszowski zmarł w 1953 r., pochowany jest na cmentarzu w Gdańsku-Wrzeszczu.
Jedyny jego syn Ryszard Fryszowski (1924-1975) był powstańcem warszawskim, jeńcem obozu w Sandbostel, skąd po wojnie nie wrócił do Polski i wyjechał
do Francji. Ryszard był żonaty, miał troje dzieci, które żyją we Francji.
Z następnego pokolenia uczęszczał do Wadowickiego Gimnazjum od roku
1911 Franciszek Fryś mł. (1900-1955), który w styczniu 1918 r., będąc uczniem
ósmej klasy, wstąpił na ochotnika do Legionów.
Wskutek kryzysu przysięgowego został na dwa miesiące internowany na Węgrzech (w miejscowościach Bustyahaza i Talaborfalva), a następnie wcielony do
armii austriackiej.
Już 1 listopada 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego, ukończył szkolę oficerską,
brał udział w kampanii 1920 r., a później, po zakończeniu służby zdał w roku 1922
maturę na kursie dla uczniów-żołnierzy we Lwowie.
Będąc już w cywilu ukończył roczny kurs abiturientów na Akademii Handlowej w Krakowie i następnie pracował w piekarni ojca. Równocześnie bardzo
aktywnie udzielał się w życiu miasta Andrychowa, był Sekretarzem Ochotniczej
Straży Pożarnej, Radnym Rady Miejskiej, a w roku 1935 został u boku Adama
Wietrznego wiceburmistrzem. W II Wojnie Światowej walczył w stopniu podw latach 1928-39 Kępa Oksywska wraz z portem wojennym Oksywie, stanowiącym północną część portu
gdyńskiego, była główną bazą floty polskiej. Mieściło się tu dowództwo floty, koszary, magazyny i warsztaty,
stanowiska baterii nadbrzeżnej i artylerii przeciwlotniczej.

9		
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porucznika. W czasie okupacji rodzinę Frysiów wysiedlono, a piekarnię oddano volksdeutschowi. Franciszek po wojnie prowadził
piekarnię, którą w czasach stalinowskich
musiał wydzierżawić Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”. Od młodości był
znanym, bardzo czynnym działaczem sportowym i turystycznym10. Zmarł w 1955 r.,
żyje troje jego dorosłych dzieci.
Młodszym bratem Franciszka był Kazimierz Fryś (1903-1935), który zdał maturę
w Wadowickim Gimnazjum w 1922 r. Później próbował sił na Wydziale Medycznym
UJ w Krakowie, ale tam wysłuchał tylko
trzech trymestrów.
Ukończył szkołę włókienniczą w Zittau
Kazimierz Fryś w stroju narciarskim.
(Żytawie) w Niemczech i od 1929 r. pracował jako projektant żakardów w Fabryce Braci Czeczowiczka. Wzorem starszego brata rwał się do wojska, pod koniec kampanii 1920 r. walczył jako ochotnik
w 12 pp. Uprawiał narciarstwo i tenis, a także, podobnie jak starszy brat, był działaczem sportowym i turystycznym. 14 lutego 1935 r. Kazimierz i jego siostra Janina
zginęli wraz dwojgiem innych członków drużyny K.S. Beskid na Babiej Górze
podczas rajdu narciarskiego, organizowanego przez krakowską „Skimkę” (Sekcję
Narciarską YMCA)11.
Wanda Frysiówna (Stworzewiczowa) (1909-2002), siostra Franciszka i Kazimierza, uczęszczała najpierw do sześcioklasowej szkoły żeńskiej w Andrychowie,
a od 1923 r. do wadowickiego gimnazjum. Była tam „prywatystką”, a potem, już
jako „hospitantka”12, zdała maturę w roku 1928 i zapisała się na Uniwersytet Jagielloński, gdzie w roku 1931 uzyskała tytuł magistra farmacji.

10

Vide: W. Krygowski, Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego , Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa –
Kraków 1988, s. 102

11

W drużynie, poza rodzeństwem Frysiów brali także udział Władysław Olejczyk z Andrychowa i Helena
Banachowska z Wadowic. Vide: W. Midowicz, Tragedia na Babiej Górze, w: Sygnały z gór. Z dziejów minionych
sześćdziesięciu lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego PTTK, Wydawnictwo Sport
i Turystyka Warszawa 1973, s. 261-267, także A. Fryś, Babiogórska tragedia andrychowskich narciarzy. Przegląd
i analiza dokumentów i publikacji, Rocznik Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie „Watra”,
2015, 12, s.53-73.

12

Objaśnienia obu tych terminów znaleźć można w książce G. Studnickiego cytowanej w przypisie 6.
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Świadectwo dojrzałości Wandy Frysiównej (Stworzewiczowej).

W roku 1933 wyszła za mąż za prawnika dra Jana Stworzewicza. Pracowała
w wielu aptekach, m.in. w Kętach, Węgrowie i Siedlcach, jednak najdłużej w Andrychowie, w aptece mgra Ryłki13, przejętej potem przez „Cefarm”. Na emeryturze
pomagała w tworzeniu apteki „Pod Białym Orłem”. Wanda Stworzewiczowa zmarła
w roku 2002, żyje trzech jej dorosłych synów.
Władysława, najmłodsza córka Piotra Frysia, wyszła za mąż za Stanisława
Zygmuntowicza (1880-1966). Cała trójka ich dzieci ukończyła Gimnazjum Wadowickie.
Maria Zygmuntowicz (1909-1943) była absolwentką z roku 1928. Pracowała
jako farmaceutka, wyszła za mąż za Czesława Panczakiewicza (1901-1956), członka Grona Profesorskiego Gimnazjum.
Władysław Zygmuntowicz (1912-1974) zdał maturę w Gimnazjum w roku
1930, a następnie skończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Brał udział
w wojnie roku 1939 i został wzięty do niewoli we Francji. Czas wojny spędził

13

Mgr Marian Ryłko (1886-1964) w roku 1919 założył najstarszą w Andrychowie aptekę.
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Od lewej: Czesław Panczakiewicz,
Władysława z Frysiów Zygmuntowiczowa, Andrzej Panczakiewicz,
Maria z Zygmuntowiczów Panczakiewiczowa
i Stanisław Zygmuntowicz.

Władysław Zygmuntowicz
w mundurku gimnazjalnym,
lata 20.

w obozach, a w roku 1945 wyemigrował do Kanady, gdzie mieszkał aż do śmierci.
Nie uprawiał zawodu prawnika, pracował w szpitalu. Był zapalonym esperantystą,
korespondował z całym światem.
Zofia Zygmuntowicz (1923-2012) w latach okupacji hitlerowskiej była robotnicą w przejętej przez Niemców fabryce Braci Czeczowiczka. Po wojnie ukończyła
odpowiednie kursy i pracowała aż do emerytury jako fizjoterapeutka. W roku
1964 zdała maturę w Liceum dla Pracujących w Wadowicach. Uprawiała duży,
odziedziczony po rodzicach ogród i zajmowała się pasieką.
Można pokusić się o stwierdzenie, że Gimnazjum Wadowickie nie musi się
wstydzić swoich absolwentów wywodzących się z rodziny Frysiów. Wszyscy oni
okazali się patriotami, wielu walczyło w Wojsku Polskim, nie stronili także od
pracy dla społeczeństwa.

Zakończenie
Społeczeństwu Andrychowa doskwierał wspomniany na wstępie brak szkoły
średniej. Już w dniu 21 kwietnia 1939 r. burmistrz Adam Wietrzny, wychodząc
naprzeciw tym oczekiwaniom, wystąpił na posiedzeniu Rady Miejskiej z inicjatywą
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budowy takiej szkoły w Andrychowie, lecz plany te pokrzyżował rychły wybuch
II Wojny Światowej.
Dopiero po jej zakończeniu, we wrześniu 1945 r., gdy Liceum Wadowickie
sposobiło się już do obchodów swego osiemdziesięciolecia, następuje pierwsza
inauguracja roku szkolnego w Prywatnym Liceum Koedukacyjnym w Andrychowie, które upaństwowiono w grudniu 1949 r.14 W początkowych latach wśród
grona pedagogicznego andrychowskiego Liceum nie zabrakło nauczycieli z Wadowic. Kazimierz Foryś, późniejszy dyrektor Liceum Wadowickiego, był w latach
1949-1953 dyrektorem w Andrychowie, a języka polskiego uczył tu o rok dłużej.
Małżeństwo Maria i Zbigniew Putyrowie nauczali historii, nauki o Polsce, fizyki,
chemii i astronomii w latach 1949-1960. Łaciny w latach 1952-1954 uczył Franciszek Grzesło, a Felicja Świtalska była w latach 1951-1953 nauczycielką języków
polskiego, niemieckiego i francuskiego oraz rysunku. Wreszcie w roku szkolnym
1949/50 historii i rysunku nauczała Irena Porawska. Z uwagi na tytuł tego artykułu trzeba dodać, że babcia Ireny Porawskiej, Maria Krzysztoforska była córką
wspomnianego na wstępie Piotra Frysia.

14

Vide: Liceum Andrychowskie 1945-1995, praca zbiorowa, Kraków 1995.
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O. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD

Ponad pół wieku
pracował w Rzymie
Śp. Brat Wacław Woźniak (1903-1989),
karmelita bosy z Ziemi Wadowickiej
Do wielu postaci, jakie wydała Ziemia Wadowicka i które warto upamiętnić,
należy niewątpliwie także skromny zakonnik, brat (dalej: br.) Wacław od św. Teresy,
według metryki chrztu i dokumentów cywilnych Franciszek Woźniak, karmelita
bosy rodem z Tomic. Przez 61 lat pracował on w Rzymie, w Międzynarodowym
Kolegium Karmelitów Bosych „Teresianum”. Poznał w tym czasie wielu ludzi Kościoła i miał osobiste relacje z kilkoma z nich, m.in. z hierarchami polskimi – kard.
Stefanem Wyszyńskim (1901-1981), kard. Bolesławem Filipiakiem (1901-1978),
a przede wszystkim z ziomkiem z Wadowic – kard. Karolem Wojtyłą, co potwierdził
sam Jan Paweł II. Kiedy przybył on do „Teresianum” jako papież, a było to 22 kwietnia 1979 r., ujrzawszy wśród zakonników podstarzałego już br. Wacława, zwrócił
się do niego z humorem: jak tam Wacek, nie zapomniałeś jeszcze mówić po polsku?

SZKIC BIOGRAMU
Franciszek Woźniak urodził się w Tomicach 20 grudnia 1903 r. jako drugi
z kolei syn Ludwika i Anny z domu Pytel. Ochrzczony został wkrótce po urodzeniu
w kościele parafialnym pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach. Miał jeszcze czworo
młodszego rodzeństwa, ale jeden z braci, Jasiek, utopił się jako dziecko, a drugi,
Ludwik, zmarł w wieku niemowlęcym. Podeszłego wieku doczekali natomiast
najstarszy brat Jędrzej (zm. 1970 w Woźnikach), młodszy brat Jan (zm. 1972 w Komorowicach), który odziedziczył imię po Jaśku i siostra Helena, z męża Frączek,
która pozostała na ojcowiźnie i odeszła do wieczności w rodzinnych Tomicach
w 1982 r. Od 1956 r. była wdową, wychowując siedmioro dzieci.
Dzieciństwo Franciszka nie było łatwe. Rodzice gospodarzyli na czteromorgowym gospodarstwie rolnym. Gdy miał 8 lat (18 stycznia 1912 r.), zmarł mu
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ojciec, liczący zaledwie 42 lata. Przyczyną śmierci była przewlekła choroba astmy.
W sierpniu 1912 r. matka wyszła za mąż po raz drugi za Walentego Kapłona (zm.
1943). Nowe małżeństwo wydało na świat troje dzieci: dwóch synów i jedną córkę.
Pierwszy z synów zmarł w wieku dziecięcym, a drugi, Stanisław Kapłon, w 1994 r.
w Bielsku, gdzie mieszkał z rodziną. Córka Teresa, po zamążpójściu Harmata,
dopełniła swoich dni w Tomicach w 1986 r., gdzie do dziś zamieszkuje jej córka
Janina, z męża Paździora. Sama zaś Anna z Pytlów odeszła do wieczności w 1957 r.
w Wadowicach, gdzie spoczywa na cmentarzu parafialnym.
Szkołę powszechną ukończył Franciszek w Tomicach. Wspominając lata dzieciństwa, podkreślał zachowywanie przez swą matkę ojczystych obyczajów, a przede
wszystkim kościelnych przepisów dotyczących postów i suchych dni. Nie umiała
czytać, nie miała kalendarza – mawiał – ale wszystkie posty znała na pamięć. I tutaj już pojawiała się specyficzna, osobista refleksja małego Franka. Gdy bowiem
matka w suche dni i w okresie postu nie pozwalała dzieciom pić mleka, tylko
zanosiła je do pobliskich Wadowic na sprzedaż, najczęściej do Żydów, pytał on
sam siebie: Jak to tam w mieście postu nie
ma? Wspominał też często, jak jego ojciec
uczył się z książeczki do nabożeństwa polskiego tekstu Te Deum laudamus, bo chciał
rozumieć, co śpiewa w kościele. Młody
Franciszek chodził często z matką na roraty
i inne nabożeństwa, zwłaszcza na nowennę
szkaplerzną i nowennę do św. Józefa, do wadowickiego klasztoru karmelitów bosych.
Kontakt z klasztorem od samego dzieciństwa wywarł na nim niezatarte znamię na
całe życie. I jakkolwiek począł się uczyć
rzemiosła szewskiego, korciło go zaglądanie do klasztoru, które doprowadziło do
tego, że jesienią 1922 roku, poinstruowany
przez brata furtiana z Wadowic, zgłosił się
Br. Wacław od św. Teresy
do nowicjatu karmelitów bosych w Czernej
(Franciszek Woźniak).
k. Krakowa.
Oblekając habit karmelitański, Franciszek Woźniak przyjął imię zakonne br.
Wacława od św. Teresy. Mistrzem jego nowicjatu był o. Ignacy Bylica (1878-1961)
spod Andrychowa, pełniący równocześnie urząd pierwszego radnego Prowincji.
Dnia 29 sierpnia 1924 r. br. Wacław złożył swoje pierwsze śluby zakonne na ręce
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tegoż o. Ignacego, który w międzyczasie został przeorem klasztoru. Neoprofes
pozostawał nadal w Czernej, gdzie 4 września 1927 r. o. Sylwester Gleczman (18831961), nowy przeor konwentu, przyjął jego uroczystą profesję zakonną. Wcielony
definitywnie do rodziny karmelitańskiej br. Wacław do śmierci był wierny swojej
tożsamości zakonnej, ceniąc modlitwę i inne ćwiczenia klasztorne, życie wspólnotowe, ubóstwo, ascezę i ewangeliczne wyrzeczenie. W Czernej przebywał on
do połowy Wielkiego Postu 1928 r., kiedy to został przeniesiony do Wadowic,
klasztoru, który znał od samego dzieciństwa. Nie na długo jednak. W październiku
tegoż roku wezwano go bowiem do Rzymu, do Międzynarodowego Kolegium Karmelitów Bosych. Z tymże kolegium w Wiecznym Mieście jego życie było związane
aż do ostatnich dni.
Trwający 61 lat pobyt br.Wacława w Rzymie można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, trwający 26 lat (1928-1954), w cieniu
bazyliki św. Teresy przy Corso
d’ Italia, i drugi, 35-letni (19541989), w nowej siedzibie kolegium przy Piazza San Pancrazio na Janikulum. Zarówno
w pierwszym, jak i w drugim
Br. Wacław w pracowni szewskiej „Teresianum”
miejscu, podstawowym zaję(lata 70.).
ciem br. Wacława, oprócz codziennych aktów życia zakonnego, była praca w wewnętrznej pracowni szewskiej
w kolegium. Wykonywał on dla swych współbraci zakonnych sandały, i czynił
to naprawdę po mistrzowsku. Sandały musiały mieć odpowiedni krój, określony
zakonnymi przepisami. Br. Wacław zasłynął z nich w całym Zakonie. Sandały wykonane jego ręką pragnęli mieć wszyscy zakonnicy, którzy przeszli przez kolegium:
nie tylko wychowawcy, profesorowie i klerycy, ale i goście z różnych prowincji,
których w centralnym domu Zakonu nigdy nie brakowało. A br. Wacław nikomu
nie odmawiał swej posługi. Popatrzył tylko na stopę, zmierzył ją palcami swej ręki,
i nakazywał przyjść po kilku dniach po odbiór. Przymiarka była zbyteczna. Sandał
zawsze pasował. Było to tajemnicą br. Wacława! Raz tylko – jak opowiadali starsi
współbracia – zdenerwował się w swej pracy. A było to w kilka tygodni po inwazji
Hitlera na Polskę. Do pracowni szewskiej przyszedł z prośbą o zrobienie sandałów Niemiec, późniejszy definitor generalny Zakonu, o. Ambrosius Hofmeister
(1886-1951). Br. Wacław krzyknął na niego: Ja ci zrobię sandały, ale ze skóry Hitlera!
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Wybuchnął wtenczas może zbyt ostro. Ale był on zawsze przekonany i wierzył
w to głęboko, że to barbarzyństwo, ta zbrodnia, której na imię hitleryzm, musi się
skończyć prędzej czy później. Nie miał uprzedzeń do nikogo. Niemców chwalił za
ich porządek i dyscyplinę w porównaniu z pełnymi fantazji Włochami. Zresztą,
dla niego Niemcy nie utożsamiali się z faszystami. Miał swoisty punkt widzenia
w odniesieniu do wielu zjawisk i problemów świata, jak i Kościoła.

Specyficzne cechy osobowości
Br. Wacław był człowiekiem bardzo praktycznym, zaradnym życiowo, a nadto
bardzo oczytanym, ciągle pogłębiającym swoją wiedzę, tak w sferze ducha, jak
i wiedzę historyczną. Doskonale opanował język włoski i w rozmowach wyszukiwał nawet takich wyrażeń, z którymi nie bardzo radzili sobie jego włoscy współbracia, jak chociażby słowo precipitevisimevolmente (pochopnie, zbyt pośpiesznie).
Miał swój wyróżniający się sposób oceniania rzeczywistości, poczynając od sytuacji politycznej. Gdy wybuchła druga wojna światowa, zaczął rozczytywać się
w historycznych dziełach nt. Imperium Rzymskiego, jego wielkości, wojen prowadzonych na Wschodzie, aż wreszcie jego upadku. I podkreślał: To była przecież
taka potęga i upadła. I tak też będzie z Hitlerem. Zniknie, nawet nie będzie wiedział
kiedy. Bolał bardzo, że po zakończeniu wojny Polska znalazła się praktycznie pod
panowaniem sowieckim. Ciągle jednak przepowiadał śmierć systemu komunistycznego: Już by dawno legli, tylko że ta głupia Ameryka zaraz po wojnie im pomagała – słyszeliśmy często z jego ust. Cieszył się ze zrywu Polaków w 1980 r. Po
13 grudnia roku następnego, tj. po wybuchu stanu wojennego w Polsce, wrócił
do lektury dzieł o upadku Imperium. I powtarzał często do nas, swych młodszych
współbraci: Zobaczycie, że komuniści umrą śmiercią naturalną. I to wcześniej niż
się tego można spodziewać. Doczekał dni, w których oblicze Europy się zmieniło.
Interesowały go bieżące wydarzenia polityczne: wizyta Gorbaczowa w Watykanie,
uznanie cerkwi unickiej na Ukrainie, obalenie muru berlińskiego itp. Po wojnie
i po okresie stalinowskim kilkakrotnie odwiedził Polskę i swe rodzinne strony –
ostatni raz latem 1978 r. Cztery lata wcześniej obchodził w wadowickim Karmelu
na Górce złoty jubileusz swoich ślubów zakonnych, na który przybyli także goście z Włoch. Kilkakrotnie podejmował też w Rzymie mieszkające na ojcowiźnie
w Tomicach dzieci swej rodzonej siostry Heleny, tj. Władysława Frączka, Barbarę
Frączek, a zwłaszcza siostrzenicę Helenę Frączek, która była cenioną nauczycielką
w Szkole Podstawowej nr 4 w Wiśle, a dziś spędza w domu rodzinnym w Tomicach
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Jesień 1972 r. W ogrodzie „Teresianum”
od lewej: br. Franciszek Woźniak (ur. 1938),
o. Leonard Kowalówka (1913-1990),
br. Wacław Woźniak, o. Efrem Bielecki
(ur. 1931) i br. Justyn Kopera (1921-1998).

Pamiątkowy obrazek ofiarowany br. Wacławowi przez
Prymasa Polski – sł. B. kard. Stefana Wyszyńskiego.
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błogie lata emerytalne, wracając często do Wisły, by wykonywać – jako
plastyczka – artystyczne dekoracje
z okazji różnych uroczystości patriotycznych i religijnych.
Co zaś się tyczy życia Kościoła,
br. Wacław przewidział w pewnym
sensie reformę soborową. Nie podobały mu się np. niektóre przedsoborowe ceremoniały, długie ogony szat
kardynalskich itp. Kościół musi to
zmienić – mówił otwarcie. Niektórzy
współbracia gorszyli się jego poglądami. Nie sprzeciwiali mu się jednak dłużej, gdy niejako po jego linii
i zgodnie z jego przewidywaniami
poszli Ojcowie Soborowi.
Dla Kościoła pragnął zawsze
dobra. Cenił sobie dar realizacji
swego powołania zakonnego w sercu
chrześcijaństwa. Interesował się inicjatywami papieży i Kurii Rzymskiej.
Przyjaźnił się szczególnie z ks. prał.
Bolesławem Filipiakiem, późniejszym kardynałem kurialnym (19011978). Nad łóżkiem swej celi umieścił
i zachował do końca swych dni obrazek Matki Bożej Częstochowskiej
z odręczną dedykacją i błogosławieństwem kardynała. Wspominał też, że
podczas jednego z pobytów w Rzymie ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
(1901-1981), Prymasa Polski, zepsuł
mu się zegarek. Br. Wacław potrafił,
jako hobby, naprawiać zegarki. Gdy
ks. Filipiak poinformował o tym ks.
Prymasa, ten poprosił br. Wacława
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o przysługę, i nie zawiódł się. Naprawiony zegarek jeszcze długo mu służył. A br.
Wacław wspominał do nas po latach: zegarek był dobry, szwajcarski, ale starszy od
Prymasa.... Pokazywał nam nadto obrazek Czarnej Madonny z odręczną dedykacją
Prymasa: Bratu Wacławowi błogosławi +Stefan Kard. Wyszyński.
Br. Wacław znał też z czasów studiów rzymskich ks. Karola Wojtyłę. Mówił
nam, że gdy obsługiwał furtę kolegium, doktorant ks. Karol przychodził na konsultacje dotyczące swej pracy doktorskiej o wierze u św. Jana od Krzyża do o. Gabriela
od św. Marii Magdaleny (1893-1953), znanego specjalisty teologii życia duchowego,
wykładowcy „Teresianum”. Br. Wacław cieszył się zatem w sposób szczególny z wyboru arcybiskupa krakowskiego na Stolicę Piotrową i modlił się ustawicznie za
Ojca Świętego. Do końca swoich dni interesował się każdą inicjatywą Namiestnika
Chrystusowego, każdą jego podróżą apostolską, i prosił, aby mu o tym opowiadać.
Gdy po śmierci br. Wacława poinformowaliśmy o niej papieża, zapewnił przez
pośrednictwo swego sekretarza, ks. prał. Stanisława Dziwisza, że otacza zmarłego
swoją modlitwą.

Ku wieczności
Ostatnie kilka lat swego życia br. Wacław spędził w klasztornej infirmerii. Do
kiedy pozwalał mu na to wzrok, nadal bardzo dużo czytał. Interesowały go bardzo
dzieje Karmelu w Polsce, na temat których w latach osiemdziesiątych ukazała się
bogata literatura (przede wszystkim publikacje o. Benignusa J. Wanata i o. Honorata Cz. Gila). Przeczytał też całą spuściznę pisarską św. Rafała Kalinowskiego.
W swych komentarzach do niektórych myśli swego błogosławionego współbrata
(nie doczekał bowiem jego kanonizacji) wykazywał niezwykłą intuicję. Długie
wieczorne rekreacje spędzaliśmy wspólnie w gronie polskich współbraci pracujących lub studiujących w „Teresianum” i nikt się nie nudził, słuchając refleksji czy
opowiadań br. Wacława. Cierpiał, ale nie skarżył się. Opiekował się nim przede
wszystkim br. Franciszek Woźniak (ur. 1938), nota bene pochodzący z Wadowic,
a także br. Bolesław Sordyl (ur. 1931), rodem z Roczyn k. Andrychowa. Ileż to
było wspomnień z rodzinnych stron! Br. Wacław był chory na cukrzycę. W swej
specyficznej filozofii zwykł mówić: Chorobę to trzeba lekceważyć. Bo jak się nią
zbytnio zajmuje, to ona się czuje bardzo ważna i się panoszy. A gdy się ją lekceważy,
zbywa, to sama ucieka. Kilkakrotnie przebywał w szpitalu, zyskując sobie sympatię
lekarzy i służby zdrowia. Nazywano go powszechnie Bońkiem, bo wówczas znany
polski piłkarz grał w drużynie „Juventus”. Jeden z lekarzy, po zbadaniu chorego
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br. Wacława, rzekł do towarzyszącego choremu rektora „Teresianum”: No cóż, pewien wiek, czegoż możemy oczekiwać? Br. Wacław odezwał się niezwłocznie: Co
mam rozumieć przez wyrażenie pewien wiek? W ten czy podobny sposób potrafił
rozśmieszyć każdego.
W ostatnich tygodniach życia, gdy pozostawał już wyłącznie w łóżku, pytał
często wieczorem: jakiego mamy jutro Świętego?. Miał szczególne nabożeństwo do
patrona każdego dnia. Ciągle miał w ręku różaniec i modląc się przesuwał jego
paciorki.

Sędziwy br. Wacław z grupą rodaków – młodszych współbraci i pracujących w „Teresianum”
sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus (9 grudnia 1983 r.).

Przez kilka ostatnich lat życia, żartując, mówił że umrze w swoje urodziny.
Gdy mijał dzień 20 grudnia, tzn. dzień jego urodzin, pytałem go wieczorem: Nie
mieliście to, bracie, dzisiaj umrzeć? Tak, to prawda, obiecałem, ale nie chciałem wam
popsuć świąt. W 1989 r. przepowiednia ta, przypomniana przez niego na nowo,
spełniła się jednak. Z początkiem grudnia stan br. Wacława znacznie się pogorszył.
Pojawiły się trudności z oddychaniem i z przyjmowaniem pożywienia. Chorego
odwiedzał m.in. o. Eugeniusz Morawski OCD (ur. 1937), definitor generalny z Prowincji Polskiej, a o. Tadeusz Kujałowicz OCD (ur. 1950), wicerektor „Teresianum”,
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udzielił mu sakramentu chorych. Sakrament ten br. Wacław przyjął też kilka tygodni wcześniej. Po południu 19 grudnia zdecydowaliśmy czuwać przy chorym
także podczas nocy. Br. Wacław, który nigdy nie żądał od nikogo ofiary dla siebie,
nie chciał też tej ostatniej przysługi. Zmarł zanim nadeszła noc. Oddał swego ducha
Panu o godz. 21.00, w wigilię swoich 87. urodzin, w obecności kilku współbraci.
Pogrzebowi zmarłego, który odbył 21 grudnia w kaplicy „Teresianum”, przewodniczył przełożony generalny Zakonu Karmelitów Bosych, o. Filip Sainz de
Baranda (ur. 1930) w asyście trzech definitorów generalnych, w tym wspomnianego o. Eugeniusza, a także 55 koncelebrujących kapłanów. W homilii o. generał
zaznaczył, że br. Wacław cieszył się uznaniem i sympatią wszystkich współbraci,
którzy poznali go w Rzymie: Podczas moich podróży – mówił o. generał – gdy spotykam współbraci zakonnych w czasie wizytacji pasterskich, wszyscy i wszędzie pytają
o br. Wacława, wspominając jego niezwykłą usłużność, dobroć, mądrość i pracowitość.
Świadectwa te mówią same za siebie.
Br. Wacław spoczął w grobowcu karmelitańskim znajdującym się w kwaterze
„Pinchetto Vecchio” rzymskiego cmentarza „Campo Verano”, gdzie oczekuje na
chwalebne zmartwychwstanie.
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Emil Zegadłowicz
– daleki czy bliski?
Działalność Emila Zegadłowicza znów przyciąga uwagę czytelników, literaturoznawców i historyków, a 75. rocznica śmierci poety dała sposobność do rozmowy o jego życiu i twórczości. 25 lutego 2016 r. pod patronatem Wadowickiego
Centrum Kultury i redakcji „Wadovianów”, odbyło się spotkanie, które otworzyły
wystąpienia – Leszka Zegzdy, wicemarszałka Województwa Małopolskiego, na
temat rangi literackiego dziedzictwa Zegadłowicza, oraz dr. Stanisława Dziedzica,
dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miasta Krakowa, o związkach twórczości Karola Wojtyły z poezją Emila Zegadłowicza.
Okazją do rozmowy o twórczości Emila Zegadłowicza był zbiór rozpraw naukowych Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski, pod redakcją Henryka Czubały, Krzysztofa Kłosińskiego, Krystyny Latawiec i Włodzimierza Próchnickiego. Tę bogato
ilustrowaną książkę (kilkadziesiąt ilustracji), w której można znaleźć reprodukcje
prac artystycznych m. in. Stefana Żechowskiego, Vlastimila Hofmana, Jerzego
Hulewicza, Ludwika Misky’ego czy Jędrzeja Wowry, opublikowało Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w 2015 r. Obok rozpraw, których autorami są znani
literaturoznawcy i historycy, profesorowie z patronujących badaniom literaturoznawczym twórczości Zegadłowicza instytucji naukowych takich jak Wydział
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej
im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego i Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, w tomie umieszczono także rozprawy napisane przez literaturoznawców, historyków sztuki i historyków
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Ostrawskiego, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej i środowiska „Wadovianów”. W książce
znalazł się również tekst poświęcony twórczości Stefana Żechowskiego, który
napisał jeszcze z początkiem lat 80. ubiegłego wieku Adam Zegadłowicz, twórca
gorzeńskiego Muzeum. Tom liczy ponad czterysta stron, zawiera 25 studiów
o działalności, prozie, poezji i dramatach Emila Zegadłowicza.
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Z licznych wypowiedzi uczestników spotkania, którzy zapełnili salę kameralną Wadowickiego Centrum Kultury, wyłania się nowy i bogaty obraz twórczości
Zegadłowicza oraz jego miejsca w kulturze tradycyjnie przypisującej literaturze
wysoką rangę. Twórczość gorzeńskiego poety uwalnia się od pospiesznych osądów, zideologizowanych i moralistycznych opinii współczesnych, kształtujących
się w ogniu zaciekłych niekiedy w Dwudziestoleciu polemik wokół jego życia
i działalności. Tę tezę potwierdziły interesujące głosy (oraz wcześniejsze, liczne
artykuły) uczestników spotkania, profesorów – Wojciecha Ligęzy (UJ), zestawiającego w oryginalny sposób obrazy życia szkoły w twórczości Zegadłowicza i Witolda Gombrowicza; Włodzimierza Próchnickiego (UJ), zwracającego się w swoich
badaniach ku historycznym, społeczno-politycznym i biograficznym uwarunkowaniom twórczości autora Motorów; Anny Węgrzyniak (ATH w Bielsku Białej),
interpretującej wiersze miłosne Zegadłowicza; Krystyny Latawiec (UP w Krakowie), która przedstawiła wyniki swoich nowatorskich badań estetyki i poetyki
sentymentalnej w jego twórczości; Katarzyny Wądolny-Tatar (UP w Krakowie),
zainteresowanej Janiny Barbary Górkiewiczowej i Zegadłowicza opisami realiów
wadowickich; Jacka Rozmusa (UP w Krakowie) zafascynowanego obrazami wojny i antymilitarystycznymi akcentami w jego twórczości. Nie mniej interesujące
były wystąpienia Ewy Wegenke, wnuczki poety, reprezentującej Muzeum Emila
Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym oraz uczestników spotkania.
W ten oto sposób przy licznym udziale reprezentującej różne pokolenia publiczności zwieńczone zostały badania naukowe podjęte w 2012 r. podczas konferencji naukowej „Emil Zegadłowicz. Pisarz i mecenas sztuki” (Gorzeń Górny,
17–18 kwietnia 2012 r.), zorganizowanej przy współpracy Fundacji „Czartak”
Muzeum Emila Zegadłowicza, Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu
Śląskiego i Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie.
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Szukałem was, a teraz wy
przyszliście do mnie i za to wam
dziękuję - Jan Paweł II.
Światowe Dni Młodzieży
w papieskich Wadowicach
Światowe Dni Młodzieży już za nami. Był to wyjątkowy czas nie tylko dla
Krakowa, ale również dla Wadowic. Nasze miasto jako miejsce narodzin inicjatora
tych wyjątkowych spotkań gościło tysiące młodych pielgrzymów, którzy przyjechali zobaczyć miejsca związane ze św. Janem Pawłem II. Łącznie na Światowe
Dni Młodzieży zarejestrowało się 356 294 pielgrzymów ze 187 krajów! W naszych
domach i szkołach w Wadowicach przyjęliśmy ok. 2 tys. młodych ludzi z Australii,
Botswany, Filipin, Francji, Ghany, Indonezji, Kanady, Kenii, Seszeli, Singapuru, Sri
Lanki, Stanów Zjednoczonych, Ugandy, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Dla pielgrzymów przebywających wtedy w Wadowicach przygotowano specjalną organizację miasta. Aby ułatwić im poruszanie się wyznaczono kilka stref:
sacrum, komunikacji i parkingów, rozrywki i wypoczynku oraz wyżywienia. Strefa
żywieniowa była zorganizowana na Placu Kościuszki. To właśnie tu podczas całego tego tygodnia nasi goście otrzymywali ciepłe posiłki przygotowywane przez
lokalnych restauratorów. Zorganizowano również sieć parkingów, część z nich
specjalnie przygotowanych w tym celu. Msze i katechezy odbywały się na rynku.

Światowe Dni Młodzieży to czas modlitwy
i refleksji…
ŚDM to przede wszystkim wydarzenie o charakterze religijnym ze wspólną
modlitwą i refleksją. Codziennie od środy do piątku (27 – 29 lipca 2016 r.) na Placu
Jana Pawła II oraz w kościele św. Piotra Apostoła odbywały się katechezy, na które
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składały się wspólne modlitwy, Słowo Boże oraz konferencje. Był również czas na
zadawanie pytań przez młodych pielgrzymów. Nasi goście chętnie uczestniczyli
w tych spotkaniach, prowadzonych przez zaproszonych biskupów, w języku angielskim (Plac Jana Pawła II) oraz włoskim (kościół św. Piotra Apostoła). Jednym
z tych wyjątkowych gości był kardynał Seán Patrick O’Malley arcybiskup Bostonu. Po wygłoszonej katechezie kard. O’Malley przewodniczył uroczystej Mszy św.
przed wadowicką bazyliką.
Pielgrzymi wraz ze swoimi duszpasterzami wykorzystywali każdą wolną
chwilę na modlitwę. Modlące się grupy młodzieży rozważające wspólnie słowa
Ewangelii można było spotkać na skwerach miejskich i rynku, gdzie na dużym
ekranie transmitowano główne uroczystości ŚDM z udziałem papieża Franciszka.
Szczególnym punktem wizyty
w Wadowicach dla wszystkich uczestników ŚDM, oprócz Domu Rodzinnego św. Jana Pawła II była Bazylika
pw. Ofiarowania NMP, gdzie Karol
Wojtyła przyjął pierwsze sakramenty.
Na wejście do wadowickiej Bazyliki
Mniejszej trzeba było czekać kilkadziesiąt minut, a chrzcielnica przy której ochrzczono późniejszego papieża
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pozostawała cały czas otoczona modlącymi się pielgrzymami. Szacuje się, iż w tym
okresie wadowicką farę nawiedziło ok. 30 tys. wiernych. Dla szukających modlitewnego skupienia, ojcowie Karmelici Bosi i księża Pallotyni przygotowali wieczorne
adoracje Najświętszego Sakramentu w karmelitańskim klasztorze „na Górce”. Modlitwy, w których pielgrzymi licznie uczestniczyli, prowadzono w języku polskim,
angielskim i po łacinie.

Festiwal Młodych w Wadowicach
Światowe Dni Młodzieży to nie tylko niezapomniane spotkania duchowe, ale
również moc wrażeń, których dostarczył Festiwal Młodych. Miał on także swoją
odsłonę w Wadowicach – „mieście, w którym wszystko się zaczyna”. Dla pielgrzymów przybywających z całego świata przygotowano prawdziwą muzyczną ucztę!
We wtorek (26 lipca) w przededniu Festiwalu Młodych na wadowickiej scenie
odbył się koncert „Muzyka z duszą”, podczas którego swoje muzyczne przesłanie
prezentowali raper TAU oraz zespół New Day. Szczególnie w pamięć słuchaczy
zapadł TAU, który przeplatał swój występ osobistym świadectwem wiary. W środę
(27 lipca) odbył się pierwszy dzień Festiwalu Młodych. W klimacie „na ludowo”
wystąpiły zespoły folklorystyczne i folkowe ze Słowacji i Węgier oraz reprezentująca Polskę – Kapela Hanki Wójciak, która została serdecznie przyjęta przez
międzynarodową widownię. W radosny nastrój wprowadził słuchaczy dzięki swoim balladom amerykański piosenkarz Ryan Tremblay. Przy jego muzyce wszyscy
świetnie się bawili. Tańce pielgrzymów na Placu Jana Pawła II ośmieliły również
mieszkańców, którzy przyłączyli się do wspólnej zabawy. Drugi dzień festiwalu (28
lipca) skoncentrowany był na Świętym Janie Pawle II. Na wieczór przygotowano
długo oczekiwaną premierę multimedialnego widowiska muzycznego „Święty
z Wadowic”. Przedstawienie nie tylko prezentowało osobę Papieża Polaka, ale również jego dokonania i wpływ na dzieje ludzkości. Wśród wykonawców znalazło
się wielu znanych polskich artystów: Jan Nowicki, Urszula Grabowska, Radosław
Krzyżowski, Czesław Mozil, Natalia Niemen, Magda Steczkowska, Hanka Wójciak,
Kuba Badach, Andrzej Lampert. Całemu przedstawieniu towarzyszyła nowoczesna multimedialna oprawa. Wśród zgromadzonej publiczności pełne wzruszeń
widowisko przywołało osobiste wspomnienia związane z św. Janem Pawłem II.
W piątek wieczorem (29 lipca) odbył się koncert muzyki filmowej „Muzyka wiecznie żywa” prezentowany przez uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach. Młodzi artyści z wielkim kunsztem wykonywali najpopularniejsze motywy
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ze światowej kinematografii. Ich występ spodobał się
międzynarodowej publice
zgromadzonej na Placu Jana
Pawła II. Ostatni dzień Festiwalu (31 lipca) zdominował wieczorny koncert „Na
deser”. Ten dzień, kończący
Światowe Dni Młodzieży,
był również dniem podziękowania dla mieszkańców
i dla wszystkich zaangażowanych w to wydarzenie. Na scenie w Wadowicach zagrał Rafał Brzozowski wraz z zespołem The Voices. Gość wieczoru z okazji ŚDM
przygotował specjalny repertuar, który obejmował popularne utwory religijne
w nowej aranżacji. Nie zabrakło również jego największych przebojów. Publiczność
zgromadzona na rynku chętnie włączyła się do wspólnej zabawy i śpiewu.

ŚDM na sportowo w Wadowicach,
czyli „Nawet Święty w piłkę kopał”
W ramach Światowych Dni Młodzieży przygotowano dla pielgrzymów również szereg innych aktywności. Jedną z nich była propozycja zwiedzania okolic
Wadowic… z kajaka! Wielu naszych młodych gości skorzystało z tej możliwości
i wyruszyło na wyprawę szlakiem wodnym. Około 300 osób z różnych krajów
świata dzięki tej wyprawie poznało walory przyrodnicze rodzinnego miasta Jana
Pawła II. Dla fanów siatkówki i piłki nożnej zorganizowano międzynarodowe
rozgrywki. W meczach towarzyskich piłki nożnej na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego „Skawa” zagrali młodzi przedstawiciele Polski, Ghany i Botswany.
Goście z państw afrykańskich w przerwach pomiędzy połowami poszczególnych
meczy prezentowali widowni i rywalom swoje narodowe pieśni. Natomiast mecze siatkówki organizowane na Bulwarach nad Skawą szczególnie przypadły do
gustu Amerykanom i Polakom, którzy pokazali naprawdę wysoki poziom podczas
tych sportowych rozgrywek. Dla wielbicieli nocnego kina w Parku Miejskim przygotowano specjalny seans na Światowe Dni Młodzieży. W wygodnych leżakach,
pod rozgwieżdżonym niebem przy kameralnym świetle parkowych lamp młodzi
pielgrzymi oglądali film „Szukałem Was” poświęcony Janowi Pawłowi II.
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Witamy w mieście Świętego Jana Pawła II,
czyli sdmwadowice2016.pl
Źródłem informacji dla osób odwiedzających w tym czasie Wadowice była
specjalnie przygotowana na ten czas strona internetowa sdmwadowice2016.pl.
Na bieżąco informowała o wydarzeniach w mieście, co warto zobaczyć w regionie
oraz podawała aktualne informacje o uroczystościach w Krakowie. Ponadto dla
naszych pielgrzymów Informacja Turystyczna Gminy Wadowice przygotowała
specjalne publikacje zarówno o młodości Karola Wojtyły, jak i o atrakcjach i walorach Ziemi Wadowickiej.
Zaprezentowana przy pl. Solidarności wystawa plenerowa ukazująca 30-letnią historię spotkań młodych, od pierwszego Światowego Dnia Młodzieży, aż po
ostatnie w Rio de Janeiro w 2013 r. była przypomnieniem minionych spotkań
i zarazem zaproszeniem do udziału w tegorocznych. Organizatorem wystawy była
Gmina Wadowice we współpracy z Wadowickim Centrum Kultury. Zdjęcia do tej
wyjątkowej ekspozycji udostępniła Agence France-Presse.

Wadowickie Światowe Dni Młodzieży 2016
w liczbach
Przygotowanie i realizacja tak dużego przedsięwzięcia jakim są Światowe Dni
Młodzieży wymagało mobilizacji wszystkich służb mundurowych, medycznych
i sanitarnych, ale też wielu wolontariuszy. Grupa wadowickich wolontariuszy liczyła około 200 osób. Swoją opieką otaczali nie tylko pielgrzymów przebywających
w Wadowicach, ale czuwali również nad ich bezpieczeństwem podczas zwiedzania
miejsc związanych z Janem Pawłem II. Wśród miejsc w Wadowicach licznie odwiedzanych przez uczestników (18 – 24 lipca) znalazły się Muzeum Dom Rodzinny
Ojca Świętego Jana Pawła II (ok. 22 tys. osób), Bazylika pw. Ofiarowania NMP przy
Placu Jana Pawła II (ok. 30 tys. osób) oraz Muzeum Miejskie (ok. 2,5 tys. osób).
Z usług i pomocy Informacji Turystycznej skorzystało ok. 4,5 tys. osób. Wielu
z tych młodych pielgrzymów podczas wizyty w Wadowicach podkreślało, że są
bardzo szczęśliwi, mogąc być w miejscu narodzin św. Jana Pawła II, a pobyt w Wadowicach jest dla nich jednym z ważniejszych punktów pielgrzymki na Światowe
Dni Młodzieży do Polski.
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Janina Turek

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. Marcina Wadowity w Wadowicach

150 – lecie Gimnazjum i Liceum
im. Marcina Wadowity
w Wadowicach
Nie pamiętam chwili, w której po raz pierwszy pomyślałam o organizacji
obchodów jubileuszu 150 – lecia „mojego liceum”. Gdy 1 września 2008 r. objęłam
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity w Wadowicach, już wówczas wiedziałam, że ten czas się zbliża. Już wtedy
miałam świadomość, że do tego okrągłego jubileuszu trzeba będzie się przygotować i zorganizować „jubilatce” godne święto. Osobą, która właśnie w 2008 r.
i w latach późniejszych najczęściej przypominała mi o zbliżającej się rocznicy istnienia liceum była Pani Maria Talaga – Przewodnicząca Stowarzyszenia
Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Czas mojego dyrektorowania przypadł na okres, w którym odbywały się
duże uroczystości związane z naszą szkołą. Już 23 października 2010 r. wspólnie
z SALO zorganizowaliśmy Sesję Naukową poświęconą św. Józefowi Bilczewskiemu, arcybiskupowi lwowskiemu i absolwentowi C.K. Realnego i Wyższego
Gimnazjum w Wadowicach z 1880 r. Sesja odbyła się w piątą rocznicę kanonizacji
i połączyliśmy ją z wmurowaniem tablicy pamiątkowej. Podczas beatyfikacji
Jana Pawła II w 2011 r. i Jego kanonizacji w roku 2014 szkołę, którą w 1938 r.
ukończył papież, odwiedziło wielu gości. Do tych uroczystości przygotowywała
się cała społeczność szkolna. To były dobre doświadczenia przed organizacją
obchodów 150 – lecia liceum.
Założyłam wstępnie, że postaram się przeprowadzić do jubileuszu wszystkie
wymagane remonty. I to założenie się udało. Wśród najważniejszych znalazły się:
wymiana instalacji elektrycznej i pokrycia dachu na budynku szkoły, malowanie
wszystkich pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej, w której zamontowano
także nowe okna. Renowacji poddane zostały drzwi wejściowe do budynku. Remonty, finansowane przez Powiat Wadowicki, poprawiły standard i usprawniły
bezpieczne funkcjonowanie szkoły.
221

WYDARZENIA

Pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego odbyło się 14 listopada 2014 r.
Wzięli w nim udział przedstawiciele nauczycieli, rodziców, Stowarzyszenia Absolwentów, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele liceum oraz zaproszeni goście. Już
wtedy ustaliliśmy termin głównych uroczystości na 14 – 15 października 2016 r.
(początkowo miała to być impreza dwudniowa). Na tym spotkaniu dr Konrad
Meus zaproponował, by, dla uczczenia jubileuszu szkoły, wystąpić o patronat honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek ten spotkał się z pełną aprobatą wszystkich zebranych. Ustaliliśmy również, że jubileusz będzie spotkaniem jak
największej liczby absolwentów i gości, jednak, ze względu na przewidywaną dużą
liczbę uczestników, bez organizowania typowego balu. Wtedy również pojawiła
się propozycja zorganizowania Koncertu Absolwentów.
Bardzo chciałam, by jubileusz był okazją do ufundowania szkole nowego
sztandaru. Zadanie to powierzyłam rodzicom, ale ostatecznie wyłącznym fundatorem został Pan Maciej Koźbiał, ojciec uczennicy z klasy drugiej liceum. Na
rewersie sztandaru pojawił się wizerunek patrona szkoły Marcina Wadowity.
Delegacja naszej szkoły wraz z reprezentacją Starostwa Powiatowego 5 lutego
2016 r. udała się z zaproszeniem na obchody jubileuszu do ks. kardynała Stanisława
Dziwisza. Metropolita krakowski z wielką radością przyjął zaproszenie i wyraził
chęć przybycia na uroczystości. Wspominał, że Ojciec Święty bardzo często wracał pamięcią do wadowickich czasów szkolnych. Poprosiliśmy księdza kardynała,
by celebrował dla nas Eucharystię w intencji absolwentów, nauczycieli, uczniów
i pracowników naszego liceum.
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Poza główną uroczystością pojawiło się jeszcze wiele dodatkowych cennych
inicjatyw i wydarzeń towarzyszących. Najwięcej „prezentów” otrzymała szkoła od
Stowarzyszenia Absolwentów. Darem dla naszej szacownej jubilatki były aż trzy
publikacje. W roku 150-lecia szkoły ukazały się dwie z nich. Książka „Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum znane i nieznane. 150-lecie powstania Gimnazjum
w Wadowicach 1866 – 2016”, zredagowana przez prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka, prof. dr. hab. Jacka Popiela i dr. Konrada Meusa jest zbiorem artykułów
dotykających swoją tematyką różnych zagadnień związanych ze szkołą. Począwszy o historyczno-literaturoznawczych po filozoficzno-teologiczne. Z kolei praca
autorstwa ks. dr. hab. Edwarda Stańka „Szkoła jakich mało. Słownik „wybranych”
absolwentów Gimnazjum i Liceum w Wadowicach (1866 – 2016)” przybliża postacie absolwentów, którzy wybrali stan duchowny. Jest to swego rodzaju „tablica
pamiątkowa” poświęcona blisko 300 kapłanom, zakonnikom i zakonnicom, którzy
na przestrzeni ostatnich 143 lat ukończyli naszą szkołę.
Wyjątkową pracą jest opublikowany w 2015 r. album zatytułowany „Pamięci
tych, którym wiele zawdzięczamy”, opracowany przez Panią Marię Talagę. Jest to
fotograficzny zapis efektów inicjatywy podjętej przez Stowarzyszenie Absolwentów
i społeczność szkolną, mającej na celu przywrócenie dawnego wyglądu nagrobkom
nauczycieli wadowickiego Gimnazjum i Liceum. Dzięki finansowemu wsparciu
Województwa Małopolskiego i dochodów z kwest przeprowadzonych na cmentarzu udało się przeprowadzić renowację zabytkowych nagrobków, których część
wymagała interwencji konserwatorskiej.
Wiosną 2015 r. przed wejściem do naszego liceum została umieszczona „Ławeczka Karola Wojtyły”. Pomysłodawcy – Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej – zwrócili się do mnie kilka miesięcy wcześniej z wnioskiem o pozytywną
opinię ich inicjatywy. Zgodziłam się bez zastanowienia i jako zarządca I LO podpisałam umowę użyczenia gruntu pod tę plenerową rzeźbę. W dniu 16 kwietnia
2015 r. „Ławeczka” została uroczyście przekazana pod opiekę naszej szkoły. Turyści
i pielgrzymi przybywający do Wadowic chętnie zatrzymują się i przysiadają na
niej, a przewodnicy stając przy niej opowiadają o szkole i jej najwybitniejszym
absolwencie – Karolu Wojtyle, św. Janie Pawle II.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej wyemitowało również okolicznościowy medal z herbem miasta, na którym wyjaśniona została symbolika
miejskiego znaku oraz przesłanie jakim kierowali się fundatorzy „Ławeczki Karola
Wojtyły”, rzeźby, która [- -] honoruje nie tylko postać wybitnego absolwenta Gimnazjum, ale rzesze tych uczniów i absolwentów, którzy swoimi dokonaniami w nauce,
kulturze i gospodarce, pomnażali idee humanizmu, w tym pokoju i tolerancji.
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Kolejnym projektem rocznicowym była publikacja będąca swego rodzaju kontynuacją i uzupełnieniem dzieła dr. Gustawa Studnickiego, nawiązująca tytułem
do jego monografii poświęconej szkole. „Pierwsza wśród równych” – Księga jubileuszowa na 150 – lecie powstania Gimnazjum i Liceum im. Marcina Wadowity
w Wadowicach” autorstwa Małgorzaty Stężowskiej-Gębali i Henryka Odrozka była
przede wszystkim odpowiedzią na wniosek absolwentów Liceum dla Pracujących
oraz Liceum dla Dorosłych. W okresie poprzedzającym jubileusz zwróciło się
bowiem do mnie kilkunastu z nich z prośbą o opublikowanie listy wychowanków tych szkół, od 1957 r. funkcjonujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
Do tej pory w żadnym opracowaniu nie miało to miejsca. Obok krótkiej historii szkoły, wspomnień absolwentów i wiadomości o współczesnym „Wadowicie”
„Księga jubileuszowa” zawiera wykaz wychowanków I LO z lat 1991 – 2016, listę
absolwentów Liceum dla Pracujących i Liceum dla Dorosłych z lat 1959 – 2009
oraz wykaz pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi
zatrudnionych w latach 1991 – 2016.
Inicjatywą, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła był pomysł jednego
z naszych nauczycieli, Pana Sławomira Ficka, aby zorganizować „Sztafetowy Maraton Pływacki 150 km na 150 lat Liceum”. W organizacji tego, jak się okazało
ogromnego przedsięwzięcia uczestniczył również Pan Paweł Potoczny, nauczyciel
historii z liceum. Setki rozmów, pism, wizyt i dużo ciężkiej pracy oraz dobrej woli
wielu życzliwych ludzi zaowocowały profesjonalną imprezą pływacką, która miała
miejsce w dniach 8 – 10 września 2016 r. na Basenie „Delfin” w Wadowicach. Maraton trwał 52 godziny 44 minuty i 10 sekund. Każdy z uczestników musiał przepłynąć dystans jednego kilometra. Najmłodszą zawodniczką była dziewięcioletnia
Natalia Dyduch, a najstarszym uczestnikiem Pan Stanisław Erb, absolwent z rocznika maturalnego 1951. W maratonie udział wzięło 150 pływaków: nauczycieli,
uczniów i absolwentów szkoły oraz sympatyków naszego liceum. Najlepszy czas
uzyskał zawodnik AZS AGH Kraków Mateusz Wysoczyński – 10 minut i 51 sekund. Pozyskanie sponsorów na organizację maratonu przyniosło także wymierne
korzyści dla samej szkoły – udało się bowiem pozyskać fundusze na zakup sprzętu
do szkolnej pracowni komputerowej.
W lutym 2016 r. skierowałam prośbę i formalny wniosek o honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad uroczystością jubileuszu 150 – lecia
istnienia naszej szkoły. W przeddzień rozdania świadectw ukończenia liceum kolejnemu rocznikowi absolwentów, 28 kwietnia 2016 r., otrzymałam pismo z Kancelarii Pana Prezydenta RP. Sekretarz Stanu, Andrzej Dera, informował w nim:
Z przyjemnością pragnę poinformować, że Prezydent RP, chcąc podkreślić rangę ju224
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bileuszu i wyrazić uznanie dla dydaktycznego dorobku tej zasłużonej dla Wadowic
placówki szkolnej, której wychowankiem był także Karol Wojtyła, przyszły Papież
i Święty Jan Paweł II, zdecydował o objęciu przygotowywanych uroczystości honorowym patronatem.
W organizacji uroczystości wsparły
szkołę różne instytucje. Zarząd Powiatu
Wadowickiego przekazał na przygotowanie
jubileuszu 15.000,00 zł. Do obchodów włączył się Polski Związek Filatelistów – Koło
Nr 32 w Wadowicach oraz Poczta Polska.
Prezes wadowickiego koła PZF, Pan Bogusław Malec, zorganizował w Auli okolicznościową wystawę filatelistyczną. Poczta
Polska z kolei wyemitowała z okazji 150
– lecia szkoły dwie okolicznościowe karty
pocztowe oraz stempel.
Wreszcie nadszedł dzień, do którego od
wielu dni przygotowywała się cała społeczność szkolna. Uroczystości jubileuszowe,
w sobotę 15 października 2016 r. rozpoczęła
msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza
z udziałem biskupa Józefa Guzdka, Ordynariusza Wojska Polskiego, absolwenta
liceum z 1976 r. Homilię wygłosił ks. dr hab. Edward Staniek, także nasz absolwent, rocznik 1959. Po nabożeństwie, w towarzystwie pocztów sztandarowych
szkół powiatowych, przemaszerowaliśmy do szkoły. Jubileusz miał bardzo uroczysty charakter a swoją obecnością zaszczyciła go żona Prezydenta RP, Pani Agata
Kornhauser-Duda. Po wprowadzeniu sztandarów, odśpiewano hymn państwowy,
a chór absolwentów wykonał Gaudeamus Igitur. Uroczystość prowadzili absolwenci
liceum z roku 2015: Maria Kowalska, studentka drugiego roku PWSFTiT w Łodzi
i Michał Sikorski, student drugiego roku PWST w Krakowie. Zaproszonych gości
witałam wspólnie z Bartoszem Kalińskim, starostą wadowickim. W części artystycznej uczniowie przedstawili fragment „Zmór” Emila Zegadłowicza, wiersz tego
twórcy „Tu jest ojczyzna moja” oraz tekst Karola Wojtyły „Myśląc Ojczyzna”. Nowy
sztandar liceum został uroczyście przekazany społeczności szkolnej.
Kolejną częścią uroczystości, która odbywała się w sali gimnastycznej, była
promocja książki „Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum znane i nieznane. W 150
– rocznicę powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866 – 2016”. Okolicznościo225
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we wykłady wygłosili jej redaktorzy naukowi: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak,
rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz prof. dr hab. Jacek Popiel,
prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent liceum z 1973 r. Następnie głos
zabrali zaproszeni goście. List od Prezydenta RP odczytała Jego małżonka Agata
Kornhauser-Duda. Po oficjalnej części uroczystości Pierwsza Dama spotkała się
z najstarszymi uczestnikami jubileuszu, przyjaciółmi Karola Wojtyły z lat szkolnych – Eugeniuszem Mrozem oraz Haliną Królikiewicz-Kwiatkowską. Wspólnie
z nimi oraz przedstawicielami społeczności szkolnej obejrzała okolicznościową
wystawę filatelistyczną w Auli Papieskiej. W niedzielę, 16 października Pani Halina
wystąpiła w sali teatralnej Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II
w monodramie „Wielki Kolega Jan Paweł II”.
Zaproszeni goście mogli zwiedzić szkołę oraz nabyć promocyjne wydawnictwa o Wadowicach, liceum, absolwentach szkoły oraz okolicznościowe karty
pocztowe. Uroczystościom towarzyszył koncert absolwentów (wystąpili: Mikołaj
Grabowski, Marta Bizoń, Mariusz Marczyk, Joanna Jucha, Kwartet Smyczkowy
„Encore”) oraz „Noc w liceum” – międzypokoleniowe lekcje wychowawcze i koncert życzeń. Z kolei w niedzielę odbył się mecz koszykówki absolwenci kontra
uczniowie. Do spotkania doszło z inicjatywy Pawła Oleksego, absolwenta szkoły
z 1995 r., a mecz zakończył się zwycięstwem licealistów.
Wydarzeniami towarzyszącymi obchodom jubileuszu 150 – lecia liceum był
wspomniany już monodram Haliny Królikiewicz-Kwiatkowskiej, wydanie numeru
specjalnego szkolnej gazety „Peryskop” w 25 – lecie jej powstania oraz pielgrzymka
do grobu świętego Jana Pawła II.
Jubileusz przyczynił się do nowego wystroju wnętrza liceum. Korytarze i sale
lekcyjne przybrały odświętny wygląd, a wszystko przypomina jej historię i ludzi,
którzy ją tworzyli. Liczna rzesza absolwentów uczestniczących w obchodach jubileuszu potwierdza fakt, że stanowimy ogromną rodzinę, która wiele szkole zawdzięcza i wszyscy mile wspominamy szkolne lata. Przedsięwzięcie było ogromne
i mam poczucie satysfakcji z dobrze wykonanego zadania. Dziękuję wszystkim,
którzy przyczynili się do uświetnienia tej okrągłej, 150 – letniej rocznicy istnienia
naszej szkoły.
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Marcin Witkowski

Działalność Muzeum Miejskiego
w 2016 roku
Mijający rok obfitował w działalności wadowickiego Muzeum Miejskiego
w liczne wydarzenia – zarówno te cykliczne jak Noc Muzeów czy świąteczne
warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe jak i zupełnie nowe projekty. Tym
ostatnim sprzyjała nowa przestrzeń wystawiennicza jaką jest sala ekspozycyjno-edukacyjna na parterze budynku muzeum.

28 stycznia 2016 r.
„Wokół Wadovian”

Tradycyjnie już po publikacji kolejnego numeru „Wadovian” odbyło się spotkanie promujące rocznik. Towarzyszyły
mu wspomnienia o zmarłym we
wrześniu 2015 r. karmelicie o. dr.
hab. Honoracie Czesławie Gilu
OCD, członku jego Rady Naukowej „Wadovian”, związanym z pismem od początku jego istnienia. O. Honorata
wspominali m.in. jego współbracia, zakonnicy z wadowickiej „Górki”, o. dr hab.
Szczepan Praśkiewicz OCD i przeor klasztoru o. Grzegorz Irzyk OCD. Podczas
styczniowego spotkania zaprezentowana została także druga nowość wydawnicza
Wadowickiego Centrum Kultury – książka Tajemnice życia Janiny Brzostowskiej.
Listy Janiny Brzostowskiej do Stanisława Tyszkowskiego (Wadowice 2015) zredagowana przez prof. dr. hab. Tadeusza Kłaka. Prelekcję na temat pisarki i poetki oraz
jej twórczości wygłosił, w zastępstwie nieobecnego redaktora publikacji, prof. dr
hab. Tadeusz Bujnicki.
Spotkanie odbyło się w nowatorsko zaaranżowanej sali kameralnej WCK –
uczestnicy mogli siedzieć nie tylko przy stolikach ale także na sofach. Rozwiązanie
to z powodzeniem było stosowane przy kolejnych wydarzeniach, m.in. na spotkaniu „Emil Zegadłowicz daleki i bliski”.
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25 lutego 2016 r.
„Emil Zegadłowicz daleki i bliski”

Z okazji 75. rocznicy śmierci Emila Zegadłowicza Muzeum Miejskie, we
współpracy z prof. dr. hab. Henrykiem Czubałą, zorganizowało spotkanie z redaktorami i autorami książki Emil Zegadłowicz daleki i bliski. Literaturoznawcy i historycy literatury z Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Pedagogicznego, Rzeszowskiego
oraz Śląskiego opowiedzieli jak dzisiaj czytać autora Powsinóg beskidzkich oraz
na ile współcześnie aktualna jest problematyka poruszanych przez gorzeńskiego
pisarza tematów1.
Spotkanie było połączone z promocją książki Emil Zegadłowicz daleki i bliski,
która ukazała się w roku 2015 nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego,
a którą można było nabyć po konferencji. Postać pisarza cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem czego najlepszym dowodem była wypełniona słuchaczami sala
kameralna oraz sprzedaż wszystkich egzemplarzy publikacji.

18 marca 2016 r.
„Świąteczne wicie palm”

Wielkanocne warsztaty z wicia palm mają w Muzeum Miejskim już kilkuletnią tradycję i cieszą się
zawsze dużym zainteresowaniem. Warsztaty, które
odbyły się w piątkowe popołudnie 18 marca, na dwa
dni przed Niedzielą Palmową, skierowane były jak co
roku do rodzin. Podczas zajęć uczestnicy wykonywali palmę wielkanocną ozdabiając ją kwiatami z bibuły, gałązkami wierzby, bukszpanu i borowiny.

14 maja 2016 r.
Noc Muzeów

Zorganizowana już po raz szósty Noc Muzeów nawiązywała tematycznie do
przypadającej w 2016 r. 1050. rocznicy Chrztu Polski. Wydarzenia przygotowane
dla odwiedzających muzeum o zmroku, realizowane były w ogrodzie przy ul.
Kościelnej, w przestrzeni wystawy stałej oraz w sali ekspozycyjno-edukacyjnej.
W ogrodzie odtworzone zostało obozowisko rycerskie z okresu monarchii piastowskiej, w którym członkowie grupy rekonstrukcyjnej „Jantar” zainscenizowali
życie codzienne z przełomu X i XI w. Przez cały czas trwania Nocy Muzeów dla
1
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zwiedzających udostępniona była stała
ekspozycja „Wadowice – miasto, w którym wszystko się zaczęło”. Oprócz bezpłatnego zwiedzania ekspozycji można
było także uczestniczyć w zajęciach
warsztatowych z wykonywania, stylizowanej na średniowieczną, biżuterii.
Z kolei w sali ekspozycyjno-edukacyjnej zaprezentowana została wystawa „1956 – 1966 Millenium kontra Tysiąclecie” – opowieść o konflikcie między
komunistycznymi władzami a Kościołem wokół obchodów Tysiąclecia Państwa
Polskiego i Millenium Sacrae Poloniae.
Muzeum Miejskie tradycyjnie już koordynowało Noc Muzeów w całym powiecie. W 2016 r. w projekt zaangażowały się placówki muzealne i galerie w Andrychowie, Lanckoronie, Stryszowie, Tomicach oraz Wadowicach, gdzie, obok
Muzeum Miejskiego, w wydarzeniu uczestniczyły także Muzeum Dom Rodzinny
Jana Pawła II i po raz pierwszy, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej.

14 – 31 maja 2016 r.
„1956-1966 Millenium kontra tysiąclecie”

Z okazji przypadającej w 2016 r. 1050. rocznicy Chrztu Polski pracownicy
muzeum przygotowali wystawę przedstawiającą konflikt między władzami komunistycznymi a Kościołem przy okazji obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego
i Millenium Chrztu Polski. Celem autorów było ukazanie jak na tle wydarzeń ogólnopolskich z lat 1956-1966 rozgrywał się ten konflikt lokalnie – w Wadowicach
i ówczesnym powiecie wadowickim. Rywalizacja między państwem a Kościołem
o „rząd dusz” w Polsce została ukazana na wielu płaszczyznach. Zaprezentowane
zostały w szczegółach milenijne uroczystości kościelne organizowane w Wadowicach w latach 1956 – 1968 oraz świeckie
obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego
– czyny społeczne, uroczystości, akademie i imprezy organizowane przez
Powiatowy Dom Kultury czy realizacja hasła „Tysiąc szkół na Tysiąclecie”.
Szczególny nacisk położony został na
problemy czynione wadowickiej parafii
przez administrację państwową w za229
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kresie organizacji procesji i innych uroczystości kościelnych. Przedstawiono też
kulisy Zjazdu Wychowanków na 100-lecie istnienia Liceum Ogólnokształcącego,
który ostatecznie nie doszedł do skutku w związku z zapowiedzią udziału w nim
metropolity krakowskiego abp. Karola Wojtyły, absolwenta szkoły z 1938 r.
Wystawa składała z 16 tablic, w tym 3 tablic z oryginalnymi dokumentami
i eksponatami (m.in. zbiór znaczków z epoki), oraz 3 dodatkowych ekspozytorów z książkami i monetami okolicznościowymi z lat 60. Tradycyjnym środkom
przekazu towarzyszyły multimedia – ramka cyfrowa z pokazem fotografii z lat
50. i 60. oraz dotykowy monitor, na którym, obok prezentacji zdjęć z obchodów
kościelnych i państwowych, można było posłuchać wystąpienia I sekretarza KC
PZPR Władysława Gomułki.
Ekspozycja przygotowana została w oparciu o bogate archiwa parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach, państwowe i szkolne, m.in. archiwum wadowickiego LO i Zespołu Szkół nr 3. Swoje zbiory użyczyli na wystawę Stanisław Jasiński,
Bogusław Malec i Marek Studnicki.
Autorką projektu graficznego była Agnieszka Matuła, a teksty przygotował
Marcin Witkowski.

26 czerwca – 16 września 2016 r.
„Józef Jura. Wadowicki rzeźbiarz i portrecista”

Przez blisko trzy letnie miesiące w sali
ekspozycyjno-edukacyjnej muzeum prezentowana była wystawa poświęcona
twórczości wadowickiego rzeźbiarza Józefa
Jury. Pochodzący z Kęt artysta, absolwent
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych,
związany był z kręgiem twórców skupionych wokół Emila Zegadłowicza („Czartak”) oraz współzałożył Grupę Artystów
Plastyków „Czartak II”. Po przeniesieniu się do Wadowic Jura prowadził zakład
kamieniarski i pracownię rzeźbiarską, w której pierwsze artystyczne doświadczenia zdobywali Wincenty Bałys, Franciszek Suknarowski czy Roman Brańka.
Zasłynął przede wszystkim jako twórca rzeźby sakralnej – ołtarzy, płaskorzeźb
świętych i dostojników kościelnych oraz nagrobków, które do dziś znajdują się na
wadowickim cmentarzu.
Na ekspozycji w muzeum zaprezentowano kilkadziesiąt dzieł Józefa Jury,
wśród nich popiersia Emila Zegadłowicza, jego córki Atessy Zegadłowiczówny
230

WYDARZENIA
i autoportret artysty, rzeźby figuralne
oraz płaskorzeźby i kafle. Na wystawie
zobaczyć można było także medalion
z podobizną Piusa XI i oryginalny dokument zawierający specjalne papieskie
błogosławieństwo dla artysty z 1925 r.
Ekspozycję dzieł uzupełniały dwie prezentacje multimedialne.
Wystawa „Józef Jura. Wadowicki
rzeźbiarz i portrecista” została przygotowana w oparciu o bogate zbiory rodziny
artysty (Joanny Borkowskiej-Bąk, Heleny Jury, Zuzanny Jury, Jolanty Miarki, Lidii Sołtysik oraz Małgorzaty Zaremby), które uzupełniły eksponaty zgromadzone w Muzeum Miejskim oraz Muzeum Dwór Emila Zegadłowicza w Gorzeniu.
Ekspozycji towarzyszyła publikacja Józef Jura. Wadowicki rzeźbiarz i portrecista,
opracowana graficznie przez Macieja Hojdę a zredagowana przez Joannę Pytlowską-Bajak i Marcina Witkowskiego. Obok szczegółowego życiorysu artysty książka
zawiera wykaz prac Józefa Jury.

4 – 6 września 2016 r.
„Muzeum na kółkach”

Pomyślny dla Muzeum Miejskiego finał IV Konkursu na koordynację
działań lokalnych projektu „Muzeum
na kółkach”, organizowanym przez
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, umożliwił zorganizowanie w Wadowicach edukacyjnej
wystawy mobilnej poświęconej dziejom społeczności żydowskiej. Ekspozycja
była prezentowana w pawilonie wystawowym na wadowickim rynku w dniach
4 – 6 września 2016 r.
„Muzeum na kółkach” opowiadało o historii współistnienia społeczności żydowskiej i polskiej, które zapoczątkowała podróż Ibrahima ibn Jakuba, żydowskiego kupca z Kordoby, do krajów słowiańskich i jego pierwsze wzmianki o państwie
Mieszka I. Polska przez wieki stanowiła ważny ośrodek żydowskiego życia politycznego, umysłowego i religijnego. W pawilonie „Muzeum na kółkach” można
było zobaczyć model typowego sztetla, czyli polsko-żydowskiego miasteczka z najważniejszymi budynkami: synagogą, kościołem, mykwą i kirkutem. Centralnym
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punktem wystawy była interaktywna mapa Wadowic z zaznaczonymi miejscami
związanymi z przedwojenną społecznością żydowską. W pawilonie znajdowała się
także strefa dla dzieci, które mogły pobawić się własnoręcznie zrobionym drejdlem,
czyli chanukową zabawką, zapisać swoje imię w języku jidysz czy pokolorować
sklepienie synagogi z Gwoźdźca.
Mobilnej ekspozycji towarzyszyły także inne wydarzenia. W niedzielne popołudnie zorganizowany został spacer szlakiem wadowickiej społeczności żydowskiej
a wieczorem, w ogrodzie przy ul. Kościelnej, odbył się koncert lubelskiego zespołu
klezmerskiego „Berberys”. Ponad 200 osób bawiło się przy dźwiękach kontrabasu,
altówki i akordeonu. Obok tradycyjnych utworów klezmerskich muzycy zaprezentowali także kilka melodii bałkańskich. Koncertowi towarzyszyła degustacja
przysmaków kuchni żydowskiej – cebularzy, charosetu i chałki z hummusem.
W Wadowickim Centrum Kultury odbyły się warsztaty dla seniorek przeprowadzone przez edukatorów z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, podczas
których uczestniczki poznały kulturę Żydów, dowiedziały się czym jest chanukija,
mezuza, jak świętuje się szabat i kiedy gra się w drejdla. Anna Wencel z Muzeum
Żydowskiego Galicja w Krakowie opowiedziała o zasadach koszerności i poczęstowała seniorki tradycyjnymi żydowskimi potrawami. W ramach „Muzeum na
kółkach” odbyła się także w kinie „Centrum” projekcja filmu „Syn Szawła”.
Projekt cieszył się w Wadowicach dużym zainteresowaniem. Sam pawilon
wystawy mobilnej odwiedziło blisko 1300 osób.

7 – 14 listopada 2016 r.
„Zapomniana listopadowa tradycja”

Z okazji Narodowego Święta
Niepodległości Muzeum Miejskie
przygotowało projekt „Zapomniana
listopadowa tradycja”, na który złożyły się dekoracja balkonu budynku
przy ul. Kościelnej oraz spotkania
warsztatowe dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Instalacja wykonana na balkonie
wzorowana była na dekoracjach, jakie zdobiły balkony kamienic na wadowickim rynku podczas uroczystości państwowych w latach 20. i 30. minionego
wieku. Na balkonie budnku muzeum umieszczone zostało godło na tle dywanu
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w otoczeniu biało-czerwonej flagi a kolumny i barierki ozdobiono girlandami
oraz wstęgami.
W tygodniu poprzedzającym dzień 11 listopada w salach muzeum odbywały
się bezpłatne warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, podczas których młodzi ludzie poznawali tradycje obchodzenia święta, zwłaszcza ze
zwyczajem uroczystego ozdabiania okien i balkonów, zapoznawali się z przyczynami odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. oraz wykonywali własne
patriotyczne ozdoby. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem – do udziału
w nich zgłosiło się blisko 300 uczniów z wadowickich szkół.
Dodatkowo na rynku oraz przed budynkiem muzeum ustawione zostały tablice przedstawiające państwowe uroczystości w międzywojennych Wadowicach,
okoliczności odzyskania niepodległości oraz historię ozdabiania domów.

6 – 21 grudnia 2016 r.
Warsztaty Bożonarodzeniowe

Jak co roku pracownicy muzeum zaprosili przedszkolaków oraz
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na świąteczne warsztaty
przybliżające przedwojenny klimat
Bożego Narodzenia. W zaaranżowanej na chłopską chatę sali ekspozycyjno-edukacyjnej Joanna Pytlowska-Bajak opowiadała o tradycjach,
wierzeniach i wróżbach towarzyszących świętom. Uczestnicy zajęć mogli „poznawać
swoją przyszłość” z wykorzystaniem starych wigilijnych wierzeń, a także wykonać
tradycyjne ozdoby choinkowe wykorzystując przygotowane przez prowadzących
wskazówki i materiały. Zajęcia cieszyły ogromnym zainteresowaniem – uczestniczyło
w nich ponad 400 dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół gminy Wadowice.
Muzeum Miejskie włączyło się także w zorganizowany przez Urząd Miasta
„II Wadowicki Jarmark Świąteczny”. W jego ramach przeprowadzone zostały trzy
spotkania warsztatowe zatytułowane „Anielskie ozdoby choinkowe”. W niedzielę
18 grudnia wadowickie rodziny uczestniczyły w zajęciach z Mirą Sabatowicz, artystką z tomickiej „Bałysówki”, pod której fachowym okiem wykonywały anioły,
gwiazdy i inne figurki z gliny oraz masy samoutwardzalnej. Z kolei w poniedziałek
(19 grudnia) i środę (21 grudnia) muzeum zaprosiło wszystkich zainteresowanych
na otwarte warsztaty z przygotowywania ozdób choinkowych.
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Publikacje za rok 2016
(oprac. Marcin Witkowski)
A. Cyra, Cichociemny z Babic. Major Piotr Szewczyk 1908-1988,
Oświęcim – Tułowice 2016, s. 32 [il].
oprawa miękka; format – 20 cm x 14,5 cm
Opowieść o Piotrze Szewczyku, urodzonym w Babicach koło Oświęcimia oficerze
Policji Państwowej, który praktykę wojskową i późniejsze ćwiczenia rezerwy odbywał w wadowickim 12 pułku piechoty awansując do stopnia plutonowego podchorążego. Uczestnik
kampanii wrześniowej, bitwy o Narwik oraz walk w Bretanii, podczas niemieckiej inwazji
na Francję. Po przedostaniu się do Wielkiej Brytanii przeszedł kurs cichociemnych i jako
oficer dywersji pod pseudonimem „Czer” został zrzucony do okupowanej Polski. Dowodził
dywersją AK w rejonie Lwów – Miasto prowadząc m.in. walkę z UPA. Podczas akcji „Burza”
walczył o wyzwolenie Lwowa unikając jednocześnie aresztowania przez NKWD po zajęciu
miasta przez Armię Czerwoną. Szewczyk wrócił do działalności konspiracyjnej, tym razem
przeciw reżimowi komunistycznemu. W listopadzie 1945 r., wraz z płk. Janem Rzepeckim
i pierwszym zarządem WiN, został aresztowany przez UB. W 1947 r. skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę śmierci, zamienioną ostatecznie na 15 lat więzienia.
Więziony na Mokotowie i we Wronkach. Po zwolnieniu z więzienia w 1956 r. pracował przez
blisko 30 lat jako stolarz. Mjr Szewczyk zmarł w rodzinnych Babicach.
Książka dr. Adama Cyry, pracownika Działu Naukowego Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, zawiera obszerną bibliografię, z której korzystał autor podczas pisania
biografii mjr. Szewczyka – żołnierza 12 pułku piechoty i cichociemnego.
1.

2.
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J. Dębski, Oficerowie Wojska Polskiego w obozie koncentracyjnym Auschwitz
1940-1945. Słownik biograficzny, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau,
Oświęcim 2016.
t.1, s. 436 [il]
t.2, s. 340 [il]
t.3, s. 384 [il]
t.4, s. 319 [il]
t.5, s. 319 [il]
t.6, s. 326 [il].
oprawa twarda; format – 23 cm x 14 cm
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Sześciotomowy słownik biograficzny oficerów Wojska Polskiego więzionych i zamordowanych w hitlerowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz jest efektem wieloletniej pracy dr. Jerzego Dębskiego, pracownika Działu Naukowego Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Słownik oparty jest na systemie holenderskim, tzn. każdy tom
zawiera kilkaset biogramów ułożonych w porządku alfabetycznym od A do Z. W kolejnych
tomach autor zamieścił biogramy 1515 polskich oficerów. Noty opatrzone są bibliografią
i fotografiami archiwalnymi więzionych, tzw. stykami – zdjęciami wykonywanymi przez
funkcjonariuszy SS podczas rejestracji przybyłych do obozu w latach 1940-1943.
Wśród setek biogramów znaleźli się także oficerowie 12 pułku piechoty, więzieni
i zamordowani w Auschwitz, wśród nich m.in.: ppor. rezerwy piechoty Henryk Bogucki
(1900-1942), ppor. rezerwy piechoty Włodzimierz Fall (1911-1942), ppor. rezerwy piechoty
Władysław Król (1911-1942), ppor. rezerwy piechoty Lucjan Paszyński (1905-1942) czy
urodzony w Wadowicach absolwent tutejszego gimnazjum, ppor. rezerwy piechoty Florian
Styła (1914-1942).
J. Dębski, Polscy adwokaci w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945. Słownik
biograficzny, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Ośrodek Badawczy
Adwokatury im. adw. Witolda Bayera przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Oświęcim
2016, s. 454 [tabl.; il.].
oprawa twarda; format 23 cm x 14 cm
Publikacja dr. Jerzego Dębskiego, wydana przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau we współpracy z Ośrodkiem Badawczym Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, jest pierwszym opracowaniem poświęconym określonej grupie
zawodowej, której przedstawiciele byli więźniami obozu koncentracyjnego i zagłady w Auschwitz. Słownik zawiera nazwiska 204 adwokatów, opatrzone notą biograficzną, fotografią
oraz bibliografią, którzy w większości ponieśli śmierć w Auschwitz lub innych hitlerowskich
obozach a tylko w niewielkiej liczbie ocaleli z zagłady. Oprócz biogramów książka zawiera
obszerny artykuł o dorobku polskiej palestry w międzywojniu oraz uwarunkowań społecznych tego okresu.
Wśród opisanych przez dr. Dębskiego adwokatów, którzy ocaleli jest przedwojenny
poseł i wójt gminy Chocznia dr Józef Putek – więzień KL Auschwitz (czerwiec 1940 – lipiec 1942, nr obozowy 829) i KL Mauthausen (lipiec 1942 – maj 1945, nr obozowy 11206).
3.

4.

T. Graff, Pobożność barokowa w świetle testamentu profesora Marcina Wadowity,
w: Sacrum w mieście – średniowiecze i wczesna epoka nowożytna, red. Ł. Burkiewicz,
D. Quirini-Popławska, Akademia Ignatianum, Kraków 2016, s. 203-216.
oprawa miękka; format 15,5 cm x 23 cm
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T. Graff, Polityka Jagiellonów wobec Wadowic do roku 1564. Zarys problematyki,
w: Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI w.,
red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2016 [seria: Studia Jagiellonica,
red. M. Koczerska, M. Walczak, P. Węcowski, t. 2], s. 249-266 [il.].
oprawa twarda; format – 24 cm x 15 cm
Publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się w Muzeum Zamek
w Oświęcimiu w październiku 2014 r.1 W swoim artykule dr Tomasz Graff podejmuje próbę
odpowiedzi na pytanie, czy w historii Wadowic XV – XVI w. polityka Jagiellonów odcisnęła
jakikolwiek ślad i czy miała wpływ na rozwój gospodarczy miasta i zmiany ustrojowe.
5.

Z. Jurczak, Aurea Prima. Komentarz do dziejów liceum z okazji 150-lecia, Drukarnia
Scal-bis, Wadowice 2016, s. 54 [il.].
oprawa miękka; format – 21 cm x 15 cm
Opracowanie przybliża sylwetki dyrektorów szkoły – od pierwszego z nich, Kaliksta
Kruczkowskiego do obecnej dyrektor Janiny Turek. Autor opisuje także związki Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej z liceum, m.in. fundację przez TMZW „ławeczki
Karola Wojtyły” oraz własne wspomnienia związane ze szkołą, której jest absolwentem.
6.

Józef Jura. Wadowicki rzeźbiarz i portrecista, red. J. Pytlowska-Bajak, M. Witkowski,
Wadowickie Centrum Kultury im. M. Wadowity, Wadowice 2016, s. 31 [il.].
oprawa miękka; format – 23,5 cm x 16,5 cm
Publikacja towarzyszyła wystawie dzieł artysty prezentowanej w sali ekspozycyjnoedukacyjnej wadowickiego Muzeum Miejskiego2. Oprócz obszernego życiorysu artysty
i reprodukcji prac w książce znalazł się także katalog dzieł Józefa Jury.
7.

Kęty. Wokół społeczności. Studia i szkice z dziejów miasta i okolicy, Muzeum im.
A. Kłosińskiego w Kętach, Kęty 2016, s. 219 [il.].
oprawa miękka; format – 23 cm x 16 cm
Publikacja jest efektem kilkuletnich badań prowadzonych przez historyków z Muzeum
im. A. Kłosińskiego w Kętach i składa się z pięciu artykułów stanowiących przyczynek do
dziejów miasta. Dr Andrzej Małysa przybliżył nieznane dotąd kwestie związane z udziałem
mieszkańców Kęt i okolicy w powstaniu styczniowym. Tekst jest tym ciekawszy, że historyk
8.

1

Więcej o konferencji: M. Witkowski, Jagiellonowie na zamku w Oświęcimiu. Relacja z konferencji naukowej
Jagiellonowie i ich świat. Dynasta królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku, „Wadoviana. Przegląd
historyczno-kulturalny”, 2014, nr 17, s. 227-229.

2

Więcej o wystawie: M. Witkowski, Działalność Muzeum Miejskiego w 2016 roku, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2016, nr 19, s. 230-231.
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oparł go o relacje uczestników tego zrywu niepodległościowego. Dwa artykuły są autorstwa
dr Marty Tylzy-Janosz, dyrektor kęckiego muzeum. W pierwszym scharakteryzowała ona
społeczność Kęt przełomu XVIII i XIX w. w świetle materiałów metrykalnych rysując obraz
miasta po 1772 r. Drugi z kolei tekst tej autorki to studium życia i działalności inż. Stanisława Foxa (1880-1950), dyrektora Browaru w Żywcu. Społeczności żydowskiej w Kętach
poświęcony jest tekst Renaty Bożek, oparty na analizie ksiąg zawieranych ślubów. Z kolei
Joanna Sierenc-Guzdek scharakteryzowała okres formowania się struktur komunistycznego
aparatu władzy w Kętach w roku 1945 w świetle dokumentów przechowywanych w bielskim
oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach.
Publikację dedykowano mieszkańcom Kęt z okazji przypadającego w 2017 r. 740-lecia
miasta.
„Na Kalwaryie’’ 400 lat pielgrzymowania do Kalwarii, praca zbiorowa, Kalwaria Zebrzydowska 2016, s. 32 [il.].
oprawa miękka; format 22 cm x 16,5 cm
Publikacja, wydana staraniem Stowarzyszenia Niezależni Kalwaria z okazji 400-lecia
miasta, zawiera 4 rozdziały. Pierwszy poświęcony jest początkom nowożytnej Kalwarii
w oparciu o „Dziejopis” wójta żywieckiego Andrzeja Komonieckiego (1658-1729). Kolejne
teksty przedstawiają religijne tradycje miasta Zebrzydowskich – historię Drogi Krzyżowej
Męki Pańskiej i Maryjnych Dróżek Współcierpienia w latach 1602-1939, dzieje pielgrzymowania do Kalwarii oraz koronowania obrazu Matki Boskiej w 1887 r.
Publikacja zawiera szczegółową literaturę przedmiotu.
9.

10. „Pierwsza wśród równych”. Księga jubileuszowa na 150-lecie powstania Gimnazjum
i Liceum im. Marcina Wadowity w Wadowicach, oprac. M. Stężowska-Gębala,
H. Odrozek, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2016, s. 96 [il.].
oprawa miękka; format – 21 cm x 15 cm
Autorzy przedstawili w publikacji pokrótce historię wadowickiego gimnazjum i liceum, postacie patronów szkoły – Marcina Wadowitę i Emila Zegadłowicza, a przede
wszystkim różne aspekty funkcjonowania placówki współcześnie. Nawiązanie w tytule
książki do monografii dr. Gustawa Studnickiego Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach (Wadowice 1991) nie jest przypadkowe. Publikacja zawiera
bowiem listę absolwentów szkoły od roku 1991 – kontynuację wykazu, który Studnicki
zamieścił w Dziejach. Uzupełnieniem tej listy jest wykaz absolwentów Liceum dla Pracujących (1959-2009) oraz nauczycieli i pracowników administracji i obsługi zatrudnionych
w latach 1991-2016.
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11. Pomiędzy przeszłością a przyszłością – 40 lat działalności Towarzystwa Miłośników
Andrychowa, oprac. M. Biel-Pająkowa, T. Putek, M. Pytel-Skrzypiec, D. Rusin,
M. Przybyłowicz, S. Seczyńska-Nadajczyk, A. Fryś, Drukarnia Drukpress, Andrychów 2016, s. 48 [il.]
oprawa miękka; format – 21 cm x 15 cm
40 lat temu, 15 maja 1976 r. zostało powołane Towarzystwo Miłośników Andrychowa dla
organizowania i popierania wszelkich zamierzeń i prac związanych z historią oraz ochroną
i rozwojem kulturalnych i gospodarczych wartości miasta. Każdy jubileusz jest dobrą okazją, by
przypomnieć ludzi i sprawy z lat minionych, zastanowić się nad przyszłymi zadaniami. Działalność Towarzystwa w ciągu tych czterech dekad miała różne formy, była mniej lub bardziej
intensywna, ale pozostały z tych czasów pewne „Kamienie milowe”, warte szerszego omówienia.
(Ze Wstępu)
12. E. Staniek, Szkoła jakich mało. Słownik „wybranych” absolwentów Gimnazjum
i Liceum w Wadowicach (1866 – 2016), Wydawnictwo Petrus, Kraków 2016, s. 258.
oprawa twarda; format – 24,5 cm x 16,5 cm
Autor, który przygotowując słownik współpracował m.in. ze zmarłym w 2015 r. dr. hab.
O. Honoratem Gilem OCD, zebrał biogramy duchownych – absolwentów wadowickiego
gimnazjum i liceum. Obok księży diecezjalnych wśród wychowanków szkoły na przestrzeni
ostatnich 150 lat znaleźli się liczni zakonnicy (karmelici, pallotyni, augustianie a także cysters, jezuita i chrystusowiec) oraz trzy zakonnice (karmelitanka, szarytka i nazaretanka).
Poczesne miejsce zajęły oczywiście noty biograficzne najbardziej znanych absolwentów
gimnazjum – św. Józefa (Biby) Bilczewskiego (1860-1923), arcybiskupa lwowskiego i jednego z pierwszych duchownych absolwentów szkoły oraz papieża, św. Jana Pawła II (Karola
Wojtyły) (1920-2005).
Słownik zawiera także noty biograficzne katechetów uczących w obchodzącej jubileusz
szkole, wśród nich m.in. ks. Andrzeja Klimczaka (pierwszego katechety wadowickiego gimnazjum), ks. dr. Zygmunta Karasia, ks. Kazimierza Figlewicza czy ks. dr. Edwarda Zachera.
Publikacja zawiera bibliografię oraz indeks chronologiczny i alfabetyczny absolwentów.
13. Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum – znane i nieznane. 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016, red. nauk. K. Karolczak, J. Popiel, K. Meus,
Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC, Wadowice 2016, s. 352 [il.].
oprawa twarda; format – 24 cm x 17 cm
Dla Wadowic rok 1866 miał [- -] symboliczny wymiar. Oto bowiem po kilkudziesięciu
latach starań mieszkańcy uzyskali zgodę na uruchomienie Niższego Gimnazjum Humanistycz238
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nego, później przekształconego w Gimnazjum Realne i Wyższe. 1 września naukę w budynku
Magistratu, gdzie pierwotnie mieściło się Gimnazjum, rozpoczęli uczniowie dwóch pierwszych,
równoległych, klas. Miasto nad Skawą zyskało, jak się miało już niebawem okazać, jedną z najważniejszych instytucji, która przez następne 150 lat formowała inteligencką tożsamość prowincjonalnego przecież, małomiasteczkowego, środowiska. (Ze Wstępu)
14. Zarys czytelnictwa i historii bibliotek publicznych w Wadowicach, oprac. K. Meus,
B. Płonka, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2016, s. 80 [il.].
oprawa miękka; format – 21 cm x 14,5 cm
Publikacja ukazała się w związku z jubileuszem 70-lecia działalności Wadowickiej Biblioteki Publicznej. Składa się z dwóch części. Historię wadowickich bibliotek i czytelnictwa
w mieście od wieku XIX po rok 1945 opracował dr Konrad Meus. Z kolei Bożena Płonka,
dyrektor WBP, jest autorką drugiej części poświęconej dziejom Wadowickiej Biblioteki
Publicznej od 1946 r. do współczesności.
Jubileuszowa publikacja wzbogacona jest licznymi zdjęciami oraz wykazem dyrektorów, bibliotekarzy oraz pracowników administracji i obsługi.
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Publikacje za rok 2006
(oprac. Magdalena Maślona)
A. R. Fajfer, O Janie Pawle II, który zło zwyciężał dobrem, „Adryfa”, Gorzeń Górny
2006, s. 72 [il.].
oprawa miękka; format 21 cm x 15 cm
Tomik poezji zawiera 16 „papieskich wierszy”, będących świadectwem przeżywania
drogi życiowej papieża przez poetę. Autor wydał wiele tomików poezji dla dzieci i dorosłych, bajek i opowiadań oraz poemat Imię Jego dzisiaj – Miliony poświęcony 75. rocznicy
urodzin Karola Wojtyły.
Adam Ryszard Fajfer urodził się 12 grudnia 1943 roku w Choczni, w pow. wadowickim.
Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Krakowie. Debiutował w roku 1965 na łamach miesięcznika „Głos Młodzieży Wiejskiej”.
(Ze wstępu)
1.

H. Kwiatkowska, Wielki kolega, „Kwadrat”, Kraków 2006, s. 175 [il.].
oprawa miękka; format: 22,5 cm x 17 cm
Trzecie wydanie wspomnień szkolnej koleżanki Karola Wojtyły – aktorki, autorki sztuk
teatralnych i słuchowisk, pedagoga Krakowskiej Wyższej Szkoły Teatralnej a także artystki kabaretowej w Jamie Michalika. W książce Halina Kwiatkowska opisała swoje relacje
z Wielkim kolegą nie tylko z odległych lat spędzonych w rodzinnych Wadowicach ale także
kolejne spotkania w Krakowie, zakopiańskiej „Księżówce” i Castel Gandolfo. Z zachowaniem
literackiego kunsztu ale i ciepłem wspomina lata szkolne (także wadowickie kremówki) oraz
zjazdy maturalne z lat 1989, 1994 i 1998 r. z udziałem Jana Pawła II.
Publikacja, której pierwsze wydanie ukazało się w 2003 r., została poszerzona o dwa
nowe rozdziały i nieznane wcześniej fotografie.
2.

P. Michońska-Dynek, S. Dynek, Benedykt XVI w Polsce. Śladami Jana Pawła II, wyd.
Bernardinum, Pelplin 2006, s. 110 [il.].
oprawa miękka; format: 23,5cm x 16,5 cm
Publikacja zawiera spis wszystkich homilii i wystąpień papieża Benedykta XVI z Jego
pielgrzymki do Polski w maju 2006 r. Blisko 70 zdjęć, w tym fotografie z odwiedzonych
przez papieża Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Oświęcimia, wzbogaca tą szczegółową
dokumentację Podróży Apostolskiej śladami Jana Pawła II.
3.
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A. Nowakowski, Kolarstwo szosowe na ziemi wadowickiej. Na 120-lecie kolarstwa
w Polsce (1886-2006), Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2006,
s. 86 [il.].
oprawa miękka; format 21 cm x 15 cm
W opracowaniu zawarty jest zarys historii klasycznej konkurencji kolarskiej, kolarstwa
szosowego, w Wadowicach oraz powiecie wadowickim, w granicach z 1 I 1999 r. Kolarstwo
szosowe jest tradycyjną konkurencją olimpijską, rozgrywaną począwszy od 1896 r. W zasadzie nie obejmuje ono kolarstwa górskiego (MTB) wprowadzonego do programu olimpijskiego dopiero w 1996 r. ani też dwóch nieolimpijskich odmian kolarstwa: przełajowego
i cyklotrialu. Ta ostatnia odmiana kolarska, będąca skrzyżowaniem kolarstwa górskiego
z akrobacją cyrkową, jest w powiecie wadowickim uprawiana w Klubie Sportowym „Aquila”
w Stryszowie.
W niniejszym szkicu zostaną przedstawione przejazdy przez Wadowice i ziemię wadowicką następujących wyścigów kolarskich: 1) Wyścigu Dookoła Polski (Tour de Pologne), 2) Wyścigu Pokoju, 3) Małopolskiego Wyścigu Górskiego, 4) Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków, 5)
pozostałych wyścigów, w tym imprez jednoetapowych. Przedziałami czasowymi szkicu jest rok
1918, a w zasadzie 1929 (pierwszy przejazd Wyścigu Dookoła Polski przez Wadowice) oraz
rok jubileuszowy 2006. Ponadto szkic obejmuje działalność popularyzatorską i szkoleniową
w zakresie kolarstwa szosowego wraz z końcowymi konkluzjami. (Ze wstępu)
4.

F. Oremus, Dzieje sztandaru 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej oraz 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej Ziemi Wadowickiej, Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej
Ziemi Wadowickiej, Kraków 2006, s. 52 [il.].
oprawa miękka; format: 21 cm x 15 cm
Publikacja Franciszka Oremusa, ps. „Szteyer – Żelazny”, to, pełna wspomnień, fotografii
i osobistych materiałów autora, historia 12 pułku piechoty Armii Krajowej Ziemi Wadowickiej oraz dzieje jego sztandaru.
Autor publikacji, jeden z ostatnich Żołnierzy Wyklętych, urodził się 10 stycznia 1925
r. w Izdebniku. Od 1941 r. był członkiem Związku Walki Zbrojnej a od 1943 r. szkolił żołnierzy niepodległościowego podziemia i członków organizacji konspiracyjnych
w technice bojowej. Po zakończeniu działań wojennych „Żelazny” przeszedł do konspiracji
antykomunistycznej. Od stycznia 1946 r. członek Oddziału Partyzanckiego „Błyskawica
II”. Aresztowany w 1948 r. i skazany na 15 lat pozbawienia wolności. W wyniku amnestii
opuścił więzienie po odbyciu 8 lat kary ale aż do 1986 r. był inwigilowany przez Służbę
Bezpieczeństwa.
5.
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Osiem wieków historii i kultury miasta Zatora i regionu, red. T. Gąsowski, P. Stanko,
wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, s. 196 [il.].
oprawa miękka; format 20,5cm x 14,5 cm
Publikacja jest pokłosiem sympozjum zorganizowanego w Zatorze 24 czerwca 2006 r.
przez członków Inicjatywy Małopolskiej im. Króla Władysława Łokietka i zawiera osiem
artykułów. Wśród autorów znaleźli się m.in. naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz archiwiści. Poszczególne teksty opisują
barwne dzieje miasta oraz regionu od średniowiecza poprzez zmienne koleje losów Zatora
w czasach I Rzeczypospolitej, lata zaborów i Wielkiej Wojny aż do odzyskania niepodległości
w 1918 r. i dwudziestolecie II RP. Przypomniane zostały wybitne postacie związane z miastem na przestrzeni wieków, przede wszystkim Paweł z Zatora, pisarz Adam Gorczyński
czy muza Adama Mickiewicza Henrietta Ewa Ankwiczówna. Autorzy przedstawili także
wyjątkowe zabytki miasta i regionu, w tym zamek i kościół pw. św. Jerzego i św. Wojciecha.
6.

J. Pawlik, R. Wiciarz, Pozdrowienia z Makowa. Maków Podhalański na starej pocztówce i fotografii w latach 1898 – 1958, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice
2006, s. 128 [il.].
oprawa twarda; format: 33.5 cm x 23,5 cm
Album autorstwa dwóch makowskich kolekcjonerów to pierwsza próba spojrzenia
w przeszłość miasta zapisaną na fotografii i pocztówce, obejmującą okres od czasów galicyjskich, poprzez lata Wielkiej Wojny, dwudziestolecie międzywojenne, II wojnę światową,
po lata 50. Polski Ludowej.
Oprócz reprodukcji pocztówek podzielonych tematycznie, m.in. szkoły, stary rynek,
kościoły czy mosty na Skawie, czytelnik znajdzie w publikacji rozdział poświęcony historii
starej pocztówki, spis wydawców makowskich ilustrowanych kart korespondencyjnych,
a także krótkie notki o znanych osobistościach życia publicznego w mieście.
7.

A. Szczeba, Szkoła z tradycjami: z historii suskiego liceum, Drukarnia i Wydawnictwo
„Grafikon”, Wadowice 2006, s. 215 [il.].
oprawa miękka; format: 16,5 cm x 23, 5 cm
Publikacja [- -] jest próbą przywołania i zachowania w pamięci pokoleń najważniejszych
wydarzeń z sześćdziesięcioletniej historii szkoły. [- -] Zarys monograficzny jest próbą zachęcenia
absolwentów liceum, świadków jego historii, wśród których nie brakuje ludzi kultury, nauczycieli,
lekarzy, księży, prawników i przedstawicieli innych zawodów, do podjęcia trudu przywołania
wspomnień, do rozpoczęcia dialogu z przeszłością. [- -]
8.
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Przyjęty schemat książki: historii liceum, życie artystyczno-kulturalne licealistów, działalność organizacji młodzieżowych, kółek zainteresowań, spis nauczycieli, pracowników, dyrektorów
i wicedyrektorów szkoły, sukcesy w olimpiadach i konkursach, osiągnięcia sportowe, wspomnienia
absolwentów miał na celu uchwycenie najważniejszych obszarów działalności placówki oświatowej. (Ze wstępu)
Szukałem Was i teraz przyszliście do mnie: Jan Paweł II u kresu drogi. Wystawa fotografii Agence France-Presse, red. P. Wyrobiec, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”,
Wadowice 2006, s. 95 [il.].
oprawa miękka; format: 25 cm x 23.5 cm
Dwujęzyczny (polsko – angielski) album zawierający zdjęcia wykonane przez korespondentów Agence France-Presse w marcu i kwietniu 2005 r., dokumentujące czas przechodzenia Jana Pawła II do domu Ojca. Fotografie wykonano m.in. w Jerozolimie, boliwijskim
La Paz, Fatimie, Santiago de Compostella, Londynie i Moskwie oraz w polskich miastach:
Krakowie, Warszawie i Wadowicach.
Wystawa przygotowana w Wadowicach oddaje hołd największemu Rodakowi tej ziemi,
w pierwszą rocznice śmierci. (Ze wstępu)
9.

10. Targoszów: wioska na zboczach Leskowca, red. Ł. Elżbieciak, P. Pochopień, [b.w],
Targoszów 2006.
11. F. Warta, MKS „Halniak” – Maków Podhalański: rys historyczny i sportowy dorobek,
MKS „Halniak”, Maków Podhalański 2006.
12. Wowro. Świątkarz beskidzki (Beskidian holy skulpture maker), red. P. Wyrobiec,
tekst A. Kowalska-Lewicka, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2006,
s. 96 [il.].
oprawa twarda; format 30 cm x 21,5 cm
Album stanowi pierwsze duże opracowanie ukazujące prace gorzeńskiego rzeźbiarza
Jędrzeja Wowry. Publikacja zawiera 100 zdjęć rzeźb i pieczątek artysty wykonanych przez
Jacka Kubienę, inicjatora tego wydawnictwa.
Wiele napisano o Jędrzeju Wowrze [- -]. W okresie międzywojennym, tak naprawdę
w ciągu zaledwie kilkunastu lat, czyli od chwili, kiedy został odkryty przez Emila Zegadłowicza
w 1923 r. do śmierci w 1937 r., stał się nie tylko słynnym twórcą, natchnieniem wielu mistrzów
pióra, od Zegadłowicza i znaczącej w owych czasach grupy literackiej Czartak poczynając, ale
dzieła jego wzbogaciły wiele muzeów polskich i do dziś są ich ozdobą. Stały się też obiektem pożądania licznych kolekcjonerów. W okresie międzywojennym o Wowrze pisano, nie bez pewnej
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przesady, że Polska miała trzech naprawdę wielkich rzeźbiarzy – Wita Stwosza, Dunikowskiego
i Wowrę. Niewątpliwy to fakt, że w swej kategorii Wowro jest najwybitniejszy, rozpoznawalny
wśród szerokiej plejady twórców ludowych XX wieku, że nie znalazł naśladowcy – jest po prostu
nie do podrobienia. (Fragment książki)
13. H. E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska: historia klasztoru Bernardynów i kalwaryjskich dróżek, wyd. Ojców Bernardynów „Calvarianum”, Kalwaria Zebrzydowska
2006, s. 528 [il.].
oprawa twarda; format: 24 cm x 17 cm
Monografia poświęcona klasztorowi ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej
wraz z przylegającym obszarem dróżkowym stanowiąca szczegółową i źródłową rozprawę
historyczną na temat sanktuarium pojawiła się po raz pierwszy w 1987 r. Była ponownym
opracowaniem historii kalwaryjskiego sanktuarium pióra o. prof. dr. hab. Hieronima Eugeniusza Wyczawskiego OFMObs. (1918-1993) w czasie kiedy klasztor przygotowywał się
do obchodów setnej rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej.
Drugie wydanie monografii (2006) ukazało się trzynaście lat po śmierci autora a uzupełnił je i przygotował do druku o. Mikołaj Rudyk OFM. W bogato ilustrowanej publikacji
omówiono kult pasyjny, historię rodziny Zebrzydowskich, dzieje klasztoru i kalwaryjskich
obiektów sakralnych oraz kult cudownego obrazu Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Wiele miejsca poświęcono bernardyńskiej wspólnocie zakonnej – jej życiu gospodarczemu, posłudze
duszpasterskiej i organizacji uroczystości odpustowych.
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Nota o autorach
Marta Burghardt – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,
filolog filologii włoskiej, ukończyła także studia podyplomowe w dziedzinie nauk historyczno-artystycznych z wyceną i ochroną dzieł sztuki. Autorka książek o tematyce papieskiej, tłumacz literatury pięknej, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesorów
Języka Włoskiego oraz Komitetu Naukowego ds. Krytycznego Wydania Dzieł Literackich Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Pracowała w Centrum Dokumentacji i Studium
Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, obecnie w Instytucie Dialogu Międzykulturowego
w Krakowie.
Henryk Czubała – dr hab., prof. WSM w Legnicy, filolog i literaturoznawca, wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, starszy
redaktor „Życia Literackiego”, twórca i redaktor naczelny kwartalnika społeczno-kulturalnego „Konspekt”, członek Rady Naukowej „Wadovian” i zespołu recenzentów „Studia
de Cultura”. Od 2007 r. pełni społeczną funkcję prezesa Fundacji Czartak Muzeum Emila
Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym.
Andrzej Fryś – emerytowany inżynier mechanik, historyk-amator, autor kilkudziesięciu artykułów na temat historii techniki, historii rodziny i historii Andrychowa. Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Andrychowa.
Paweł Glugla – doktorant historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor wielu tekstów naukowych i popularnonaukowych publikowanych m. in. w periodykach „Tarnowskie Studia Teologiczne”, „Resovia Sacra”, „Saeculum Christianum”, „Rocznik Tarnowski”,
„Dynoviana”, „Podkarpacka Historia”, „Nowa Szkoła”, „Głosiciel”, „Kurier Starosądecki”, „Sądeczanin”, „The Polish Weekly”, „Hosanna”, a także na portalach internetowych:
„Ordynariatu Polowego WP”, „Moje miasto Tarnów”, „Słowo Polskie – polonijny portal m. Winnicy, Podola i Żytomierszczyzny”, „Poznańskie Historie”, i innych. Współautor książek: Dzieje Diecezji Tarnowskiej (tom V), Klasztory w życiu Jasła na przestrzeni
jego dziejów. Od 1998 r. stały współpracownik wydawnictwa „Ambrozja”, współredaktor
przygotowywanej publikacji naukowej o Kalwarii Zebrzydowskiej. W kręgu jego zainteresowań obok historii lokalnej, dziejów kresów, historii Kościoła, zwłaszcza zgromadzeń
wincentyńskich i przedwojennych polskich kapelanii wojskowych, znajduje się także
działalność aparatu represji w powojennej Polsce.
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Adam Kowalczyk – absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym
im. KEN w Krakowie, doktorant literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym tegoż
Uniwersytetu. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajduje się literatura polska
i powszechna, ze szczególnym uwzględnieniem literatury poruszającej zagadnienia związane z Holokaustem, oraz filozofia i współczesna kultura popularna. Publikował na łamach „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” oraz
„Folia Sociologica”. Członek grupy artystyczno-literackiej „Biprostal 33”.
Jarosław Krutak – historyk, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 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 19112011, Bystra 2011.
Adam Leśniak – absolwent kierunku „stosunki międzynarodowe” na Wydziale
Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawodowo
kierownik krakowskiego oddziału jednej z firm rentalowych działających na rynku budowlanym. Od wczesnej młodości pasjonat historii, szczególnie lokalnej i rodzinnej. Aktualnie pisze książkę na temat dziejów swojej rodziny.
Magdalena Maślona – etnolog, absolwentka etnologii i antropologii kulturowej
na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz członek zarządu Fundacji Sowiarnia, koordynator
licznych projektów edukacyjno-kulturalnych i społecznych. Instruktor autorskich zajęć
z zakresu edukacji międzykulturowej dla dzieci i młodzieży.
Dorota Pałosz – historyk, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie. Przewodnik w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
Maria Krystyna Talaga – mgr inż. emerytowana mikrobiolog żywności, absolwentka „Wadowity”, Szkoły Laborantek Medycznych i Akademii Rolniczej w Krakowie, przewodnik PTTK, współzałożyciel Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, przewodniczący Zarządu od listopada 2007 r., inicjatorka renowacji nagrobków
profesorów gimnazjum i liceum na wadowickim cmentarzu parafialnym.
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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.
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.
Michał Siwiec-Cielebon – dziennikarz, historyk-regionalista, badacz dziejów wadowickiego 12 Pułku Piechoty i udziału wadowiczan w działalności niepodległoścowej,
właściciel Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej.
Daria Rusin – absolwentka historii ze specjalizacją archiwistyczną na Uniwersytecie
Jagiellońskim, członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Autorka naukowych i publicystycznych tekstów dotyczących historii Andrychowa.
Bogdan Szpila – dziennikarz Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej specjalizujący się
w reportażu i historii regionu.
Janina Turek – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach z roku
1978, magister inżynier informatyki, nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki, w latach 1990 – 2008 wizytator Kuratorium Oświaty, od 2008 r. dyrektor I Liceum
Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach.
Wiktor Węglewicz – historyk, doktorant IV roku historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat jeńców i internowanych Ukraińców w polskich obozach w latach 1918-1921 (promotor:
dr hab. Jan Jacek Bruski). Zainteresowania naukowe: dzieje jeniectwa w Europie w latach
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1914-1924 ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich, dzieje wojen polskoukraińskiej i polsko-sowieckiej, historia Armii Czerwonej, historia ZSRS. Uczestnik kilkunastu konferencji w Polsce i za granicą, autor kilku artykułów naukowych.
Marcin Witkowski – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant
w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badacz najnowszej historii Wadowic,
przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą wadowickiemu więzieniu karno-śledczemu w okresie stalinowskim. Kierownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach i sekretarz
redakcji „Wadovian”.
Michał Żmuda – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Przewodnik w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

