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WSTĘP

Szanowni Państwo
Za nami mały jubileusz. Właśnie wydaliśmy dwudziesty numer naszego czasopisma. Przez ten czas udało się już wiele osiągnąć. Od kilku lat jesteśmy na ministerialnej
liście czasopism punktowanych i z każdym rokiem jesteśmy coraz bardzie rozpoznawalni. Świadczą o tym liczne cytowania a także zainteresowanie naukowców możliwością publikowania na łamach „Wadovianów" efektów swoich badań. O naszej renomie
świadczy także fakt, że Rada Naukowa została poszerzona o kolejnego historyka zza
granicy. Nasze zaproszenie w tym roku przyjął prof. dr hab. Peter Švorc z uniwersytetu
w Preszowie.
Sukcesom roku 2017 towarzyszyły też smutne wydarzenia. Pożegnaliśmy bowiem
prof. dr. hab. Janusza Kotlarczyka, przyjaciela naszego czasopisma, autora wielu artykułów, niestrudzonego popularyzatora historii zarówno swojego wadowickiego rodu,
ale także dziejów naszego regionu. Jego postać przypomina w tym numerze Dominika
Mróz – Krysta, bratanica zmarłego profesora.
Teksty, które wpłynęły do teki redakcyjnej recenzowało w tym roku szesnastu recenzentów, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Polskiej Akademii
Nauk. Po ich bardzo rzetelnej ocenie do publikacji skierowaliśmy pięć rozpraw.
Podobnie jak i w latach poprzednich tematyka czasopisma, zarówno rozpraw jak
i tekstów nierecenzowanych, jest bardzo zróżnicowana. Czytelnik znajdzie zarówno
teksty dotyczące historii dawnej jak i tej najnowszej. Na uwagę zasługuje na pewno
artykuł profesora Ihora Sribnyaka z uniwersytetu w Kijowie, który dopisuje kolejny
rozdział w mało jeszcze poznanej historii obozów jenieckich, które funkcjonowały
w Wadowicach po I wojnie światowej. Mamy nadzieję, że wszystkie rozprawy i artykuły
zainteresują Państwa.
Jednocześnie wyrażamy słowa wielkich podziękowań wszystkim, którzy byli zaangażowani w powstanie tego numeru.
Marcin Witkowski

Piotr Wyrobiec

Zapraszamy do lektury, a także do współpracy z redakcją.
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Ewa Bartos

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Marzyciel i pragmatyk.
Emil Zegadłowicz
jako kolekcjoner
Jerzy Paszek rachując tomiki poetyckie Emila Zegadłowicza, napisał: według
zestawienia Obrazu literatury polskiej było ich 45, zaś Paweł Hertz wylicza ich 511.
Pół setki książek – wraz ze wznowieniami i edycjami zbiorowymi – to tylko część
pisarskiego urobku samotnika z Gorzenia. Do zestawienia należałoby dopisać publikacje powieści, listów, wykładów, sztuk teatralnych. Przy rosnącej liczbie woluminów
proste wyliczenia stają się skomplikowane. Paszek przypomniał, że poeta jest autorem
40 osobnych tomów wierszy. Ta okrojona już liczba może przysporzyć problemów,
bo [- -] przecież czytelnik nie będzie się trudził lekturą 40 tomów2. Zwracając uwagę
na 14 wierszy, jakie powtarzają się w antologiach, badacz skonstatował, że [- -] autor
40 tomów często bywa kabotynem, lecz autor 14 wierszy – to znakomity poeta3.
Gabriela Balcerzak zauważyła, że łatwość pisania była jedną z najczęściej komentowanych cech autora Dziewann4. Dążenie do publikowania swoich utworów
za wszelką cenę niejednokrotnie oceniane było bardzo surowo. Jerzy Pomianowski
notował, że [- -] Zegadłowicz, miał obrzydliwy zwyczaj drukowania wszystkiego co
napisał [- -]5. Znacznie wcześniej i ostrzej komentował na łamach „Wiadomości
Literackich” twórczość Zegadłowicza Karol Wiktor Zawodziński6. Ogromny doro1

J. Paszek, Autor 40 tomów i 14 wierszy, w: Studia o Zegadłowiczu, red. J. Paszek, Katowice 1982, s. 26.

2

Ibidem, s. 27.

3

Ibidem, s. 41.

4

Niesłychana łatwość pisania, ale też wydawania (drukowania) tego, co zostało napisane, to jedna z najczęściej
zauważanych przez badaczy cech poety. [- -] „Gadulstwo” przypisuje poecie Stanisław Kasztelowicz. Nie pomija też
tej cechy autora Dziewann także niechętny poecie Kozikowski, ale równocześnie przychylny Zegadłowiczowi [- -] Jerzy
Hulewicz nie powstrzymał się od nuty krytyki, gdy 16 maja 1923 r. pisał do autora Powsinogów beskidzkich: „Wowro
i ogródek ewy – to cacka poezji ale takich jest tam więcej. Jedyny zarzut, który podnieść mogę, to czasem nadmierne
przewleczenie tematu; więcej skondensowania, a więcej zarzucać tym Tworom nie można [- -]”. (zob. G. Balcerzak,
Twórczość poetycka Emila Zegadłowicza, Gorzów Wielkopolski 2012, s. 85).
J. Pomianowski, Tak było, tak nigdy nie będzie. W Gorzeniu Górnym, „Nowa Kultura” 1953, nr 21, s. 3.

5		
6

Tylko te dwa tomy (Dom jałowcowy [1927] i Dziewanny [1927]), prawda – największe, najwspanialsze (pod
względem szaty zewnętrznej przynajmniej) [- -]. Nie roszczę bowiem pretensji do nadążania za płodnością p. Ze-

7

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

Kolędziołki beskidzkie (1923 r.) z ekslibrisem drukarni Franciszka Foltina w Wadowicach.
Zbiory Wadowickiej Biblioteki Publicznej.

bek pisarski, jego nierówność i efemeryczność, nieoczywistość w doborze tematu
sprawiały, że krytyce trudno było poradzić sobie z artystą tak żywiołowym. Julian
Krzyżanowski zauważył:
Ogólny zaś rzut oka na ten dorobek nie jest sprawą łatwą i prostą ze względów
natury bibliograficznej. Idąc bowiem za głosem upodobań bibliofilskich, Zegadłowicz
lubował się w drukach o charakterze niemal prywatnym, przeznaczonych dla miłośników rzadkich książek. Stąd w prowincjonalnej drukarni Foltina w Wadowicach, znanej
z wydawnictw ludowo-odpustowych, tłoczył swe zbiorki w ograniczonej ilości egzemplarzy, a później w okresie rozgłosu robił to samo w Poznaniu, gdzie znalazł wielbiciela
swych dzieł w drukarzu-bibliofilu J. Kuglinie. Ogółowi zaś czytelników udostępniał
swą twórczość tylko fragmentarycznie, w pakownych tomach warszawskich, zbierający
gadłowicza, nie ustającego w pracy, obfitującego zawsze w pomysły nowych dzieł (jak donosi „niedyskretna” prasa)
i zdolnego, wiemy z doświadczenia, do ich realizacji, choć mógłby już wytchnąć przez chwilę na laurach, żeby dać
możność zebrania myśli zdumionym rodakom [- -]. Znałem niegdyś starą pomywaczkę, która słynęła ze zdolności
rymowania: godzinami mogła rozmawiać, dowcipkować, opowiadać wierszem. Miała zaś dwie cnoty, za które
powinna by zostać zaliczona w poczet świętych powsinogów: nie wystawiała na pokaz swej prawdziwej wiary
i skrupulatnej pobożności oraz, jako niepiśmienna, nie zapisywała swych improwizacji. (zob. K.W. Zawodziński,
Geniusz czy potęga reklamy?, w: idem, Wśród poetów, oprac. W. Achremowiczowa, wstęp: J. Kwiatkowski, Kraków
1964, s. 299-305).
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dorobek liryczny poety w cykle nie zawsze dokładnie odpowiadające układem owym
pierwodrukom bibliofilskim7.
Bibliofilstwo, które – zdaniem badacza – komplikuje i utrudnia spojrzenie na
postać poety, i które stało się jedną z głównych przyczyn uznania Zegadłowicza za
grafomana, pozwoliło autorowi Kolędziołek beskidzkich na trwałe zapisać się w historii. Co więcej, samotnik z Gorzenia był świadom tego, jak wielkie znaczenie dla
przyszłej recepcji jego dzieł może mieć sposób ich wydawania. Edward Kozikowski
przypomniał swoją rozmowę z poetą:
Omówiliśmy przede wszystkim ostatni plan wydawniczy Czartaka, na który złożyły się głównie książki Zegadłowicza… [- -] Zapytałem go wręcz, czy nie za dużo wydaje,
unikając aluzji do pisania, bo to by go boleśnie dotknęło. Powiedziałem po prostu, że to
grozi deprecjacją i lepiej wydawać rzadziej pokaźniejsze objętościowo tomy niźli takie
drobiazgi w formie broszurek, jak Zielone Święta liczące raptem dwadzieścia stroniczek
druku. Zegadłowicz zasłaniał się względami bibliofilskimi, twierdząc, że tego typu
książeczka, odbita przy tym w dwustu egzemplarzach na czerpanym papierze,
stanowić będzie po latach nie lada rarytas na rynku księgarskim.
– Nie wiem, czy nie przesadzasz, Emilku – odpowiedziałem. – Bibliofilstwo to inna
całkiem dziedzina. A pisanie? Pisze się chyba z jakiejś potrzeby wewnętrznej, nie mając
na myśli celów ubocznych, niewiele wspólnego z tą potrzebą mających. Uśmiechnął się
zagadkowo i zabawnie [- -]8.
Odpowiedź poety nie była tylko unikiem przed niewygodnym pytaniem, lecz zawierała w sobie dozę szczerości. Jako kolekcjoner wiedział, jak wiele jemu podobni są
7

Badacz skrupulatnie wymienił wszystkie tomy. Warto te ustalenia przypomnieć: W ten sposób powstały Dziewanny
(1927), obejmujące siedem tomików dawniejszych z lat 1919-1926, z tym, że pewne ich pozycje, i to niebyle jakie, weszły
do tomu Dom jałowcowy (1927), zawierającego resztę produkcji lirycznej Zegadłowicza z okresu balladowego. Równie
okazałe Dęby pod pełnią (1929) stanowią dopełnienie tomu poprzedniego. Do zbiorów tych, stanowiących najdogodniejsze źródło wiedzy o poezjach Zegadłowiczowskich, dodać należy tomiki dalsze, stanowiące cykle Pieśni niemotworza
(1931-33), oraz takie rzadkie przerzadkie, odbite w kilkunastu zaledwie egzemplarzach i znane jedynie wyjątkowym
zbieraczom, jak Duma w obronie Szigetu (1932), Budziejowickie łąki (1932) lub Pieśń o Śląsku (1933). Dla ścisłości bibliograficznej przypominamy, że w skład Dziewann weszły: Ballady (1920), Ballady wtórne (1921), Powsinogi beskidzkie
(1923), Wielka nowina w Beskidzie (1924), Gody pasterskie w Beskidzie (1925), Zmysły (1927), Rezurekcje (1927).
Dom jałowcowy (1927) obejmuje: U dnia, którego nie znam, stoję bram (1921), trzy wiersze z Dziewann, Zielone święta
(1923), Kolędziołki beskidzkie (1923), Waletę beskidzką arian, Przyjdź królestwo Twoje (1924), Kantyczka rosista
(1924), częściowo Godzinki (1925), Krąg (1926). Wreszcie Dęby pod pełnią (1929) zawierają, prócz wierszy nowych:
Siedem pieśni zgrzebnych o Janie Kasprowiczu (1927), Jałowcarza (1927), Widma wskazówek (1928), Flora, Caritas,
Sofia (1928), częściowo Zegar słoneczny (1929). – Staranną bibliografię dodano do Pokosów (1933), jubileuszowego
wyboru liryki Zegadłowicza. (zob. J. Krzyżanowski, O twórczości Emila Zegadłowicza, w: idem, W kręgu wielkich
realistów, Kraków 1962, s. 339).

8

E. Kozikowski, Portret Zegadłowicza bez ramy. Opowieść biograficzna na tle wspomnień osobistych, Warszawa
1966, s. 105-106.
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Zielone święta (1923). Egzemplarz nr 26 z podpisem Emila Zegadłowicza.
Zbiory Wadowickiej Biblioteki Publicznej.

w stanie poświęcić dla zdobycia cennego i rzadkiego dzieła. Autor Domu jałowcowego
musiał mieć świadomość wartości rozproszonych zbiorków dla przyszłych zapaleńców-bibliofilów. Stwierdzenie Gabrieli Balcerzak, że – publikując bez umiaru – autor
był mniej rozpoznawalny9, uznać należy za niezrozumienie idei rzadkiego wydania
bibliofilskiego. To właśnie ono może przysporzyć splendoru. Elementem szczególnie
pociągającym zbieraczy jest rzadkość obiektu – piszą Cecylia i Jan Duninowie10. Jan
Kuglin – przyjaciel i wydawca Zegadłowicza – wspominał:
Pierwsze tomiki jego utworów wychodziły jego własnym nakładem u Foltina
w Wadowicach, który pod wpływem, nie wiem, może jeszcze znajomości z ojcem Zegadłowicza, może też z patriotyzmu lokalnego, drukował tomiki w nadziei, że przecież kiedyś sprzedane wrócą koszta druku. Wątpię jednak, czy wróciły, gdyż leżały przeważnie
u autora na składzie. Kiedyś podczas pobytu w Gorzeniu znalazłem poważny plik jego
9

[- -] poezja, którą autor Powsinogów… uprawiał niemal całe życie, w recepcji czytelniczej znajduje mniej eksponowane miejsce niż jego powieści. Winę za ten stan rzeczy ponosi w znacznej mierze sam twórca, który chętnie
wydawał tomiki poetyckie w nakładach bibliofilskich, nierzadko własnym kosztem godząc się tym samym na
faktyczną nieobecność w świadomości odbiorcy. (zob. G. Balcerzak, Twórczość poetycka…, s. 86).

10

C. Dunin, J. Dunin, Philobiblon polski, Wrocław 1983, s. 125.
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pierwszego zbioru poematów, zatytułowany Droga życia, użyty jako zabezpieczenie uli
pszczelich przed zimnem. Inne tomiki służyły jako hojnie rozdawane upominki nawet
dla ludzi przygodnych, tego rodzaju literatury nie czytających11.
Mała poczytność pierwszych utworów Zegadłowicza i ciągłe zmaganie się z problemami finansowymi, nie zatrzymały jednak poety. Przez całe życie projektował
swoją spuściznę materialno-duchową. Miał nią być dorobek oraz dom jako przyszłe
muzeum literackie. Mirosław Wójcik zauważył, że autor Wrzosów był [- -] zawsze
dbały o kształt typograficzny [- -]12. Z biegiem lat dbałość ta się potęgowała. Możliwe, że pomny niepowodzeń w dystrybucji swoich dzieł, pisarz zwrócił się w stronę
propagowania pięknej książki. Rzadkiej, elitarnej13. Mającej – jak w przypadku Zmór
i Motorów – przyciągnąć do siebie czytelnika zarówno oburzającą, a jednocześnie
przydającą autorowi sławy tematyką, jak też wyrafinowaną szatą graficzną z pięknymi
ilustracjami. Wszystko to świadczy o wielkiej roli grafiki w tekstach Zegadłowicza. «Im
graficznie mocniejszy, tym pokupniejszy będzie tom!!» pisał do Szantrocha w związku
z przygotowaniem tomu «Czartaka»14. Zasada ta sprawdziła się w przypadku Nocy
świętego Jana Ewangelisty. Kozikowski wspominał:
Przygrywką niejako do Lampki oliwnej było starannie pod względem graficznym
i typograficznym wydane w tym czasie misterium balladowe Noc świętego Jana Ewangelisty, z doskonałą okładką Edwarda Porządkowskiego [- -]. W związku z wydaniem
tej książki pisze Zegadłowicz, że Foltin obdarł go ze skóry, wystawiając rachunek na
zawrotną wręcz sumę, ale dodaje zaraz: „jest to majstersztyk graficzny i to mnie
pociesza”. Przy sposobności nadmienia, że książki swoje oddał do sprzedaży księgarni
Krzyżanowskiego w Krakowie, która w ciągu trzech miesięcy sprzedała rumel w rumel
11

J. Kuglin, Ze wspomnień typografa, Wrocław 1958, s. 20.

12

M. Wójcik, Wstęp, w: E. Zegadłowicz, S. Żechowski, M. Ruzamski, Korespondencja 1936-1937, t. 1, wstęp, oprac.
tekstu i przypisy, M. Wójcik. Kielce 2002, s. 33.

13

Zegadłowicz nie był w tym osamotniony. Postulaty stworzenia pięknej książki były podnoszone w Polsce od dawna.
Zainteresowanie typografią było charakterystyczne dla okresu Młodej Polski. Poeta był między innymi wiceprezesem poznańskiego Towarzystwa Miłośników Grafiki, a także jednym z uczestników lwowskiego zjazdu bibliofilów,
na którym mówił: Pragnę [- -] zwrócić uwagę na sprawy, moim zdaniem, najważniejsze! – a z najważniejszych
najważniejszą jest: konieczność stworzenia własnej wizji książki polskiej [- -]. I oto – ostateczny cel mego doraźnego
przemówienia: cześć przeszłości i teraźniejszości drukarstwa, chwała polskiej książki przyszłości. Z wszelkich dziedzin
dokumentalności umysłu i uczucia człowieczego – książka najsilniej, najtrwalej i najistotniej odtwarza oblicze epoki:
może i ona jedyna! –: zespolenie wielkiej treści z wielką formą oto najwyższe zagadnienie drukarskie! Wykona zadanie
jedności – wielki idący drukarz!! Szczęśliwi bibliofile! Miłośnicy ksiąg – przybliżający podniesienie ducha drukarstwa. – Szczęśliwi! – – . (zob. E. Zegadłowicz, Gawęda poety z typografem, w: Pamiętnik trzeciego zjazdu bibliofilów
polskich, red. K. Hartleb, Lwów 1929, s. 41-42).

14

T. Budrewicz, Maniera interpunkcyjna Zegadłowicza, w: Szkice o twórczości Emila Zegadłowicza, red. Z. Andres,
Rzeszów 1985, s. 154.
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Noc świętego Jana Ewangelisty. Egzemplarz nr 42 z podpisem Emila Zegadłowicza.
Zbiory Wadowickiej Biblioteki Publicznej.

703 egzemplarze. „Przyznaj pisze w dalszym ciągu – że na polskie czasy (książkowe) to
bardzo wiele; rozumie się, że mnie to raduje i w mojej polskiej głowie pomieścić się nie
może! – bo w skandynawskiej! – tam poeci drukują wzwyż 10 tysięcy egzemplarzy15.
Wysoki koszt książki opłacił się, Zegadłowicz z dumą podkreślał, że została ona
bardzo starannie wydana. Zadowolony autor miał jednak świadomość faktu, iż jego
preferencje edytorskie nie będą przez wszystkich akceptowane. We wstępie do – jak
sam napisał – pierwszej w Polsce książki napisanej przez czytelników (to powinien był
zrobić Irzykowski) [- -]16, ironizował:
Z całego sezamowego, bezmiernego, oszałamiającego bogactwa pozostało mi zaledwie kilka ton listów. Z wzruszeniem, niemal z łzą w oku, spoglądałem na ten okruch
dawnej magnackiej fortuny, na ten pył, który się nieznacznie poniewierał w rozległej
15

E. Kozikowski, op. cit., s. 107.

16

E. Zegadłowicz, S. Żechowski, M. Ruzamski, Korespondencja 1936-1937, t. 1, op. cit., s. 160-161 (Emil Zegadłowicz do Mariana Ruzamskiego, 8 września 1936 r.).
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hali pracownianej: na tę łzę pozwalałem sobie oczywiście tylko w chwilach wolnych,
a tych było niewiele; w ogóle ich nie było. – Dniami i nocami, nie jedząc, nie śpiąc,
nie rozmnażając się, stałem we wichrze włosów á la Anna Cilak, przed sześcioma
dyktafonami, w których rozwartą gardziel rzucałem ochryple dźwięki, zmieniające się
momentalnie w powieści antyreligijne, antypaństwowe, pornograficzne, wywrotowe;
sześć na raz: codziennie! – to jednak jest praca. W hali pracowniczej (wielkości dworca
Buffalo) szczękały linotypy, huczały maszyny, biły tłoki, warczały pasy transmisyjne
– huk, szczęk, rwetes, hałas, harmider! Tysiące nagich do pasa lśniących robotników
przebiegało w pośpiechu halę: praca szła na całego! – Grabki olbrzymich maszyn rotacyjnych dokładały co dwanaście sekund zadrukowane arkusze, straszliwy ssący potwór
porwał je, inny składał, inny falcował, inny zszywał, inny zlepiał, inny broszurował,
inny okładkował, jeszcze inny – dźwig potworny – wrzucał do stojących pod oknami
(na zewnątrz) wagonów [- -]17.
Poeta nie tylko wyśmiał tu swoich krytyków, ale także pokazał radość płynącą
z zainteresowania swoją osobą. Materiał zgromadzony w Gorzeniu Górnym został
nazwany we wstępie do Piszemy listy – „okruchem dawnej magnackiej fortuny”. Kolekcja listów, które pisarz przez lata pieczołowicie zbierał, świadczy nie tylko o pasji
zbieracza, ale wywyższa go i nobilituje. Staje się też czymś wyjątkowym, materiałem
na pierwszą taką książkę w Polsce. Andrzej Ryszkiewicz zauważył, że kolekcjonerstwo [- -] na szczytach hierarchii społecznej – oczywiście dawniej, czy za granicą, nie
w dzisiejszej Polsce – należało [- -] do splendoru, który przecież wielkość i władzę od
wieków otaczał i autorytet jej podnosił18. W podobnym tonie wypowiadał się Kazimierz Hartleb na III Zjeździe Bibliofilów Polskich we Lwowie w 1928 r.:
[- -] istota bibliofilii nawet w tak bardzo odległej od nas erze polegała na rozumnej
miłości książki [- -]. Różnica wielka, od razu bijąca w oczy, w czym innym się wyraziła
– w charakterze jego ogólnym. Owo zamiłowanie wybitnie indywidualne, w ewolucji
czasów zdemokratyzowało się, zatraciło swój gest specyficzny, poczęło ujmować coraz
szersze sfery, przechodziło na zrzeszenia i towarzystwa. Część ingerencji obejmowało nawet państwo. Uwidacznia się tutaj zmiana podobna do mecenasostwa nauk
i sztuk. Owo pierwotne, indywidualne, co więcej nawet – arystokratyczne – uspołeczniło się19.
17

E. Zegadłowicz & czytelnicy „Zmór”, Piszemy listy, Warszawa 1937, s. 6-8.

18

A. Ryszkiewicz, Kolekcjonerzy i miłośnicy, Warszawa 1981, s. 8.

19

K. Hartleb, Przyszłość i przeszłość bibliofilstwa polskiego, w: Pamiętnik trzeciego zjazdu bibliofilów…, op. cit., s. 44.
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Kolekcjonerstwo i bibliofilstwo były i są kojarzone z elitarnością. Stawiał na nią
także Zegadłowicz, który w liście do Mariana Ruzamskiego planował stworzenie
w Gorzeniu Górnym „zegadeum” i „ruzamsceum”20. Dom poety miał zostać przebudowany i zapełniony dziełami sztuki, pamiątkami, dorobkiem dwóch przyjaciół. Muzeum powinno utrwalać pamięć o Zegadłowiczu, ale także – poprzez kolekcjonerski
charakter – uwyraźniać swój „arystokratyczny” charakter i wpływać na odbiorcę.
Stefan Żechowski po odwiedzinach dworku napisał:
Dom sam, tj. urządzenie – robi ogromne wrażenie. Nie widziałem jeszcze takiego
domu. Fantastyczny – to muzeum – ale muzeum – urządzone przez poetę – pełne
niespodzianek – trochę bajeczne – nie ma w tym przesady, takie odniosłem wrażenie.
Tyle obrazów, rzeźb, ceramiki, mebli najróżnorodniejszych, że to wygląda na dorobek
b[ardzo] majętnego mecenasa sztuki21.
Kolekcja sztuki Zegadłowicza, w tym bibliofilskie wydania książek, rodziły
ciągłe problemy finansowe22; Dobra koniunktura dla książki, podobnie jak w całej
Polsce, skończyła się w roku 1924. [- -] Kryzys gospodarczy, który trwał do 1929 r.,
spowodował, że sprzedaż spadła, a magazyny pełne były niepotrzebnych wydawnictw23. Mimo kłopotów, Zegadłowicz nieprzerwanie i na wszelkie sposoby starał
się powiększać swoją kolekcję, a także pięknie wydawać książki, mające w przyszłości stać się ozdobami innych kolekcji. W listach do Ruzamskiego, projektując
wspólne muzeum, pisał:
[- -] tutaj i Pan mógłby przez Dobrą Duszę (której portret czcić będziemy pocześnie
jako wróżki-muzy-fundatorki!) trafić do zamożniaków: kolekcja rękopisów Zegadłowicza – wedle gustu albo 1) jako lokata kapitału (wnuki zrobią majątek!) 2) jako przyszła, wspaniałomyślna darowizna do działu „rękopisów” Muzeum Narodowego itp.24
Mnie, uczniowi Ruskina i Morissa – koncepcja „muzeów w przyrodzie” odpowiada w zupełności, jestem jej zwolennikiem i entuzjastą; Gorzeń jest atrakcją,

20

E. Zegadłowicz, S. Żechowski, M. Ruzamski, Korespondencja 1936-1937, t. 1, op. cit., s. 317 (Emil Zegadłowicz
do Mariana Ruzamskiego, 2 kwietnia 1937 r.).

21

M. Wójcik, Wstęp…, op. cit., s. 24.

22

Zob. M. Wójcik, Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza, Kielce 2005.

23

E. Wójcik, Środowisko księgarskie Lwowa w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 10, red. H. Kosętka, G. Wrona, G. Niecia, Kraków 2011, s. 88.

24

E. Zegadłowicz, S. Żechowski, M. Ruzamski, Korespondencja 1936-1937, t. 1, op. cit., s. 325 (Emil Zegadłowicz
do Mariana Ruzamskiego, 10 kwietnia 1937 r.).
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będzie jeszcze większą – leży na szlaku turystycznym; już dziś „świątkarnię” zwiedza
kilkaset osób rocznie25.
Gorzeń stał się miejscem ciekawym i przyciągającym uwagę już za życia poety.
Bibliofilskie wydania książek ukazywały się (i były ozdabiane) przy wsparciu Jerzego
Hulewicza, Franciszka Siedleckiego, Stefana Żechowskiego, Jana Mrozińskiego, Ludwika Misky’ego, Zbigniewa Pronaszki, Mariana Ruzamskiego, a przede wszystkim
Jana Kuglina. W przyszłości dorobek życia samotnika z Gorzenia miał trafić do
„zamożniaków”, albo stać się cennym łupem bibliofilów, poszukujących w antykwariatach – jak bohater Motorów – białych kruków:
– – Cyprian z Mikołajem szli zaraz po obiedzie do antykwariatów na Świętokrzyską; szperali w drukach i książczynach: wtedy właśnie „pękły” dwie biblioteki
prywatne a zacne: Przyborowskiego i Gomulickiego. Cyprian puszczał na to całą
pensję. – Wisi nie posyłał nic. To też nie było w porządku. Niejedną ciekawą książkę
udało mu się złapać….26.
Doświadczenie Cypriana było poecie doskonale znane. Jak policzyła Agnieszka
Kotwica, autor Zmór zgromadził w Gorzeniu około 10 tysięcy książek27. Wiedział, jak
cenne dla bibliofila są rzadkie wydania. Napisał o tym w pieśni dedykowanej Janowi
Kasprowiczowi, również kolekcjonerowi książek:

NAJPIĘKNIEJSZYMI KSIĘGAMI
zwiększyłeś skarb ukochany –
owe na półkach sosnowych
księgi zdobiące Twe ściany.
Bywało, myśl Twa znużona
spowiedzi bratniej słucha –
z tych opraw, z tych kart, z inicjałów
mówiących z ducha do ducha.

25

Ibidem, s. 317-318 (Emil Zegadłowicz do Mariana Ruzamskiego, 2 kwietnia 1937 r.).

26

E. Zegadłowicz, Motory, t. 2, Łódź 1981, s. 223.

27

A. Kotwica, Estetyka książki a oczekiwania i potrzeby odbiorcy na przykładzie spuścizny bibliotecznej Emila
Zegadłowicza, w: W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy
nad książką, red. M. Komaza, współudz. E. Jabłońska-Stefanowicz, E. Repucho, Wrocław 2012, s. 323.
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I wtedy palce Twe drżące
relikwie stuleci gładzą –
myśli i czucia zaklęte
graficznych kunsztów władzą.
I wtedy schodzą do izby
z ksiąg mędrcy, pieśniarze, poeci –
w jednej tu chwili zebrani
mężowie wielu stuleci.
Przez okno kładzie się smuga –
płomień zachodzi ostatni
i ręce Twoje nagrzewa
i widma rzeszy pobratniej.
Cisza majestatyczna
snuje srebrzyste przędziwa –
wieczność się w wieczność przelewa
przez te ludzkości ogniwa.
…Zgasło słońce…Przez okno
patrzysz… i dusza Twa wzlata –
i czyta ponad zmierzchem
gwieździstą księgę wszechświata28.
W poetyckiej wizji Zegadłowicza książka to „skarb ukochany”, który w gabinecie
Kasprowicza zajmuje miejsce szczególne. Nie jest nią jednak każda pozycja, w pierwszym wersie czytamy, że chodzi o „najpiękniejsze księgi”. Tylko one są „skarbem”.
Poeta nie pisze o tematyce ksiąg, czytelnik dowiaduje się tylko, że przekazują one
ducha i wiedzę wielu stuleci. Więcej uwagi poświęca wyglądowi ksiąg, „oprawie”
i „inicjałom”. To, że można palcami „relikwię stuleci gładzić” jest zasługą „graficznego
kunsztu”. Za jego sprawą „książka” staje się „księgą”, a biblioteka miejscem spotkania
z zaklętą w nich „wiecznością”.
Należy nadmienić, że poeta miał szczególne szczęście spotkać Jana Kuglina,
który nie tylko przez wiele lat realizował jego wszelkie pomysły wydawnicze, ale
28

16

E. Zegadłowicz, Siedem pieśni zgrzebnych o Janie Kasprowiczu, w: idem, W obliczu gór i kulis, Poznań 1927,
s. 147-148.

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

także sam wychodził z inicjatywą. To dzięki niemu – i wedle jego pomysłu – ukazało
się w oddzielnym wydaniu Siedem pieśni zgrzebnych29. Podobnie było z Widmami
wskazówek30. I choć typograf wielokrotnie podkreślał, że jego inicjatywy brały się
z zainteresowania sztuką drukarską, to nie przemilczał wpływu, jaki miał na niego
Zegadłowicz, z którym konsultował swoje projekty wydawnicze. Spod ręki Kuglina
– „w porozumieniu z Zegadłowiczem” 31 – wyszło więc wiele książek bibliofilskich
poety. Autor Siedmiu pieśni zgrzebnych chętnie wpływał na pasjonatę, jakim był poznański artysta książki. Świadectwem tego wpływu jest historia „Biblioteki Studwudziestu”, wymyślonej w poznańskiej kawiarni przy ulicy Wrocławskiej. Okolicznościowy wierszyk, napisany dla Kuglina szybko stał się cacuszkiem bibliofilskim32.
Historia jego publikacji dużo mówi o wpływie, jaki Zegadłowicz miał na typografa:
Gdyśmy się, Jasiu, tak spiknęli
w graficznym, pięknym trudzie –
wzrośliśmy w sobie dobrą pracą –
co nam tam świat i ludzie.
Jak cegieł, aby dom budować,
tak nam tych ksiąg potrzeba –
bo widzisz, z książek czynim schody
wiodące w szczyty, do nieba.
Jutro już hymnem stać się może,
co dzisiaj wsiąka w głuszę –
lecz – pieśń powiada, że i w czwartek
trza rozradować duszę –

29

Oddzielnym odbiciem tych poematów postanowiłem uczcić niedawno zmarłego, a tak bliskiego poety. Wydrukowałem je cycerową antykwą Walbauma z czerwonymi inicjałami, na czerpanym papierze, w nakładzie trzydziestu
egzemplarzy. (zob. J. Kuglin, op. cit., s. 23).

30

Nie mogłem więc i ja, jako drukarz i członek Towarzystwa Bibliofilów, pojechać na zjazd z pustymi rękami. Postanowiłem po naradzie z Zegadłowiczem, który wybierał się także na zjazd, wydać zbiór jego ośmiu elegii, in quarto,
drukiem dwubarwnym. (zob. Ibidem, s. 25).

31
32

J. Kuglin, op. cit., s. 25.
Kuglin [- -] pokazał mi rękopis wiersza przyniesiony przez poetę jesienią 1929 roku do winiarni panów Nyki
i Posłusznego, mieszczącej się przy ulicy Wrocławskiej. [- -] Rękopiśmienna kartka już na drugi dzień przemienia się
pod ręką artysty typografa w drukowany List na młotkowanym papierze w formie książeczki; z tytułami, wakatami,
okładką, w ilości trzynastu bibliofilskich niesprzedażnych egzemplarzy. (zob. K. Kolińska, Zegadłowicz. Podwójny
żywot Srebrempisanego, Warszawa 1999, s. 110-111, także: J. Kuglin, op. cit., s. 28-30).
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Więc może jutro wedle pierwszej
pięć minut po kwadransie,
zejdźmy się, bracie, na Wrocławskiej,
by rzec o ksiąg bilansie –
[- -]
I znów książeczkę dorzucimy,
aby nam rosły schody –
aby nas wiodły i wywiodły
z posępu do pogody –
[- -]33.
Rozmowa o „ksiąg bilansie” zaowocowała powstaniem elitarnej serii wydawniczej o nakładzie „120 egzemplarzy numerowanych, tłoczonych na papierze ręcznie
czerpanym”34. I rzeczywiście, zgodnie z zapowiedzią zawartą w wierszu przesłanym
przez Zegadłowicza do Kuglina drukarz z książek poety budował w „Bibliotece Studwudziestu” [- -] schody wiodące [- -] do nieba. Niezłomny w dążeniach do utrwalenia
siebie i swojej pracy w książkowych dziełach sztuki, a także zbudowania domowego
muzeum, autor wielokrotnie korzystał ze szczęścia, jakim było spotkanie z Kuglinem.
Poeta miał mnóstwo pomysłów. W jednym z listów pisał: [- -] kartka z Nowakowerem
natchnęła mnie myślą taką – za pomocą Andreasa i Kuglasa zrobiłbym sobie np. tysiąc
kolorowych reprodukcji z Twojego Gorzenia (portret domu)35. Projekt ten nie doszedł
do skutku. Lecz wiele innych już tak. Współpracę obu twórców zakończyło wydanie
Pokoju dziecinnego. Choć Kuglin był zapaleńcem podobnym w zamiłowaniach do
poety, to jednak już wcześniej, przed wydaniem Pokoju dziecinnego, starał się zakończyć współpracę. Powody opisał we wspomnieniach:
Zajęty pracą zawodową w Katowicach Zegadłowicz dopiero w r. 1935 nadesłał mi
plik skryptów – Zmory, z prośbą o wydanie. Odmówiłem. Odmówiłem także wydania
Pieśni niemotworza. Dochodowość bowiem moich imprez wydawniczych była bardzo

33

J. Kuglin, op. cit., s. 28-29.

34

Ibidem, s. 30.

35

E. Zegadłowicz, S. Żechowski, M. Ruzamski, Korespondencja 1936-1937, t. 1, op. cit., s. 405 (Emil Zegadłowicz
do Mariana Ruzamskiego 9 listopada 1937 r.).
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wątpliwa. W dzienniku swoim czytam pod datą 10 lutego 1935 r. następującą notatkę: „Księgarnia i Tezlaw sprzedała mi w ciągu półtora roku dwa egzemplarze Pieśni
o Śląsku. Niezrażony tymi odmowami nadesłał mi Zegadłowicz w czerwcu tegoż roku
skrypt tomu wierszy zatytułowanych Wrzosy. Skrypt ten – poza wstępem pisanym
prozą – zawierał 64 poematy, poświęcone Maryli. Według życzenia autora książka
powinna się była ukazać w jak najmniejszej ilości egzemplarzy36.
Kłopoty finansowe i racjonalna kalkulacja sprawiły, że Kuglin nie podjął się wydania Zmór. Zegadłowicz szukał zatem innych sposobów na opublikowanie powieści.
Jak przy okazji innych projektów wydawniczych, udało mu się znaleźć współpracowników. W przypadku Motorów – także rozwinąć skrzydła i nadać książce upragniony
przez siebie piękny typograficzny kształt i oprawę37. I choć, jak sam pisał o Motorach:
[- -] książka pójdzie na subskrypcję – tak czy siak będzie droga [- -]38, to nie ustawał
w pasji tworzenia wydań bibliofilskich. Konsekwentnie poszerzał także swoją kolekcję gromadzonych w gorzeńskim dworku dzieł sztuki i pamiątek. W listach do
Mariana Ruzamskiego, ironicznie odnosząc się do swoich upodobań, przestrzegał:
Zwrot listów konieczny; nie wolno naśladować Zegadłowicza, trzeba być człowiekiem
uczciwym!39. Innym razem informował: [- -] list Pański świstnę!!!40. Marian Ruzamski
puentował:
Obawa moja o depozyty listowe znikła. Nawet jestem skłonny deponować więcej
do tek górzeńskich, bo u mnie nie są wcale tak pewne moje teki. Nowa niespodzianka
– Pan zbieraczem, gdy ja rozpraszam, bo kto nie zbiera, rozprasza. [- -] Zbieracz to
soczewka wypukła – ja jestem wklęsła. – Ten list Szukalskiego i moja nań odpowiedź
były mi potrzebne tylko dla Stefana, a on w Gorzeniu przeczyta41.
Zbieracka pasja, bibliofilskie skłonności, duch poetycki a także chęć zapisania
się w pamięci potomnych sprawiły, że Zegadłowicz wydawał dużo. Czy było to opłacalne? Długi i weksle nieraz spędzały sen z powiek poety.

36

J. Kuglin, op. cit., s. 36.

37

Zob.: M. Wójcik, Pan na Gorzeniu, op. cit.; E. Zegadłowicz, S. Żechowski, M. Ruzamski, Korespondencja 19361937, t. 1-2, wstęp, oprac. tekstu i przypisy, M. Wójcik, Kielce 2002.

38

E. Zegadłowicz, S. Żechowski, M. Ruzamski, Korespondencja 1936-1937, t. 1, op. cit., s. 148 (Emil Zegadłowicz
do Mariana Ruzamskiego, 5 września 1936 r.).

39

Ibidem, s. 169 (Emil Zegadłowicz do Mariana Ruzamskiego, 22 września 1936 r.).

40

Ibidem, s. 81 (Emil Zegadłowicz do Mariana Ruzamskiego, 25 kwietnia 1936 r.).

41

Ibidem, s. 151 (Marian Ruzamski do Emila Zegadłowicza, 8 września 1936 r.).
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Dzisiaj nazwisko Zegadłowicza jest znane nie tylko wśród czytelników, lecz także
wśród miłośników pięknej książki. W katalogach aukcyjnych można odnaleźć bibliofilskie tomiki Zegadłowicza. Ich ceny są wysokie. Skandalizujące, pięknie wydane
i zachowane w małej liczbie egzemplarzy Motory są poszukiwane przez kolekcjonerów książek. Po latach sprawdziło się zatem marzenie Zegadłowicza: stał się ozdobą
niejednej kolekcji.
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Summary
Dreamer and pragmatist. Emil Zegadłowicz as a collector
A passion for collecting, bibliophilic fascinations, the poetic spirit and the willingness to be remembered by posterity made Zegadłowicz publish a great deal. The
sketch Dreamer and pragmatistm. Emil Zegadłowicz as a collector is an attempt to
look at the publishing strategies of the author of Motory, as well as the role the novel
played in the reception of this work.
Key words: Emil Zegadłowicz, bibliophile, collector, book, typography
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Paweł Glugla

Inwigilacja i komunistyczne
represje wobec wadowickiego
Kościoła na podstawie
wybranych dokumentów Służby
Bezpieczeństwa z 1961 roku
1. Wprowadzenie
Sięganie po materiały wytwarzane dziesięcioleciami przez komunistyczne organy bezpieczeństwa w Polsce i prezentacja ich szerokiemu gronu odbiorców z ich
odpowiednim komentarzem wydaje się być celowe i pouczające. Ma ono wiele pozytywnych aspektów. Z jednej strony pozwala na zapoznanie się z dokumentami, które
przez cały okres PRL-u posiadały klauzulę tajności, a więc niedostępności dla przeciętnego obywatela, z drugiej obrazuje ogrom zła, jakie wyrządzano Kościołowi katolickiemu w Polsce, a także poszczególnym duchownym i osobom świeckim. Na owe
dokumenty policji politycznej warto spojrzeć w sposób krytyczny, zachowując przy
ich ocenie i interpretacji ostrożność, staranność oraz obiektywizm przy zapoznawaniu się z opisywanymi w nich wydarzeniami, sytuacjami i osobami. Należy mieć na
uwadze ówczesne realia i uwarunkowania polityczne tak wewnętrzne, lokalne na tle
wydarzeń ogólnokrajowych, jak i zewnętrzne -międzynarodowe. Wbrew pozorom
nie jest to łatwe i proste. Niejednokrotnie obiektywizm przesłaniany i zastępowany
może być reakcjami emocjonalnymi, zarówno autora danego dokumentu, jak i sięgającego po latach po nie czytelnika. Wówczas dochodzić może do zniekształceń
realności i wyciągania jednostronnych, zbyt pochopnych, ogólnikowych wniosków.
Wystrzegać się należy bowiem specyficznego i stereotypowego, jednostronnego
myślenia reprezentowanego przez aparat bezpieczeństwa. Analizując dokumenty
wytworzone przez policję polityczną, zawsze trzeba pamiętać, kto je wytwarzał, na
podstawie jakich materiałów, informacji, kiedy, w jakich warunkach i okolicznościach, w jakim celu były pisane i komu miały one służyć. Sprawa zasadnicza – należy
mieć na uwadze fakt, że nie zawsze w dokumentach SB pojawiała się obiektywna
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prawda. Nierzadko pewne informacje z różnych powodów były przeinaczane, koloryzowane, zniekształcane, pomijane bądź wyolbrzymiane, jak również naginane do
istniejącej sytuacji, osób i wydarzeń. Przyjmowanie więc wszystkiego, co wytworzyła
„bezpieka” za pewnik, jest zasadniczym błędem. Materiały historyczne, a zwłaszcza
wytworzone przez aparat represji, należy zawsze konfrontować z innymi źródłami
tak proweniencji kościelnej, jak i świeckiej.
W poprzednim roczniku „Wadovian” z 2016 r. opublikowany został artykuł mojego autorstwa Charakterystyka wadowickiego Kościoła w raporcie Służby Bezpieczeństwa z 1960 r. Nakreśliłem w nim dzieje aparatu represji w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem wadowickiej „bezpieki” oraz opublikowany został dokument wytworzony przez Służbę Bezpieczeństwa, noszący tytuł: Sprawozdanie z pracy operacyjnej po
linii kleru Referatu Służby Bezpieczeństwa KP MO w Wadowicach z 7 lipca 1960 r.
W poniższym artykule pragnę kontynuować prezentację dokumentów tejże proweniencji, które znalazły swoje miejsce po zlikwidowanej Służbie Bezpieczeństwa
w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie (AIPN Kr), a dotyczących
wadowickiego Kościoła katolickiego. Wiele informacji ogólnych – tak co do instytucji, jak i miejsca oraz osób, znalazły swoje odzwierciedlenie w poprzednim tekście
z 2016 r. Uzupełnieniem niech będzie statystyka funkcjonariuszy zatrudnionych
w organach bezpieczeństwa, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia i 1 października 2017 r. ustawy dezubekizacyjnej, która, jak podają wiarygodne źródła,
objęła w Polsce prawie 39 tys. resortowych emerytów, rencistów i ich rodzin1. Nadto
warto wspomnieć o Urzędzie do Spraw Wyznań, którego agenda jako referat znajdował się również w Powiatowej Radzie Narodowej w Wadowicach2. Gwoli ścisłości
należy zaznaczyć, że działania Służby Bezpieczeństwa były zlecane przez PZPR. „Bezpieka” nazywana była przedłużonym ramieniem PZPR. Partia inicjowała, zlecała,
a SB była wykonawcą oraz strażnikiem ludowej „demokracji”.
Poniżej przedstawiony został w dwóch dokumentach Służby Bezpieczeństwa
z 1961 r. obraz Kościoła katolickiego w dekanacie wadowickim. Dokumenty te
wytworzone były głównie na podstawie uzyskanych relacji i donosów od tajnych
współpracowników „bezpieki”. Szczególnie cenne dla organów bezpieczeństwa były

1

Ustawa obniża emerytury i renty za okres „służby na rzecz totalitarnego państwa” od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca
1990 r. (w połowie 1990 r. powstał UOP). Zob. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, Dz. U. RP z 2016, poz.
2270.

2

Zob. Struktury kompetentnych władz państwowych zajmujących się Kościołem w województwie krakowskim, w:
P. Mardyła, ks., Duszpasterstwo w czasach stalinowskich, Kraków 2009, s. 29-39.
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informacje pochodzące z wewnątrz Kościoła, a więc bezpośrednio od samych duchownych, którzy czasami dawali się uwikłać w agenturalną współpracę. Uzyskiwane
dane były przez organy bezpieczeństwa konfrontowane pod kątem ich wiarygodności
i oceniane w kierunku operacyjnej przydatności3. Każde przedsięwzięcie duszpasterskie, jak i prywatne życie duchowieństwa były w kręgu zainteresowania bezpieki.
Służba Bezpieczeństwa interesowała się wszystkim, ponieważ wszelkie uzyskane
informacje mogły być wykorzystywane przeciw duchownym na różne sposoby i to
nawet po wielu latach. Nawet nieistotna, wydawałoby się, informacja przekazana
bezpiece, mogła być wykorzystana operacyjnie4.

2. Funkcjonariusze organów bezpieczeństwa
Dokumenty wytworzone przez organy bezpieczeństwa PRL stanowią cenną
spuściznę do badań między innymi nad inwigilacją i represjami ówczesnej władzy
„ludowej” wobec Kościoła katolickiego w Polsce zarówno wobec duchowieństwa,
jak i wiernych.
Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej rozwijał się niezwykle dynamicznie,
zwłaszcza w pierwszych latach jej istnienia. Do 1953 r. odnotowywano stały wzrost
liczby funkcjonariuszy. W grudniu 1945 r. było ich 24 tys., a w 1953 r. już 33 2005. Po
1956 r. doszło do redukcji etatów w „bezpiece”6. Redukcja ta była znaczna, ogółem od
1 listopada 1956 r. do kwietnia 1957 r. zwolniono 9057 funkcjonariuszy, co stanowiło
38 proc. stanu osobowego organów bezpieczeństwa. Należy podkreślić, że w latach
1957-1959 powtórnie przyjęto do służby w SB 1119 funkcjonariuszy zwolnionych
w wyniku redukcji. Głównymi motywami ich powrotu były zdecydowanie gorsze
zarobki w nowych miejscach pracy oraz okazywana im tam niechęć7. W 1973 r. w SB
3

Zob. AIPN BU, 2386/30328, Zarządzenie nr 0121/60 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lipca 1960 r. w sprawie nowych przepisów o podstawowych środkach i formach pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa. Instrukcja
nr 03/60 z dnia 2 lipca 1960 r. o podstawowych środkach i formach pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa,
Warszawa, MSW, 1960.

4

A. Szymanowski, Polityka władz komunistycznych wobec Kościoła rzymskokatolickiego na Dolnym Śląsku
w latach 1960–1966, praca doktorska, PWT Wrocław 2009, mps, s. 60.

5

Szerzej: Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem. Służba Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej w latach 1944–1978 – Centrala, red. M. Piotrowski, Lublin 2000; L. Pawlikowicz, Tajny front zimnej
wojny. Uciekinierzy z polskich służb specjalnych 1956-1964, Warszawa 2004.

6

Był to okres tzw. „odwilży” politycznej w Polsce. W 1956 r. doszedł w Polsce do władzy uprzednio odsunięty Władysław Gomułka. Doszło m.in. do uwolnienia z więzień i internowań części więźniów politycznych i duchowieństwa,
w tym kard. Stefana Wyszyńskiego. Pozorna liberalizacja szybko okazała się w wielu dziedzinach życia ułudą.
J. Żurek, Kościelny październik ’56, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2006, 10(69), s. 69-82.

7

H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW,
Warszawa 1997, s. 128.
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pracowało 14 992 osoby, w późniejszym czasie liczebność kadr SB stopniowo rosła,
osiągając w maju 1975 r. 15 070 osób, a dziesięć lat później w 1985 r. już 23 634 osoby8. Liczba funkcjonariuszy w resorcie wzrosła w czasie stanu wojennego, natomiast
zmniejszyła się w czasie transformacji ustrojowej i wynosiła w 1988 r. 7821 osób9.
a) Wydział IV Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej MO
w Krakowie
Z początkiem lat 60. XX w. w Wydziale IV SB KW MO w Krakowie, który nadzorował podlegle referaty SB na terenie województwa krakowskiego, w tym również
i wadowicki, pracowało 27 osób zajmujących się zagadnieniami wyznaniowymi,
w tym Kościołem katolickim. Szefem Wydziału IV był mjr Zygmunt Gliński, a jego
zastępcami mjr Zbigniew Faryna i kpt. Stefan Tyrpa. Kierownikiem Grupy I był
por. Józef Biel, który kierował ośmioosobowym zespołem. Kierownikiem Grupy II
był natomiast kpt. Paweł Lebiedź. W Wydziale IV pracowali poza nimi jako starsi
oficerowie operacyjni: kpt. Józef Chojnacki, por. Henryk Król, ppor. W. Kupka i por.
Tadeusz Pączek oraz oficerowie operacyjni: plut. J. Frydrych i s. sierż. W. Biel oraz
sierż. R. Surma, który został zwolniony z pracy w dniu 31 grudnia 1962 r. Grupą III
kierował por. Józef Schiller, którego wspomagał ppor. S. Malik, a Grupą IV – kpt.
D. Dudek, współpracowało z nim dwóch oficerów operacyjnych. W sekretariacie
Wydz. IV pracowały: E. Gaździk (sekretarka) i M. Bachulska (maszynistka), a jako
kierowca zatrudniony był J. Chytry10.
b) Kierownictwo Służby Bezpieczeństwa w Wadowicach
W interesującym nas okresie, czyli w latach 60. XX w., szefem ds. Służby Bezpieczeństwa w randze zastępcy komendanta Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Wadowicach ds. bezpieczeństwa/I zastępcy komendanta ds. SB od
1 I 1957 r. do października 1968 r., a więc ponad 11 lat, był Józef Hendel11 syn
Franciszka i Marii, urodzony 26 VI 1926 r. w Czernichowie, zmarły 31 VIII 1996 r.

8

Por. Aparat Bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. II 1956-1975, red. P. Piotrowski, Warszawa 2006, s. 9.

9

F. Musiał, Podręcznik bezpieki, teoria pracy operacyjnej SB w świetle wydawnictw resortowych MSW PRL (19701989), Kraków 2007.

10

Zob. J. Marecki, ks., Karmelici bosi w kręgu zainteresowań aparatu bezpieczeństwa PRL na terenie województwa
krakowskiego w świetle zachowanych sprawozdań kierowanych do MBP i MSW w latach 1947-1970, „Folia Historica Cracoviensia” 2004, vol. 10, s. 255.

11

Zob. Aparat Bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. II 1956-1975, op. cit., s. 94.
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Jego droga awansowa przedstawia się następująco: starszy sierżant podchorąży
– 16 IX 1945 r., chorąży – 31 X 1946 r., podporucznik – 1 I 1949 r., porucznik
– 22 VII 1951 r., kapitan – 22 VII 1954 r., major MO – 22 VII 1962 r.12 Przebieg
jego służby w porządku chronologicznym wyglądał następująco: od l II 1945 r. był
wartownikiem MUBP w Krakowie, następnie słuchaczem Centralnej Szkoły MBP
w Łodzi (brak konkretnego czasokresu). Od 16 IX 1945 r. pozostawał w dyspozycji kierownika WUBP w Białymstoku. 11 X 1945 r. został młodszym referentem
PUBP w Grajewie. Od 15 II 1946 r. awansował tamże na referenta, a 15 X 1946 r.
na starszego referenta. Od (30 VII nominowany) – faktycznie od l X 1947 r. był
referentem Referatu V PUBP w Grajewie. Ponownie został wysłany na szkolenie
– od 12 I do 21 II 1948 r. był słuchaczem Kursu Aktywu Powiatowego w Centrum
Wyszkolenia MBP w Legionowie, po czym starszym referentem przy Kierownictwie
PUBP w Grajewie. Z kolei od l VIII 1950 r. słuchaczem Rocznej Szkoły Oficerskiej
w Centrum Wyszkolenia MBP w Legionowie. Od 20 IX 1950 r. pozostawał w dyspozycji szefa WUBP w Białymstoku. Kolejno – od 8 VIII do l IX 1951 r. starszym
referentem przy Kierownictwie PUBP w Ełku. Od 1952 r. zaczął karierę kierowniczą
w organach bezpieczeństwa, awansując od l III t. r. na zastępcę szefa PUBP w Ełku,
a następnie od l VII 1952 r. pełnił tamże obowiązki szefa PUBP, a l II 1954 r. został
szefem tegoż urzędu. W związku ze zmianą nomenklatury w całym resorcie bezpieczeństwa od l IV 1955 r. był kierownikiem PUdsBP w Ełku. Od 15 X 1955 r. pełnił
funkcję kierownika PUdsBP w Sokółce. Po polskich perturbacjach i „odwilży” od
31 XII 1956 r. pozostawał w dyspozycji kierownika WUdsBP w Krakowie. Dnia
1 I 1957 r. awansował na zastępcę komendanta powiatowego MO ds. Bezpieczeństwa /pierwszy zastępca komendanta powiatowego MO ds. SB w Wadowicach/,
gdzie był szefem „bezpieki” przez ponad 12 lat. Od l V 1969 r. pozostawał w dyspozycji komendanta wojewódzkiego MO w Krakowie. Z dniem 30 VI 1969 r. został
zwolniony z resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych13. Jego kontakty z resortem
nie zostały zakończone, bowiem według zachowanych materiałów archiwalnych
o sygn. IPN Ka 0025/381 oraz IPN Kr 00141/261 Józef Hendel został zarejestrowany
w dniu 11 XI 1978 r. przez Wydział III KW MO w Bielsku-Białej w Wydziale „C”
jako rezydent o pseudonimie „Celim”. Pozyskany został do współpracy z SB w dniu
21 II 1978 r. w celu obsługiwania sieci tajnych współpracowników (TW) w obiek12

AIPN Ka 0238/174, Karty ewidencyjna i przebieg służby Józefa Hendla; IPN Kr 0162/216, Karta osobowa
J. Hendla.

13

Zob. W. Frazik, F. Musiał, M. Szpytma, M. Wenklar, Ludzie bezpieki województwa krakowskiego. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwie krakowskim. Informator
personalny, Kraków 2009, s. 277-278.
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tach: „Femina” w Andrychowie i „Kombinat” w Chełmku (miał po 6 tajnych TW)
za wynagrodzeniem. Współpracę z Hendlem zakończono ponad półtorarocznym
okresie w dniu 8 X 1979 r. z powodu braku jego zaangażowania i efektywności
pracy jako rezydenta i nieprzestrzegania zasad pracy z TW14.

3. Agentura
Nie można zapomnieć o licznej rzeszy różnej kategorii agentów UB/SB, donoszących między innymi na duchowieństwo i wiernych Kościoła katolickiego w Polsce15. W 1953 r. odnotowano największą liczbę tajnych współpracowników Resortu
Bezpieczeństwa/Spraw Wewnętrznych ponad 85 tys. osób. W tym samym 1953 r.
funkcjonowało w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego aż 21 departamentów
i różnego typu „biur”. Można więc stwierdzić, że „lwia część” dochodu narodowego przeznaczana była na działalność resortu bezpieczeństwa, który między innymi
zwalczał opozycję antykomunistyczną, w tym również Kościół katolicki. W latach
1952/1953 przystąpiono do decydującego uderzenia mającego złamać Kościół. Za
kratami aresztów i więzień znalazło się około tysiąca kapłanów, nie wyłączając Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego16. Przystąpiono do rozbijania tych diecezji, które najbardziej przeciwstawiały się sowietyzacji. Solą w oku komunistów była
archidiecezja krakowska. Głośny był proces kurii krakowskiej17. Głównym celem
procesu było przedstawienie Kościoła katolickiego jako agentury Watykanu, a duchownych krakowskich jako szpiegów państw zachodnich. Jednocześnie chodziło
o skompromitowanie środowisk emigracyjnych. Prawdziwe zarzuty mieszały się
z wyimaginowanymi, fakty z fikcją, a dowody z wyobrażeniami. Należy zaznaczyć,

14

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.

15

Zagadnieniu temu przyjrzał się bliżej P. Skibiński. Zob. Idem, Infiltracja komunistycznych służb specjalnych
w polskim Kościele – co już wiemy? Informacja na temat stanu badań, „Teologia Polityczna” 2003-2004, nr 1,
s. 57-70.

16

Zob. J. W. Wysocki, Osaczanie Prymasa. Kardynał Stefan Wyszyński jako „podopieczny” aparatu bezpieczeństwa
w latach 1953-1956, Warszawa 2002.

17

Proces przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie rozpoczął się 21 stycznia 1953 r. i trwał do 27 stycznia
1953 r. Ostatecznie uznano oskarżonych za agentów wywiadu amerykańskiego bądź członków siatki szpiegowskiej. Sąd skazał na karę śmierci Edwarda Chachlicę, Michała Kowalika i ks. Józefa Lelitę. Pozostałych trzech
kapłanów i Stefanię Rospond na kary od 6 lat do dożywocia. Orzeczonych kar śmierci nie wykonano – wyroki
zostały zamienione decyzją Rady Państwa z 18 sierpnia 1953 r. na karę dożywotniego więzienia. Zob. M. Lasota,
F. Musiał, Kościół zraniony (3). Śledztwo oraz proces księdza Lelity i innych, w: Partia z narodem, naród z Kościołem, red. F. Musiał, J. Szarek, Kraków 2008, s. 68-69.
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że permanentnie inwigilowano duchownych, a pośród nich ówczesnego biskupa
sufragana Karola Wojtyłę18. Jak trafnie skonstatował po latach kard. Stefan Wyszyński: wielką zasługą Kościoła jest fakt, iż trwał on ciągle, zarówno w doli i niedoli narodu polskiego. Kiedy państwo nie przychodziło z pomocą udręczonemu narodowi,
wtedy niejako go wyręczał, czy wręcz zastępował, zwłaszcza w wymiarze religijnym,
w swoim posłannictwie nadprzyrodzonym. W takich momentach Kościół pozostawał
jedynym ośrodkiem wewnętrznej więzi między obywatelami, broniąc społeczeństwo
polskie przed całkowitym zniewoleniem, umacniając trwałość łączącej je więzi i dając
siłę niezbędną do przetrwania ciężkiego okresu19.

4. Raportowanie o „wrogiej działalności”
Kościoła katolickiego
Zgodnie z obowiązującymi w komunistycznej Polsce dyrektywami resortowymi
każda jednostka bezpieczeństwa miała obowiązek raportować do jednostki nadrzędnej o sprawach wchodzących w zakres między innymi zagadnień wyznaniowych.
Każdy Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa zbierał z podległych sobie jednostek powiatowych informacje, raporty i meldunki, z których dokonywał zbiorczego meldunku do ministerstwa (w zależności od wagi problemu – bądź do samego ministra,
wiceministrów lub dyrektorów departamentów), a także przesyłał do wiadomości
innych zainteresowanych organów totalitarnego państwa (np. PZPR, prokuratury,
przewodniczących rad narodowych, kierowników urzędu/referatu ds. wyznań, Urzędu ds. Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk itd.). Były to meldunki różnej treści,
stylu i częstotliwości. Początkowo na ogół tygodniowe lub dekadowe. Obowiązywała
zasada, że w przypadku zdarzeń i spraw nadzwyczajnych należało raportować jednostce nadrzędnej natychmiast.
Z początkiem lat 60. XX w. wszystkie jednostki Służby Bezpieczeństwa na terenie
woj. krakowskiego otrzymały pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds.
SB w sprawie przesyłania do naczelnika III Wydziału SB w KW MO w Krakowie
miesięcznych szczegółowych sprawozdań o sytuacji i stanie pracy po zagadnieniach
wyznaniowych. Podano przy tym, na jakie zagadnienia i sprawy należy szczególnie
zwrócić uwagę i jak je raportować. Informacja taka winna była zawierać:

18

Zob. Teczki Wojtyły. Z najnowszej historii Kościoła, red. C. Wilanowski, Warszawa 1990; M. Lasota, Donos na
Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki, Kraków 2006.

19

S. Wyszyński, Kościół. Naród. Ojczyzna, Bydgoszcz 1992, s. 39.
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1) dane o aktualnych przejawach wrogiej działalności, jak: wroga propaganda,
nielegalne zgromadzenia i wydawnictwa, obchodzenie przepisów prawa w różnych sprawach, nielegalne budownictwo kościelne i sakralne, próby tworzenia
nowych parafii, placówek zakonnych itp.,
2) stwierdzone nowe formy i metody pracy duszpasterskiej,
3) sposób przekazywania przez hierarchię kościelną zaleceń biskupów, kurialistów i księży dziekanów dla dołowego kleru i jak są one oceniane i przyjmowane przez kler, jak i w jakim stopniu kler realizuje te polecenia w swojej pracy
duszpasterskiej oraz jakie ta praca daje efekty,
4) dane o wewnętrznych stosunkach, np.: tarcia między biskupami a klerem
dołowym, między kurią (kurialistami) a klerem dołowym, klerem świeckim
i zakonnym (zakonnicami), klerem a wiernymi, przyczyny (tło) tych tarć,
5) przebieg i tematyka kongregacji dekanalnych,
6) stosunek kleru dołowego do aktualnie wydawanych zarządzeń przez władze
państwowe i stopień ich realizacji,
7) formy i środki działania SB, jak np. organizowanie przeciwdziałania wrogiej
działalności kleru, wywoływanie lub podniecanie niezadowolenia i tarć, występowanie do kolegiów orzekających o ukaranie za poszczególne wykroczenia (należało podać dokładny wykaz ukaranych: za co karę mu wymierzono,
w jakiej formie, jaki organ go ukarał itp.).
Zalecano przy tym, aby informacje były przygotowywane krótko, zwięźle i treściwie. Każda informacja musiała omawiać kolejno zagadnienia: I. Kleru świeckiego, II. Kleru zakonnego, III. Aktywu katolickiego łącznie z PAX-em, IV. Świadków
Jehowy i innych wyznań niekatolickich. Oczywiście nadal obowiązywały meldunki
specjalne w sprawach nadzwyczajnych i innych ważnych wydarzeń w terenie oraz
meldunki w sprawie punktów katechetycznych20.
Powyższa ekscerpcja pochodząca z dokumentu proweniencji SB obrazuje zagadnienia, które miały istotne znaczenie dla ówczesnych działań operacyjnych organów bezpieczeństwa wymierzonych przeciw Kościołowi katolickiemu na terenie
województwa krakowskiego, w tym powiatu wadowickiego.
Warto wspomnieć o utworzeniu w dniu 19 kwietnia 1950 r. Urzędu ds. Wyznań21, który był oficjalnym narzędziem komunistów do walki z Kościołem. Współpracował on z wszystkimi praktycznie ministerstwami na styku państwo-Kościół

20

AIPN Kr 039/2, t. 13, Pismo zastępcy komendanta ds. SB KW MO w Krakowie z 14 lutego 1962 r., k. 7-8.

21

Powołany został ustawą z 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych w zakresie
gospodarki komunalnej i administracji publicznej, Dz. U. z 1950, nr 19, poz. 156.
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(wymienić można przykładowo ministerstwo finansów, oświaty, kultury, obrony
narodowej, budownictwa i oczywiście bezpieczeństwa, które przechodziło w PRL
transformacje nazewniczo-organizacyjne). Był on centralnym organem administracji wyznaniowej i szybko stał się wraz ze swoimi terenowymi strukturami
w postaci wydziałów (referatów) wyznaniowych przy prezydiach wojewódzkich
i powiatowych rad narodowych jednym z kilku podmiotów odpowiedzialnych
za przygotowywanie i wprowadzanie w życie represji wymierzonych w Kościół
katolicki, w tym w duchowieństwo i wiernych22. Referat takowy istniał również
w Wadowicach.

5. Kościół katolicki w dekanacie wadowickim
Na przełomie lat 50. i 60. XX w. w dekanacie wadowickim dziekanem był ks.
Leonard Prochownik, a notariuszem ks. Adam Bogucki. W tymże dekanacie ogółem było 16 parafii, 16 rządców parafii, 10 księży wikariuszów, 6 innych kapłanów
oraz 1 subdiakon23. Na terenie dekanatu wadowickiego na przełomie lat 50. i 60. XX
w. zamieszkiwało ogółem 56985 osób24. Do dekanatu wadowickiego przynależały
wówczas następujące parafie:
1. Andrychów25 – parafia erygowana przed 1334 r. Kościół konsekrowano
w 1721 r. Tytuł kościoła: Św. Macieja Apostoła; patron drugorzędny: M.B. Różańcowa26. Miejscowości i liczba mieszkańców parafii przedstawiały się następująco: Andrychów – 6450 mieszkańców, Roczyny – 2315 mieszkańców, Sułkowice
– 2418 mieszkańców, Targanice Dolne – 416 mieszkańców. Łącznie na terenie parafii było 11599 mieszkańców. Do parafii przynależała kaplica parafialna w Ro22

Por. M. Krawczyk, Działalność Urzędu do Spraw Wyznań w zakresie tworzenia i obsady stanowisk kościelnych,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie” 2013, nr 97, s. 143 nn.

23

Subdiakon to jeden ze stopni święceń, niższy od diakonatu. W Kościele katolickim tak nazywano duchownego
po przejściu pierwszych święceń, które pozwalały na pełnienie funkcji pomocniczych podczas liturgii. 15 sierpnia
1972 r. papież Paweł VI w motu proprio Ministeria Quaedam zreformował święcenia niższe w Kościele łacińskim,
znosząc część święceń niższych, a także subdiakonat. Zob. B. Nadolski, Posługi liturgiczne, w: Leksykon liturgii,
Poznań 2006, s. 1203-1205.

24

Katalog kościołów i duchowieństwa archidiecezji krakowskiej [dalej: Katalog kościołów], Kraków 1958, s. 241.

25

Przed wiekami parafia andrychowska przypisana była do dekanatu zatorskiego. „Andrychów (Jendrychow) - villa,
palatinatus Cracoviensis, e. murata, T.E.: s. Mathias Ap. Ecclesia filialis: Wieprz, e. lignea, T.E.: Omnes Sancti”.
Zob. J. Szczepaniak, ks., Najstarsze spisy duchowieństwa archidiecezji krakowskiej, „Folia Historica Cracoviensia”
2005, vol. 11, s. 263.

26

Archiwum Narodowe w Krakowie, Zespół: 29/279/0 C.K. Komisja Ministerialna dla zniesienia ciężarów gruntowych w Krakowie, Cyrkuł Wadowice. Kościół w Andrychowie. Andrychów (dwór, gmina) Roczyny (gmina),
Sułkowice (gmina), Targanice (gmina), Wieprz (gmina, cz. pleb.), sygn. 2050.
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czynach, a także dom Zgromadzenia ss. Służebniczek N.M.P. (Starowiejskich).
Nadto w Andrychowie istniały następujące szkoły, w których uczono religii: Liceum
Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Bawełniana, Zasadnicza Szkoła Metalowo-Budowlana, Szk. podst. nr 1 (męska), Szk. podst. nr 2 (żeńska), Szk. podst. nr 3,
Szk. podst. w Sanatorium i szkoły podstawowe w Roczynach, Sułkowicach „Łęgu”,
Sułkowicach „Bolęcinie”. Proboszczem andrychowskiej parafii od 1923 r. był ks.
Klemens Tatara27. Po nim administratorem został ks. Jerzy Dąbrowski, a następnie
funkcję tę pełnił ks. dr Stanisław Sikora (święcenia 1938 r.). Wikariuszami współpracownikami byli: ks. Józef Dąbrowski, ur. 1921 r. w Nowym Targu, wyświęcony
w 1945 r., wikariuszem tamże od 1957 r.; ks. Andrzej Rogowiec, ur. 1922 r. w Rabce,
wyświęcony w 1951 r., wikariuszem w Andrychowie od 1957 r. Katechetami byli:
ks. Józef Sanak, ur. 1917 r. w Przeciszowie, wyświęcony w 1941 r., katecheta od
1945 r.; ks. Jan Zachara, ur. 1918 r. w Mokrzyskach (diec. tarnowska), wyświęcony
w 1943 r., katecheta od 1947 r. W 1961 r. andrychowska parafia otrzymała zakaz
korzystania z kaplicy Koświtzkich28 na cmentarzu. Została ona przekazana w użytkowanie Kościołowi Polskokatolickiemu. Wcześniej ks. S. Sikora przeniósł obraz
Święta Rodzina P. Stachiewicza z cmentarnej kaplicy do kościoła parafialnego. Od
kwietnia 1961 r. zamieszkał w Roczynach andrychowski wikary ks. Jan Nowak, co
faktycznie stanowiło początek tworzenia nowej parafii. W związku z usunięciem
religii ze szkół powstał problem lokalu na katechizację29.
2. Barwałd – parafia erygowana przed 1326 r., tytuł kościoła: Św. Erazma Bp
M.30 Do parafii przynależne były: Barwałd Dolny – 619 mieszk., Barwałd Górny –
950 mieszk. i Barwałd Średni – 1184 mieszk. Administratorem parafii od 1955 r. był
ks. Adolf Stuglik, ur. 1914 r. w Inwałdzie, wyświęcony w 1939 r. Na terenie parafii
zamieszkiwało 2753 osób. Nadto przypisana była kaplica parafialna p.w. św. Rozalii
w Barwałdzie Górnym. Istniały tam szkoły: Barwałd Dolny: szk. podst. - 7 kl. Barwałd Górny: szk. podst. - 7 kl., Barwałd Średni: szk. podst. - 7 kl.31.

27

Ks. Klemens Tatara, R.M., ur. w 1882 r. w Koźmicach Wielkich, wyświęcony w 1909 r. Zmarł 6 VIII 1959 r.

28

Kaplica grobowa rodziny Koświtzkich została zbudowana na cmentarzu komunalnym w stylu neogotyckim w latach 80. XIX w. przez Józefa Koświtzkiego, następnie cmentarz dzięki Koświtzkim został powiększony. W dniu
1.11.2015 r. bp Roman Pindel przewodniczył na cmentarzu w Andrychowie Eucharystii ku czci Wszystkich
Świętych. Podczas liturgii poświęcił odrestaurowaną kaplicę.

29

Katalog kościołów, s. 232-233.

30

Barwałd (Barwald) - villa, palatinatus Cracoviensis, e. lignea, T.E.: Assumptio BMV. Zob. J. Szczepaniak, ks., op.
cit., s. 262.

31

Katalog kościołów, s. 233.
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3. Chocznia – parafia erygowana przed 1355 r. Kościół konsekrowano w 1884 r.
Tytuł kościoła: Narodzenia Św. Jana Chrzciciela32. Do parafii przynależne były:
Chocznia z 3502 mieszk., Kaczyna – 394 mieszk. Ogólna liczba mieszkańców: 3896.
Administratorem parafii do 1951 r. był ks. Adam Bogucki, notariusz dek., ur. 1916 r.
w Wieliczce, wyświęcony w 1941 r., a wikariuszem współpracownikiem od 1956 r.
ks. Stanisław Migas, ur. 1931 r. w Koźlicy, wyświęcony w 1956 r. W Kaczynie istniała
kaplica parafialna. Na terenie parafii był dom Zgrom. SS. Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo oraz szkoły w: Choczni Dolnej - szk. podst. 7 kl.; Choczni Górnej - szk.
podst. 4 kl. i Kaczynie - szk. podst. 7 kl.33
4. Frydrychowice – parafia erygowana przed 1326 r.34 Kościół konsekrowano
w 1930 r. Tytuł kościoła: ŚŚ. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała35. Do parafii
przynależne były: Frydrychowice – 2280 mieszk. i Przybradz – 720 mieszk. Ogólna
liczba mieszkańców w całej parafii wynosiła 3000 osób. Nadto istniały kaplice parafialne we Frydrychowicach i Przybradzu, a także Dom Zgrom. SS. Serafitek oraz
szkoły: Frydrychowice: Szk. Podst. nr 1 - 7 kl., Szk. Podst. nr 2 (Wielki Dwór) - 7
kl., Przybradz: szk. podst. - 7 kl. Administratorem parafii od 1950 r. był ks. Stanisław Szamota, E. c., ur. 1910 r. w Bohorodczanach (arch. w Lubaczowie), wyświęcony w 1933 r., a wikariuszem współpracownikiem od 1957 r. ks. Stefan Kubień, ur.
w 1932 r. w Liszkach, a wyświęcony w 1956 r.36
5. Inwałd – parafia erygowana w 1319 r. Kościół konsekrowano w 1756 r. Tytuł
kościoła: Narodzenia N.M.P.37 Do parafii przynależne były: Inwałd – 2400 mieszk.
i Zagórnik – 1400 mieszk. Ogólna liczba mieszkańców to 3800. W Zagórniku istniała kaplica parafialna. Na terenie parafii były szkoły: w Inwałdzie szk. podst. - 7 kl.,
Zagórniku szk. podst. - 7 kl. Administratorem parafii od 1955 r. był ks. Jan Paniak,
E. c., ur. 1902 r. w Jabłonce Orawskiej, wyświecony w 1928 r., oraz wikariuszem
współpracownikiem od 1957 r. ks. Stanisław Kocańda, ur. 1930 r. w Odrowążu, wyświęcony 1956 r.38
32

Chocznia - villa, palatinatus Cracoviensis, e. murata, T.E.: s. Joannes Baptista. Zob. J. Szczepaniak, ks., op. cit.,
s. 262.

33

Katalog kościołów, s. 233-234.

34

Obecnie podawany jest rok 1325. Zob. „Carolus” z 17 lutego 2013, s. 22.

35

Frydrychowice - villa, palatinatus Cracoviensis, e. lignea, T.E.: s. Michaelis Arch. Ecclesia filialis: Przybradz,
e. lignea, T. E.: s. Catharina. Zob. J. Szczepaniak, ks., op. cit., s. 262.

36

Katalog kościołów, s. 234.

37

Inwałd - villa, palatinatus Cracoviensis, e. murata, T.E.: Nativitas BMV. Zob. J. Szczepaniak, ks., op. cit., s. 263.

38

Katalog kościołów, s. 235.
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6. Klecza – parafia erygowana w 1304 r. Kościół konsekrowano w 1910 r. Tytuł kościoła: Św. Wawrzyńca39. Do parafii przynależne były: Klecza Dolna – 1150
mieszk., Klecza Górna – 400 mieszk., Zarębki (część) – 80 mieszk. Ogólna liczba
mieszkańców: 1630. Nadto istniała kaplica parafialna w Kleczy Dolnej, dom zakonny
XX. Pallotynów (Klecza-Kopiec). Na terenie parafii były szkoły: Klecza Dolna: szk.
podst. - 7 kl., Klecza-Zarębki: szk. podst. - 5 kl. Administratorem parafii od 1955 r.
był ks. Władysław Stanek, ur. 1914 r. w Krakowie, wyświęcony 1940 r.40
7. Łękawica – parafia erygowana w 1908 r. Kościół konsekrowano w 1910 r. Tytuł
kościoła: Opieka św. Józefa. (Uroczystość odpustowa 1 maja Św. Józefa Robotnika).
Liczba mieszkańców: 1100. Na terenie parafii była Szkoła Podst. - 7 kl. Administratorem parafii od 1951 r. był ks. Andrzej Szepieniec, R. M., ur. 1883 r. w Posadzie
Dolnej (diec. przemyska), wyświęcony w 1907 r.41
8. Nidek – parafia erygowana w 1313 r. Kościół konsekrowano w 1539 r. Tytuł
kościoła: ŚŚ. Szymona i Judy Tadeusza; patron drugorzędny: M.B. Śnieżna42. Parafia
liczyła 940 mieszkańców. Na jej terenie była 7. klasowa szkoła podst. Administratorem parafii od 1946 r. był ks. Jan Nowak senior, E. c., ur. 1887 r. w Wilamowicach,
wyświęcony w 1911 r.43
9. Ponikiew – parafia erygowana w 1858 r. Kościół konsekrowano w 1864 r. Tytuł
kościoła: Św. Aleksego Wielkiego; patron drugorzędny: M.B. Pocieszenia. Liczyła
1000 mieszkańców. Na terenie parafii była kaplica parafialna p.w. N.M.P. z Lourdes,
a także szkoła podst. - 7 kl. Administratorem parafii od 1956 r. był ks. Bogdan Kolinek, ur. 1917 r. w Krakowie, wyświęcony w 1945 r.44
10. Radocza – parafia erygowana przed 1328 r. Kościół poświęcono w 1621 r. Tytuł kościoła: Przemienienie Pańskie, patron drugorzędny: M.B. Nieustającej Pomocy.
Parafia liczyła 1075 mieszkańców. Była tamże szkoła podst. - 7 kl. Administratorem

39

Klecza Górna (Klecza) - villa, palatinatus Cracoviensis, e. lignea, T.E.: s. Laurentius M. Zob. J. Szczepaniak, ks.,
op. cit., s. 263.

40

Katalog kościołów, s. 235.

41

Katalog kościołów, s. 236.

42

Nidek - villa, palatinatus Cracoviensis, e. lignea, T.E.: ss. Simon et Juda Thaddaeus A Ap. Zob. J. Szczepaniak,
ks., op. cit., s. 239.

43

Katalog kościołów, s. 236.

44

Katalog kościołów, s. 236.
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parafii od 1956 r. był ks. Władysław Majda, ur. 1921 r. w Myślenicach, wyświęcony
w 1947 r.45
11. Rzyki – parafia erygowana w 1796 r. Kościół konsekrowano w 1808 r. Tytuł
kościoła: Św. Jakuba Ap., patron drugorzędny: M.B. Pocieszenia. Na terenie parafii
było 2230 mieszkańców oraz szkoły: Rzyki: szk. podst. - 7 kl., Rzyki-Potrójna: szk.
podst. - 7 kl., Rzyki--Jagódki: szk. podst. (pom.) - 4 kl. Administratorem parafii od
1950 r. był ks. Bronisław Michalski, ur. 1913 r. w Kornatowie (diec. chełmińska),
wyświęcony w 1940 r.46
12. Targanice – parafia erygowana w 1938 r. Kościół konsekrowano w 1946 r.
Tytuł kościoła: Nawiedzenia N.M.P., patroni drugorzędni: Św. Józef i Św. Anna. Do
parafii przynależne były: Targanice – 2000 mieszk., Brzezinka – 600 mieszk., Sułkowice (część) – 400 mieszk. Ogólna liczba mieszkańców to 3000 osób. Na terenie
parafii były szkoły: Targanice: szk. podst. - 7 kl., Brzezinka: szk. podst. - 4 kl. Administratorem parafii od 1938 r. był ks. Feliks Budzaszek, E. c., ur. 1900 r. w Liszkach,
wyświęcony w 1928 r., a wikariuszem współpracownikiem od 1957 r. ks. Aleksander
Windak, ur. 1918 r. w Sierakowie, wyświęcony w 1943 r.47
13. Wadowice – parafia erygowana w 1328 r. Kościół konsekrowano w 1808 r.
Tytuł kościoła: Ofiarowania N.M.P.48 Do parafii przynależne były miejscowości: Wadowice – 9140 mieszk., Gorzeń Dolny – 497 mieszk., Gorzeń Górny – 402 mieszk.,
Hobot (Ponikiew - część) – 150 mieszk., Jaroszowice – 1231 mieszk., Roków – 250
mieszk., Tomice – 1243 mieszk., Zawadka – 552 mieszk. Na terenie parafii łącznie
zamieszkiwało 13465 osób.
Na terenie parafii były kaplice parafialne: w Wadowicach 1) na cmentarzu 2)
w szpitalu, Gorzeniu Dolnym, Jaroszowicach i Tomicach, a także domy zakonne:
OO. Karmelitów Bosych, Zgrom. SS. Albertynek i Zgrom. SS. Nazaretanek. Nadto
szkoły – w Wadowicach: Liceum Ogólnokształcące - 10 kl., Technikum Handlowe - 5
kl., Zasadnicza Szkoła Metalowa - 6 kl., Szk. podst. męska - 7 kl., Szk. podst. żeńska
- 7 kl., Szk. podst. mieszana - 4 kl., w Gorzeniu Dolnym: szk. podst. - 5 kl., Gorzeniu
45

Katalog kościołów, s. 236-237.

46

Katalog kościołów, s. 233.

47

Katalog kościołów, s. 237-238.

48

Wadowice - oppidum, palatinatus Cracoviensis, e. murata, T.E.: Assumptio BMV. Ecclesia filialis: Woźniki (Woźniki), e. lignea, T. E. : Assumptio BMV. Ecclesia filialis: Ryczów (Ryczow), e. lignea, T. E. : Exaltatio
S. Crucis. Zob. J. Szczepaniak, ks., op. cit., s. 266.
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Górnym: szk. podst. - 5 kl., Jaroszowicach: szk. podst. - 7 kl., Tomicach: szk. podst.
- 7 kl., Zawadce: szk. podst. - 7 kl.
Proboszczem parafii od 1929 r. był ks. Leonard Prochownik, wadowicki dziekan, szambelan papieski, radca Kurii, odznaczony R. M., ur. 1883 r. w Czernichowie,
wyświęcony w 1910 r., a wikariuszami współpracownikami byli: ks. Józef Czekaj,
ur. 1915 r. w Prusach, wyświęcony w 1942 r., wikariuszem w wadowickiej parafii od
1952 r., ks. Adam Kubiś, ur. 1928 r. w Bukowie, wyświęcony 1953 r., wikariuszem
tamże od 1957 r. oraz subdiakon Józef Podbiał49. Katechetami byli: ks. Kazimierz
Rospond, radca Kurii, R. M., ur.1883 r. w Liszkach, wyświęcony w 1909 r., katecheta
od 1912 r., ks. dr Edward Zacher, R. M., ur. 1903 r. w Jaworznie, wyświęcony w 1927 r.,
katecheta od 1932 r. Rezydentami natomiast: ks. Tadeusz Włodyga, E. c., ur. 1879
r. w Kętach, wyświęcony w 1904 r., rezydentem od 1933 r. i ks. Jan Pawela, E. c., ur.
1888 r. w Gromcu, wyświęcony w 1914 r., rezydentem od 1948 r.50
14. Wieprz – parafia erygowana w 1200 r.51 Kościół konsekrowano w 1890 r.
Tytuł kościoła: Wszyscy Święci, patron drugorzędny: św. Anna. Liczba mieszkańców:
3500. Na terenie parafii były szkoły: podst. - 7 kl. i podst. - 4 kl. Proboszczem parafii
od 1934 r. był ks. Gustaw Sadowski, E. c., ur. 1887 r. w Skarysławicach (diec. kielecka),
wyświęcony w 1910 r., wikariuszem współpracownikiem od 1957 r. ks. Julian Bożek,
ur. 1932 r. w Stawach Monowskich, wyświęcony w 1957 r.52
15. Witanowice – parafia erygowana przed 1326 r. Kościół konsekrowano
w 1663 r. Tytuł kościoła: Św. Mikołaja Bp W.53 Miejscowości przynależne do parafii:
Witanowice – 1093 mieszk., Rabka – 680 mieszk., Lgota – 437 mieszk., Wyźrał – 390
mieszk. Ogólna liczba mieszkańców to 2600 osób. Istniały szkoły: w Witanowicach:
szk. podst. - 7 kl., Babicy: szk. podst. - 7 kl., Lgocie: szk. podst. - 5 kl., Wyźrale: szk.
podst. - 5 kl. Proboszczem parafii od 1931 r. był ks. Franciszek Barańczyk, E. C., ur.
1890 w Jeleniu, wyświęcony w 1914 r., a wikariuszem współpracownikiem od 1954 r.
ks. Antoni Karabuła, ur. 1919 r. w Krakowie, wyświęcony w 1943 r.54

49

Został wyświęcony na diakona w końcu października 1958 r., a na kapłana w grudniu 1958 r. Zob. A. Kubiś, ks.,
Parafia Wadowice w latach 1957-1960. Wspomnienia wikariusza, „Analecta Cracoviensia” 2016, t. 48, s. 300.

50

Katalog kościołów, s. 238-239.

51

Parafia Wieprz jest najstarszą parafią Dekanatu Andrychowskiego. Według podań i tradycji początki jej istnienia
sięgają XIII w. Zob. Schematyzm Diecezji Tarnowskiej z 1855 roku, Tarnów 1885, s. 188.

52

Katalog kościołów, s. 239.

53

Witanowice - villa, palatinatus Cracoviensis, e. lignea, T.E.: s. Nicolaus Ep. Zob. J. Szczepaniak, ks., op. cit., s. 266.

54

Katalog kościołów, s. 239-240.
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16. Woźniki – parafia erygowana w XIII w. Kościół konsekrowano w 1665 r.
Tytuł kościoła: Wniebowzięcie N.M.P. Do parafii przynależne były miejscowości:
Woźniki – 934 mieszk., Zygodowice – 463 mieszk. Ogólna liczba mieszkańców:
1 397. Szkoły: Woźniki: szk. podst. - 7 kl., Zygodowice: szk. podst. - 6 kl. Administratorem parafii od 1951 r. był ks. Jan Kowalczyk, ur. 1908 r. w Rzeszotarach,
wyświęcony w 1940 r.55
Należy zaznaczyć, że dekanat wadowicki, podobnie jak inne okresowo, przechodził reorganizacje terytorialne. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w wydawanych publikatorach kurialnych (Katalogach kościołów archidiecezji krakowskiej).
W okresie komunizmu publikatory te (ich wydawanie, wstrzymywanie edycji, ilość
nakładu, treść etc.) były pod nadzorem totalitarnego państwa56. Stąd też ukazywały
się nieregularnie bądź też ich druk był zawieszany, wstrzymywany57. Każda parafia
miała założoną odrębną teczkę zwaną w skrócie TEOP58, teczkę miał także każdy
duchowny, poczynając od biskupa59, a skończywszy na kleryku60. W PRL Służba
55

Ibidem, s. 240.

56

Zob. Sprawy wyznaniowe, w: T. Strzyżewski, Czarna księga cenzury PRL, Londyn 1977, s. 69-76.

57

Przegląd podstaw prawnych w zakresie cenzury w Polsce zestawił T. Mielczarek w artykule Uwarunkowania
prawne funkcjonowania cenzury w PRL, „Rocznik Prasoznawczy” 2010, nr 4, s. 29-49.

58

Teczka ewidencji operacyjnej na parafię (TEOP) prowadzona była przez pion IV SB. TEOP stanowiła formę permanentnej inwigilacji parafii (porównywalną do sprawy obiektowej). TEOP miała zawierać dokumenty dotyczące
[- -] działania kleru na społeczeństwo w kierunku przeciwstawienia go zarządzeniom władz państwowych, powiązanie
elementów reakcyjnych z klerem, organizowanie wrogiej działalności, sytuacje wymagające podejmowania czynności
przez instancje partyjne i administracji państwowej. TEOP składała się z dwóch części. W części I TEOP gromadzono
dokumentację zawierającą podstawowe informacje na temat parafii, m.in. plan jej terytorium, fotografie kościołów
i budynków parafialnych, wykazy kościołów, kaplic, klasztorów, sanktuariów, miejsc odpustowych (tych ostatnich
z datami odpustów), opisy stanu majątkowego parafii, wykazy zakonników i zakonnic zamieszkałych w parafii,
organizacji katolickich (ze spisem ich działaczy), a także wykazy gmin wyznaniowych innych niż rzymskokatolickie, działających w parafii. W części I miały być również składane wykazy informatorów SB na terenie parafii oraz
wzory pieczęci i pisma maszynowego z maszyn do pisania, znajdujących się w dyspozycji parafii, oraz materiały
dotyczące działających w parafii duchownych – duszpasterzy grup zawodowych. W części II TEOP gromadzono
karty sprawdzeniowe zawierające informacje z kartotek SB, dotyczące osób wymienionych w części I TEOP, „arkusz
kronikarski” materiałów operacyjnych dotyczących parafii (chronologiczny wyciąg z materiałów operacyjnych,
w szczególności doniesień agenturalnych) oraz plany operacyjne dotyczące parafii. TEOP były rejestrowane w Biurze „C” MSW, ewidencjonowane w Wydziałach „C” komend wojewódzkich MO/WUSW i Referatach ds. Bezpieczeństwa komend powiatowych MO/RUSW (w tych ostatnich tylko w postaci skorowidza alfabetycznego). TEOP
były oznaczane odrębnym numerem rejestracyjnym Biura „C” MSW (zachował się dziennik rejestracyjny parafii
rzymskokatolickich). Większość TEOP została zniszczona na podstawie decyzji politycznej w latach 1989-1990.
(Instrukcja 1963a, cz. II, III, podsumowanie końcowe pkt. 1). Zob. http://inwentarz.ipn.gov.pl/slownik?znak=T#219
[odczyt: 15.09.2017]

59

Teczkę ewidencji operacyjnej na biskupa (TEOB) zakładano na każdego biskupa rzymskokatolickiego. Było to
forma ich permanentnej inwigilacji.Układ TEOB był podobny do układu TEOK, TEOB składała się z trzech części.
W ramach TEOB stosowano wszelkie dostępne środki pracy operacyjnej. Każda teczka była rejestrowana przez
Biuro „C” MSW na zasadach właściwych dla rejestracji TEOK. Większość TEOB została zniszczona na podstawie
decyzji politycznej w latach 1989-1990. (Instrukcja 1963a, cz. III, Instrukcja 1963b). Zob. J. Marecki, ks., Kwestionariusz personalny z Teczki Ewidencji Operacyjnej na Biskupa. Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego,
w: Komuniści przeciw religii po 1944, red. J. Marecki, Kraków 2009, s. 131-141.

60

Zob. R. Dyrcz, J. Laska, J. Raźny, ks., E. Zając, Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza. Teoria i praktyka pracy
operacyjnej SB, Kraków 2009.
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Bezpieczeństwa zakładała teczkę każdemu księdzu, studentowi seminarium duchownego, zakonnicom i zakonnikom61. Również kapłanom na wadowickim terenie.

6. Analiza edytowanych dokumentów
Chcąc poznać realia wadowickiego Kościoła katolickiego w 1961 r., warto zapoznać się z treściami dwu dokumentów wytworzonych przez organy bezpieczeństwa.
Poniżej przedstawione została zawartość dwóch dokumentów wytworzonych
przez organy bezpieczeństwa PRL z roku 1961:
1. Część II - po linii Wydziału III-go [wyciąg z meldunku] – b.d. i autora.
2. Informacja dot. zagadnienia kleru w pow. wadowickim z 7 maja 1961 r.
Strona formalno-merytoryczna dokumentów
Dokument źródłowy zatytułowany Część II - po linii Wydziału III-go jest wyciągiem ze zbiorczego meldunku, który został sporządzony według ministerialnie
narzuconych zagadnień przez poszczególne wydziały Służby Bezpieczeństwa. Nie
posiada on daty wytworzenia ani też autora.
Głównym tematem przewijającym się w dokumencie jest informacja o odbytych
na wadowickim terenie kongregacjach dekanalnych z udziałem biskupa sufragana
Karola Wojtyły. Szczególnie dokładnie autor dokumentu zrelacjonował kongregację
dekanalną odbytą w andrychowskiej parafii, na której obecni byli kapłani z dwóch
dekanatów. Służba Bezpieczeństwa była zainteresowana tematyką poruszanych na
kongregacjach dekanalnych zagadnień oraz udziału w nich poszczególnych duchownych. Stąd też „zabezpieczyła” operacyjnie62 owe kongregacje poprzez swoich tajnych
współpracowników będących duchownymi (t.w. ps. „Luis”, „Rak”, „Walerian” i „Las”).
W gronie duchownych pod przewodnictwem bpa K. Wojtyły omawiano szczegółowo takie zagadnienia, jak: laicyzacja szkół, przeciwdziałanie jej, uatrakcyjnianie
nauczania religii. Biskupowi Wojtyle, podobnie jak i całemu Episkopatowi, zależało
61

Temat ten został szczegółowo opracowany. Por. Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2008; D. Walusiak, TEOK. Teczka ewidencji operacyjnej na księdza, w:
Kościół w godzinie próby 1945-1989. Nieznane dokumenty i świadectwa, Warszawa 2006, s. 288.

62

W nomenklaturze „bezpieki” zabezpieczeniem operacyjnym określano rejestrację i rodzaj sprawy operacyjnej.
Było ono konspirowane przez tę formę rejestracji agenturalnego charakteru kontaktów z rejestrowanymi w ewidencji operacyjnej SB osobami. Na ogół daną „imprezę” zabezpieczali tajni współpracownicy, którzy potem
składali doniesienie (raport) z przebiegu danego zdarzenia.
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na tym, aby nauczanie religii w punktach katechetycznych nie było uzależniane od
czynników świeckich, rządowych. Przestrzegał duchowieństwo przed pobieraniem
od państwa wynagrodzenia za nauczanie religii. Nie wszyscy duchowni to aprobowali. Nadto przestrzegał kapłanów przed przynależnością do świeckich organizacji,
które były utworzone i nadzorowane przez komunistów63. Przynależność do danej
organizacji świeckiej wymagało zgody biskupa. Stąd też każdy ksiądz był wzywany
do kurii biskupiej i musiał złożyć informację odnośnie angażowania się w działalność
świeckiej organizacji. Przykładem jest ksiądz będący tajnym współpracownikiem
bezpieki o pseudonimie „Luis”, który poinformował Służbę Bezpieczeństwa o fakcie
rozpytywania go przez kurię w sprawie otrzymania zaproszenia na zjazd księży przy
świeckiej „Caritas”. Kolejnym poruszanym na kongregacji zagadnieniem, które żywo
interesowało bezpiekę i partię, były kwietniowe wybory parlamentarne do Sejmu PRL
i do rad narodowych, przeprowadzone w Polsce 16 kwietnia 1961 r.64 Biskup Wojtyła
poinformował obecnych na kongregacjach księży, aby postąpili w zgodzie z własnym
sumieniem i uznaniem. Duchowieństwo doskonale zdawało sobie sprawę, że każde
tego typu wybory w PRL są farsą i z góry przewidziany był ich wynik65. W dalszej
części dokumentu pojawiają się nazwiska duchownych, którzy byli rozpracowywani
przez organy bezpieczeństwa, z wyszczególnieniem ich działalności. Warto zwrócić
szczególną uwagę na katalog kar i represji stosowanych przez władzę „ludową”, której
reprezentantem były między innymi organy bezpieczeństwa PRL. Były to w opisywanych obu dokumentach: rugowanie nauki religii ze szkół, pozbawianie duchownych
pracy w szkołach jako katechetów, wytaczanie procesów sądowych i w kolegiach ds.
wykroczeń z błahych, nierzadko wyimaginowanych i naginanych do osób zdarzeń
i innych powodów, a nie prawdy obiektywnej, blokowanie nominacji proboszczowskich, wymuszanie translokacji duchowieństwa, nie wydawanie, a nawet cofanie
zgód na budownictwo sakralne, represje natury fiskalnej, administracyjnej, inspirowanie do nakładania na duchownych kar finansowych (grzywny), zmuszanie ich
63

W styczniu 1950 r., w miejsce kościelnej „Caritas” komuniści utworzyli Zrzeszenie Katolików „Caritas”, a przy nim
ruch Kół Księży przy ZBoWiD-zie, którego centralę (Główną Komisję Księży) powołano w końcu lutego 1950 r.
Od 1956-1959 r. w ramach „odwilży” ruch zanikł. W 1959 r. komuniści reaktywowali Koła Księży „Caritas”, które
działały aż do połowy lat 80. Nazywano to zjawisko jako „postępowy” ruch księży katolickich reprezentujący wyraźnie
lojalistyczne stanowisko wobec PRL i komunistycznego rządu. Duchownych takich nazywano księżmi „patriotami”
(w pejoratywnym tego określenia znaczeniu). Szerzej: J. Żaryn, „Księża-patrioci” – geneza powstawania formacji
duchownych katolickich, w: Polska 1944/45-1989. Studia i materiały, t. I, Warszawa 1995.

64

Zob. Uchwała Rady Państwa z dnia 29 grudnia 1960 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do rad narodowych, Dz. U. PRL z 1960 r., nr 60, poz. 333.

65

Problematyka ta została wielokrotnie opracowana. Zob. m.in. Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014; A. Paczkowski, Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski. Szkice do portretu PRL,
Kraków 1999; M. Siedziako, Partia wybiera, społeczeństwo głosuje. Jak wyłaniano Sejm PRL (1952–1985), w: Elity
komunistyczne w Polsce, red. M. Szumiło, M. Żukowski, Warszawa-Lublin 2015, s. 192-223.
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do prowadzenia określonych rejestrów, ewidencji i sporządzania z nich sprawozdań
etc. W całym okresie komunizmu w Polsce duchowieństwo miało niewielkie prawa
z racji tego, że postrzegane było jako wróg numer jeden Polski Ludowej. Już w 1947 r.
podczas odprawy w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego Stanisław Radkiewicz stwierdził, że trzeba bić takiego wroga jak kler!. Zasada ta była realizowana przez
prawie pół wieku przez komunistów w Polsce.
Drugi dokument zatytułowany Informacja dot. zagadnienia kleru w pow. wadowickim wytworzony został w Referacie Służby Bezpieczeństwa Powiatowej Komendy
Milicji Obywatelskiej w Wadowicach w dniu 7 maja 1961 r. i otrzymał liczbę dziennika 0560/61. Podpisał go kpt. SB Józef Hendel. Jego treść napisana maszynowo zawarta
została na czterech kartach znormalizowanego papieru (format A-4).
Treścią dokumentu, jak wskazuje jego tytuł, są zagadnienia związane z duchowieństwem Kościoła katolickiego na terenie powiatu wadowickiego. Należy zaznaczyć, że nigdy (włącznie z obecnymi czasami) podział administracyjny województw
na powiaty i gminy nie pokrywał się i nie jest tożsamy z podziałem administracyjnym
Kościoła katolickiego w Polsce (archidiecezje, diecezje, dekanaty, parafie). Warto
zwrócić uwagę na fakt, że w analizowanym dokumencie pojawiły się informacje
od trzech tajnych współpracowników „bezpieki” („Rak”, „Luis”, „Walerian”) oraz
kontaktu obywatelskiego, a dotyczyły one czterech dekanatów: makowskiego, wadowickiego, suskiego i skawińskiego. Treść informacji opiera się w znacznej części
na donosach (informacjach) uzyskanych od tajnych współpracowników i obejmuje
głównie sytuacje i sprawy, które były istotne dla organów bezpieczeństwa.
W dokumencie przewija się szereg wątków i informacji, które można pogrupować w następujące zagadnienia problemowe:
1. Kongregacja dekanalna w klasztorze OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, w której brali udział kapłani z czterech dekanatów z udziałem biskupa
sufragana Karola Wojtyły i referentów kurialnych;
2. Laicyzacja szkół, czyli eliminowanie ze szkół katechizacji, a co za tym idzie,
zwalnianie duchownych jako nauczycieli religii66;
3. Przynależność kapłanów do ruchów i stowarzyszeń świeckich, będących pod
egidą PZPR/SB67;
66

Temat ten został już szerzej wielokrotnie omówiony. Zob. S. Bober, Walka o utrzymanie nauczania religii w szkołach w okresie polski ludowej, „Studia Ełckie” 2012, nr 14, s. 189-200; W. Janiga, A. Mezglewski, Nauczanie religii
w szkołach publicznych, „Roczniki Nauk Prawnych” 2001, t. 11, z. 1, s. 131-160.

67

Głównie był to ruch „Księży Patriotów” przy ZBoWiD. Genezę stosunków między Kościołem rzymskokatolickim i państwem w Polsce opisała J. Piasecka, a o księżach „patriotach” pisał T. Markiewicz [w:] Stosunki między
państwem a Kościołem rzymskokatolickim w czasach PRL, red. A. Chojnowski, J. Kula, „Fasciculi Historii Novi”,
t. 1, Warszawa 1998.
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4.
5.
6.

Udział duchownych w wyborach68;
Sprawa Vaticanum II69;
Figuranci spraw (duchowni i świeccy).
W tekście pojawiają się doniesienia i nazwiska konkretnych duchownych-kapłanów, którzy byli w kręgu zainteresowań organów bezpieczeństwa, tzw. figuranci
spraw70, a na których prowadzone były nierzadko latami sprawy rozpracowywania.
Wymienieni są księża: Sikora Stanisław, Kurowski Mikołaj, Motyka Józef, Moroń Józef, Przebinda Walenty, Marszał Antoni, Lelito Józef71. Oprócz nazwisk duchownych
pojawiają się w treści również osoby świeckie: Mikołajczyk Ignacy i Wołczyński Mieczysław, na których organy bezpieczeństwa założyły sprawy operacyjnej obserwacji72.

Oba dokumenty wzajemnie się uzupełniają i dotyczą tych samych spraw oraz
zagadnień, stąd też warto je łącznie zaprezentować. Poza tym warto zwrócić uwagę,
że organy bezpieczeństwa najczęściej konfrontowały uzyskane informacje od tajnych
współpracowników z innymi źródłami. W tym przypadku osobowymi, którymi
byli tajni współpracownicy. W moich rozważaniach konsekwentnie – z różnych
względów – nie usiłuję dociekać personaliów tajnych współpracowników organów
bezpieczeństwa73.

68

Chodzi o wybory do sejmu PRL z 1961 r. Zob. Uchwała Rady Państwa z dnia 29 grudnia 1960 r. o zarządzeniu
wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do rad narodowych, Dziennik Ustaw PRL z 1960 r., nr
60, poz. 333. Tamże kalendarz wyborczy.

69

Zob. Polska Ludowa a kontrowersje wokół Soboru Watykańskiego II. Wypisy źródłowe z materiałów Służby Bezpieczeństwa o genezie i początkach Vaticanum II, w: S. Cenckiewicz, Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów
aparatu bezpieczeństwa PRL, Łomianki 2012, s. 521.

70

Figurant była to osoba rozpracowywana w ramach danej sprawy.

71

Ks. Józef Lelito, ur. 8 VI 1915 w Żarkach pow. Chrzanów; syn Józefa i Justyny. Używał pseudonimów: Józef
Nowak, „Kicha”, „Staropolski”, „Szymon” – polski duchowny rzymskokatolicki, kapelan Narodowej Organizacji
Wojskowej, komendant powiatowy NOW w Skawinie, współpracownik placówki Południe Wydziału Krajowego
emigracyjnej Rady Politycznej. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 27 I 1953. na karę śmierci,
którą zamieniano mu kilkakrotnie. Ostatecznie wyszedł z więzienia 22 XI 1956 r. ze zrujnowanym zdrowiem.
16 XII 1963 r. umorzono wobec niego postępowanie. Do śmierci (18 III 1978) był inwigilowany. 10 lutego 1992 r.
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego stwierdził nieważność orzeczeń w procesie księży Kurii Krakowskiej
w 1953 r. Zob. F. Musiał, Skazani na karę śmierci przez WSR w Krakowie 1946-1955, Kraków 2005, s. 166-167.
Szerzej o ks. J. Lelito: F. Musiał, M. Lasota, Kościół zraniony: proces księdza Lelity i sprawa kurii krakowskiej,
Kraków 2003.

72

Sprawa obserwacji operacyjnej wprowadzona została instrukcją z 1960 r., była jedną z kategorii spraw operacyjnych. Wszczynano ją w celu rozpracowania osób, które prowadziły wrogą działalność, wykorzystując legalne
formy (na przykład stowarzyszenia, kluby), lub z uwagi na swą przeszłość były o nią podejrzewane. Sprawami
obserwacji operacyjnej obejmowano także cudzoziemców z krajów kapitalistycznych oraz osoby, które w przeszłości współpracowały z wywiadami państw obcych. Ł. Kamiński, Lingua securitatis, „Pamięć i Sprawiedliwość”
2003, 2/1(3), s. 214.

73

Zainteresowanych odsyłam do jawnych zasobów archiwalnych IPN. Zob. np. AIPN Kr 029/19 t. 2, Pomocniczy
rejestr agentury PUBP/PUds.BP/KPMO w Wadowicach z lat 1945-1969.
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Analizowane dokumenty źródłowe

Dokument nr 1 z 1961 r.
Część II - po linii Wydziału III-go [wyciąg z meldunku]
Na terenie naszego powiatu w ub. kwartale działalność kleru notowano w organizowaniu zbiorowych kongregacji dekanalnych74, z udziałem bpa. Wojtyły, na których
wypracowywano nowe formy działalności, w związku z wprowadzeniem laicyzacji szkół75.
W dniu 11 IV 1961 r. odbyła się kongregacja w parafii Andrychów, na której byli
zaproszeni księża z parafii miejskich i podmiejskich - dwóch dekanatów i omawiano
tam wprowadzanie nowej metody nauczania dzieci w szkole, bardziej atrakcyjnej.
W celu przyciągnięcia na tą naukę jak najwięcej młodzieży. Prowadzący tą kongregację bp Wojtyła76 polecił księżom wypowiedzieć płace w wydziale Oświaty, za naukę
religii - prowadzoną w punktach katechetycznych, by władze świeckie nie miały w tych
punktach żadnej kontroli. Księża w terenie jednak do tej pory nie dostosowali się do
tego i uważali to za nie słuszne posunięcie77.
Druga kongregacja odbyła się w Klasztorze OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej78 w dniu 28 IV 1961 r. również z udziałem bpa Wojtyły i dwóch referentów
z Kurii. Na kongregacji tej brali udział księża z czterech dekanatów – jak: wadowickiego,
suskiego, makowskiego, skawińskiego. Bp. Wojtyła powiedział, że w związku z zaistniałą sytuacją w kraju, gdzie odsuwa się księży ze wszystkich dziedzin życia - zachodzi
konieczność prowadzić kongregacje na roboczo i wypracować nowe formy działalności
74

Kongregacja dekanalna to doroczna konferencja dekanalna księży (z j. łac. congregatio – zebranie, zgromadzenie).
Na ogół kongregacja rozpoczyna się Mszą św. lub nabożeństwem, adoracją Najśw. Sakramentu, z możliwością
przystąpienia do sakramentu pojednania. Drugą część stanowi spotkanie o charakterze dokształcającym. Kongregacje są protokołowane, a jeden egzemplarz protokółu jest przesyłany do kurii diecezjalnej. Zob. S. Sztafrowski,
ks., Ponadparafialni współpracownicy biskupa diecezjalnego, „Prawo Kanoniczne” 1992, t. 35, nr 3-4, s. 47.

75

Od wieków Kościół katolicki w Polsce istniał w tzw. przestrzeni edukacyjnej. Zarówno kierownictwo PPR, później PZPR, jak i Episkopat Polski mieli świadomość tego, że to młode pokolenie Polaków zdecyduje o przyszłości
projektu, jakim była budowa i rozwój komunistycznej Polski. Systemowa laicyzacja życia społecznego w Polsce
stała się jednym z najbardziej nagłaśnianych haseł propagandy komunistycznej. R. Grzybowski, Laicyzacja
szkoły jako forma walki władz komunistycznych z Kościołem katolickim i obecnością religii w wychowaniu dzieci
i młodzieży w Polsce w latach 1944–1956, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2016, t. 25, s. 559-579.

76

W oryginale: Wojtyło. Bezpieka często w latach 50. i 60. zniekształcała nazwisko ówczesnego biskupa pomocniczego
Karola Wojtyły. Por. M. Lasota, Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki, Kraków 2006.

77

Nie jest to prawdą, gdyż tylko znikomy odsetek księży w archidiecezji krakowskiej w czasach PRL-u był na etacie
państwowym katechety i pobierał marne wynagrodzenie.

78

Szerzej: O.R. Jusiak OFM, Bernardyńskie sanktuaria w Polsce, „Geografia i Sacrum” 2005, t. 2, s. 281-296.
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na odcinku utrzymania i wychowywania młodzieży w duchu katolickim i wszystkich
rodzin79, wyraził się przy tym, że istnieje poważna obawa, że wiele ludzi w tej sytuacji może odstąpić od wiary katolickiej80. Bp Wojtyła na tej kongregacji zapowiedział
wszystkim zebranym księżom, że każdy - który chce należeć do jakiejkolwiek organizacji
musi mieć zgodę biskupa - z czego wynika, że biskupi nie chcą dopuścić do tego, aby
księża należeli do organizacji, na którą mają wpływ władze świeckie.
Z chwilą, kiedy t.w. „Luis” otrzymał zaproszenie na zjazd księży „Caritas” i o tym
dowiedziała się Kuria - to zaraz został wezwany do Kurii, przez kanclerza Kuczkowskiego81 - gdzie rozpytywano go, kto dał mu zaproszenie, czy obecny był na zjeździe
i w końcu otrzymał zakaz wpisania się do tej organizacji.
Na kongregacji czterech dekanatów referaty zasadnicze zostały wygłoszone przez
ks. Sikorę Stanisława - proboszcza z parafii Andrychów82 i ks. Kurowskiego83 z Makowa
Podhalańskiego84.
79

K. Wojtyła, bp, Odezwa na rozpoczęcie VII roku Wielkiej Nowenny, „Notificatione e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1963, nr 7-8, s. 207-210.

80

O trudnej sytuacji rodzin w Polsce powojennej pisał m.in. F. Adamski, Małżeństwo i rodzina w Polsce powojennej.
Główne tendencje przeobrażeń, w: J. Krucina (red.), Jakość życia. Człowiek wobec cywilizacji technicznej, Wrocław
1977; A. Skreczko, Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę w okresie Wielkiej Nowenny
(1957-1966). Studium teologiczno-pastoralne, Białystok 2002.

81

Ks. Mikołaj Kuczkowski (ur. 22 XI 1910 w Myślenicach, zm. 9 XI 1995 w Krakowie) – kapłan rzymskokatolicki,
mgr prawa (UJ), adwokat. W młodości wadowiczanin, w latach 1939-1944 studiował teologię, wyświęcony na
kapłana 2 IV 1944. Wikariusz w parafii św. Floriana w Krakowie od 19 VIII 1944 – 18 IX 1944, w Wadowicach
18 IX 1944 – 11 XI 1944, w Jaworznie-Szczakowej 13 XI 1944 – 31 I 1948, w Krakowie - Podgórzu u św. Józefa
1 II 1948 – 24 I 1950 i u św. Szczepana w Krakowie 25 I 1950 – 15 XI 1950. Od 25 XI 1952 do 1 XII 1981kanclerz kurii krakowskiej. Od 14 XII 1958 r. kanonikiem, a 20 VI 1964 r. kanonik Kapituły Wawelskiej. Prałat od
20 II 1968. Od 1 II 1948 r. do 7 III 1985 r. obrońca węzła małżeńskiego w krakowskim Sądzie Biskupim. Administrator i proboszcz parafii w Mistrzejowicach-Nowej Hucie. 30 XII 1983 mianowany kustoszem Kapituły
Katedralnej, prałat. Por. K. Bukowski, ks., Zwykli czy niezwykli, Kraków 1998. Ks. M. Kuczkowskiego nazwano
jedną z ulic w krakowskich Mistrzejowicach (w niedalekiej odległości kościoła p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbego, w którym był wieloletnim proboszczem).

82

W latach 1960-1988 urząd proboszcza parafii św. Macieja w Andrychowie pełnił ks. dr Stanisław Sikora (święcenia kapłańskie w 1938 r.).

83

Chodzi o ks. Teofila Kurowskiego (1909-1983) ur. we Frysztaku (ob. pow. strzyżowski), arch. krakowska, świecenia kapłańskie otrzymał w 1933 r. Wikariusz parafii Zebrzydowice (1933-1936), Jordanów (1936-1940), Wieliczka (1940-1942), p.w. św. Mikołaja w Krakowie (1942-1946), adm. parafii Maków Podhalański (1946-1962) i p.w.
Wniebowzięcia MB w Oświęcimiu (1962-1966), tamże proboszcz (1966-1968), archiprezbiter parafii mariackiej
w Krakowie (1968-1983). Dziekan dek. Kraków I (1968-1982). Członek Kolegium Wydziału Duszpasterskiego
KM w Krakowie (mian. 1966), Rady Kapłańskiej (mian. 1971, 1973) i członek Komitetu Roku Świętego (mian.
1974, 1975). Kanonik Kapituły Metropolitalnej w Krakowie (mian. 1964). EC, RM (1958), PH (1968), protonotariusz apostolski (1974). Zmarł w Krakowie, pogrzebany tamże na Cmentarzu Rakowickim. Był rozpracowywany
przez „bezpiekę” z Suchej od 25 VII 1956 (data rejestracji) w ramach sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej (nr rej.
2990/F). W latach 60. wielokrotnie karany grzywnami i różnymi karami pieniężnymi za: organizowanie procesji
w miejscowościach na terenie parafii p.w. Wniebowzięcia MB w Oświęcimiu, brak księgi inwentarzowej, brak
rejestracji punktów katechetycznych w parafii, niezłożenie sprawozdania z działalności punktu katechetycznego
i prowadzenie katechezy w kościele parafialnym przez siostry seraficki w Suchej. Zob. J. Marecki, ks., Represje
wobec osób duchownych i zakonnych na terenie woj. Krakowskiego 1944-1975. Leksykon biograficzny, Kraków
2014, t. 1, s. 178-180.

84

W oryginale: Podhal. AIPN Kr 039/2, t. 16, cz. 2, k. 525, Meldunki i informacje dotyczące kleru, Część II - po linii
Wydziału III-go [wyciąg z meldunku].
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Jak podaje t.w. „Rak” to każdy ksiądz obecny na tej kongregacji otrzymał broszurę
30 stronicową związaną z omawianym tematem, w której interpretuje się ustawy i zarządzenia państwowe - w stosunku do pracy duszpasterskiej. Broszurę tą opracował ks.
Sikora Stanisław z parafii Andrychów, który otrzymał tematykę z Kurii. Bliższe dane
o kongregacji tej są ujęte w doniesieniu t.w. „Walerian”, które zostało przesłane wraz
z informacją z dnia 27 V 1961 r. L. dz. 0560/61.
W związku z wytycznymi ostatniej kongregacji - nie stwierdzono, aby księża w terenie
organizowali pracę w tym kierunku i jak wynika ze słów t.w. „Luis”, „Walerian” i „Las” nie są pewni, czy we wszystkich szkołach będzie usunięta nauka religii.
Odnośnie akcji wyborczej bp. Wojtyła postawił sprawę w ten sposób, że każdy
ksiądz winien postąpić w/g swojego uznania. Stwierdził, że w obecnych wyborach władze w ogóle nie zwróciły się o pomoc do kleru i już nie potrzebują jego pomocy. W czasie
wyborów jednak kler świecki i zakonny nie przejawiał w tym względzie żadnej działalności i wziął udział w głosowaniu, za wyjątkiem ks. dziekana Motyki Józefa z parafii
Mucharz - fig. naszej sprawy i ks. Moroń Józefa z Jaroszowic85.
T.w. „Walerian” podaje, że wszyscy proboszczowie otrzymali zawiadomienie z Kurii, że w dniach od 2.07 - 6.07.1961 r. odbędą się rekolekcje zamknięte organistów w Krakowie ul. Podzamcze nr 8, na które każdy proboszcz winien wysłać swojego organistę.
Ojciec św. Jan XXIII wydał w dniu 11 IV 1961. r. list apostolski, w którym zwraca
się do całego episkopatu katolickiego i podkreśla:
a). Ogromne przedsięwzięcia, jakim jest zwołanie Soboru,
b). Olbrzymi postęp prac przygotowawczych Soboru,
c). Konieczność modlitwy wiernych, kleryków i dzieci na intencje powodzenia
tego dzieła,
d). Św. Józef jest obrany patronem Soboru86.
Dotychczas 500 księży diecezji krakowskiej zadeklarowało odprawienie mszy
w roku 1961 w intencji zjednoczenia chrześcijaństwa. Dzień 9 VI 1961 r. wyznaczony,
jako dzień święcenia kapłanów. W ten dzień zaleci się, aby kapłani całego świata, wraz
z wiernymi prosili o wewnętrzne przekonania, że świat potrzebuje osobistej kapłańskiej
świętości87.
85

Jednym z kapłanów sprawującym posługę od 18 XII 1960 r. do 30 VII 1963 r. w jaroszowickim kościele i parafii
pod wezwaniem św. Izydora i Matki Bożej Anielskiej był ks. Józef Moroń.

86

W dniu 11 kwietnia 1961 r. Jan XXIII ogłosił list apostolski Celebrandi Concilii Oecumenici do wszystkich
arcybiskupów i biskupów na całym świecie, w którym podkreślił olbrzymi postęp prac soborowych i wezwał
wiernych do modlitwy w intencji Soboru. Za patrona II Soboru Watykańskiego obrał św. Józefa. Zob. W. Urban,
bp, Papież Jan XXIII i jego pontyfikat, „Studia Theologica Varsaviensia” 1963, t. 1, nr 2, s. 31.

87

AIPN Kr 039/2, t. 16, cz. 2, k. 526, Meldunki i informacje dotyczące kleru, Część II - po linii Wydziału III-go [wyciąg
z meldunku].
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Ks. Sikora Stanisław - fig. naszej sprawy operacyjnej obserwacji - aktywizuje się
w budowie obiektów sakralnych, a to: planuje budowę kościoła w m. Roczyny i rozbudowy kościoła w Andrychowie88. W sprawie robi już pewne posunięcia, jak: zakupił
działkę podbudowę kościoła w Roczynach, polecił dokonać remontu bez zezwolenia
domu gromadzkiego, w którym znajduje się kaplica, przydzielił do tej kaplicy wikariusza Nowak Jana89 i planuje w przyszłości dom ten wykorzystać na plebanię. Za wykonanie remontu kaplicy bez zezwolenia – zostanie sporządzony wniosek do Kolegium
Orzekającego na ks. Sikorę Stanisława. Bliższe dane w tej sprawie opisano w informacji
z dnia 27.05.1961.r. l.dz. 0/360/61.
Powołując się na informacje z dnia 26 IV 1961 r. i z dnia 27 V 1961 r. dot. ks.
Przebindy Walentego (fig. naszej sprawy operacyjno-obserwacyjnej) podajemy, że wym.
w roku 1958 został wybrany prezesem OSP90 w gromadzie91 Paszkówka i przejął wszelką dokumentację sekretarza i skarbnika do prowadzenia - organizując różne zabawy
w tej gromadzie. Jako referent dekanalny d/s wstrzemięźliwości przetrzymywał wódkę
na plebanii i polecał rozpuszczać ją łagodnie, żeby mogły się napić kobiety - mając
również na uwadze uzyskanie jak najwięcej zysku92.
W sprawie tej Służba Mundurowa dokonała przesłuchań trzech świadków, którzy
potwierdzili powyższe fakty - co zostało przesłane do Wydz. III-go, celem przesłania
tych informacji do prasy.
Prowadząc dokumentację budowy93 domu strażaka - ustalono przez kontakty
obywatelskie, że w dokumentacji tej jest szereg nadużyć, więc spowodowano kontrolę

88

W 1961 r. parafia otrzymała zakaz korzystania z kaplicy Koświtzkich na cmentarzu, została ona przekazana
w użytkowanie Kościołowi Polskokatolickiemu. Zachodziła wiec pilna potrzeba rozbudowy kościoła. http://
www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl/?akriacja=histo [odczyt: 22 IX 2017]

89

Od kwietnia 1961 r. zamieszkał w Roczynach andrychowski wikary ks. Jan Nowak, co faktycznie stanowiło początek
tworzenia nowej parafii. W związku z usunięciem religii ze szkół powstał problem lokalu na katechizację.

90

Mowa o Ochotniczej Straży Pożarnej w Paszkówce, która założona została w 1897 r.

91

W oryginale: grm.

92

Informacje dotyczące spraw etyczno-moralnych duchowieństwa (na temat m.in. alkoholizmu, prowadzenia
pojazdu pod wpływem alkoholu, romansów, zarówno hetero-, jak i homoseksualnych itp.) były idealnym materiałem do szkalowania konkretnych duchownych w mass-mediach. Nazywano je komprmateriałami (materiałami kompromitującymi) i za cenę zatuszowania sprawy usiłowano pozyskiwać duchownych na agentów, czyli
tajnych współpracowników. Gdy dany duchowny nie wyraził zgody na współpracę wówczas najczęściej redakcje
najpoczytniejszych lokalnych i ogólnopolskich dzienników drukowały na zlecenie organów bezpieczeństwa
odpowiednio „obrobiony”, kompromitujący duchownego materiał. Była to jedna z częściej stosowanych metod
werbunkowych duchowieństwa. Innymi były: lojalność wobec państwa i partii, swoiście pojmowana postawa
obywatelska, gratyfikacja materialna, otrzymanie paszportu itd. Szerzej: F. Musiał, Metoda stopniowego werbunku
duchownych (z podręczników SB), w: Agentura w akcji, red. F. Musiał, J. Szarek, Kraków 2007, s. 51-53; Idem,
Wiązanie tajnych współpracowników z organami bezpieczeństwa Polski Ludowej. Przyczynek do dyskusji nad
mechanizmami psychicznego manipulowania konfidentami, „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989”, 2006,
2/4, s. 155-156.

93

W oryginale: budowę.
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Wydz. Finansowego, która ujawniła dużą ilość kwitów na wydatki nie posiadających
nazwisk potwierdzeń odbioru gotówki - na sumę ok. 60.000 zł.
Oprócz tego bez zezwolenia Prez. PRN w roku 1959 polecił produkować dachówkę
na sprzedaż różnym osobom - co jest niezgodne z Ustawą o prowadzeniu drobnego
rzemiosła. Trzeba nadmienić, że zrobił to jak najbardziej świadomie, ponieważ kilkakrotnie był w tej sprawie w Wydz. Przemysłu Prez. PRN w Wadowicach i zezwolenia na
prowadzenie produkcji nie otrzymał. Wiosną 1961 r. polecił robotnikom ściąć drzewa
w zadrzewieniu przyległym do kaplicy w gromadzie94 Sosnowice - nie posiadając na
ścięcie zezwolenia władz leśnych i GRN, w dodatku ziemia, na której drzewo zostało
ścięte jest dotychczas własnością Funduszu Ziemi95.
W celu przejęcia tej ziemi z zadrzewieniem na plebanie, dokonuje ks. Przebinda
starań, lecz do tej pory ziemia ta nie została mu przyznana sądownie.
Zebrane materiały - jak notatka służbowa, protokół sporządzony przez. leśniczego,
protokół komisji Wydz. Finansowego i streszczenie materiałów w sprawie operacyjnej
obserwacji - przesłano do Wydz. III-go, w celu zadecydowania o prowadzeniu dochodzeń przez Wydział Śledczy.
W czasie obchodów uroczystości „Bożego Ciała” w dniu 1 VI 1961 r. ks. Marszał96
Antoni nie uzgodnił w Prez. PRN trasy procesji i urządził ją wokół Rynku w Lanckoronie.
Za powyższe na ks. Marszał Antoniego został sporządzony wniosek do Kolegium
Orzekającego, celem ukarania administracyjnego.
Źródło „X’” podaje, że OO. Pallotyni w Kleczy Dolnej organizują dość dużą ilość
rozrywek dla uczni niższego seminarium duchownego - jak różne gry w piłkę, zorganizowanie chóru, wyświetlanie filmów i różne gry świetlicowe, gdyż jak się wyrażają
zależy im na utrzymaniu jak najwięcej uczni. Jeden z księży Pallotynów od dłuższego
okresu organizował Kółko ministrantów z chłopców szkolnych, którzy uczęszczają do
tego klasztoru na naukę religii. Do kółka tego należy ok. 20 chłopców z pobliskich domów k/Klasztoru, z którymi dwa razy w tygodniu ksiądz ten prowadzi szkolenie, a po
szkoleniu organizują różne gry sportowe - co w poważnym stopniu przyciąga młodzież.
Chłopcy zrzeszeni w kółku ministrantów biorą również udział na wyświetlanych filmach w klasztorze, które przeważnie są o treści religijnej97.
94

W oryginale: grm.

95

AIPN Kr 039/2, t. 16, cz. 2, k. 527, Meldunki i informacje dotyczące kleru, Część II - po linii Wydziału III-go [wyciąg
z meldunku].

96

W oryginale: Marszal.

97

AIPN Kr 039/2, t. 16, cz. 2, k. 528, Meldunki i informacje dotyczące kleru, Część II - po linii Wydziału III-go [wyciąg
z meldunku].
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Dane dotyczące spraw:
Założono sprawę operacyjnej obserwacji Nr. 602/B na ks. Sikorę Stanisława z parafii Andrychów, na podstawie uzyskanych materiałów - jak:
a). Organizowanie nauk stanowych dla inteligencji.
b). Organizowanie atrakcyjnych rekolekcji z udziałem biskupów.
c). Jest powiązany z pracownikami Kurii i biskupami.
d). Zamierza rozbudować i budować nowe obiekty sakralne.
Założono sprawę operacyjnej obserwacji Nr. 601/B na ks. Lelito Józefa98 z parafii
Skawinki, na podstawie przesłanych materiałów ze Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] – KP
MO Otwock. Wym. w roku 1953 został skazany wyrokiem Sądu Wojskowego na 12 lat
za działalność szpiegowską. Obecnie korzysta z urlopu więziennego /zdrowotnego/
z terminem nie ograniczonym.
Założono sprawę operacyjnej obserwacji Nr. 596/B na ob. Mikołajczyk Ignacy zam.
w Radoczy, który podczas kampanii wyborczej do Sejmu i Rad Narodowych prowadził
wrogą agitację p[przeciw]ko kandydatom F. J. N. Ponadto - jak ustalono jest on wrogo
ustosunkowany do Władzy Ludowej, głównie nowej polityki rolnej na wsi.
W okresie sprawozdawczym zaniechano sprawę operacyjnej obserwacji Nr. 301/B
- prowadzoną na ob. Wołczyński Mieczysław zam. w Wadowicach.
Z oceny otrzymanych w tej sprawie materiałów wynika, że ob. Wołczyński od
dłuższego czasu nie przejawia żadnej działalności, jak i też nie utrzymuje podejrzanych
kontaktów99.
Źródło: AIPN Kr 039/2, t. 16, cz. 2, k. 525-529, Meldunki i informacje dotyczące kleru, Część II - po linii
Wydziału III-go [wyciąg z meldunku], oryginał, mps

98

Ks. Józef Lelito ps. Starowolski, Szymon (ur. 8 czerwca 1915, zm. 18 marca 1978) – polski duchowny rzymskokatolicki, kapelan Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW), komendant powiatowy NOW w Skawinie,
współpracownik placówki Południe Wydziału Krajowego emigracyjnej Rady Politycznej, wikary w parafii
w Rabce-Zdroju. Aresztowany przez UBP 13 października 1952 r. Zarzucano mu akty dywersji - gromadzenie
oraz przekazywanie ośrodkowi monachijskiemu i wywiadowi amerykańskiemu wiadomości politycznych,
gospodarczych, społecznych, werbowanie innych do pracy szpiegowskiej. Wyrok: kara śmierci, zamieniona
na dożywotnie więzienie. Na skutek amnestii 1956 r. karę zamieniono na 12 lat więzienia. Ze względu na
pogarszający się stan zdrowia zwolniony z więzienia w listopadzie 1956 r. Był do śmierci inwigilowany. Zob.
F. Musiał, Raj grabarzy narodu. Studia i materiały do dziejów aparatu represji w Polsce „ludowej” 1945-1989,
Kraków 2010, s. 107, 123, 131.

99

AIPN Kr 039/2, t. 16, cz. 2, k. 529, Meldunki i informacje dotyczące kleru, Część II - po linii Wydziału III-go [wyciąg
z meldunku].
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Dokument nr 2 z 7 V 1961 r.
Informacja dot. zagadnienia kleru w pow. wadowickim
Wadowice, dnia 7 V 1961 r.
„Tajne”
Do Z[astęp]cy K[omendan]ta Kom[endy]
Woj[ewódzkiej] M[ilicji] O[bywatelskiej]
do Spraw Bezpieczeństwa w Krakowie
Informacja dot. zagadnienia kleru w pow[iecie] wadowickim.
W dniu 28 IV 1961 r. w Klasztorze OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej
odbyła się kongregacja 4-ch dekanatów, a to: makowskiego, wadowickiego, suskiego
i skawińskiego. Na kongregacji brali udział wszyscy księża w/w dekanatów, przy udziale
bp. Wojtyły Karola i pracowników Kurii Ks. Czartoryskiego100 i Obtułowicza. Kongregacja była zorganizowana, w celu wypracowania nowych form pracy duszpasterskiej
wśród dzieci i ich rodzin, w związku z laicyzacją szkół. Przebieg tej kongregacji jest opisany szczegółowo w załączonym doniesieniu od tajnego współpracownika „Walerian”.
Każdy ksiądz obecny na kongregacji otrzymywał broszurę pisaną na maszynie
(stron 30) związaną z omawianym tematem, w której interpretuje się ustawy i zarządzenia w dostosowaniu do pracy duszpasterskiej. Jak podaje t.w. „Rak” broszurę
tę wykonał ks. proboszcz Sikora Stanisław z parafii Andrychów, który jest w stałym
kontakcie z pracownikami Kurii i bp. Wojtyłą. Broszura ta została przekazana tow.
Tyrpie Stefanowi101 z Wydz. III-go, celem zapoznania się z jej treścią.
W tutejszym powiecie dotychczas jest wyprowadzona nauka religii102 w 24 szkołach, w których uczy się 3662 uczniów103 - co stanowi 21% ogólnej ilości dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Początkiem m-ca maja wyprowadzono naukę religii
w szkole podstawowej w Andrychowie, w związku z przeniesieniem ks. Sanaka Józefa104
100

W oryginale: Ks. Czartoryski.

101

Stefan Tyrpa (ur. 13 IV 1929, zm. 1 VII 1999) syn Augustyna. Służbę w organach bezpieczeństwa rozpoczął 20 IV
1948 jako wartownik, potem referent PUBP w Limanowej, w 1949 r. słuchacz XV Kursu Szkoły Specjalnej WUBP
w Krakowie. Kurs roczny (oficerski) odbył w CW MBP w Legionowie (1953); od 1954 r. w WUBP w Krakowie.
Zwolniony z resortu 15 VI 1976. Zob. W. Frazik, F. Musiał, M. Szpytma, Twarze krakowskiej bezpieki. Obsada
stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Informator personalny,
Kraków 2006, s. 186-187.

102

W oryginale: religi.

103

W oryginale: uczni.

104

Ks. Józef Sanak (ur. 28 VII 1917 w Przeciszowie, zm. 12 II 2008 w Bielsku-Białej) – ksiądz rzymskokatolicki,
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do parafii Kozy, który dojeżdżał stamtąd na prowadzenie nauki religii. Po wydaniu tej
decyzji do Wydz[iału] Oświaty w Wadowicach przybyła delegacja w składzie trzech
kobiet i zapytywała dlaczego nauka religii została ze szkoły usunięta i czy w kościele
może być prowadzona. Po wyjaśnieniu tej sprawy przez Inspektora - kobiety odeszły
z powrotem, bez dokonywania jakichkolwiek awantur105.
Z nowym rokiem szkolnym planowane jest wyprowadzenie nauki religii ze wszystkich szkół w powiecie i w związku z tym w m[iesią]cu kwietniu b.r. inspektorat przeprowadził rozmowy z przewodniczącymi komitetów rodzicielskich i kierownikami szkół
podstawowych. W czasie rozmów w tej sprawie nie było żadnych sprzeciwów ze strony
tych osób i za wyjątkiem nauczycielstwa ze szkoły podstawowej w Barwałdzie Dolnym,
które powiedziało, że obawia się nieporozumień ze strony ludności, ponieważ miejscowy
ks. Stuglik Adolf będzie na pewno106 inspirował ludność w kierunku wywierania nacisku
na miejscowe nauczycielstwo, w celu przywrócenia nauki religii.
Do rozpracowania tej sprawy przystąpiono przez t.w. „Walerian” i kontakty obywatelskie.
Ks. Sikora Stanisław, jako figurant naszej sprawy zamierza w najbliższym czasie budować kościół w gromadzie107 Roczyny108 i rozbudować kościół w Andrychowie.
Ostatnio - jak podaje t.w. „Rak” wyjeżdżał do Kurii, w sprawie budowy wspomnianego
kościoła i otrzymał zezwolenie na kupno działki pod ten kościół. Działkę tą zakupił
wielkości 53 ary u ob. Pająk Andrzeja zam. Roczyny 392. Jedna połowa działki została
zapisana na ks. Sikorę Stanisława, a druga na ks. katechetę Zacharę Jana z parafii
Andrychów.
prałat, duchowny diecezji bielsko-żywieckiej, kapelan bielskiej „Solidarności”, działacz konspiracyjny w czasie
II wojny światowej, członek Armii Krajowej, więzień polityczny w okresie stalinowskim. W październiku 1950
został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa. Skazany na 8 lat więzienia. Zwolniony po 5 latach, wrócił do parafii w Andrychowie. W latach 1961-1971 proboszcz parafii św. Szymona i Judy Tadeusza w Kozach, a następnie
przez 21 lat proboszcz parafii p.w. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej oraz dziekanem dekanatu bialskiego.
W 1992 przeszedł na emeryturę. Był kapelanem kombatantów i podbeskidzkiej „Solidarności”. Był wieloletnim
przyjacielem K. Wojtyły. Autor książki „Gorszy niż bandyta”. Kapłan w stalinowskim więzieniu (1950-1955),
Kraków 2001; N. Niwa, Kwestia dostępu do książek i gazet na podstawie wspomnień księży – więźniów politycznych w okresie stalinizmu w Polsce, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum
Scientiam Pertinentia” 2012, X, folia 125, s. 79-93; R. Tabaka, Wspomnienie o ks. Józefie Sanaku, „Wieści Gminy
Przeciszów” 2008, nr 1, s. 16.
105

AIPN Kr 039/2, t. 16, cz. 2, k. 503, Meldunki i informacje dotyczące kleru, Informacja dot. zagadnienia kleru
w pow. wadowickim.
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W oryginale: napewno.

107

W oryginale: grm.

108

Rzymskokatolicka parafia pod wezwaniem Świętego Urbana w Roczynach aktualnie należy do dekanatu Andrychów diecezji bielsko-żywieckiej. Erygowana w 1980 r. Kościół parafialny p.w. Św. Urbana - obiekt powstał
w 1982 r. Ma kształt ryby. Świątynia powstała na miejscu dawnego Domu Katolickiego. Kamień węgielny pod
budowę tego domu uroczyście poświęcony 15 sierpnia 1935 r. przez Karola Wojtyłę. Obecnie liczy ponad 3600
wiernych. Kościół znajduje się w centrum wsi. Pierwszym proboszczem był ks. Jan Nowak, po nim ks. Krzysztof
Staniszewski. Kolejnym proboszczem w parafii jest ks. Ryszard Matuszek. Zob. Roczyny, „Gość Bielsko-Żywiecki”
z 11 marca 2007, nr 10/772, s. II.
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Po przybyciu na parafię ks. Sikora w roku 1960 w gromadzie109 Roczyny założył
komitet kaplicy - składający się z siedmiu osób, a to: przewodniczący Jamróz Ludwik,
skarbnik - Kuźma Jan, członkowie - Matejko Kazimierz, Piecha Franciszek, Pająk
Andrzej i Sordyl Bronisław. Komitet w tym składzie robi obecnie starania, aby dom
gromadzki, w którym znajduje się kaplica został przekazany na własność Kurii, a po
wybudowaniu kościoła miał by służyć, jako plebania.
W m[iesią]cu kwietniu b.r. ks. Sikora Stanisław do tej kaplicy przydzielił ze swojej
parafii na stałe wikariusza Nowaka Jana, który mieszka w jednej części domu gromadzkiego i obecnie w kaplicy tej odprawiają się nabożeństwa codziennie.
Ks. Nowak na jednym z kazań zapowiedział zbiórkę pieniężną - rzekomo na kupno
różnych urządzeń do kaplicy, z tym, że pouczył parafian, aby pieniądze przekazywali
w kościele w kopertach, z umieszczeniem swoich nazwisk. Niektórzy parafianie więcej
gorliwi już przekazują koperty z pieniędzmi110 ks. Nowakowi , które mają być przeznaczone na budowę nowego kościoła.
Ostatnio ks. Nowak spowodował przeprowadzenie przebudówki wewnątrz kaplicy i przeprowadził wodociąg do mieszkań tam znajdujących się nie posiadając na to
zezwolenia władz świeckich111.
Sprawa ta jest w toku dokumentacji i po udokumentowaniu zostanie sporządzony wniosek do Kolegium Orzekającego112 na ks. Nowaka. Oprócz tego powiadomimy
Wydz[iał] Finansowy, który winien wymierzyć odpowiedni domiar podatkowy od wydatków, na wspomniany remont.
W dniu 21 V 1961 r. odbyła się w tej kaplicy komunia dla dzieci szkolnych, której dokonywał ks. Nowak. Przed pójściem do komunii dzieci zebrały się przed szkołą
i stamtąd w zwartym szeregu na czele z orkiestrą zostały doprowadzone do kaplicy.
Kilkuosobowa orkiestra - zorganizowana przez ob. Kuźmę Władysława - majstra murarskiego z AZPB113, korzystającego wraz z orkiestrą z przyrządów muzycznych, które
są własnością zakładu.
109

W oryginale: grm.

110

W oryginale: pieniądzmi.

111

AIPN Kr 039/2, t. 16, cz. 2, k. 504, Meldunki i informacje dotyczące kleru, Informacja dot. zagadnienia kleru
w pow. wadowickim.

112

Kolegia do spraw wykroczeń były organem pozasądowym, który od 1951 r. w PRL orzekał w pierwszej instancji w sprawach o wykroczenia, choć tradycja postępowania w sprawach wykroczeń sięga dwudziestolecia
międzywojennego (jednak wówczas sprawy tego typu rozpatrywane były urzędniczo, jednoosobowo). Kolegia
ds. wykroczeń działały przy organach administracji, a w 1990 r. zostały przejęte przez Ministerstwo Sprawiedliwości, działając od tej pory przy sądach rejonowych. Zob. Ustawa z 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw
wykroczeń, Dz. U. PRL z 1971r., nr 12, poz. 118.

113

Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego. Obecnie Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego
Andropol S.A. to fabryka w Andrychowie działająca w branży włókienniczej od 1906 r. Zob. M. Kulczykowski,
Dwa wieki miasta Andrychowa (1767-1967), Kraków 1967.
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W sprawie tej zostanie przeprowadzona rozmowa z dyrektorem zakładu, który
winien wyciągnąć odpowiednie wnioski do członków orkiestry.
T.w. „Luis” podaje, że w dniu 12 V 1961 r. został wezwany do Kurii Krakowskiej
i tam rozmawiał z nim kanclerz Kuczkowski114, który zapytywał go, czy był na zjeździe ks[ięży] „Caritas” w Warszawie i od kogo dostał zaproszenie. Kanclerzowi – t.w.
powiedział, że do niego przyjechał pracownik Wydz[iału] Wyznań z Krakowa i ks.
Stopka Stefan z parafii Przytkowice115 nakłaniając go, aby jechał na zjazd, lecz pomimo
nacisku z ich strony - nie pojechał, tłumacząc różnymi przyczynami. Oprócz tego kanclerz zarzucał mu niewłaściwy stosunek do proboszcza Wojciuszka - co jest nie prawdą,
chodziło mu wyłącznie o uzyskanie pewnych informacji odnośnie organizowania się
księży w związku „Caritas”, a przede wszystkim dał do zrozumienia, że Kuria, nie życzy
sobie, aby księża należeli do tego związku, na który mają wpływ władze świeckie. Przed
wezwaniem do Kurii t.w. „Luis”, u ks. proboszcza Wojcieszaka116 w parafii Lachowice
był w celu uzyskania informacji o nim ks. Znamirowski Henryk - proboszcz parafii
Stryszawa117 i notariusz dekanatu suskiego. Ks. Znamirowskiego Henryka określa jako
wielkiego fanatyka religijnego - powiązanego mocno z Kurią, który współpracuje ściśle
z dziekanem Motyką Józefem i v[i]ce dziekanem Wilkiem z parafii Zembrzyce118.
Powołując się na informacje z dnia 28 IV 1961 r., l.dz. 0408/61 dot. ks. Przebindy Walentego - proboszcza parafii Paszkówka, wysłano komisje Wydz. Finansowego,
która stwierdziła - że księgowość była przez niego prowadzona niewłaściwie. Szereg
rachunków zostało zakwestionowane, które nie obrazują kto pobrał pieniądze, za wykonywaną pracę, ponieważ nie ma na r[achun]kach nazwisk119.
114

W oryginale: Kruczkowski.

115

Ks. Stefan Stopka był proboszczem w Przytkowicach w latach 1945-1978. Obecny kościół parafialny w Przytkowicach, według projektu inż. architekta Otto Fedaka z Oświęcimia, został zbudowany w latach 1948-1953
staraniem ówczesnego proboszcza ks. Stefana Stopki i konsekrowany 31 V 1953 r. przez bpa Franciszka Jopa,
wikariusza kapitulnego archidiecezji krakowskiej. Nowy kościół jest pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy,
a święta Katarzyna pozostała drugą patronką.

116

W oryginale: Wojciuszka. Ks. Jan Wojcieszak był proboszczem w Lachowicach w latach 1928-1970. Tamże
zmarł 4 X 1970 r. i tam został pochowany. Był bardzo lubianym przez swoich parafian, prowadził ascetyczne
życie. http://www.parafia-lachowice.pl/historia/inneciekawe/965-kronika.html?showall=&start=22 [odczyt:
12.10.2017].

117

Ks. prałat Henryk Znamierowski (ur. 19 I 1902 w Starym Sączu, zm. 31 XII 1990 w Stryszawie) – przez 37 lat
proboszcz stryszawskiej parafii pod wezwaniem św. Anny, potem przez 16 lat tamże rezydent na emeryturze,
żołnierz I wojny światowej, współtwórca i organizator Ochotniczej Straży Pożarnej. Patron Szkoły Podstawowej
nr 2 w Stryszawie. Szerzej: ks. A. Walczak, Dzieje parafii św. Anny w Stryszawie, w: ibidem, Beskidzka katedra
Prymasa Tysiąclecia, Stryszawa 2002.

118

Ks. prałata Stanisława Wilka dobrze znał i cenił metropolita kard. Karol Wojtyła, który 28 IV 1966 r. na jego pogrzebie w Zembrzycach celebrował sumę żałobną, a kazanie żałobne wygłosił bp Julian Groblicki. Zob. GCKiCZ,
Nasze spotkania z Biskupem Karolem Wojtyłą i Papieżem, „Nasza Gmina Zembrzyce” 2014, nr 1, s. 3.

119

AIPN Kr 039/2, t. 16, cz. 2, k. 505, Meldunki i informacje dotyczące kleru, Informacja dot. zagadnienia kleru
w pow. wadowickim.
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Biorąc pod uwagę pozostałe dwa przestępstwa, jak: ścięcie drzewa bez zezwolenia
na ziemi stanowiącej własność P.F.Z., oraz produkowanie dachówki bez zezwolenia postanowiono w porozumieniu z Wydz. III-cim sprawę tą do prowadzenia przekazać
Wydziałowi Śledczemu.
Ob. Tomiak z Andrychowa podaje, że na terenie gromady Chocznia jeden z księży
organizuje wycieczkę kobiet, które na ten cel dokonują składki po 50 zł.
W sprawie tej zostaną przeprowadzone ustalenia, gdzie jest organizowana wycieczka, które kobiety zamierzają jechać, kto dokonywał zbiórki pieniężnej. Po ustaleniu tych
danych na winnych zostaną sporządzone wnioski do Kolegium Orzekającego.
Kontakt Obywatelski „W” podaje, że w nadchodzących wyborach przy straży pożarnej w gromadzie Gierałtowice120 strażacy zamierzają wybrać na prezesa miejscowego księdza Czapika Jana121. O powyższej sprawie powiadomiono Sekr[etarza] KP
PZPR122, w celu niedopuszczenia do powyższego123.
Źródło: AIPN Kr 039/2, t. 16, cz. 2, k. 503-506, Meldunki i informacje dotyczące kleru, Informacja dot.
zagadnienia kleru w pow. wadowickim, oryginał, mps

Bibliografia
Źródła
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
Archiwum Narodowe w Krakowie
Publikowane
Ustawa z 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych w zakresie gospodarki
komunalnej i administracji publicznej, Dz. U. PRL z 1950, nr 19, poz. 156.
Uchwała Rady Państwa z dnia 29 grudnia 1960 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do rad narodowych, Dz. U. PRL z 1960 r., nr 60, poz. 333.
Ustawa z 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, Dz. U. PRL z 1971 r., nr 12, poz. 118.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, Dz. U. RP z 2016 r., poz. 2270.
120

Ochotnicza Straż Pożarna [OSP] w Gierałtowicach powstała w 1910 r. z inicjatywy Michała Szczygła ówczesnego
kierownika szkoły. Pełnił on funkcję prezesa OSP, a także naczelnika VI rejonu Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wyposażył jednostkę w niezbędny sprzęt.

121

Ks. Jan Czapik pracował w parafii p.w. Św. Marcina w Gierałtowicach w latach 1952–1977. Wcześniej w latach
1950-1952 był wikariuszem w parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Łękawicy.

122

Mowa o Sekretarzu Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wadowicach.

123

Poniżej /-/ Hendel J. kpt.; nieczytelny podpis.

51

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

Opracowania
Adamski F., Małżeństwo i rodzina w Polsce powojennej. Główne tendencje przeobrażeń, w: red. J. Krucina,
Jakość życia. Człowiek wobec cywilizacji technicznej, Wrocław 1977.
Aparat Bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza t. I 1944-1956, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005.
Aparat Bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. II 1956-1975, red. P. Piotrowski, Warszawa 2006.
Bober S., Walka o utrzymanie nauczania religii w szkołach w okresie polski ludowej, „Studia Ełckie” 2012,
nr 14, s. 189-200.
Bukowski K., ks., Zwykli czy niezwykli, Kraków 1998.
„Carolus” z 17 lutego 2013, s. 22.
Dominiczak H., Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów
MSW, Warszawa 1997.
Dyrcz R., Laska J., Raźny J., ks., Zając E., Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza. Teoria i praktyka pracy
operacyjnej SB, Kraków 2009.
Frazik W., Musiał F., Szpytma M., Twarze krakowskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu
Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Informator personalny, Kraków 2006.
Frazik W., Musiał F., Szpytma M., Wenklar M., Ludzie bezpieki województwa krakowskiego. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwie krakowskim.
Informator personalny, Kraków 2009.
GCKiCZ, Nasze spotkania z Biskupem Karolem Wojtyłą i Papieżem, „Nasza Gmina Zembrzyce” 2014,
nr 1, s. 3.
Grzybowski R., Laicyzacja szkoły jako forma walki władz komunistycznych z Kościołem katolickim i obecnością religii w wychowaniu dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1944–1956, „Prace Naukowe Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2016, t. 25, s. 559-579.
Janiga W., Mezglewski A., Nauczanie religii w szkołach publicznych, „Roczniki Nauk Prawnych” 2001,
t. 11, z. 1, s. 131-160.
Jusiak O.R. OFM, Bernardyńskie sanktuaria w Polsce, „Geografia i Sacrum” 2005, t. 2, s. 281-296.
Kamiński Ł., Lingua securitatis, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, 2/1(3), s. 214.
Katalog kościołów i duchowieństwa archidiecezji krakowskiej, Kraków 1958.
Krawczyk M., Działalność Urzędu do Spraw Wyznań w zakresie tworzenia i obsady stanowisk kościelnych,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja
i Zarządzanie” 2013, nr 97, s. 143 i nn.
Lasota M., Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki, Kraków 2006.
Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem. Służba Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
w latach 1944–1978 – Centrala, red. M. Piotrowski, Lublin 2000.
Mardyła P., ks., Duszpasterstwo w czasach stalinowskich, Kraków 2009.
Marecki J, ks., Karmelici bosi w kręgu zainteresowań aparatu bezpieczeństwa PRL na terenie województwa
krakowskiego w świetle zachowanych sprawozdań kierowanych do MBP i MSW w latach 1947-1970,
„Folia Historia Cracoviensia” 2004, t. 10, s. 255.
Marecki J. ks., Kwestionariusz personalny z Teczki Ewidencji Operacyjnej na Biskupa. Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego, w: Komuniści przeciw religii po 1944, red. J. Marecki, Kraków
2009, s. 131–141.
Marecki J. ks., Represje wobec osób duchownych i zakonnych na terenie woj. Krakowskiego 1944-1975.
Leksykon biograficzny, t. 1, Kraków 2014.
Markiewicz T., „Księża patrioci” w latach 1949-1955, w: Stosunki między państwem a Kościołem rzymskokatolickim w czasach PRL, red. A. Chojnowski, J. Kula, „Fasciculi Historii Novi”, t. I., Warszawa
1998, s. 69-124.
52

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

Mielczarek T., Uwarunkowania prawne funkcjonowania cenzury w PRL, „Rocznik Prasoznawczy” 2010,
nr 4, s. 29-49.
Musiał F., Lasota M., Kościół zraniony (3). Śledztwo oraz proces księdza Lelity i innych, w: Partia z narodem,
naród z Kościołem, red. F. Musiał, J. Szarek, Kraków 2008, s. 68-69.
Musiał F., Podręcznik bezpieki, teoria pracy operacyjnej SB w świetle wydawnictw resortowych MSW PRL
(1970-1989), Kraków 2007.
Musiał F., Metoda stopniowego werbunku duchownych (z podręczników SB), w: Agentura w akcji, red.
F. Musiał, J. Szarek, Kraków 2007, s. 51-53.
Musiał F., Wiązanie tajnych współpracowników z organami bezpieczeństwa Polski Ludowej. Przyczynek do
dyskusji nad mechanizmami psychicznego manipulowania konfidentami, „Aparat represji w Polsce
Ludowej 1944-1989” 2006, 2/4, s. 155-156.
Musiał F., Raj grabarzy narodu. Studia i materiały do dziejów aparatu represji w Polsce „ludowej” 19451989, Kraków 2010, s. 107, 123, 131.
Musiał F., Skazani na karę śmierci przez WSR w Krakowie 1946-1955, Kraków 2005.
Musiał F., Lasota M., Kościół zraniony: proces księdza Lelity i sprawa kurii krakowskiej, Kraków 2003.
Nadolski B., Posługi liturgiczne, w: Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 1203-1205.
Niwa N., Kwestia dostępu do książek i gazet na podstawie wspomnień księży – więźniów politycznych w okresie stalinizmu w Polsce, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum
Scientiam Pertinentia” 2012, X, folia 125, s. 79-93.
Pawlikowicz L., Tajny front zimnej wojny. Uciekinierzy z polskich służb specjalnych 1956-1964, Warszawa
2004.
Polska Ludowa a kontrowersje wokół Soboru Watykańskiego II. Wypisy źródłowe z materiałów Służby
Bezpieczeństwa o genezie i początkach Vaticanum II., w: S. Cenckiewicz, Oczami bezpieki. Szkice
i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Łomianki 2012, s. 521 i nn.
Roczyny, „Gość Bielsko-Żywiecki” z 11 marca 2007, nr 10/772, s. II.
Sanak J., ks., Gorszy niż bandyta. Kapłan w stalinowskim więzieniu (1950-1955), Kraków 2001.
Schematyzm Diecezji Tarnowskiej z 1855 roku, Tarnów 1885, s.188.
Skibiński P., Infiltracja komunistycznych służb specjalnych w polskim Kościele – co już wiemy? Informacja
na temat stanu badań, „Teologia Polityczna” 2003-2004, nr 1, s. 57-70.
Skreczko A., Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę w okresie Wielkiej Nowenny
(1957-1966). Studium teologiczno-pastoralne, Białystok 2002.
Strzyżewski T., Czarna księga cenzury PRL, Londyn 1977, s. 69-76.
Szczepaniak J., ks., Najstarsze spisy duchowieństwa archidiecezji krakowskiej, „Folia Historica Cracoviensia”
2005, vol. 11, s. 262-263.
Sztafrowski S., ks., Ponadparafialni współpracownicy biskupa diecezjalnego, „Prawo Kanoniczne” 1992,
t. 35, nr 3-4, s. 47.
Szymanowski A., Polityka władz komunistycznych wobec Kościoła rzymskokatolickiego na Dolnym
Śląsku w latach 1960 – 1966, praca doktorska, PWT Wrocław 2009, mps, s. 60.
Tabaka R., Wspomnienie o ks. Józefie Sanaku, „Wieści Gminy Przeciszów” 2008, nr 1, s. 16.
Teczki Wojtyły. Z najnowszej historii Kościoła, red. C. Wilanowski, Warszawa 1990.
Urban W., bp, Papież Jan XXIII i jego pontyfikat, „Studia Theologica Varsaviensia” 1963, t. 1, nr 2, s. 31.
Walczak A., ks., Dzieje parafii św. Anny w Stryszawie, w: ibidem, Beskidzka katedra Prymasa Tysiąclecia,
Stryszawa 2002.
Walusia D., TEOK. Teczka ewidencji operacyjnej na księdza, w: Kościół w godzinie próby 1945–1989. Nieznane dokumenty i świadectwa, Warszawa 2006, s. 288.
53

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

Wojtyła K., bp, Odezwa na rozpoczęcie VII roku Wielkiej Nowenny, „Notificatione e Curia Metropolitana
Cracoviensi” 1963, nr 7-8, s. 207-210.
Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2008.
Wysocki J.W., Osaczanie Prymasa. Kardynał Stefan Wyszyński jako „podopieczny” aparatu bezpieczeństwa
w latach 1953-1956, Warszawa 2002.
Wyszyński S., Kościół. Naród. Ojczyzna, Bydgoszcz 1992.
Żaryn J., „Księża-patrioci” – geneza powstawania formacji duchownych katolickich, w: Polska 1944/45–1989.
Studia i materiały, t. I, Warszawa 1995.
J. Żurek, Kościelny październik ’56, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2006, nr 10(69), s. 69-82.
Strony internetowe
http://www.andrychow.bielsko.opoka.org.pl/?akriacja=histo
http://inwentarz.ipn.gov.pl/slownik?znak=T#219
http://www.parafia-lachowice.pl/historia/inneciekawe/965-kronika.html?showall=&start=22

Summary
Surveillance and communist repression of the Church in Wadowice based
on selected documents of the Security Service of 1961
The article contains edited two documents produced by the security authorities
of the People’s Republic of Poland in 1961. They deal with matters connected with
the Catholic Church in the Wadowice area. These documents were mainly based on
secret collaborators and denunciations. The main issues of both documents are the
issues dealt with in the Deccan Congregations and the participation of individual
clergy. The congregations discussed issues of catechesis, priests’ participation in movements and secular societies under the supervision of communists, participation
of clergy in the elections to the PRL and national councils. The documents contain
information about the clergy being dealt with by the Communist political police,
as well as the repressions and sanctions they apply to them. Both documents complement each other and cover the same issues and topics, so it’s worth editing and
discussing them together.
Keywords: Catholic Church, Wadowice, Security Service, 1961, archival documents, surveillance, repression, editing of documents.
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Krzysztof Matyjasik

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Droga ta była ciężka,
lecz została stopniowo pokonana1.

Dzieje polityczne i społeczne
Andrychowa w latach 1945-1950
Wprowadzenie
Tematem niniejszego artykułu jest historia Andrychowa po zakończeniu II wojny światowej. Ramy chronologiczne obejmują wydarzenia od 1945 r. (wyzwolenie
miasta spod okupacji hitlerowskiej przez Armię Czerwoną i tworzenie zrębów komunistycznej władzy) do 1950 r. (początek realizacji Planu 6-letniego w Andrychowie).
Celem artykułu jest szczegółowe przedstawienie powojennej historii Andrychowa
pod kątem historii politycznej i społecznej miasta w badanym okresie.
Z dziejów politycznych zostaną przedstawione kwestie związane z wyzwoleniem miasta spod okupacji niemieckiej. Scharakteryzuję działalność władz komunistycznych w Andrychowie w pierwszych latach powojennych na tle najważniejszych
wydarzeń politycznych w ówczesnej Polsce – referendum ludowego w 1946 r. oraz
zjednoczenia PPR i PPS w 1948 r. Przedstawię walkę nowego reżimu z organizacjami
antykomunistycznymi i przeciwnikami politycznymi. Natomiast dzieje społeczne
Andrychowa po 1945 r. będą dotyczyć następujących kwestii: rejestracji szkód wojennych, budownictwa w mieście, pomocy socjalnej dla mieszkańców, radiofonizacji
miasta pod koniec lat 40. Osobny fragment poświęciłem powojennemu szkolnictwu
i problemom związanym z jego rozwojem.
Niniejszy artykuł wypełnia lukę w badaniach nad historią Andrychowa po
1945 r., które dotychczas nie doczekały się gruntownego opracowania w badanym
okresie.
1

Cytat przytoczony w tytule to zdanie wypowiedziane przez radnego Andrychowa, Bolesława Zarębę podczas
posiedzenia z okazji zjednoczenia PPS i PPR w 1948 r. Zob. Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział
w Bielsku-Białej (dalej: APBB), Starostwo Powiatowe w Wadowicach (dalej: SW) 56, sygn. 13/364, Referendum
ludowe – zarządzenia, okólniki i instrukcje oraz ulotki w sprawie głosowania ludowego, kalendarz czynności
głosowania ludowego oraz sprawozdania, k. 514.
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1. Wyzwolenie Andrychowa i sytuacja polityczna
w mieście w pierwszych miesiącach 1945 r.
W styczniu 1945 r. wojska 38. Armii gen. Kiryła Moskalenki wyzwalały południową część ówczesnego województwa krakowskiego2. 26 stycznia 1945 r. po
wysadzeniu mostów na Skawie wojska niemieckie wycofały się z Wadowic w kierunku Andrychowa. W mieście zajęły stanowiska bojowe w przygotowywanych
w 1944 r. okopach strzeleckich oraz w rowach przeciwczołgowych wyposażonych
w gniazda karabinów maszynowych i zasieki z drutu kolczastego3. Wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Andrychowa 26 stycznia ok. godziny 23.00. Podążyły
w kierunku Czańca i dalej do Żywca i Bielska. Wojska radzieckie zbliżały się do
Andrychowa od strony Wadowic, Zagórnika, Wieprza i Nidku. Wycofujący się
Niemcy byli ostrzeliwani przez radzieckie działa ulokowane w pobliżu cmentarza
komunalnego. Także żołnierze Wehrmachtu spowodowali straty w szeregach nacierających czerwonoarmistów4. Jeszcze wieczorem 26 stycznia wojska niemieckie
zrabowały sklepy i magazyny w mieście5.
Oddziały Armii Czerwonej wkroczyły na teren miasta i gminy Andrychów
27 stycznia 1945 r., ale już dzień wcześniej rozpoczęło się bombardowanie, które
wyrządziło w dziesięciu miejscach poważniejsze szkody w budynkach oraz spowodowało straty w ludziach. Wycofujące się wojska niemieckie wysadziły dwa mosty
kolejowe oraz trzy mosty drogowe i zwrotnicę na miejskim dworcu PKP. Niemcy
wykopali rowy przeciwczołgowe w okolicach Andrychowa, wyrządzając tym samym
szkody na polach uprawnych. Zaminowali także 25% miasta, zakładając miny na
ulicach, w urzędach, fabrykach, a nawet w domach prywatnych. Niemieccy saperzy spalili doszczętnie magazyn materiałów elektrotechnicznych „IG Farben” oraz
fabrykę wyrobów bawełnianych firmy braci Czeczowiczka6. W dniu wyzwolenia na
budynku Urzędu Miasta zawieszono dwa sztandary: czerwony z sierpem i młotem
oraz biało--czerwony z orłem. Mieszkańcy dowiedzieli się z radia, które znajdowało się w biurze Władysława Żywioła, pierwszego powojennego burmistrza, że
front szybko przesuwał się w kierunku Andrychowa. W reakcji na tę informację
2

M. Kulczykowski, Dwa wieki miasta Andrychowa (1767-1967), Kraków 1967, s. 107.

3

Andrychów, red. S. Mendelowski, Krosno 2007, s. 33.

4

[b.a], Wyzwolenie Andrychowa w oczach naocznego świadka, „Pod fabrycznym dachem” 1978, nr 3, s. 2.

5

S. Ćwiertka, Moje wspomnienia, „Pod fabrycznym dachem” 1975, nr 2, s. 2.

6

Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział IV (dalej: APKr/OIV), Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950
(dalej: UWKr), sygn. II 403, Ankieta dotycząca przebiegu działań wojennych i okupacji niemieckiej. Powiat
wadowicki, k. 4.
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mieszkańcy przygotowali transparenty, na których widniały napisy witające Armię
Czerwoną i Wojsko Polskie7.
27 stycznia 1945 r. około godziny 6.00 rozpoczęli działalność członkowie
Armii Ludowej i andrychowskiej komórki PPR. Na początku zabezpieczyli zakłady przemysłowe i zorganizowali posterunek Milicji Obywatelskiej. Zachęcali
i mobilizowali mieszkańców do gaszenia podpalonej przez Niemców fabryki braci
Czeczowiczka. Wojsko radzieckie udzieliło natomiast pomocy mieszkańcom przy
odbudowie mostów zniszczonych w wyniku działań wojennych. 1 lutego 1945 r.
odbyło się pierwsze spotkanie władz, tj. konstytucyjne posiedzenie tymczasowej
Rady Miejskiej (dalej: RM) w Andrychowie. Trwało ono od godziny 13.20 do godziny 15.00 w lokalu Zarządu Miejskiego (dalej: ZM) i uczestniczyło w nim 19
osób. W. Żywioł (PPR) zagaił posiedzenie [- -] pięknym przemówieniem, w którym
wezwał wszystkich obecnych do współpracy nad odbudową zniszczonego miasta i Ojczyzny. Zaznaczył, że Rada ma charakter tymczasowy i będzie pełnić funkcję aż do
momentu unormowania sytuacji i wyborów nowej RM przez mieszkańców miasta.
W jawnym głosowaniu do ZM weszło pięciu przedstawicieli: W. Żywioł (PPR),
Alojzy Stuglik (bezpartyjny), Władysław Buda (bezpartyjny), Stanisław Dudzik
i Władysław Walusiak (PPR). Wszyscy obecni wzięli udział w dyskusji, która dotyczyła spraw powojennego Andrychowa.
W tym samym dniu odbyło się również inne posiedzenie w biurze burmistrza, tj. konstytucyjne posiedzenie ZM. Na tym spotkaniu byli obecni mieszkańcy,
którzy weszli w skład Zarządu. W. Żywioł rozpoczął posiedzenie i [- -] w krótkich
słowach apelował do obecnych, aby oddali się całą duszą sprawie odbudowy i zorganizowania miasta – jako jednej z komórek Niepodległej Ojczyzny. Jednogłośnie na
stanowisko nowego burmistrza Andrychowa wybrano W. Żywioła, który zgłosił
kandydaturę Tadeusza Wolfa na stanowisko sekretarza miejskiego. Po zakończeniu
dyskusji w sprawie obsadzenia poszczególnych stanowisk w Komisjach Miejskich
przewodnictwo w Komisji Finansowej powierzono S. Dudzikowi, przewodnictwo
w Komisji Kulturalno-Oświatowej – A. Stuglikowi, natomiast W. Buda miał nadzorować kwestie związane z przemysłem. Burmistrz Żywioł objął także przewodnictwo w Komisji Budowlanej oraz Opieki Społecznej8.

7

[b.a], Wyzwolenie, op. cit., s. 2.

8

APBB, Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Andrychowie z lat 1945-1950 (dalej: ZMA) 13, sygn. 13/516,
Księga protokołów z posiedzeń Zarządu Miejskiego, Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium MRN (1 II 1945-31
XII 1948), k. 4.
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2. Umacnianie władzy komunistycznej i polityka
władz miejskich w Andrychowie
Dużą rolę w umacnianiu władzy komunistycznej w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej odegrali żołnierze Armii Ludowej, którzy organizowali komisariaty Milicji Obywatelskiej oraz zabezpieczali mosty, obiekty przemysłowe i mienie społeczne. Komendantem Milicji Obywatelskiej w Andrychowie został Konstanty
Gieruszczak, ps. Sęp, a jego zastępcą – Władysław Tomiak, ps. Młot. W pierwszych
miesiącach po wyzwoleniu miasta Gieruszczak został przeniesiony z Andrychowa
do Wadowic, gdzie objął stanowisko komendanta powiatowego MO. Również do
Wadowic przeniósł się Władysław Pasternak, który sprawował urząd I sekretarza
Komitetu Powiatowego PPR. Ich stanowiska w Andrychowie zajęli W. Tomiak jako
komendant MO i Antoni Kierpec jako sekretarz Komitetu Gminnego PPR. Na początku lutego 1945 r. liczba członków PPR w gminie Andrychów wzrosła do 150 osób.
13 lutego na zebraniu koła PPR w Andrychowie było obecnych 40 członków i sympatyków. W sprawozdaniu partyjnym z 26 marca odnotowano 40 członków partii
w Andrychowie, 60 w Sułkowicach, 50 w Targanicach, 20 w Roczynach, 60 w Rzykach, 10 w Inwałdzie, 25 w Wieprzu i 15 w Zagórniku9.
Władza komunistyczna w Andrychowie prowadziła także szeroką akcję osiedleńczą na Ziemiach Odzyskanych. Pracom podejmowanym przez mieszkańców przy odbudowie zniszczonych zakładów pracy andrychowscy komuniści nadawali wydźwięk
ideologiczny i uważali je za przejaw poparcia dla nowej władzy. Włókniarze z Andrychowa udali się do Prudnika i Bielawy, gdzie uruchomili zniszczone i opuszczone
przez Niemców zakłady bawełniane. Chłopi z przeludnionych wsi podążali na Ziemie
Zachodnie, gdzie obejmowali opuszczone gospodarstwa. Pod kierownictwem partii
zorganizowano zaopatrzenie robotnicze oraz powołano do życia Związek Samopomocy Chłopskiej. Pracą tą kierowali m.in. W. Pasternak, Stefan Mrzygłód, Michał
Tomiak, Franciszek Hojny – sekretarz Komitetu Zakładowego przy Andrychowskich
Zakładach Przemysłu Bawełnianego (dalej: AZPB), Józef Sordyl – przewodniczący
Związku Samopomocy Chłopskiej oraz Stefan Byrski – sekretarz Komitetu Zakładowego PPR przy Wytwórni Silników Wysokoprężnych (dalej: WSW)10.
1 sierpnia 1945 r. odbyło się zebranie konstytucyjne w związku z reorganizacją
MRN w Andrychowie, które poprzedziło porozumienie partii politycznych: PPR,

9

M. Kulczykowski, op. cit., s. 109.

10

Chcieli sprawiedliwości i wolności. Szkice z historii andrychowskiej klasy robotniczej, red. J. Światłowski, Wadowice
– Andrychów 1962, s. 64-65.
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PPS, Stronnictwa Demokratycznego oraz organizacji gospodarczych, zawodowych
i społecznych. Naradę rozpoczął burmistrz W. Żywioł, który witając zebranych,
dziękował za [- -] dotychczasowe zaufanie, jak również za współpracę obywateli nad
odbudową miasta, wydobycia tegoż z gruzów, zaznaczając, że jest to zasługa wszystkich
obywateli. Jednogłośnie wybrano na przewodniczącego zebrania Romana Opałkę.
Na posiedzeniu odczytano skład MRN, do której weszli: 4 reprezentanci PPR, 5 reprezentantów PPS, 3 osoby z SD oraz po jednym przedstawicielu ze związku zawodowego, Samopomocy Powiatowej Chłopskiej i Społecznej, cechu rzemieślniczego
i nauczycielstwa11. Na spotkaniu podjęto decyzję, że w skład Prezydium MRN wejdą
Stanisław Laskowski (SD) jako przewodniczący, W. Walusiak (PPR) jako zastępca
przewodniczącego oraz Ludwik Karkoszka (PPS), Jan Bizoń (SD) i Konstanty Kolber
(PPS) jako członkowie. S. Laskowski objął przewodnictwo zebrania i podkreślił, że
[- -] będzie się starał pracować dla dobra miasta i to bez jakichkolwiek tarć partyjnych.
Po jego wystąpieniu przystąpiono do wyboru ZM, tj. burmistrza, wiceburmistrza
i trzech członków. Jednogłośnie wybrano na burmistrza W. Żywioła, na wiceburmistrza Józefa Pękalę (PPS), a na członków Józefa Kreczmara, Bolesława Zarębę
i Stanisława Magierę12. Delegatem do Powiatowej Rady Narodowej w Wadowicach
został wybrany L. Karkoszka13. J. Pękala poruszył problem krytycznej sytuacji finansowej urzędników Urzędu Miasta, którym należało wyrównać zaległości w jak
najszybszym czasie. Poprosił także o współpracę przedstawicieli fabryk. R. Opałko
dodał, że miasto powinno udzielić pomocy fabrykom, aby ich sytuacja była porównywalna z warunkami z 1939 r.14 Przedstawiciel nauczycielstwa, Jan Niemiec wspomniał
o trudnej sytuacji finansowej Andrychowa. Wysłuchawszy zastrzeżeń, burmistrz
scharakteryzował politykę gospodarczą byłego Zarządu. Wspominał o dążeniu ZM
i fabryk do obniżenia cen chleba w wolnym handlu15.
Drugie posiedzenie MRN zostało zwołane na 4 sierpnia w celu reorganizacji
Rady. Przyczyną zebrania się przedstawicieli władz miasta była informacja o śmierci
L. Karkoszki. Członkowie MRN postanowili wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych oraz odroczyć posiedzenie na 8 sierpnia 1945 r.16 Trzecie posiedzenie
MRN odbyło się zatem planowo 8 sierpnia. W imieniu PPS B. Zaręba wysunął
kandydaturę J. Pękali, który został jednogłośnie wybrany w miejsce L. Karkoszki.
APBB, ZMA 13, sygn. 13/516, k. 80.

11		

Ibidem, k. 81.

12		

Ibidem, k. 82.

13		

Ibidem, k. 83.

14		

Ibidem, k. 84.

15		

Ibidem, k. 85.

16		
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Na obradach poruszono sprawę zakwestionowanego mandatu E. Tomiaka (PPR),
który pełnił funkcję urzędnika Urzędu Miasta i przeszedł w dniu obrad na etat
służby państwowej w charakterze statystyka. Po tym oświadczeniu rozwinęła się
dyskusja, w której zarzucono E. Tomiakowi współpracę z Niemcami i złe traktowanie robotników w fabryce Böhma w Andrychowie w czasie okupacji niemieckiej17.
E. Tomiak odparł zarzuty i w efekcie złożył oświadczenie o zrzeknięciu się mandatu członka MRN. W wyniku obrad Delegatem do PRN w Wadowicach został
wybrany W. Walusiak. W skład Prezydium MRN weszli S. Laskowski (SD) jako
przewodniczący, W. Walusiak (PPR) jako zastępca i trzej członkowie, a ZM reprezentowali W. Żywioł (PPR) jako burmistrz, Andrzej Pękala (PPS) jako zastępca
i trzej członkowie18. Ponieważ ówczesny wiceburmistrz J. Pękala został wybrany do
MRN i złożył ślubowanie 1 sierpnia, nierozwiązana została kwestia wyboru nowego
zastępcy burmistrza Andrychowa. Na stanowisko wiceburmistrza przedstawiono
kandydaturę A. Stuglika (bezpartyjny) oraz Andrzeja Pękali (PPS). Ostatecznie
funkcja zastępcy przypadała A. Pękali19.
11 kwietnia 1948 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Zarządów Miejskich
PPS i PPR w lokalu PPS w Andrychowie. Obecnych było dziesięciu członków PPS
oraz sześciu członków PPR. B. Zaręba (PPS) zwrócił uwagę, że ci członkowie PPS
i PPR, którzy dostali się do struktur partii i działają na jej szkodę, powinni zostać
usunięci z jej szeregów. W. Żywioł omówił sprawę zjednoczenia partii oraz ich dążenia do jednego celu, tj. do utrzymania pokoju poprzez zjednoczenie PPS i PPR,
podczas gdy [- -] blok zachodni dąży do rozbicia socjalizmu. Zebrani członkowie
podkreślali podczas zebrania, że PPS i PPR powinny zjednoczyć się i utworzyć jedną
partię. Jednocześnie zwracali uwagę na możliwość podjęcia walki z przeciwnikami
zjednoczenia obu ugrupowań politycznych20.
15 grudnia 1948 r. odbyło się 52. nadzwyczajne posiedzenie MRN w Andrychowie z okazji kongresu zjednoczeniowego PPR i PPS w Warszawie. ZM reprezentowali
m.in. burmistrz W. Żywioł i wiceburmistrz A. Pękala. W uroczystym posiedzeniu
wzięły udział liczne reprezentacje partyjne, związki zawodowe, organizacje społeczne
i gospodarcze oraz dyrekcje zakładów pracy w Andrychowie21. Jeden z radnych miasta, B. Zaręba wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym [- -] odzwierciedlił
Ibidem, k. 87.

17		

Ibidem, k. 92.

18		
19

Ibidem.
APKr/OIV, Komitet Powiatowy PPR w Wadowicach (dalej: KP PPRWad), sygn. 29/2112/10, Protokoły zebrań
KM PPR w Andrychowie i Wadowicach 1947-1948, k. 6.

20		

APBB, ZMA 13, sygn. 13/516, k. 513.

21		
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przebieg walk i trudności, jakie miały dwie bratnie partie do pokonania począwszy
od roku 1945 do zjednoczenia się. Podkreślił on, że droga ta była ciężka, lecz została
stopniowo pokonana. Okres od 1945 r. do zjednoczenia partii podzielił na trzy etapy. Pierwszy etap to okres budowania tzw. demokracji ludowej. Drugi etap to [- -]
okres 4-letni, w którym to czasie potrafiono w dużej mierze zagoić zadane narodowi
polskiemu rany. W trzecim etapie usunięto z PPR i PPS reakcyjnych polityków i realizowano [- -] dążenia do społeczeństwa bezklasowego. B. Zaręba stwierdził, że PZPR
pokona trudności i doprowadzi do [- -] zjednoczenia wszystkich ludzi dobrej woli.
Członkowie MRN żywili nadzieję, iż [- -] Zjednoczona Partia powiedzie naród poprzez postęp, oświatę i kulturę, poprzez twardą pracę robotnika, chłopa i inteligenta do
Polski Socjalistycznej. MRN postanowiła również pracować intensywniej na terenie
Andrychowa i zwiększyć swoje wysiłki w dziedzinie życia gospodarczego i społecznego22. Po odczytaniu rezolucji zebrani skandowali hasła związane z utworzeniem
PZPR, m.in. Witamy Nową Zjednoczoną Partię Polityczną, Niech żyje Polska Ludowa
i jej rząd, Niech żyje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Niech żyje pokój23.
Informacje o liczbie i rodzajach posiedzeń odbytych przez andrychowską MRN
od 1945 r. do 1950 r. zawiera tabela nr 1.
Tabela 1
Zestawienie posiedzeń odbytych przez MRN w Andrychowie od 1 lutego 1945 r. do
25 maja 1950 r.
Rok

Liczba posiedzeń

Uwagi

Suma

1

-

13

2

-

13

2

0

-

15

2

0

-

22

16

3

0

jedno posiedzenie
żałobne

19

5

0

1

-

6

zwyczajnych

nadzwyczajnych

uroczystych

1945

12

0

1946

11

0

1947

13

1948

20

1949
1950

Suma

88

Źródło: opracowanie własne na podstawie: APBB, ZMA 2, sygn. 13/516, k. 1.

Ibidem, k. 514.

22		

Ibidem, k. 515.

23		
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Tabela nr 1 ilustruje zmiany w liczbie odbytych spotkań przez MRN w Andrychowie w latach 1945-1950. Występowały trzy rodzaje posiedzeń: zwyczajne,
nadzwyczajne i uroczyste. Łącznie Miejska Rada Narodowa odbyła 88 posiedzeń.
Najwięcej (77) odbyło się posiedzeń zwyczajnych, a najmniej (4) – posiedzeń uroczystych. Największa liczba posiedzeń przypada na rok 1948 (22) i 1949 (19), a najmniejszą liczbę posiedzeń można zaobserwować w 1950 r. (6). Posiedzenia nadzwyczajne nie miały miejsca w latach: 1945, 1946 i 1950. Natomiast posiedzenia uroczyste
nie odbyły się w latach 1947-1949. W latach 1945-1946 odbyło się po 13 spotkań
w każdym roku. Wynika to z ukształtowania się nowych władz na terenie miasta po
zakończeniu wojny.
Pracownicy umysłowi pracujący w Urzędzie Miasta byli natomiast podzieleni na
sześć kategorii w zależności od płacy, która przysługiwała pracownikowi na danym
stanowisku. Informacje te zostały przedstawione tabeli nr 2.
Tabela 2
Wysokość płac urzędników Urzędu Miasta Andrychów (stan na kwiecień 1945 r.)
Kategoria
I

Płaca
Dodatek wojenny (doliczany
zasadnicza
do płacy zasadniczej)
1000 zł

600 zł

Osoba, której
przysługuje płaca

Liczba osób,
którym
przysługuje
płaca

burmistrz

1

wiceburmistrz
i sekretarz
kierownicy biur
(referenci)

2

II

800 zł

600 zł

III

600 zł

490 zł

IV

400 zł

430 zł

Siły biurowe

22

V

200 zł

370 zł

pomocnicze siły
biurowe

29

VI

100 zł

300 zł

praktykanci biurowi

1

11

Źródło: opracowanie własne na podstawie: APBB, ZMA 13, sygn. 13/516, k. 45.

Najwyższą pensję otrzymywali burmistrz, wiceburmistrz i sekretarz. Pod względem liczebnym największą grupę pracowników umysłowych tworzyły tzw. siły biurowe oraz pomocnicze siły biurowe. W skład tych grup wchodziło łącznie 51 osób.
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3. Walka z organizacjami antykomunistycznymi
i przeciwnikami politycznymi
Utrwalenie nowej, komunistycznej władzy w Andrychowie wiązało się z rozpoczęciem walki z miejscowymi organizacjami antykomunistycznymi, jak również
z przeciwnikami politycznymi. Do działań tych organizacji należało m.in. zastraszanie działaczy partyjnych, nawoływanie do bojkotu nowych władz i przeprowadzonych reform rolnych oraz przenikanie do szeregów wojska i milicji24. Wiosną
1946 r. organizacje prowadziły już jawną działalność. Istniało sześć takich organizacji
na terenie powiatu wadowickiego: grupa „Groma” (300 osób), „Błyskawicy”, „Pruda” (200 osób), „Burzy” (24 osoby), „Pelca” (15 osób) i „Żbika” (18 osób)25. Grupa
„Błyskawicy” działała na terenie powiatu wadowickiego w latach 1945-1946 i była
powiązana z dowódcą podhalańskim, Józefem Kurasiem, ps. Ogień. Dowódcą tej
organizacji był Franciszek Łuczak, ps. Wróbel i liczyła ona ok. 200 osób26. Od 1947 r.
na terenie Andrychowa działała grupa „Wołka”, której powiązania sięgały powiatu
żywieckiego. Organizacje walczące z władzą komunistyczną rabowały mienie publiczne, napadały na działaczy partyjnych, funkcjonariuszy MO, UB i wojska.
Zdaniem komunistów stan bezpieczeństwa w powiecie wadowickim we wrześniu 1946 r. uległ pewnej poprawie, mimo że w południowej i wschodniej części
powiatu działały organizacje walczące z komunistami. Odnotowano 23 rabunki i pobicia oraz dwa morderstwa. W północnej i zachodniej części sytuacja względnie się
ustabilizowała, że [- -] nie licząc szeregu wypadków rabunku i pobicia naszych towarzyszy i często bezpartyjnych. Jedną z przyczyn takiej sytuacji było złe funkcjonowanie
Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Zorganizowanych i uzbrojonych było
67 ludzi, m.in. w Andrychowie. Praca nad organizowaniem ORMO była wadliwa
i z tego powodu utrudniona, ponieważ powiatowa komenda MO była obsadzana
przez osoby związane z PSL27. Po rozwiązaniu Stronnictwa wzrosła działalność grup
antykomunistycznych. Osoby kierujące akcjami i członkowie tych organizacji należeli do SD, PPS i OM TUR28. W kwietniu 1946 r. grupy walczące z władzą komunistyczną zwiększyły swoją działalność na terenie Andrychowa. Liczący ok. 60 ludzi oddział
dokonał napadu na posterunek MO oraz Spółdzielnię29. W połowie września 1945 r.
A. Zwoliński, Miasto Ankwiczów. Z dziejów Andrychowa, Andrychów 1993, s. 122.

24		

APKr/OIV, KP PPRWad, sygn. 29/2112/15, Miesięczne sprawozdania opisowe KP PPR 1945-1948, k. 24.

25		

A. Zwoliński, op. cit., s. 122.

26		

APKr/OIV, KP PPRWad, sygn. 29/2112/15, k. 31.

27		

Ibidem, k. 30.

28		

Ibidem, k. 20.

29		
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aktywność podziemia zmalała, jednak w ostatnich dniach miesiąca akcje nasiliły
się. Prawie każdej nocy zdarzały się napady na członków partii, na bezpartyjnych
polityków i posterunki MO. W skutek tych akcji wielu działaczy zdecydowało się
opuścić partię30. Zdarzały się wypadki, że grupy antykomunistyczne dokonywały
akcji w biały dzień31.
UB i MO nie były w stanie opanować sytuacji, ponieważ realizowały odgórnie
inne rozkazy. Nie otrzymywały żadnej pomocy ze swych komend wojewódzkich.
Znajdująca się w tym czasie w Andrychowie jednostka Wojska Polskiego stłumiła
działalność organizacji antykomunistycznych na tym terenie. Wspólnie z MO do
walki z podziemiem stanęli członkowie ZWM, działacze byłej Komunistycznej Partii
Polski oraz członkowie PPR. W 1946 r. w Andrychowie powołano do życia ORMO,
która rekrutowała się z członków partii i ZWM. Jej pierwszym komendantem został
przewodniczący ZWM, Michał Tomiak. Powołanie ORMO przyczyniło się do rozbicia podziemia. We wrześniu 1946 r. na pięć ośrodków, w których istniały drużyny
ORMO, trzy były w gminie Andrychów. Akcje prowadzone w 1946 r. i w pierwszych
miesiącach 1947 r. przyczyniły się do likwidacji grup walczących przeciwko komunistom. Grupę „Mściciela” rozbito w Choczni. Działającą na terenie Roczyn organizację „Kozłowskiego” rozbito, a jej przywódcę postrzelono. W 1947 r. 37 członków
grupy „Kozłowskiego” zasiadło na ławie oskarżonych32.
Utrwalenie władzy przez komunistów oznaczało walkę z przeciwnikami politycznymi, również na terenie miasta. Andrychowska placówka AK nie ujawniła się po
zakończeniu wojny. Tylko jeden z członków zgłosił swą przynależność. Ludwik Then,
zarządca lasów okręgu Porąbka-Rzyki, członek placówki AK, który współpracował
z Tadeuszem Wolfem, został aresztowany po wojnie i postawiony przed sądem wojskowym w Krakowie. Dzięki zeznaniom wielu świadków i podpisanej przez mieszkańców Porąbki petycji został zwolniony33. Po powrocie do Polski w styczniu 1945 r.,
pochodzący z Zagórnika Józef Herzog, legionista Piłsudskiego, żołnierz w wojnie
polsko-bolszewickiej, major kampanii wrześniowej, a potem jeniec niemiecki, został
aresztowany, ale udało mu się uciec. Ukrywał się w Krakowie, a później w Sosnowcu.
W październiku 1945 r. wytropiło go UB. Po śledztwie i torturach został skazany za
rzekomą współpracę z wywiadem amerykańskim na dziewięć lat więzienia. Został
zwolniony na mocy amnestii i po pięciu latach wrócił do Krakowa. Odnowił kontakty
Ibidem, k. 7.

30		

Ibidem, k. 10.

31		

M. Kulczykowski, op. cit., s. 111-112.

32		

M. Biel-Pająkowa, W wichrze chwały odpłyniesz… , „Nowiny Andrychowskie” 1992, nr 4, s. 4.

33		
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ze swymi znajomymi z Legionów. Wykorzystując swe znajomości, nawiązał kontakt
z władzami RP na uchodźctwie i Instytutem Józefa Piłsudskiego w Londynie34.
Ofiarą prześladowań komunistycznych był także Adam Wietrzny, burmistrz
Andrychowa w latach 1934-1939. W 1940 r. aresztowało go Gestapo i został przewieziony do Bielska, gdzie po pewnym czasie zwolniono go w wyniku interwencji andrychowskiego kierownika Urzędu Pracy (niem. Arbeitsamt) i na podstawie
przedłożonej opinii lekarskiej. Pracował następnie na stanowisku księgowego w fabryce papieru w Czańcu. Po wyzwoleniu został aresztowany przez funkcjonariuszy
NKWD, ale przywrócono mu wolność w zamian za złoty zegarek, który dostarczyła
jego rodzina. Na polecenie miejscowych władz zajął się uruchomieniem zakładów
papierniczych w Czańcu i Wadowicach. W 1950 r. aresztowało go UB i w krakowskim
więzieniu spędził osiem miesięcy. Podczas rozprawy sądowej został uniewinniony,
zrehabilitowany i zwolniony. Podjął pracę w andrychowskim Banku Spółdzielczym,
gdzie doczekał emerytury35.
Represje polityczne zaczęły obejmować także duchownych. Przykładem takiej
osoby był ks. Józef Sanak. W 1942 r. przybył do Andrychowa. W parafii św. Macieja
w Andrychowie objął funkcję wikarego, którą pełnił do zakończenia II wojny światowej. W czasie okupacji współpracował z Andrzejem Harapem, dowódcą oddziału AK
na terenie Andrychowa. W swoim mieszkaniu ksiądz przechowywał broń partyzantów. W 1945 r. ks. Sanak rozpoczął pracę jako katecheta w andrychowskich szkołach36.
23 października 1950 r. został aresztowany, a 5 maja 1951 r. skazany przez Sąd Rejonowy
w Katowicach na osiem lat więzienia za szpiegostwo i usiłowanie obalenia ustroju w Polsce. Postawiono mu zarzut, że wyspowiadał znanego z konspiracji Mariana Sordyla,
który w tym czasie ukrywał się przed władzami komunistycznymi. Oskarżono go także
o antysocjalistyczne wypowiedzi podczas lekcji religii z młodzieżą. 20 października
1955 r. ks. Sanaka zwolniono z więzienia, zawieszając pozostałe lata odbywania kary37.

4. Referendum ludowe w 1946 r.
13 maja 1946 r. naczelnik Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Józef Lis przesłał do Starosty Powiatu w Wadowicach w okólnik Ministra Administracji Publicznej i Ministra Ziem Odzyskanych. Dotyczył on
P. Boroń, Na stos rzuciliśmy swój życia los… , „Nowiny Andrychowskie” 1991, nr 12, s. 1, 5.

34		

M. Biel-Pająkowa, W dwudziestą rocznicę śmierci Adama Wietrznego, „Nowiny Andrychowskie” 1993, nr 1, s. 10.

35		

I. Żmija, Z archiwum x proboszcza, „Nowiny Andrychowskie” 2008, nr 3, s. 6.

36		
37

Ibidem, s. 7.
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czynności władz administracji ogólnej i samorządu w związku z przeprowadzeniem
głosowania ludowego oraz natychmiastowego przystąpienia do przewidzianych
w okólniku czynności38. Zamówione w andrychowskiej drukarni w maju druki na
spisy wyborcze zostały dostarczone wszystkim urzędnikom gminnym. Wyjątkiem
była gmina Zawoja, ponieważ nikt nie zgłosił się po ich odbiór. 27 maja zamówiono
w drukarni obwieszczenia o podziale powiatu wadowickiego na obwody do głosowania, które zostały rozpowszechnione 31 maja39. Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska
i Zator zostały poinformowane przez Starostwo Powiatu Wadowickiego o rozporządzeniu Ministerstwa Administracji Publicznej. Zarządziło ono niezwłocznie odwołanie planowanych na 30 czerwca imprez sportowych, widowisk, zabaw itp. Wydano również zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 29 i 30 czerwca.
Obwieszczenie Ministerstwa Administracji Publicznej należało rozkleić w miastach
najpóźniej do 28 czerwca 1946 r.40
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wadowicach ogłosiło, że 30 czerwca
na terenie powiatu wadowickiego odbędzie się referendum ludowe, które będzie
trwać od godziny 9.00 do 21.00. W związku z głosowaniem powiat wadowicki został podzielony na 73 obwody do głosowania. Mieszkańcy powiatu głosowali w lokalach obwodowej komisji, a każdy obywatel oddawał głos w obwodzie, w którym
posiadał miejsce zamieszkania41. Andrychów został podzielony na dwa obwody.
Przewodniczącym obwodu nr 4 został W. Żywioł, a jego zastępcą A. Prus (PPS).
J. Pękala (PPR) pełniący funkcję przewodniczącego oraz jego zastępca S. Laskowski
(SD) zasiedli w komisji obwodu nr 5. W każdym z obwodów powołano czterech
członków Komisji oraz czterech zastępców42. Starosta Powiatu Wadowickiego oddelegował do komisji obwodowej nr 4 Mieczysława Górkiewicza (PPS), pełniącego
funkcję członka komisji, oraz Stefana Klimalę, zastępcę Górkiewicza. Do komisji
obwodowej nr 5 oddelegowano Józefa Olejowskiego (PPS) i jego zastępcę, Władysława Puchałę (PPS)43. Obwód nr 4 znajdował się w budynku ZM przy Rynku
i mogli w nim głosować mieszkańcy budynków od nr 1 do nr 300 włącznie. Andrychowianie zamieszkujący domy od nr 301 do nr 727 brali udział w referendum
ludowym w obwodzie nr 5, którego siedziba mieściła się w budynku Sądu GrodzAPBB, SW 56, sygn. 13/364, k. 21.

38		

Ibidem, k. 369.

39		

Ibidem, k. 47.

40		

Ibidem, k. 195.

41		

Ibidem, k. 135.

42		

Ibidem, k. 235.

43		
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kiego przy ul. Krakowskiej44. W obwodzie nr 4 uprawnionych do głosowania było
1.407 mieszkańców, natomiast w obwodzie nr 5 – 155545. W komisji obwodowej
nr 4 liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania, którzy zostali dopisani na
dodatkowe listy, wynosiła 30 osób. Natomiast w komisji obwodowej nr 5 do listy
dopisano 8 osób, a 2 skreślono z list głównych46.
21 czerwca Sztab Grupy Operacyjnej w powiecie wadowickim opracował rozkaz dla dowódców podgrup przy obwodach w powiecie i szkic dla każdej podgrupy
z zaznaczeniem punktów obwodowych. Dowódcom grup zostały przydzielone oddziały MO i członkowie różnych organizacji cywilno-państwowych, którzy z nimi
współpracowali. Szefem Sztabu Grupy Operacyjnej został por. Jędruszczak, a dowódcą Grupy Operacyjnej – kpt. Szarlat47. Dowódcą grupy miasta Andrychów nr
3 został por. Stanisław Palac, który otrzymał podgrupy: Targanice, Rzyki, Ponikiew
i Wieprz. Do dyspozycji dowódcy podgrupy Andrychów przydzielono jeden samochód osobowy, a resztę środków transportu należało zmobilizować i zorganizować
na miejscu. Po całkowitym zakończeniu głosowania dowódca podgrupy Andrychów musiał zorganizować transport urn, z którymi udał się do Wadowic48. 2 lipca
Zarząd Gminny w Andrychowie przedłożył Starostwu Powiatowemu w Wadowicach rachunki za wydatki związane z przeprowadzeniem referendum. Całkowity
koszt wyniósł 10.950 zł, na który złożyły się następujące rachunki: za koszty ogólne
z gminy (3.730 zł), za druki z Wydziału Powiatowego (1.270 zł) i za wykonanie
siedmiu urn (5.950 zł)49. 1 lipca 1946 r. Starosta Powiatu Wadowickiego przesłał
sprawozdanie z przebiegu referendum ludowego do Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Przez cały okres prac przygotowawczych
działała akcja propagandowa, która przejawiała się m.in. w kolportowaniu ulotek,
rozklejaniu plakatów i organizowaniu wieców przez poszczególne partie polityczne.
Frekwencja mieszkańców powiatu w referendum ludowym wynosiła 90%, a [- -]
obywatele z godnością przystąpili do tak ważnego aktu. Po zakończeniu głosowania
urny z głosami z Obwodowych Komisji Głosowania Ludowego zostały przewiezione pod ochroną wojska do budynku Starostwa Powiatowego w Wadowicach.
Tutaj dokonano obliczeń głosów, które zostały już o godzinie 1:30 dostarczone50.
Ibidem, k. 201.
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Ibidem, k. 309.
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Ibidem, k. 313.
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Ibidem, k. 49.
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Ibidem, k. 53.
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Ibidem, k. 579.
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Ibidem, k. 567.
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5. Konsekwencje II wojny światowej i rejestracja
szkód wojennych
Po zakończeniu II wojny światowej zarządy miejskie i wiejskie powiatu wadowickiego i województwa krakowskiego przystąpiły do spisu szkód wojennych. Rejestracji podlegały szkody wojenne spowodowane przez wojska i władze niemieckie,
jak i przez inne wojska. Poszkodowani mieli obowiązek podawać straty we własnym
interesie, legitymować się dowodem tożsamości i przyprowadzić co najmniej dwóch
świadków w celu dostarczenia władzom zaświadczeń, orzeczeń, rachunków i innych
dowodów w związku z ustaleniem rozmiaru strat. Rejestracji podlegały wszelkie
szkody niematerialne (osobowe), materialne (rzeczowe) i inne (np. pretensje zgłaszane przez mieszkańców). Za szkodę uznawano także przedmioty oddane w ramach
kontyngentu. Wszelkie straty szacowano według cen obowiązujących 31 sierpnia
1939 r. i wyłącznie podane w złotych51. Akcja rejestracji szkód wojennych miała charakter społeczny i ogólnopaństwowy oraz nie stanowiła jakiegokolwiek źródła dochodowego. Poszkodowany pokrywał jedynie koszt nakładu formularzy opisowych
i innych druków związanych z tą akcją w wysokości 4 zł. Rejestracji podlegały jedynie
szkody indywidualne, tj. szkody osób fizycznych i prawnych52. Nie można było wprowadzać żadnych zmian w formularzu rejestracyjnym, a wypełnione kwestionariusze
należało zwracać partiami do Starostwa Powiatowego, nie czekając na zakończenie
całej akcji spisowej. Zarządy miejskie i wiejskie prowadziły u siebie dziennik wniosków, do których wprowadzano wszystkie wypełnione ankiety. Poświadczenie przyjęcia wniosku w sprawie rejestracji szkód wojennych wystawiały zarządy miejskie53.
23 października 1945 r. burmistrz W. Żywioł przesłał wykaz szkód wojennych
w Andrychowie do Powiatowego Komitetu Odbudowy działającego przy Starostwie Powiatowym w Wadowicach. Straty zostały oszacowane na kwotę w wysokości 12.979.740 zł54. 21 listopada 1945 r. w związku z rozporządzeniem Urzędu
Województwa Krakowskiego zarządzono definitywne zakończenie prac związanych
z rejestracją szkód wojennych. Do 28 listopada należało zakończyć wszelkie prace
i rozpocząć przyjmowanie od stron kwestionariuszy szkód wojennych. 30 listopada
strony musiały przedłożyć wszystkie zebrane kwestionariusze Starostwu Powiato-

APBB, ZMA 27, sygn. 13/516, Akta dotyczące szkód wojennych – regulamin dla miast i wsi dotyczących szkód
wojennych, zestawienie domów zniszczonych w czasie działań wojennych, k. 31.
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Ibidem, k. 32.
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Ibidem, k. 33.
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Ibidem, k. 57.
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wemu, przedstawiając jednocześnie ogólną liczbę wypełnionych i przedłożonych
ankiet oraz ogólną sumę szkód w pieniądzach. Zgłaszających po tym terminie swe
szkody należało skierować najpóźniej do 10 grudnia do referatu Szkód Wojennych
w Starostwie Powiatowym55.
Dane dotyczące zniszczonych domów w 1945 r. zostały przedstawione w tabeli nr 3.
Tabela 3
Zestawienie liczby domów zniszczonych w wyniku działań wojennych z uwzględnieniem procentowego stopnia zniszczenia budynku (stan na 1945 r.)
Stopień zniszczenia
budynku w %

10 – 30

30 – 60

Nazwa ulicy

Liczba domów

Beskidzka
Bobrowskiego
Floriańska
Garncarska
Grunwaldzka
Kościuszki
Krakowska
Pańska Góra
Pod Olszyny
Rynek
Szewska
Targowa
Tkacka
Traugutta
Zarzecze
Aleja Zdrowia
Żwirki i Wigury
Bobrowskiego
Kościuszki
Krakowska
Pańska Góra
Szewska
Tkacka

12
10
3
8
2
2
22
4
10
8
1
2
1
1
1
6
2
2
1
6
1
1
1

Suma

95

12

Ibidem, k. 13.
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Krakowska
Pańska Góra
Garncarska
Krakowska
Pańska Góra
Szewska

60 – 90

100

1
1
1
5
1
1

2

8

Suma

117

Źródło: opracowanie własne na podstawie: APBB, ZMA 2, sygn. 13/516, Zestawienie posiedzeń MRN
w Andrychowie, k. 53-54.

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli nr 3 można stwierdzić, że
w wyniku działań wojennych zostało zniszczonych w sumie 117 domów, które
znajdowały się przy różnych ulicach w mieście. Najwięcej zniszczonych domów
(34) zlokalizowanych było przy ulicy Krakowskiej. Przy opracowaniu tabeli zostały uwzględnione cztery stopnie procentowego zniszczenia budynku, tzn. I°:
10 – 30%, II°: 30 – 60%, III°: 60 – 90% i IV°: 100%. Najwięcej, bo 95 domów, uległo
nieznacznemu zniszczeniu (10 – 30%), natomiast najmniejsza liczba domów (2)
została zniszczona w przedziale od 60% do 90%. Domy przy ulicy Krakowskiej
i Pańska Góra zostały objęte wszystkimi stopniami zniszczenia. Spośród wymienionych ulic, najmniej ucierpiały domy, które były zlokalizowane przy ulicach
Traugutta i Zarzecze – zostały objęte wyłącznie I° zniszczenia (po jednym domu
przy każdej z ulic).
Dane o liczbie mieszkańców Andrychowa w lutym 1945 r. zostały przedstawione
w tabeli nr 4.
Tabela 4
Liczba mieszkańców miasta Andrychów (stan na 25 lutego 1945 r.)
Wiek
Płeć

od 1 roku życia
do 18 lat

od 18 lat
do 50 lat

50 lat i więcej

Suma

Mężczyźni

946

1038

299

2283

Kobiety

886

1380

508

2774

Suma

1832

2418

807

5057

Źródło: opracowanie własne na podstawie: APBB, SW 29, sygn. 13/364, Sprawy podziału terytorialnego
– ilościowe zestawienie i terytorialne rozmieszczenie ludności pow. wadowickiego; wykazy gm.
wiejskich i miejskich pow. wadowickiego, wykazy władz i urzędów oraz podległych im przedsiębiorstw, k. 81-83.
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Jak pokazuje tabela nr 4 liczba mieszkańców w dniu 25 lutego 1945 r. wynosiła
5057 osób, z czego kobiety stanowiły ok. 54,85% wszystkich mieszkańców, natomiast mężczyźni 45,14%. Największą grupę wiekową reprezentowały osoby mające
od 18 do 50 lat. W porównaniu do dwóch pozostałych grup wiekowych (od 1 roku
życia do 18 lat oraz od 50 lat i powyżej), najwięcej było w tej grupie kobiet (1380).
Najmniejszą grupę wiekową tworzyły osoby mające od 50 lat i więcej.

6. Polityka socjalna władz Andrychowa
7 lutego 1945 r. odbyło się posiedzenie ZM, podczas którego S. Dudzik i W. Buda
przedstawili sprawy mieszkań, sklepów i warsztatów w mieście. Postanowiono, że
sprawy kupców i rzemieślników będą rozpatrzone na osobnym posiedzeniu Zarządu. Dom Feliksa przy Rynku 7 postanowiono przeznaczyć na stałe mieszkanie
dla burmistrza56. W. Buda zreferował sytuację związaną z magazynami i obiektami
przemysłowymi. Na posiedzeniu poruszono także problemy socjalne, m.in. rozdział
mleka dla biedniejszych mieszkańców oraz utworzenie Komitetu Kooperatywnego,
w którego sprawie należało się najpierw porozumieć z władzami w Wadowicach.
Sekcji przewodniczącego miejskiego tartaku „Las” w Andrychowie postanowiono
tymczasowo przydzielić i oddać pod opiekę ładownię drzewa przeznaczoną Zarządowi Lasów Rzyki. A. Stuglik poruszył na zebraniu sprawę uruchomienia szkoły
w Andrychowie57.
W 1946 r. została wybrana Miejska Komisja Opieki Społecznej, w skład której
weszli Ludwik Borgosz jako przewodniczący, Aleksander Babiński jako zastępca
i trzej członkowie. Komisja współpracowała z opiekunem społecznym, Stanisławem Maziarzem przy udzielaniu zapomóg i zaopatrzeń dla repatriantów, jeńców,
ofiar wojny i miejscowych podopiecznych, jak również pomagała w prowadzeniu
kuchni. Po śmierci S. Maziarza opiekunem społecznym został wybrany przez MRN
A. Babiński. Funkcję tę sprawował w latach 1946-1948, lecz [- -] z powodu braku
czasu [- -] zrezygnował. Na jego stanowisko wybrano A. Warchałę, który zrezygnował 9 kwietnia 1949 r. Zastąpił go Stanisław Kurzyniec, który sprawował tę
funkcję do swej śmierci – do 10 maja 1950 r. MRN w Andrychowie na posiedzeniu
25 maja 1950 r. podjęła decyzję, aby wybrać M. Pudło na stanowisko opiekuna społecznego. Gminny Komitet Opieki Społecznej (dalej: GKOS) prowadził od 1946 r.
Ibidem, k. 5.
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Ibidem, k. 6.
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do 15 marca 1950 r. kuchnię powszechną, która wydawała codziennie ok. 5.055
bezpłatnych obiadów. Przeciętna wartość takiego obiadu wynosiła od 30 do 45 zł.
Na mocy odgórnego polecenia wydanego z powodu braku odpowiedniej liczby
podopiecznych w Andrychowie (tj. 100 osób) postanowiono zlikwidować kuchnię.
W porozumieniu z Prezydium MRN Komitet Caritas wydawał talony na suchy
prowiant dla 67 osób. Cena jednej paczki wynosiła 606,50 zł. Składała się z następujących produktów: 1 kg cukru, 4 kg chleba żytniego, 1 kg kaszy jęczmiennej
i 50 dag margaryny.
GKOS w Andrychowie działał od 1 czerwca 1945 r. do 27 maja 1949 r. Prowadził agendy opieki społecznej i kuchnię dzięki pomocy dotacyjnej z rządu, gminy
i składek członkowskich. Działalność Komitetu była kilka razy w roku kontrolowana przez organy Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego i ZM. Natomiast na posiedzeniach, które Komitet odbywał każdego miesiąca, był stale obecny
burmistrz lub wyznaczony przez niego pracownik miejski. Kontrole wykazywały
pełne uznanie i poparcie dla pracy Komitetu, a poza formalnymi usterkami nie
stwierdzały poważniejszych błędów lub niedociągnięć w jego działalności.
Od 28 maja 1949 r. agendy Komitetu przejął referent opieki społecznej ZM,
który bezinteresownie wykonywał tę pracę. Również Komitet Opieki Społecznej
przejął od 1 marca 1950 r. na podstawie odgórnego polecenia prowadzenie agend
byłego Caritas. Wciąż jednak terenową opieką objęci byli podopieczni z Andrychowa, chociaż poprzednio Caritas działał na terenie całej parafii Andrychów (również
w Roczynach, Targanicach i Sułkowicach). Dom Starców nadal funkcjonował, lecz
brakowało w nim nowych sienników i pościeli, które należało nabyć. Ośmiu podopiecznych, którzy zamieszkiwali Dom Starców utrzymywany przez Prezydium
MRN, otrzymywało miesięczną zapomogę w wysokości 1.000 zł. Gmina pokrywała
z budżetu administracyjnego koszty związane z opałem, oświetleniem i utrzymaniem dwóch lokali. Podopieczni otrzymywali w zależności od odgórnego przydziału część ubrań, bielizny i obuwie. Rozdzielano komisyjne pieniądze dla najbardziej
potrzebujących. Na Wielkanoc i Boże Narodzenie przekazywano podopiecznym
specjalne paczki58.
Przeprowadzone kontrole w zakładach pracy, urzędach, instytucjach, spółdzielniach i organizacjach społecznych przez Miejską Komisję Kontroli Społecznej przy
MRN w Andrychowie (od 1946 r. do 1950 r.) przedstawia tabela nr 5.

APBB, ZMA 6, sygn. 13/516, Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Opieki Społecznej za okres 19461950, k. 1.
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Tabela 5
Zestawienie liczby przeprowadzonych kontroli w zakładach pracy, urzędach, instytucjach, spółdzielniach i organizacjach społecznych przez Miejską Komisję Kontroli
Społecznej przy MRN w Andrychowie w latach 1946-1950.
Rok

Liczba przeprowadzonych kontroli

1946

2

1947

4

1948

4

1949

18

1950

18

Suma

46

Źródło: opracowanie własne na podstawie: APBB, ZMA 12, sygn. 13/516, Sprawozdanie z działalności
Miejskiej Komisji Kontroli Społecznej za okres 1946-1950, k. 1-2.

Na podstawie tabeli nr 5 można zaobserwować wzrost liczby przeprowadzonych
kontroli przez Miejską Komisję Kontroli Społecznej od 1946 do 1950, a w latach
1949 – 1950 ich intensyfikację. Mogło to przypuszczalnie wynikać ze wzmożonego
rozwoju gospodarczego Andrychowa pod koniec lat 40.
Począwszy od 1950 r. rozpoczęto budowę nowych budynków mieszkalnych
i obiektów socjalnych. W tym roku oddano do użytku pierwsze bloki mieszkalne na
osiedlu „Starowiejska I”59. W latach 1946-1950 działała przy ZM w Andrychowie Komisja Drogowa, której przewodniczącym był inż. Wacław Zarugiewicz. Jej członkami
byli natomiast A. Pękala, J. Sordyl, S. Byrski i Stanisław Mikołajko. Głównym zadaniem Komisji było wykonywanie robót drogowych, m.in. naprawianie nawierzchni,
układanie krawężników i płyt betonowych60.
12 marca 1947 r. MRN podjęła uchwałę o powołaniu do życia Miejskiego Komitetu Radiofonizacji Kraju w Andrychowie (dalej: MKRK). W jego skład weszli
Michał Pudło jako przewodniczący, Maria Zawiła jako sekretarz, Alfred Warchał jako
skarbnik oraz pięciu członków61. 25 maja 1948 r. odbyło się w biurze ZM posiedzenie
organizacyjne Komitetu. Wśród obecnych byli m.in. W. Żywioł i M. Pudło. Rozpoczęto dyskusję na temat radiofonizacji miasta. W trakcie posiedzenia dokonano
wyboru uzupełniającego do MKRK, w skład którego weszli M. Pudło jako przewod59

M. Kulczykowski, op. cit., s. 117.

60

APBB, ZMA 11, sygn. 13/516, Sprawozdanie z działalności Komisji Drogowej za okres 1946-1950, k. 1.

61

APBB, ZMA 24, sygn. 13/516, Akta dotyczące radiofonizacji miasta – protokół z posiedzenia Miejskiego Komitetu Radiofonizacji Kraju, zarządzenia i korespondencja w sprawie uaktywnienia ich działalności, k. 6.
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niczący, Władysław Ryłko jako zastępca, M. Zawiła jako sekretarz oraz A. Warchał
jako skarbnik. Na posiedzenie przybył także przebywający w Andrychowie delegat
Polskiego Radia, który zaznajomił obecnych o pracach, jakie należało przedsięwziąć,
aby zradiofonizować miasto. Obecni na posiedzeniu zwrócili się do niego z prośbą
o dostarczenie afiszy i reklam oraz list osób, które zdeklarowały się na odbiornik.
Delegat oświadczył zebranym, że postara się umieścić głośnik publiczny na Rynku
w Andrychowie62. 8 lutego 1949 r. M. Pudło skierował pismo do Wydziału Technicznego Polskiego Radia w Krakowie w celu instalacji radiowęzła w Andrychowie.
Zwrócił się z prośbą o wysłanie delegata w celu zawarcia umowy i rozpoczęcia budowy linii radiowych. Do pisma przyłączyła się WSW, która [- -] prosiła o przychylne
załatwienie radiofonizacji mieszkań swoich pracowników63. 16 lutego 1949 r. naczelnik
Wydziału Technicznego Polskiego Radia w Krakowie, Wacław Baranowski skierował
pismo do M. Pudło, w którym zakomunikował, że Andrychów został objęty planem
rozbudowy radiofonii na rok 1949. Wydział Techniczny miał przystąpić do radiofonizacji miasta i gminy po sporządzeniu szczegółowych planów linii radiofonicznych
i otrzymaniu materiałów budowlanych64.
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej skierowało 22 kwietnia 1949 r.
pismo, aby powołać do życia Komisję Społecznej Radiofonizacji Kraju w tych miejscowościach, w których nie prowadziły jeszcze działalności. Ze względów politycznych, kulturowych i społecznych do najważniejszych działań takiej Komisji należało upowszechnienie w jak najszerszej mierze korzystania z audycji radiowych.
Komitet Radiofonizacji popularyzował korzystanie z radia, ale przedkładał także
Wydziałowi Technicznemu Polskiego Radia opracowane wnioski w celu rozbudowy
sieci radiofonicznej. Zbierane przez Komitet datki przekazywano na zakup sprzętu
radiowego dla szkół i świetlic65. 11 czerwca 1949 r. odbyło się posiedzenie MKRK
w Andrychowie w celu omówienia realizacji radiofonizacji w mieście. Udział
w nim wzięli przedstawiciel Polskiego Radia Eugeniusz Ertel, burmistrz W. Żywioł,
przedstawiciele PZPR Andrzej Oboza i Roman Szmalenberg oraz przewodniczący
MKRK M. Pudło. Według E. Ertela i M. Pudło Polskie Radio przystąpiło do prac
wstępnych, żeby zradiofonizować osiedle robotnicze w Andrychowie. W wyniku
porozumienia z PZPR MKRK w Andrychowie uzyskała lokal, w którym mieściła
się niegdyś siedziba andrychowskiej PPS. Dwa lokale w budynku przeznaczono
Ibidem, k. 2.
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na urządzenia stacyjne i biuro, a jedno na mieszkanie dla konserwatora. Prace
związane z radiofonizacją miasta zostały rozpoczęte 13 lipca 1949 r. Władze andrychowskie zwróciły się również z prośbą do Polskiego Radia w Krakowie o udzielenie
kredytu na zradiofonizowanie miasta66.

7. Problemy powojennego szkolnictwa
w Andrychowie i próby ich przezwyciężenia
W latach 40. swoją działalność rozpoczęła Komisja Oświaty, która została
utworzona na podstawie instrukcji o utworzeniu Rad Narodowych. Funkcję przewodniczących pełnili kolejno R. Opałko, J. Pękala, Jan Niemiec, Irena Karmowska
i S. Byrski. Poszczególni członkowie Komisji zmieniali się w ciągu okresu sprawozdawczego zależnie od ich wyboru przez MRN. Od 1 stycznia 1946 r. do 22 czerwca
1950 r. odbyło się łącznie 20 posiedzeń, niezależnie od dwóch doraźnych posiedzeń,
które były poświęcone uzupełnieniu i naprawie zniszczonego sprzętu szkolnego oraz
jednego posiedzenia w sprawie zorganizowania Tygodnia Oświaty. Brak protokołów
z poszczególnych posiedzeń Komisji Oświatowej od momentu jej powstania w 1946 r.
do listopada 1949 r. utrudniał sporządzenie sprawozdania za cały okres jej działalności. Sprawozdanie zostało wykonane na podstawie trzech sprawozdań z działalności
Komisji Oświatowej sporządzonych przez R. Opałkę, J. Pękalę i J. Niemca67.
Komisja Oświatowa przy MRN w Andrychowie w myśl założeń i celów przez
cały okres swego istnienia realizowała potrzeby miejscowego szkolnictwa i dbała
równocześnie o potrzeby kulturalne miasta. Jej praca polegała na egzekwowaniu
obowiązku szkolnego, na kontrolowaniu wykonania budżetów rocznych miejscowego
szkolnictwa, na opiece nad zaniedbywanymi dziećmi, na braniu czynnego udziału
w pracach Obywatelskiego Komitetu Budowy Szkoły Powszechnej w Andrychowie,
na opiece nad Miejską Biblioteką Publiczną oraz na realizowaniu wszelkich prac zleconych przez MRN i władze nadrzędne. Pod koniec 1949 r. i w pierwszym kwartale
roku następnego Komisja kładła główny nacisk na akcję zwalczania analfabetyzmu.
Wszystkie miejscowe kursy dla analfabetów (w liczbie pięciu) były otoczone troskliwą opieką ze strony Komisji, w tym jeden kurs przy ZM został zorganizowany przez
Komisję. Poza kontaktem ze słuchaczami i ich kierownikami Komisja przeprowadzała
kontrole kursów dla analfabetów, jak również brała udział w egzaminach końcowych.
Ibidem, k. 1.
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Komisja Oświatowa w miarę swych możliwości starała się zawsze wypełniać
powierzone jej zadania, co nie wyklucza braków i niedociągnięć, które można było
zaobserwować w poszczególnych okresach jej pracy. Te braki i niedociągnięcia nie
zawsze wynikały jednak z jej winy68. Do głównych niedociągnięć w pracy Komisji,
które utrudniały pełne wykonanie zadań i objęcia całej realizacji zagadnień oświatowych, należały:
Ciągła zmiana przewodniczących, co nie pozwoliło im na rozwinięcie własnej
inicjatywy i realizację własnych założeń i wniosków, a także przeszkadzało w ciągłości pracy.
Brak kancelarii, przez co nie sporządzano protokołów i sprawozdań, a tym
samym utrudniało to nowym przewodniczącym zorientowanie się w dotychczasowych pracach Komisji i w planowaniu prac w przyszłości.
Brak regularnych, comiesięcznych zebrań, co powodowało brak systematyczności w pracy koniecznej do realizacji zadań.
Brak ścisłej współpracy Prezydium MRN z Komisją Oświatową, co uwidaczniało się w załatwieniu przez Prezydium szeregu spraw bez porozumienia się z Komisją. Brak współpracy powodował, że przewodniczący nie zawsze miał pełny
obraz prac oświatowych MRN69.
Przed rozpoczęciem II wojny światowej w mieście działały dwie szkoły podstawowe, które swoją działalność wznowiły już 9 kwietnia 1945 r. Pracownicy Szkoły
Podstawowej nr 1 napotkali trudności przy organizowaniu zajęć szkolnych, ponieważ w szkole brakowało podstawowego sprzętu i pomocy naukowych70. Sale
lekcyjne były skromnie wyposażone. Szkoła cierpiała na brak sali gimnastycznej,
zatem uczniowie musieli wykonywać ćwiczenia na boisku sportowym. W zimie
korzystali natomiast ze stoków Pańskiej Góry71. Do męskiej szkoły zapisało się
584 uczniów, których zorganizowano w 14 oddziałach. Do pracy w szkole zgłosili
się prawie wszyscy nauczyciele, którzy pracowali w niej przed wojną. Ich liczba
wynosiła 12 osób72. Pierwszym kierownikiem szkoły został Józef Nowakowski,
który pełnił tę funkcję do stycznia 1949 r. Jego następcą (od 20 stycznia 1949 r.)
został J. Niemiec, który kierował szkołą do końca roku szkolnego 1948/1949. W latach 1949-1951 funkcję kierownika powierzono T. Wolfowi73. Wyniki nauczania
Ibidem, k. 2.
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sprawdzali nauczyciele w oparciu o czterostopniową skalę oceniania (niedostateczny, dostateczny, dobry i bardzo dobry). Program nauczania obejmował natomiast
następujące przedmioty: religię, język polski, język niemiecki, matematykę, fizykę,
chemię, biologię, geografię, muzykę, plastykę, historię oraz naukę o Polsce i świecie
współczesnym. Szkoła była zlokalizowana w budynku Urzędu Miasta. W głównym
budynku przeznaczono sale dla starszych roczników i dyrekcji. Sale lekcyjne, które
znajdowały się w tylnej części gmachu, były przeznaczone dla uczniów z klas I-IV74.
Uczniowie szkoły męskiej uczyli się w godzinach popołudniowych w budynku
szkoły żeńskiej. Sytuacja lokalowa szkoły męskiej w 1946 r. uległa znacznej poprawie, ponieważ uczniów z klas I-IV przeniesiono do czterech sal w oficynie Urzędu
Miasta, natomiast z klas V-VII na drugie piętro Urzędu; zajmowano cztery sale
oraz pomieszczenia przeznaczone na sekretariat. Bibliotekę odtworzono dzięki
pomocy Apolinarego Wietrznego, który przekazał szkole dwie szafy i 200 książek.
Pragnąc zrealizować przedwojenne plany budowy szkoły bliźniaczej, powołano do życia Komitet Budowy Szkoły Męskiej w Andrychowie, który zebrał od
miejscowej społeczności datki. Kopanie fundamentów rozpoczęto w 1946 r., a kamień węgielny uroczyście wmurowano 25 maja 1947 r. Budynek oddano do użytku
2 października 1949 r. Szkoła męska nie została jednak do niego przeniesiona,
ponieważ zajęła go szkoła średnia. Podstawowa Szkoła Męska pozostała natomiast
w budynku Urzędu Miasta75. Szkoła była 7-klasowa od roku szkolnego 1945/1946
do roku szkolnego 1965/1966. Rok szkolny podzielony był na trzy okresy i taki stan
obowiązywał do 1948 r. W ramach ideologicznej indoktrynacji uczniów urządzano
uroczystości szkolne i akademie z okazji 1 maja, wybuchu rewolucji październikowej, bitwy pod Lenino czy wyzwolenia Andrychowa przez Armię Czerwoną.
Organizowano też spotkania z przedstawicielami wojska, milicji i przemysłu76.
W kwietniu 1945 r. powrócili uczniowie i przedwojenna kadra nauczycielska do obecnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej. Stanowisko kierownika objęła w 1945 r. Wiktoria Dalewska. Problemem okazały się stacjonujące
w budynku szkoły wojska radzieckie, które uniemożliwiały naukę od stycznia do
kwietnia 1945 r. Dopiero 9 kwietnia 1945 r. rozpoczęto naukę. Udało się przezwyciężyć problem, aby odmalować i uporządkować sale lekcyjne. W 1948 r. naprawiono i przebudowano chodnik przed wejściem i odmalowano okna. W 1950 r.
przeprowadzono remont dachu, który został dostosowany do dachu szkoły bliź74
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niaczej. Położono nowy parkiet w sali gimnastycznej. W 1945 r. wprowadzono tzw.
komplety, które przewidywały, że w okresie jednego roku szkolnego przerabiano
materiał przeznaczony na okres dwóch lat. W klasach szóstych wprowadzono naukę
języka angielskiego. W 1948 r. pierwszy raz w kronice pojawił się termin szkoła nr 1
i szkoła nr 2. Patronką żeńskiej szkoły została św. Jadwiga77.

8. Próby utworzenia 11-letniej szkoły
ogólnokształcącej w Andrychowie
Plany budowy szkoły średniej w Andrychowie zostały przedstawione już
w 1939 r. przez burmistrza Adama Wietrznego. Wybuch wojny pokrzyżował jednak
te zamiary. Po zakończeniu działań wojennych, 30 sierpnia 1945 r. odbyło się założycielskie posiedzenie koła obywatelskiego pod przewodnictwem Kaliksta Koniora
w sprawie utworzenia prywatnego gimnazjum. W tym celu postanowiono wysłać
delegację do Kuratorium w Krakowie. 9 września 1945 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Piotra
Skargi w Andrychowie78. Pierwszym dyrektorem szkoły została Otylia Szczerska,
absolwentka filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, która pełniła tę
funkcję od 1 września do 1 października 1945 r.79 Rok szkolny rozpoczęto 10 września 1945 r. Ówczesna liczba uczniów wynosiła 72 osoby. Po rezygnacji Szczerskiej
Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie zatwierdziło na stanowisko dyrektora
Bronisława Scheffnera80. Pochodził ze Lwowa i poza posiadanymi kwalifikacjami do
nauczania biologii uczył także geografii, fizyki i matematyki81. 17 kwietnia 1946 r.
koło rodzicielskie otrzymało decyzję Kuratorium, na mocy której został uregulowany status prawny szkoły. 1 września 1947 r. Kuratorium w Krakowie zatwierdziło
na stanowisku dyrektora Edwarda Türschmidta82. W latach 1933-1939 pełnił on
funkcję dyrektora Podgórskiego Gimnazjum im. Tadeusz Kościuszki w Krakowie
i posiadał uprawnienia do nauczania języka polskiego i łacińskiego. E. Türschmidt
był dyrektorem szkoły do 31 sierpnia 1948 r., kiedy stanowisko po nim objęła
77
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I. Karmowska. Pochodziła z Krakowa i była absolwentką filologii klasycznej na
Uniwersytecie Jagiellońskim83.
Ważnym wydarzeniem w okresie tworzenia szkoły była próba utworzenia 11-letniej szkoły ogólnokształcącej. W 1945 r. Komitet Rodzicielski założył Prywatne Koedukacyjne Liceum i Gimnazjum, którym jednocześnie zarządzał. Była to pierwsza
i jedyna wówczas szkoła średnia na terenie miasta, które liczyło w 1945 r. 6.000
mieszkańców. Szkoła została ulokowana w budynku ZM. Z każdym następnym rokiem szkolnym skupiała coraz większą liczbę młodzieży miejscowej i zamiejscowej.
W roku szkolnym 1948/1949 stan liczebny wynosił 123 uczniów i uczennic. Szkoła czerpała swoje dochody z wysokich opłat nałożonych na rodziców, które były
konieczne do zaspokojenia bieżących potrzeb placówki. Na posiedzeniu 22 marca
1949 r. MRN postanowiła jednomyślnie zwrócić się z prośbą do Ministerstwa Oświaty w sprawie założenia na terenie Andrychowa 11-letniej szkoły ogólnokształcącej.
23 marca przewodniczący MRN, Mieczysław Gaik skierował za pośrednictwem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie list w tej kwestii do Ministerstwa Oświaty
w Warszawie. Aby poprzeć swoją prośbę, MRN przedstawiła różne motywy, które
[- -] członków Rady utwierdzały w przekonaniu, że założenie 11-letniej szkoły było
jedynym słusznym wyjściem ze sytuacji, w której znalazła się miejscowa średnia szkoła
ogólnokształcąca. Ministerstwu przedstawiono obecny stan, w jakim znajdowało się
ówczesne szkolnictwo w mieście84.
W sprawie warunków lokalowych MRN oddała 11-letniej szkole ogólnokształcącej do dyspozycji nowocześnie urządzony budynek, w którym mieściła się
ówczesna 7-klasowa szkoła podstawowa. Był on wyposażony w 20 sal szkolnych,
gabinety pomocnicze, toalety, jadalnię, natryski, salę gimnastyczną oraz korytarze i hole. Plan budynku przewidywał jeszcze dobudowę trzech nowych sal lekcyjnych, zatem ich ogólna liczba miała wynosić 23. Budynek stał w najpiękniejszej i najzdrowszej dzielnicy miasta na obszernej parceli, uzbrojonej, posiadającej
15.800 m² powierzchni. [- -] szkoła ta stanowiła jeden z najpiękniejszych budynków
szkolnych w Polsce. MRN zdawała sobie sprawę, że w momencie założenia 11-letniej szkoły ogólnokształcącej budynek stanie się własnością państwa. Rada chciała
zapewnić uczniom bezpłatny dostęp do nauki oraz pomóc ich rodzicom85. W liście
do Ministerstwa Oświaty MRN poruszyła sprawę warunków gospodarczych i so83
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cjalnych miasta, które miały przekonać Ministerstwo o słuszności założenia szkoły.
W kwestii gospodarki Andrychów został objęty Planem 6-letnim, który przewidywał,
że liczba mieszkańców w jej końcowej fazie wzrośnie z 6.000 do 24.000 mieszkańców.
Na terenie miasta zlokalizowano wiele obiektów przemysłowych, np. AZPB, WSW,
przedsiębiorstwa prywatne i państwowe. Zatrudniały one wówczas łącznie 5.000
pracowników zamieszkujących teren Andrychowa. W 90% do 7-letniej szkoły podstawowej, jak i do Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum uczęszczała młodzież
z rodzin robotniczych i chłopskich. Z miesięcznej taksy, która wynosiła 1.700 zł,
zarządy fabryk pokrywały 200 zł, a pozostałą różnicę musieli wpłacić rodzice tych
uczniów. W skutek podwyższenia uposażeń nauczycielstwa szkolnictwa prywatnego
przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i podwyżki taksy do kwoty 2.000 zł, rodzice
musieliby płacić miesięcznie 1.800 zł za każde dziecko. Przy większej liczbie dzieci,
które kształcili rodzice, stanowiłoby to dla nich poważny problem finansowy86.
MRN uważała za swój obowiązek, aby upomnieć się w Ministerstwie Oświaty
o nieobciążanie robotników i chłopów wygórowanymi opłatami szkolnymi, które
były sprzeczne z zasadą bezpłatnego nauczania. Rada uważała również, że młodzież
Andrychowa zasługiwała na kształcenie się w 11-letniej szkole ogólnokształcącej,
która powinna zostać założona w mieście. W ten sposób młodzież z rodzin robotniczo-chłopskich otrzymałaby pomoc edukacyjną. Rada w swoim liście poruszyła
także kwestię ideologiczną, ponieważ reprezentowała [- -] miejscowe społeczeństwo
o olbrzymiej przewadze klasy robotniczej [- -] i uważała, że wyłącznie 11-letni szkoła
ogólnokształcąca mogła zlikwidować [- -] elitarną funkcję dotychczasowej szkoły
średniej i stać się ośrodkiem nauczania dla najbardziej wartościowej młodzieży szerokich mas ludowych. Założenie szkoły było jednym z elementów rozwoju kulturalnego Andrychowa oraz stwarzało okazję do [- -] likwidacji oświatowego upośledzenia
polskich mas ludowych. Rada była przekonana, że najlepszym rozwiązaniem byłoby
połączenie 7-letniej szkoły podstawowej i Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum
i Liceum w jednolitą 11-letnią szkołę ogólnokształcącą o dwóch stopniach: podstawowym i licealnym. MRN podkreślała, że będzie pomagać rozwojowi szkoły w miarę swoich możliwości materialnych. Zobowiązała się do kontroli prac nauczycieli
i uczniów według [- -] myśli politycznych i ekonomicznych potrzeb Polski Ludowej87.
Utworzenie nowej 11-letniej szkoły ogólnokształcącej wiązało się także z wyposażeniem budynku szkolnego w odpowiedni sprzęt szkolny, który został ujęty
w tabeli nr 6.
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Tabela 6
Spis sprzętów szkolnych przeznaczonych przez ZM wraz z budynkiem szkolnych dla
szkoły ogólnokształcącej stopni podstawowego i licealnego w Andrychowie (stan na
23 listopada 1949 r.)
Nazwa sprzętu szkolnego
stolik do pisania na maszynie
biurko
szafa
wieszadło
katedra
stopień pod katedrę
tablica ze stojakiem
stolik uczniowski
taboret
ławka
Suma

Liczba sprzętu szkolnego
1
2
4
4
7
7
8
15
40
171
259

Źródło: opracowanie własne na podstawie: APBB, ZMA 5, sygn. 13/516, k. 51.

23 marca 1949 r. Prezydium MRN skierowało pismo do redaktora naczelnego
„Dziennika Polskiego” w Krakowie. Jako załącznik do tego listu zostało dołączone pismo do Ministerstwa Oświaty w Warszawie. Rada zwróciła się z prośbą, aby redakcja
opracowała artykuł w dzienniku, który będzie dotyczyć próby zorganizowania 11-letniej szkoły ogólnokształcącej w Andrychowie88. Powołując się na list MRN z marca
1949 r., rady zakładowe i związki zawodowe andrychowskich fabryk, m.in. AZPB,
WSW, Andrychowskiej Fabryki Maszyn i tartaku, skierowały również pismo do Ministerstwa Oświaty. Było ono datowane na 25 czerwca 1949 r. Zwrócono się w nim
z prośbą o utworzeniu na terenie Andrychowa 11-letniej szkoły ogólnokształcącej
lub upaństwowienie Prywatnego Gimnazjum Ogólnokształcącego. Jako argument
podano szybką rozbudowę przemysłową miasta od wiosny 1949 r. Rady zakładowe
poruszały w piśmie sprawę rosnącej liczby rodzin robotniczych, których [- -] dzieci
pragnąc się kształcić zmuszone są dojeżdżać do szkół państwowych w innych miejscowościach, względnie opłacać drogie czesne w zakładzie prywatnym89.
7 lipca 1949 r. I. Karmowska udała się w delegacji do Ministerstwa Oświaty
w Warszawie. Jednakże z powodu nieobecności zastępcy Ministra Oświaty, Henryka
Ibidem, k. 17.
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Jabłońskiego została przyjęta przez Dyrektora Departamentu Oświaty, Grabowskiego. Karmowska oznajmiła mu, że sprawa 11-letniej szkoły ogólnokształcącej została
wstrzymana przez kuratorium w Krakowie z powodu braku etatów. W odpowiedzi kuratorium oświadczyło, że Ministerstwo Oświaty na mocy wydanego dekretu
o utworzeniu szkoły przydzieli konieczne etaty z rezerw ministerialnych. Tę sprawę
omówiła I. Karmowska szczegółowo z wizytatorem Ministerstwa Oświaty, Zbierskim,
który polecił, aby zwrócić się do kuratorium z prośbą o przydzielenie potrzebnych
etatów. Dyrektor powróciła do Andrychowa 9 lipca 1949 r.90 7 sierpnia 1949 r. Kurator Okręgu Szkolnego Krakowskiego, Wincenty Danek skierował pismo do dyrekcji
Miejskiej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego w Andrychowie. Przypominał
on dyrekcji o obowiązku ogłoszenia i prowadzenia wpisów do wszystkich klas stopnia
licealnego w nowo tworzonej szkole państwowej91.
Jesienią 1949 r. Prezydium MRN w Andrychowie zawiadomiło dyrekcję Szkoły
Ogólnokształcącej stopnia podstawowego i licealnego, że sprawa budynku dla szkoły
11-letniej została przez Ministerstwo Oświaty skierowana do Rady Państwa w celu
jej ostatecznego załatwienia92. 21 września odbyło się posiedzenie MRN w sprawie
oddania budynku nowej szkoły i całego majątku przy budynku nr 137 w Andrychowie. Uczestnicy wyrażali obawy i zastrzeżenia, że gmach mógł być ewentualnie
oddany na inne cele szkolne (liceum innego typu) i miasto mogłoby znaleźć się
w sytuacji wymagającej budowy nowego budynku szkolnego dla szkoły podstawowej, co dla mieszkańców było niemożliwe z powodu braku środków finansowych93.
23 listopada odbyło się nadzwyczajne posiedzenie MRN w Andrychowie w celu
przekazania budynku szkolnego wybudowanego po 1945 r. na własność Skarbu Państwa (Ministerstwa Oświaty) na pomieszczenia 11-letniej Szkoły Ogólnokształcącej
stopnia podstawowego i licealnego. Uczestnicy zebrania wyrażali różne zastrzeżenia
w tej sprawie i zwrócili się z prośbą o jej wyjaśnienie do przewodniczącego MRN,
J. Niemca i jego zastępcy, M. Gaika. Po udzieleniu wyczerpujących wyjaśnień MRN
postanowiła przekazać budynek na rzecz Skarbu Państwa94. Postanowiła jednocześnie oddać urządzenia, które były własnością ZM w Andrychowie, a w chwili przekazania budynku w używanie przez szkołę 11-letnią95. 19 grudnia 1949 r. odbyło się
posiedzenie w sprawie przekazania przez MRN na własność Skarbu Państwa (MiniIbidem, k. 34.
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Spalone przez wycofujących się z Andrychowa Niemców hale tkalni w fabryce Braci
Czeczowiczka (późniejsze Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego),
fot. Alojzy Stuglik. Zbiory AP w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej.

Zabudowania Państwowych Zakładów Metalurgicznych w Andrychowie (PZM, a po licznych
przekształceniach WSW Andoria S.A., obecnie Andoria Gwarant), fot. Alojzy Stuglik.
Zbiory AP w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej.
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Pracownicy PZM w roku 1947. Zdjęcie wykonane na pożegnanie dyrektora Romana
Karatnickiego, fot. Alojzy Stuglik. Zbiory AP w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej.

Biurowiec Andrychowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego.
Zbiory J. Budy.

84

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

sterstwa Oświaty) budynku wraz z parcelą oraz inwentarza w związku z utworzeniem
Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego w Andrychowie. Wśród
obecnych byli burmistrz miasta, W. Pasternak, przewodniczący MRN, J. Niemiec,
naczelnik Wydziału Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego w Krakowie, J. Lasowski oraz dyrektor Szkoły Ogólnokształcącej w Andrychowie K. Foryś96.

Podsumowanie
Analizując materiały dotyczące życia politycznego w Andrychowie po 1945 r.,
można stwierdzić, że komórki andrychowskiej PPR funkcjonowały już w 1944 r.,
a okazją do wyjścia z podziemia było wkroczenie wojsk radzieckich i wyparcie Niemców z miasta. Na politykę władz Andrychowa wpływ miała ówczesna sytuacja polityczna. W Andrychowie przeprowadzono w 1946 r. referendum ludowe. Na początku
1948 r. dwie najważniejsze partie polityczne w Andrychowie, tj. PPR i PPS dążyły do
zjednoczenia, a każda z nich przedstawiała różne argumenty w kwestii połączenia obu
partii. Władze andrychowskie prowadziły również walkę z podziemiem, które nie
pogodziło się z faktem przejęcia władzy przez komunistów. Z czasem represje zaczęły
obejmować mieszkańców miasta. W życiu społecznym władze komunistyczne wykazywały się przychylnością wobec niektórych dążeń społeczeństwa. W 1948 r. udało się
przeprowadzić radiofonizację miasta. Rok później MRN zabiegała w Ministerstwie
Oświaty o utworzenie szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego i licealnego.
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Summary
It was a long way, yet the hardships were gradually overcome. The political
and social history of Andrychów in the years 1945-1950.
The topic of this article is Andrychów’s history after World War II. The time-frame includes the events from 1945 (the city’s liberation by the Red Army and the
creation of the communist system in Andrychów) to 1950 (the beginnings of the
Six-Year Plan). The purpose of the article is to present the postwar history of Andrychów regarding the city’s political and social history over the examined period.
The article was divided into two parts.
In the first part – Political life – I presented the politcal situation in the city after
its liberation in January 1945. The Polish Worker’s Party (Polska Partia Robotnicza,
PPR) was active in 1944 in Andrychów. Thanks to the fact that the German army
was driven out of Andrychów by the Red Army, the Polish Worker’s Party could
begin its activity. The political situation had an influence over the politics of the Andrychów’s authorities. In 1946 was hold a referendum „Three Time Yes referendum”
in Andrychów. At the beginning of the year 1948, the most important parties in the
city – the Polish Socialist Party (Polska Partia Socjalistyczna, PPS) and the PPR strived for unification. Andrychów’s authorities were fighting with the anti-communist
resistance. The inhabitants, however, were also affected by the repressions.
In the second part – Social life – I described the most important social problems of Andrychów’s inhabitants after the war. As the social life is concerned, the
communist authorities were well-disposed towards certain pursuits of Andrychów’s
inhabitants. In 1948, a radio network was installed in the city. In 1949, the authorities
tried to establish a seondary school.
Key words: Andrychów, political history, social history, 1945-1950
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Zakład Historii Powszechnej Wydziału FilozoficznoHistoryczniego Kijowskiego Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki

Internowani żołnierze
Armii URL w Wadowicach
(pierwsza połowa 1921 r.): szczegóły pobytu
i stosunki z polskim dowództwem obozu
(w świetle źródeł ukraińskich)1
Warunki, w jakich przebywali internowani żołnierze ukraińscy w obozie w Wadowicach, do dziś nie są dostatecznie zbadane, chociaż zagadnienie to podejmowało
już wielu naukowców2. Analizowana była również specyfika czasopism obozowych
wydawanych w Wadowicach – materiały te nadal stanowią ważne źródło dla odtworzenia warunków życia i działalności internowanych żołnierzy w obozach w Polsce3.
Ostatnio do zbadania specyfiki funkcjonowania tego obozu istotnie przyczynił się
polski historyk Wiktor Węglewicz4. Jednakże zebrane informacje nie były na tyle
ścisłe, by odtworzyć całościowo sytuację w obozie w 1921 r.
Wymowny obraz życia codziennego ukraińskich żołnierzy w Wadowicach ukazują wspomnienia napisane przez byłych internowanych – dowódcę 1-go Łubniańskiego Pułku Konnego im. Maksyma Zalizniaka ze składu Samodzielnej Dywizji
Konnej Armii URL ppłk. Adriana Maruszczenko-Bohdanowskiego5 i bunczużniego
Walentina Simiancewa, którzy brali aktywny udział w obozowym życiu kultural1

Artykuł został przygotowany przy wsparciu Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, który
zainicjował w 2014 r. coroczną nagrodę im. Iwana Wyhowskiego (pod patronatem honorowym Prezydenta
Polski), która jest wręczana decyzją Kapituły w składzie delegatów z 25 wyższych uczelni Polski.

2

Zob. Z. Karpus, Jeńcy і іnternowanі rosyjscy і ukraіńscy na terenіe Polskі w latach 1918-1924, Toruń 1997; І. Срібняк, Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії (1921-1924 рр.),
Київ-Філядельфія 1997 (http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19901); М.І.Павленко, Українські військовополонені й нтерновані у таборах Польщі, Чехословаччини та Румунії: ставлення влади і умови перебування
(1919-1924 рр.), Київ 1999; О.Колянчук, Українська військова еміґрація у Польщі 1920-1939 рр., Львів 2000.

3

E. Wiszka, Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce, 1920-1939, Toruń 2001.

4

W. Węglewicz, Zarys dziejów obozu dla jeńców w Wadowicach w latach 1918-1921 „Wadoviana. Przegląd
historyczno-kulturalny”, 2016, nr 18, s. 163-178.

5

А. Марущенко-Богдановський, Матеріали до історії 1-го кінного Лубенського імені запорожзького полковника Максима Залізняка полку, „За державність”, Варшава б.р., зб.9, с. 206-225.
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no-oświatowym6. Jednakże ich oceny wymagają skonfrontowania z informacjami
zaczerpniętymi z archiwów, dokumentów zebranych w Centralnym Państwowym
Archiwum Organów Władzy i Administracji Ukrainy.
***
Koncentracja ukraińskich żołnierzy w wadowickim obozie zaczęła się po przekroczeniu przez Armię URL rzeki Zbrucz (przyszłej granicy polsko-sowieckiej).
Wedle stanu z dnia 22 grudnia 1920 r. w obozie przebywały 3144 osoby7. Po miesiącu
liczba internowanych zwiększyła się i 20 stycznia 1921 r. w Wadowicach przebywało
3821 żołnierzy. Oprócz tego do obozu miały być przewiezione jeszcze 1004 osoby,
natomiast wywieźć miano 1984 ludzi (w sumie obóz był przygotowany do przyjęcia
blisko pięciu tysięcy osób)8. Byli to żołnierze 1 Zaporoskiej Dywizji Strzeleckiej (po
ich redyslokacji z obozu w Pikulicach) i Samodzielnej Dywizji Konnej. Okres ich pobytu w obozie był tymczasowy i na początku wiosny żołnierze ci byli przemieszczeni do innego rejonu, gdzie niemal w pełnym składzie uczestniczyli
w robotach rolnych. Oprócz tego w Wadowicach
przez pewien czas przebywali junacy Kamienieckiej Pieszej Szkoły Junackiej (Strzelecka Junacka
Szkoła) oraz kilka samodzielnych oddziałów Armii URL. Do 20 czerwca 1921 r. grupa żołnierzy
internowanych w Wadowicach była pod dowództwem gen.-chor. Iwana Omelanowycza-Pawłenki
(równocześnie dowodzącego Samodzielną Dywizją
Konną). Później na to stanowisko został wyznaczony dowódca 1 Zaporoskiej Dywizji Strzeleckiej
gen.-chor. Andrij Wowk9.
Początki internowania w Wadowicach były dla
ukraińskich żołnierzy ciężką próbą wytrwałości.
Dowódca 1 Zaporoskiej Dywizji
Zgodnie z informacjami zebranymi przez służbę
Strzeleckiej gen.-chor. Andrij Wowk
sanitarną Armii URL w sprawie warunków panu(1920 r.).
6

В.Сім’янцев, У Польщі за дротами (Роки 1920-1923), „Визвольний шлях”, Лондон 1968, кн.6, с. 754-755.

7

Z. Karpus, Jeńcy і іnternowanі rosyjscy і ukraińscy na terenie Polski w latach 1918-1924, Toruń 1997, s.141.

8

Українська революція. Документи 1919-1921 / Ред. Т.Гунчак, Нью-Йорк 1984, c. 427.

9

Centralne Państwowe Archiwum Wyższych Organów Władzy i Administracji Ukrainy (Сentralnyj Derżavnyj
Archiw Wyszczych Orhaniv Włady ta Upravlinnja Ukrajiny, dalej – CDAWOW), fond 1075, оpys 2, sprawa 491,
arkusz 57.
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jących w obozie zimą 1921 r., 13 lutego tegoż roku zastępca ministra zdrowia URL
informował, że internowanym często wydaje się zepsute mięso i chleb, który był
[- -] pokryty pleśnią i gorzki, od którego chorują ludzie na brzuch. Internowani często
przeziębiali się w wyniku przeciągów i chłodu oraz cierpieli na inne choroby. Stan
sanitarny baraków był całkowicie niezadowalający, wszędzie była wilgoć i brud10.
Z powodu braku ukraińskiego szpitala w Wadowicach chorych więźniów obsługiwała polska przychodnia medyczna, natomiast leki dla internowanych wydawano
tylko te, które zostały w oddziałach, ale było ich coraz mniej. Powstanie szpitala
obozowego nie było możliwe ze względu na brak odpowiedniego pomieszczenia
i materiałów do jego organizacji. Żołnierze cierpieli z powodu braku bielizny i mydła, do tego obozowa łaźnia nie mogła obsłużyć takiej ilości więźniów. Sam obóz
był [- -] otoczony głęboką i brudną fosą będącą źródłem różnorakich schorzeń [wraz]
z nastaniem ciepłej pogody11.
W związku z tymi warunkami dowódca dywizji (w dokumentach nie wykazano
której – aut.) i większość oficerów mieszkało w mieście – szeregowcy przez dłuższy
czas przebywali [- -] bez doglądu i zajmowali się nie tym co potrzeba. Przez niedbalstwo ukraińskiego dowództwa życie kulturalne oraz polityczne było bardzo złe, a brak
u dowódców internowanych oddziałów zdolności porozumienia się doprowadził do
tego, że wszystkie kwestie sporne rozstrzygał polski komendant obozu, co negatywnie
wpłynęło na autorytet ukraińskiej władzy wojskowej12.
Wspomniany ppłk Adrian Maruszczenko-Bohdanowski zaznaczył, że wygląd
obozu w pobliżu miasta Wadowice, gdzie przybył podporządkowany mu 1 Łubniański Pułk Kawalerii im. Maksyma Zalizniaka, wywarł na żołnierzach ponure wrażenie.
Przed naszymi oczyma – wspominał – stało 25 – 30 czarnych, smutnych jak trumny
baraków stojących na przestrzeni dwóch dziesięcin. Cała przestrzeń była otoczona
kolczastym drutem z wieżyczkami dla wartowników. Wkrótce okazało się też, że warunki internowania były ciężkie: Wszystkie baraki były z desek, na wpół ciemne, wiatr
wiał w nich jak chciał. Sam obóz leżał w kotlinie po północnej stronie miasta. Pogoda
zmieniała się tu kilka razy dziennie z powodu bliskości gór. Spanie w barakach było
niewygodne także ze względu na fakt, iż [- -] wydano wszystkim mieszkańcom obozu
papierowe materace, w których słoma była tak starta przez naszych „poprzedników”,
że żadna maszyna nie mogłaby jej tak drobno posiekać13.
10

CDAWOW, f.2562, оp.1, spr. 32, аrk. 110-110 (na odwrocie, dalej – n.o.).

11

CDAWOW, f.2562, оp.1, spr. 32, аrk. 110 n.o.-111.

12

CDAWOW, f.2562, оp. 1, spr. 32, аrk. 111.

13

А. Марущенко-Богдановський, Матеріали до історії 1-го кінного, с. 216.
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Niezadowalające było też jedzenie – [- -] kozakom
na początku dawano koninę, ale interwencja w Warszawie przymusiła administrację obozową, by wydawano
wołowe mięso14. Dopiero pod koniec dziewięciomiesięcznego przebywania w wadowickim obozie [- -]
jedzenie zrobiło się znacznie lepsze [- -], ale to dlatego,
że ukraińska administracja obozu wzięła na siebie kontrolę nad jego przygotowaniem. I chociaż Maruszczenko-Bohdanowski uważał, że ciężkie warunki obozowe
w żadnym wypadku nie wpłynęły na morale internowanego wojska i wszystkie oddziały internowanych w Wadowicach wojsk URL zachowały swoją administracyjno-organizacyjną całość15, zabezpieczając, na ile to było
Dowódca Samodzielnej
możliwe w obozowych warunkach, znośne życie dla
Dywizji Konnej
gen.-chor.
więźniów, to faktycznie sytuacja nie była zbyt optyIwan Omelanowycz-Pawłenko.
mistyczna.
Jeszcze w maju 1921 r. dowódca Samodzielnej Dywizji Konnej gen. Iwan Omelanowycz-Pawłenko wysłał raport do ministra spraw wojskowych URL gen. M. Bezruczki, w którym zwracał uwagę na trudne warunki, w jakich przebywa powierzona
mu dywizja w wadowickim obozie. Osobno powiadamiał, że internowani [- -] pozbawieni są podstawowego wymogu ludzkiej natury – swobody ruchów [- -], bo prawo do
przepustek mają tylko żołnierze mający rodziny i oficerowie sztabowi, a [- -] nie zawsze
zadowalające pożywienie, kompletny brak pieniędzy [- -] prowadził do dezercji (w tym
oficerów), chociaż jeszcze w kwietniu tego zjawiska w ogóle w obozie nie było. Naczelnik dywizji przypuszczał, że dalsze [- -] przebywanie w obozie w tych warunkach co teraz
[- -] doprowadzi do rozwoju demoralizacji i rozkładu oddziałów, szczególnie kawalerzystów, elementu bardziej śmiałego i skłonnego do zdobycia lepszych warunków życia
siłami własnymi16.
W tej sytuacji uważał on za jedyne wyjście [- -] wyprowadzenie dywizji za druty
w sposób wcielenia jej w pełnym składzie do służby [- -] dla ochrony granic, lasów itp.
To [- -] postawiłoby ludzi w normalnych warunkach życia, zapobiegło demoralizacji
oddziałów, dałoby możliwość szkolenia wojskowego i w ogóle zjednoczyłoby dywizję
oraz zachowałoby ją do czasu, kiedy będzie mogła znów rozpocząć walkę. Taki sposób
14
15
16
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Ibidem, с. 217.
Ibidem, с. 217.
CDAWOW, f.1075, оp. 2, spr. 479, аrk. 196.
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rozwiązania problemu, jak sądził dowódca dywizji, nie zadałby [- -] żadnej szkody
naszej sprawie, na odwrót [dałby] wielką korzyść17.
Raport dowódcy dywizji poparty był kilkoma decyzjami walnych zebrań oficerów mających podobne propozycje. Obecni na nich narzekali przykładowo na małą
ilość przepustek z obozu dla żołnierzy ich oddziałów, również oficerowie (a także
kozacy) całymi miesiącami nie mieli możliwości choćby krótkoterminowego wyjścia
poza jego granice: efektem była dezorganizacja wojska przez [- -] niedożywienie, niedostatek ubioru, pieniędzy i wolności18. Uczestnicy zebrań oficerów pułków zwracali
uwagę na nie całkiem normalne warunki życia w obozie, szczególnie niedostateczną dostępność umywalni (10 kranów w jednym pomieszczeniu na 4.000 osób). Za
całkowicie niedopuszczalny uważali oficerowie zakaz nauczania w obozie, co powodowało „upadek ducha i dezorganizację”, zaburzenia i dezercje. Oficerowie także
skarżyli się na zakaz wychodzenia na plac apelowy po godzinie czwartej po południu,
co zmuszało internowanych [- -] do oddychania ciężkim powietrzem kuchni i toalet
[- -]. Niepotrzebny według nich był również zakaz „swobodnego ruchu” w obozie
po godzinie 2119.
O niezadowalającym stanie moralnym części oficerów ukraińskich w Wadowicach informował dowódca Kamienieckiej Junackiej Szkoły Piechoty M. Szapował,
wedle jego spostrzeżeń w obozie [- -] cała masa ukraińskich oficerów przebywa w bezczynności, śpi do południa, a jeśli kiedykolwiek, gdzieś coś robi to proforma i z nudy
– i więcej nic20. Taka ocena jest zresztą spowodowana tym, że Szapował w tym czasie
poszukiwał (nie zawsze ze skutkiem pozytywnym) nauczycieli dla prowadzonej przez
siebie szkoły, lecz to nie pozwala zakwestionować jego stwierdzenia.
Taka sytuacja w obozie została potwierdzona również w raporcie (nr 1569
z 7 czerwca 1921 r.) gen.-chor. Andrija Wowka skierowanym na ręce ministra spraw
wojskowych rządu URL, w którym informuje o stanie 1 Zaporoskiej Dywizji Strzeleckiej. W tym raporcie Wowk zaznaczył m.in. że przejmując dowodzenie tej dywizji [- -] znalazł [tam] pełny rozkład, porzucenie wojskowej działalności i całkowitą
demoralizację. Przyczyny tego stanu widział w osobliwościach tworzenia dywizji
(oddolnie, z inicjatywy mas i bez określonego systemu, wedle tradycji dawnej kozaczyzny), wyraźnych tendencji [- -] atamańszczyzny i demagogii, politykierstwa osób
nieuświadomionych w sprawach państwa, narodu i polityki21. Najbardziej szkodziła
17

CDAWOW, f.1075, оp. 2, spr. 479, аrk. 196 n.o.

18

CDAWOW, f.1075, оp. 2, spr. 479, аrk. 198, 200.

19

CDAWOW, f.1075, оp. 2, spr. 479, аrk. 206-206 n.o.

20

CDAWOW, f.2292, оp. 2, spr. 58, аrk. 113.

21

CDAWOW, f.1075, оp. 2, spr. 479, аrk. 110.
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dyscyplinie w dywizji zaporoskiej, według generała Wowka [- -] nieobecność oficerów i dowódców, którzy siłą swojego moralnego wpływu, swoim
doświadczeniem reprezentowaliby wojskowy autorytet, górowaliby poziomem ponad ogółem i byliby
przodownikami wojskowej etyki oraz idei naszego
wyzwolenia22.
Odnowienia i reorganizacji potrzebowała
zdaniem Wowka również praca kulturalno-oświatowa w dywizji, która powinna się stać
ideowym przewodnikiem wojska. Co prawda,
rozwinięcie takiej działalności z uwagi na całkowity brak środków wydawało się bardzo problePieczęć Oddziału
kulturalno-oświatowego
matyczne, choć nader konieczne. Nie zważając
1 Dywizji Zaporoskiej.
na wszystkie wyliczone przez niego negatywne
strony życia w dywizji, był on przekonany, że jej skład osobowy [- -] stanowi nadzwyczajnie rzadki materiał bojowy, wzmocniony przez czteroletnią walkę. Gdyby udało się
[- -] zaspokoić minimum jego duchowych i materialnych potrzeb [- -], można byłoby
mieć nadzieję, że nastrój „Zaporożców” znacznie poprawiłby się, a stan fizyczny
zostałby uzdrowiony23.
25 czerwca 1921 r. w swoim kolejnym raporcie (nr 16/t[ajny]) adresowanym
do ministerstwa spraw wojskowych i Głównego Atamana Wojsk URL Andrij Wowk
powiadamiał o pogorszeniu warunków przebywania internowanych żołnierzy do
szczególnie ciężkiego stanu, który dodatkowo skomplikowało [- -] anormalne, nieprzychylne oraz nieżyczliwe traktowanie [- -] przez obozową komendanturę, co bardzo
negatywnie wpływało na moralny stan wojska, a czasem wiodło nawet do rozpaczy.
Wszystkie próby porozumienia z polskimi władzami obozu zgodnie za słowami
Wowka [- -] nie dały żadnych realnych rezultatów – formalnie wszystko jest dobrze,
w rzeczywistości zaś źle. Na potwierdzenie tego dowódca grupy internowanych Wojsk
URL przywoływał cały szereg przypadków, zwłaszcza pogorszenie się wyżywienia
(tylko w dniach 14-21 czerwca tegoż roku internowani nie otrzymali 5.056 kg ziemniaków i 173 kg cukru), ponadto [- -] zepsute produkty, jakie są wydawane, często
nie są zamieniane na dobre [- -]; również wówczas internowanym była wydawana
niewystarczająca ilość mydła (160 kg), co pozwoliło na zapewnienie minimalnych
22

CDAWOW, f.1075, оp. 2, spr. 479, аrk. 110.

23

CDAWOW, f.1075, оp. 2, spr. 479, аrk. 111.
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potrzeb tylko niewielkiej części z nich. Nawet taka, zdawałoby się, prosta prośba
generała Wowka, jak wydanie słomy do napełnienia materaców, nie była rozpatrzona
pozytywnie przez komendanturę obozu24.
Po przeglądzie sanitarnym obozu w Wadowicach przeprowadzonym 21 maja
1921 r. przez komisję na czele z ukraińskim szefem sanitarnym zostało sporządzone
sprawozdanie. Określono w nim co należy rozwiązać lub polepszyć. Na uwagi w tej
sprawie [- -] dowództwo obozu odpowiedziało w sposób całkowicie niewłaściwy, jawnie
wrogi – obraźliwy dla nas Ukraińców jako narodu. Polskie władze zabroniły także
śpiewania internowanym Ukraińcom podczas wychodzenia na ćwiczenia wojskowe
poza obozem – przy czym za powód podano nierobienie tego przez polskie oddziały.
Jednak żołnierze polskiego 12 Pułku Piechoty codziennie przechodzili przez miasto
śpiewając, co świadczyło o podwójnych standardach, jakie stosował dowódca obozu
przy traktowaniu Ukraińców.
Samo traktowanie internowanych przez polskich oficerów czasami było wręcz
niedopuszczalne. Przykładowo, trafiały się przypadki umyślnego obrażania ukraińskich oficerów, a jednego z nich (ze składu Samodzielnej Dywizji Konnej) zraniono
za odmowę wykonywania nieodpowiedniego rozkazu. Wskutek obrazy ukraińska
siostra miłosierdzia otruła się (w dokumencie nie podano na czym polegała ta obraza
– aut.). 23 czerwca 1921 r. żołnierze komendantury [- -] bili ukraińskich kozaków,
przymuszali [ich] do czyszczenia dołów kloacznych polskich oddziałów. Wszystkie
te wypadki niemożliwego traktowania dawały generałowi Wowkowi podstawy, by
uważać je za systematyczne, z kolei polska komendantura nie uważała za konieczne
reagować na żadne z uwag dowódcy grupy wojsk Armii URL, a [- -] na ukraińskiego
oficera i kozaka patrzyli jak na bydło, hajdamakę i bandytę25.
Sytuacja w Wadowicach zwróciła pilną uwagę Głównego Atamana Wojsk URL
Symona Petlury, który 28 kwietnia 1921 r. swoją rezolucją na raport A. Wowka zobowiązał szefa ukraińskiej komisji wojskowo-sanitarnej gen. Wiktora Zelinskiego do
[- -] dołożenia wszelkich starań dla usunięcia tych problemów [- -], całkiem słusznie
uważając za niedopuszczalne, by [- -] p[olskie] władze obozowe tak odnosiły się do
naszych ludzi. Takim działaniom należy zapobiec26.
Ze względu na przedstawione warunki pobytu nie może dziwić fakt, że cześć internowanych samowolnie opuściła obóz, zasilając szeregi dezerterów. Tylko na przełomie kwietnia i maja 1921 r. z obozu zdezerterowało 35 oficerów oraz 115 kozaków
24

CDAWOW, f.1075, оp. 2, spr. 479, аrk. 306.

25

CDAWOW, f. 1075, оp. 2, spr. 479, аrk. 306.

26

CDAWOW, f. 1075, оp. 2, spr. 479, аrk. 306.
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z 1 Dywizji Zaporoskiej, jak również 11 oficerów oraz 70 kozaków z Samodzielnej
Dywizji Konnej27. Szczególnie sprzyjało temu przebywanie w obozie grupy jeńców
bolszewickich (około 70 osób), którzy pracowali na odpowiedzialnych stanowiskach
obozowych (elektrotechnicy, maszyniści, monterzy), a w wolnym czasie prowadzili
niemal jawną agitację bolszewicką wśród żołnierzy ukraińskich. W związku z tym
dowódcy internowanych oddziałów zwrócili się do komendantury z prośbą o usunięcie tych ludzi z obozu i zmianę ich na żołnierzy – Ukraińców z odpowiednią
specjalizacją, którzy przebywali w obozie, spotkali się jednak z odmową na dziwnej
podstawie, że [- -] nie ma gdzie ich [bolszewików] podziać28.
Należy zaznaczyć, że sprawa z usunięciem z obozu bolszewików nie ruszyła
przez dłuższy czas ze względu na wspieranie ich interesów przez szefa obozowej
filii YMCA29 Gudzyka. Wcale się nie kryjąc, wspierał on grupę jeńców sowieckich,
angażując ich w obozie do wykonywania prac zamówionych przez jego instytucję.
W ogóle działalność Gudzyka w obozie była raczej destruktywna, bo do ukraińskiej
sprawy narodowej podchodził on [- -] z rzucającą się w oczy nietolerancją, sprzyjał
rusyfikacji, co powodowało „powszechne niezadowolenie i oburzenie w całym obozie”,
ogłoszenia rozklejane na terenie obozu często były napisane w języku rosyjskim. Na
tym gruncie między nim a junakami ze Szkoły Junackiej rozwinął się konflikt, bo ci
ostatni chcieli wywiesić w pomieszczeniu obozowego teatru flagę ukraińską obok
polskiej i amerykańskiej. Młodzieńców obrażało także to, że Gudzyk rozprowadzał
w obozie rosyjskie obrazy cerkiewne, książki i gazety30.
Dowódca Szkoły Junackiej gen.-chor. M. Szapował charakteryzując szefa obozowego oddziału YMCA, w swoim raporcie z 27 czerwca 1921 r. do dowódcy grupy
internowanych wojsk w Wadowicach zaznaczał, że ten jest [- -] słabo rozwinięty,
niewychowany, gruboskórny i zarozumiały [- -], w rozmowach z żołnierzami ukraińskimi często zachowywał się [- -] poniżając ich z obraźliwą pogardą, w rozmowach
jest niecierpliwy, często podnosi ponad miarę głos, przechodząc czasem do krzyku.
Wobec tego zdarzały się różne konflikty, szczególnie między nim a członkiem komisji teatralnej, sotnikiem (kapitanem) Szkoły Kadetów Iwanowem, który nalegał
na udekorowanie sceny obozowego teatru w stylu ukraińskim31. Po tym wydarzeniu
Gudzyk zaczął pisać skargi na sotnika Iwanowa absolutnie bezpodstawnie oskarżając
27

CDAWOW, f. 1075, оp. 2, spr. 510, аrk. 31.

28

CDAWOW, f. 1075, оp. 2, spr. 479, аrk. 293-293 n.o., 306.

29

Young Men’s Christian Association – charytatywna organizacja amerykańska, która zapewniała pomoc
humanitarną w różnych krajach europejskich, w tym w obozach dla internowanych.

30

CDAWOW, f.2292, оp.2, spr.58, аrk.84-84 n.o.

31

CDAWOW, f.2292, оp.2, spr.58, аrk.85.
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go o to, że niby to zrywał portrety Józefa Piłsudskiego w obozowym teatrze32.
Niemniej jednak działalność Gudzyka i organizacji przez niego kierowanej obiektywnie była
korzystna dla internowanych – YMCA dopomagała w realizacji różnych projektów kulturalno-oświatowych w obozie. W szczególności dzięki
jego pomocy w Wadowicach powstał obozowy
teatr, na scenie którego zespoły amatorskie przygotowywały i wystawiały dla internowanych żołnierzy przedstawienia i amatorskie koncerty.
12 sierpnia 1921 r. dzięki [- -] połączonym
wysiłkom grupy wojsk URL [- -] zrealizowana
została wieczornica teatralno-muzyczna, w programie której były występy chórów 1 Zaporoskiej
i Samodzielnej Konnej Dywizji, występ orkiestry
z instrumentami strunowymi ze Szkoły Junackiej,
Strona tytułowa zaproszenia na
„deklamacje i melorecytacje” w wykonaniu różspektakl teatralny wystawiany przez
nych artystów-amatorów oraz 3 akt sztuki Zaporointernowanych Ukraińców
(9 stycznia 1921 r.).
żec za Dunajem33. Dramatyczno-śpiewacza sekcja
oddziału kulturalno-oświatowego 1 Dywizji Zaporoskiej 27 lipca 1921 r. przygotowała jednoaktówkę Po rewizji Kropywnyckiego i Przedrukowano Tohobocznego.
W koncertowej części po zakończeniu przedstawień zaśpiewano kilka ukraińskich
pieśni, dwie dumy ludowe (Noc Tarasa i Śmierć kozaka) w wykonaniu M. Telihy (przy
akompaniamencie bandury). 10 sierpnia tego roku staraniem wspomnianej grupy
została wyreżyserowana sztuka z pięciu aktów34.
Bardzo odpowiedzialną misję w obozie wykonywał Związek Ukrainek, który powstał w maju 1921 r. po przybyciu Szkoły Kadetów, staraniem żony gen. Szapowała,
Antoniny. W jego skład weszło 13 kobiet, które zostały upoważnione przez dowódcę
Szkoły do występowania w imieniu Związku reprezentując jego interesy i [- -] otrzymując tak finansową, jak i materialną pomoc35. Zbierając środki wśród ofiarodawców,
latem 1921 r. Związek rozdał ograniczoną humanitarną pomoc najbardziej potrze32

CDAWOW, f.2292, оp.2, spr.56, аrk.95-95 n.o.

33

CDAWOW, f.4007, оp.1, spr.17, аrk.50, 51-51 n.o.

34

CDAWOW, f.4007, оp. 1, spr. 17, аrk. 18, 47-47 n.o., 48-48 n.o.

35

CDAWOW, f.4007, оp. 1, spr. 25, аrk. 2; spr.26, аrk. 18, 19.
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bującym wśród internowanych (na samym
początku kobietom i dzieciom), a także
dołączył się do rozprowadzania pomocy
żywieniowej, która przeznaczona była dla
internowanych. Minimalne środki, którymi
dysponował Związek, wystarczyły tylko na
zaspokojenie potrzeb dzieci i nastolatków
zebranych w tzw. „sotni małoletnich” liczącej 53 osoby. W innych wypadkach Związek
miał się zwracać do organizacji pomocowych z prośbą o humanitarną pomoc dla
dzieci. Dość często takie prośby były adresowane do Ukraińskiego Komitetu Obywatelskiego we Lwowie, który przekazywał
różne sumy na ten cel. Prawdopodobnie
w sierpniu 1921 r. Związek Ukrainek na
prośbę dyrektora szkoły dziecięcej po raz
Strona tytułowa zaproszenia na koncert
kolejny zwrócił się do tej organizacji, prow wykonaniu internowanych
sząc o bieliznę, ubrania i podręczniki (ra(12 sierpnia 1921 r.).
port nr 130 z 30 lipca 1921 r.)36.
Tylko w 1 Dywizji Zaporoskiej przebywało 68 kobiet (28 było żonami oficerów,
8 – żonami kozaków, a 32 – prywatnymi kobietami, które oficjalnie nie zarejestrowały
związków rodzinno-małżeńskich z żołnierzami dywizji – aut.). Jak wszędzie życie
nie stało w miejscu i w rodzinach pojawiły się nowe dzieci. W ten sposób w obozie
przebywały dzieci ślubne oficerów i kozaków – 8 osób (w wieku do 14 lat) i tyle samo
dzieci nieślubnych (w takim samym wieku). W obozie przebywały dzieci w różnym
wieku: od miesiąca do sześciu lat. W części rodzin (jak na przykład w rodzinie Kaszuków) było troje dzieci – w wieku od trzech do sześciu lat37.
Charakterystyka stanu internowanych byłaby niepełna, gdyby nie spojrzeć
na statystyki zachorowań w obozie. 26 lipca 1921 r. szef sanitarny obozu Aniszuk
w swoim sprawozdaniu (№ 621) oceniał ogólną ilość chorych w Wadowicach na
69 internowanych, co nie wywoływało szczególnego zaniepokojenia, ale ilość 304
anemicznych38 (niedożywionych) więźniów dawała do myślenia. Pośrednim potwier36

CDAWOW, f 4007, оp. 1, spr. 26, аrk. 4.

37

CDAWOW, f.4007, оp. 1, spr. 14b, аrk. 3-3 n.o.

38

CDAWOW, f.4007, оp. 1, spr. 15, аrk. 23.

96

RO Z P R AW Y

I

ART YKUŁY

dzeniem słabego stanu zdrowia części internowanych jest stwierdzenie M. Szapowała
o tym, że podczas przeglądu wojsk 1 Zaporoskiej i Samodzielnej Konnej Dywizji
przez Petlurę wielka ilość zgromadzonych na placu żołnierzy chwiała się jak grusze39.
Zaopatrzenie obozu w wodę pitną także nie zawsze było wystarczające – w raporcie dywizyjnego lekarza z 1 Dywizji Zaporoskiej z 18 lipca 1921 r. informował on
o fakcie wykorzystywania wody z rzeki, która płynęła koło obozu. Lekarz informował
o niebezpieczeństwie dla zdrowia internowanych w wyniku możliwego zarażenia się
chorobami zakaźnymi, w najgorszym wypadku cholerą40.
Pomoc medyczną dla internowanych świadczyło 15 sióstr miłosierdzia, które
pracowały w dwóch dywizyjnych szpitalach, a także w „Armijnym polowym szpitalu”
i „Armijnym polowym szpitalu im. gen. M. Omelanowycza-Pawłenki” (od 29 lipca
1921 r.). W tych szpitalach również pracowali lekarze, ale ich ilość stale się zmniejszała, ponieważ ich kwalifikacje zawodowe pozwalały na zatrudnienie poza obozem41.
Obóz w Wadowicach był swoistym testem zdolności ukraińskich żołnierzy, by
z godnością znosili trud pobytu na internowaniu. Obóz był przepełniony, panował
w nim dość surowy reżim, a zarazem brak gotowości komendantury do pomocy
w rozwiązywaniu największych problemów. Więzionym ograniczano pakiet żywieniowy, a niekiedy wydawano zepsute produkty; szczególnie dotkliwy był brak mydła.
W obozie nadal pozostawała grupa jeńców czerwonoarmistów wraz z bolszewickimi
agitatorami; obowiązywał zakaz śpiewania ukraińskich pieśni. Wszystko to było
potęgowane przez brak życzliwości, niechęć, a nawet wrogie nastawienie do żołnierzy-Ukraińców ze strony niektórych oficerów komendantury obozu (czasem nawet
obraźliwe traktowanie jego mieszkańców), a także natrętne interwencje samego komendanta w życie prywatne internowanych.
Prowadziło to do demoralizacji tej części internowanych żołnierzy, która nie
miała utrwalonych postaw narodowo-państwowych. Jednym z jej przejawów stała się dezercja z obozu kilkudziesięciu internowanych, w tym oficerów. W tych
warunkach konieczne było, aby wzmocnić morale internowanych, czym zajmowały się wydziały kulturalno-oświatowe dywizji. Stworzeniu pozytywnych wzorców dla internowanych sprzyjał obozowy teatr, w którym staraniem aktorów-amatorów regularnie wystawiano dla wojska przedstawienia ukraińskich dramaturgów. Znaczną pomoc humanitarną udzieliła internowanym obozowa filia
YMCA, która mimo antyukraińskiej postawy jej naczelnika obiektywnie zmieniła
39

CDAWOW, f.1078, оp. 2, spr. 306, аrk. 72.

40

CDAWOW, f. 2292, оp. 3, spr. 7, аrk. 72-72 n.o.

41

CDAWOW, f. 4007, оp. 1, spr. 14б, аrk. 1.
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życie więźniów na lepsze. Przedmiotem szczególnej troski tak YMCA, jak i Związku
Ukrainek były kobiety i dzieci, które potrzebowały zabezpieczenia choćby minimalnych potrzeb funkcjonowania w przestrzeni obozowej.
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Summary
The article analyses the conditions of stay and moral attitude of the interned
Ukrainian soldiers in Wadowice camp (Poland). It was proved that Ukrainian interned soldiers’ everyday life was connected with a lot of difficulties that were
caused by the overpopulation of the camp and quite rough regime of the interns’
stay. Furthermore, indisposed, malevolent and even hostile attitude towards the
Ukrainian interned soldiers took place, particularly from the officials at the camp.
Consequently, it caused the demoralization of the Ukrainian warriors who did not
have national patriotic feelings. These conditions led to the necessity of strengthening the moral spirit of camp dwellers. Cultural and educational departments of the
division, camp theatre and other cultural and art centers were responsible for this
mission along with the humanitarian aid from the camp affiliate YMCA.
Key words: camp, interned, Wadowice, nutrition, commandant’s office, Poland.
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Wpływ młynów wodnych
na przekształcenia sieci
hydrograficznej Wadowic
i okolic
Wprowadzenie
Człowiek w różny sposób wpływa na stosunki wodne. Jednym ze skutków
jego działalności jest przekształcanie sieci rzecznej. Działalnością gospodarczą,
wykorzystującą wody powierzchniowe, jest od wielu wieków młynarstwo. Za
Z. Podgórskim1 jako młynarstwo wodne rozumiemy wszystkie urządzenia produkcyjne napędzane wodą, tj. młyny zbożowe, tartaki, folusze, itd. Pierwszymi
budowniczymi młynów wodnych byli starożytni zamieszkujący wschodnie wybrzeża Morza Śródziemnego, a później Grecy i Rzymianie2, choć według Moog`a
młynarstwo wodne mogło być już znane w starożytnym Egipcie3. Technika wykorzystania wertykalnego koła wodnego upowszechniła się w Europie jednak dopiero
w średniowieczu4. W XII w. we Francji istniało już ok. 20 tys. urządzeń wodnych,
a w wieku XV 70 tys.5. Według R. Kreinera w Europie zachodniej najwięcej młynów
budowano w wieku XIII6. Do 1300 r. w dorzeczu rzeki Erft (w niemieckiej Nad1

Z. Podgórski, Wpływ budowy i funkcjonowania młynów wodnych na rzeźbę terenu i wody powierzchniowe Pojezierza Chełmińskiego i przyległych części dolin Wisły i Drwęcy, Toruń 2004.

2

C. Curwen, The Problem of Early Water-mills, „Antiquity”, 1944, v. 18 (71), s. 132.

3

B. Moog, The horizontal watermill: History and technique of the first prime mover, Bibliotheca molinologica,
International Molinological Society 1994, s. 12.

4

M. Bloch, Avènement et conquêtes du moulin a eau, „Annales d’histoire économique et sociale”, 1935, v. 7 (36),
s. 542.

5

F. Braudel, Frankreich, Band 3: Die Dinge und die Menschen, Stuttgart 1990, s. 199.

6

R. Kreiner, Städte und Mühlen im Rheinland. Das Erftgebiet zwischen Münstereifel und Neuss vom 9. bis ins 18.
Jahrhundert, Aachen 1996, s. 411.
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renii), o powierzchni ok. 1800 km2, wybudowano aż 22 młyny7. Natomiast pierwszy
młyn wodny na ziemiach polskich, w Zgorzelcu, datowany jest na rok 10718.
Rozwój technologii związanych z młynarstwem, jak również samo pojawienie
się tej gałęzi gospodarki, postępował na ziemiach polskich z zachodu na wschód.
Podobnie jak w pozostałej części Europy9. W XIII w. Śląsku, w Wielkopolsce,
Małopolsce i na Pomorzu działało ok. 500 młynów wodnych10. Największy rozkwit
polskiego młynarstwa wodnego przypada na wiek XVI11. Najintensywniej rozwijało
się ono w północnej i środkowej części kraju, głównie na nizinach i pojezierzach.
Takiej działalności sprzyjało ukształtowanie terenu i gęsta sieć rzeczna12. Wykorzystywano naturalne elementy rzeźby terenu np. rynny subglacjalne, załomy teras
rzecznych13. Prawie wszystkie młyny lokowano na naturalnych ciekach, budując
ewentualnie krótkie młynówki (sztuczne cieki doprowadzające wodę do młynów)
oraz stawy młyńskie14. Podstawowym czynnikiem budowy młynów było zapotrzebowanie na surowiec – czynnik ekonomiczny, co często wiązało się z lokowaniem
obiektów pomimo niesprzyjających warunków środowiskowych15.
Mniej korzystne warunki dla rozwoju młynarstwa były na południu Polski,
zwłaszcza w Karpatach i na Pogórzu Karpackim. Budowanie obiektów bezpośrednio na górskich ciekach o dużym natężeniu przepływu wiązało się z ryzykiem
zniszczenia młyna przez wezbranie16. Utrudniony rozwój młynarstwa zbożowego
nie stanowił jednak dużego problemu, gdyż podstawą lokalnej gospodarki była
produkcja ziemniaków17. Pomimo niesprzyjających warunków środowiskowych

7

Ibidem.

8

M. Dembińska, R. Wojtowska, Przetwórstwo zbożowe w Polsce Średniowiecznej (X – XIV wiek), Wrocław 1973,
s. 270.
D. Brykała, Z. Podgórski, 800 years of watermills’ existance on Polish rivers and their role in hydrographical
systems’ modification, International Conference in the UNESCO Year of Planet Earth Studying, Modeling and
Sense Making of Planet Earth, 01-06.06.2008, Mytilene, Grecja, s. 3.

9		

10

A. Gładkowski, Historia techniki młynarstwa polskiego, w: Inżynierowie Polscy w XIX i XX wieku, red. Z. Mrugalski, Warszawa 2008, s. 30.

11

A. Kaniecki, D. Brychcy, Średniowieczne młyny wodne i ich wpływ na przemiany stosunków wodnych na przykładzie zlewni Obry Skwierzyńskiej, „Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna”, 2010, v. 61 (1), s. 154.
D. Brykała, Z. Podgórski, op. cit., s. 3; por. A. Kaniecki, D. Brychcy, op. cit., s. 150.

12		

Z. Podgórski, Młyny wodne w krajobrazie Pojezierza Chełmińskiego, „Prace i Studia Geograficzne”, 2009, v. 41, s. 157.

13		

Z. Podgórski, Wpływ budowy i funkcjonowania młynów wodnych, op. cit.

14		

D. Brykała, Uwarunkowania przyrodnicze lokalizacji młynów wodnych w zlewni Skrwy, „Problemy Ekologii
Krajobrazu”, 2001, v. 10, s. 164.

15		

H. Jost, Młyny zbożowe podhalańskie dawniej i obecnie, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 1976, v. 21 (4), s. 697.

16		
17

B. Wyżga, J. Zawiejska, H. Hajdukiewicz, Uwarunkowania występowania i przyczyny zaniku wielonurtowej
morfologii rzek polskich Karpat, w: Stan środowiska Południowej Polski i możliwości jego poprawy – wybrane
aspekty, red. B. Wyżga, Kraków 2013, s. 23.
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młynarstwo wodne rozwijało się także tutaj. W latach 50. XIX w. w polskich Karpatach działało 1.246 urządzeń wodnych18. Budowa młynów wymagała jednak
zwykle przekształcenia sieci rzecznej i wybudowania nowych sztucznych koryt19.
Młynarstwo wodne w polskich Karpatach było dotychczas badane głównie
przez historyków. Badano m.in. młyny zakonu cystersów czy rozwój młynarstwa na Podhalu20. Nie prowadzono natomiast badań dotyczących wpływu młynów
wodnych na środowisko przyrodnicze na obszarach górskich i podgórskich.
Również w Europie Zachodniej, w literaturze anglojęzycznej, nie odnajdujemy zbyt
wielu przykładów takich badań. Wyjątkiem są badania nad młynówkami i stawami
młyńskimi w Anglii21, skalistymi korytami dawnych cieków młyńskich w Szkocji22,
ekologią nieużytkowanych stawów młyńskich i młynówek23.
Głównym celem naszych badań było określenie wpływu budowy, funkcjonowania i likwidacji młynów wodnych na sieć hydrograficzną Wadowic i okolicy.
Pośrednim zaś zrekonstruowanie średniowiecznej sieci rzecznej z okresu przed
rozkwitem młynarstwa oraz wskazanie śladów po dawnej infrastrukturze.

Obszar badań
Jako teren badań wybrano fragment dna doliny Skawy, która wypływa z Beskidu
Żywieckiego w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich, spod Przełęczy Spytkowickiej (701 m n.p.m.). W górnej części zlewni znajduje się m.in. masyw Babiej Góry
(1.725 m n.p.m.). Dział wodny Skawy częściowo pokrywa się z Wielkim Europejskim
18

P. Franczak, K. Ostafin, D. Kaim, M. Szwagrzyk, Młyny i tartaki o napędzie wodnym w krajobrazie Polskich Karpat
od połowy XIX w. do lat 70-80. XX w., Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Młyny wodne w dorzeczu
dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku”, 26.05.2017, Toruń.
K. Witkowski, M. Witkowski, Wpływ młynów wodnych na przekształcenia sieci hydrograficznej Wadowic (Pogórze
Karpackie), Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku
XVIII do początku XXI wieku”, 26.05.2017, Toruń.

19		

A. Baran, Młyny w dobrach wiejskich opactwa cystersów w Mogile (XVI-XVIII w.), „Studia Historyczne”, 2014,
z. 225 (1), ss. 16; H. Jost, Watermills in Podhale in Southern Poland, „Transactions of the Second International
Symposium on Molinology”, 1969, v. 4; H. Jost, Młyny zbożowe, op. cit., ss. 22.

20		

S. Downward, K. Skinner, Working rivers: The geomorphological legacy of English freshwater mills,
„Area”, 2005, v. 37 (2), ss. 10.

21		

22

P. Bishop, J. Jansen, The geomorphological setting of some of Scotland’s east coast freshwater mills: A comment
on Downward and Skinner (2005) «Working rivers: The geomorphological legacy...», „Area”, 2005, v. 37 (4), ss. 3;
por. P. Bishop, E. Muñoz-Salinas, Tectonics, geomorphology and water mill location in Scotland, and the potential
impacts of mill dam failure, „Applied Geography”, 2013, v. 42, ss. 11.

23

P. J. Wood, S. Barker, Old industrial mill ponds: A neglected ecological resource, „Applied Geography”, 2000, v.
20 (1), ss. 17; por. J. Raeymaekers, D. Raeymaekers, I. Koizumi, S. Geldof, F. Volckaert, Guidelines for restoring
connectivity around water mills: a population genetic approach to the management of riverine fis, „Journal of
Applied Ecology”, 2009, v. 46, s. 10.
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Działem Wodnym (wododział Wisły i Dunaju). W górnym biegu
Skawa odwadnia Beskid Żywiecki,
Wyspowy, Makowski i Mały. Bieg
górny zamyka zapora w Świnnej
Porębie, piętrząca wodę w zbiorniku o pojemności 160 mln m3. Zapora znajduje się w 26,6 km biegu
rzeki (licząc od ujścia). W biegu
dolnym Skawa przepływa pograniczem Pogórza Śląskiego i Wielickiego. W 9 km wpływa na obszar
doliny Wisły, do której uchodzi.
Długość całej Skawy to 96,4 km,
a powierzchnia zlewni – 1.160 km2.
Wadowice znajdują się u podnóża Beskidu Małego, na pograniczu Pogórza Śląskiego i WielickieLokalizacja obszarów młyńskich na tle współczesnej
go24. Część miasta położona jest
sieci hydrograficznej Wadowic i okolicy.
w dnie doliny dolnej Skawy, której
Opracowanie własne
(K. Witkowski, M. Witkowski, 2017).
szerokość dochodzi do 2,6 km. Spadek podłużny koryta rzeki w całym
dolnym biegu osiąga 1,9 %. Koryto Skawy i jej dopływów jest żwirodenne. W dolnym
biegu rzeki, tylko w ostatnim górskim przełomie odsłonięte zostały skały podłoża.
Jako obszar badań wybrano fragment doliny dolnej Skawy, poniżej zapory
wodnej w Świnnej Porębie. Początek odcinka badawczego to ostatni górski przełom
rzeki25, na którego współczesny charakter duży wpływ miały zlodowacenia południowopolskie – doprowadziły one do zasypania doliny miąższą warstwą żwirów. Poniżej
odcinka przełomowego, na terenie Wadowic, Skawa płynie w szerokim dnie doliny
wypreparowanym na uskokach tektonicznych, na styku Pogórzy i Beskidu Małego.
Duży wpływ na rozszerzenie doliny miała działalność lewobrzeżnej Choczenki.
Odcinek badawczy zamyka most drogowy w Tomicach, w pobliżu którego dolina
zaczyna się zwężać, tworząc na obszarze Pogórzy odcinek przełomowy. Na terenie
J. Balon, M. Jodłowski, Regionalizacja fizycznogeograficzna Karpat Zachodnich – studium metodologiczne, w:
Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu, red. W. Ziaja, M. Jodłowski, Kraków 2014, s. 91.

24		

25

J. Mądry, Próba odtworzenia genezy przełomów Skawy poniżej Skawiec, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP
w Krakowie, Prace Geograficzne”, 1970, v. 40, ss. 7.
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badań na przestrzeni XVIII-XX w. stwierdzono istnienie 11 obszarów, w których
budowano młyny wodne (Rycina 1).
Młyny wodne na ziemi wadowickiej lokowano w oparciu o przywileje książęce
i królewskie, przy czym młynarstwo opierało się na przywileju dominialnym, będąc
faktycznie przypisanym do folwarku dworskiego. Świadczy o tym zresztą zapis
z 1569 r. – [- -] ma mieć folwark przy mieście młyn, w którym koła trzy na rzece Skawie26. W tym samym roku na sejmie lubelskim król Zygmunt II August zatwierdził
dokument wydany przez kasztelana zatorskiego Seweryna Bonera z Balic, w sprawie
młyna na rzece Skawie, z którego miasto Wadowice obciążone było podatkiem na
rzecz zamku zatorskiego27. Z kolei Stefan Batory na sejmie warszawskim w 1581 r.
zezwolił na założenie na rzece folusza28. Kilka aktów prawnych dotyczących wadowickiego młynarstwa wydali polscy królowie w połowie XVIII w. August II Mocny
potwierdził wszystkie dotychczasowe przywileje pozwalające na korzystanie z dobrodziejstw Skawy (1726 r.)29, a August III Sas zezwolił na pobieranie wody przez
młyn wójtowski, która płynąć miała przez grunty wadowickie i jaroszowskie (1752 r.)
oraz na zakładanie młynów na Skawie w jej biegu przez obszar miejski (1754 r.)30.
Regulacje prawne dotyczące młynarstwa przyniosła z sobą austriacka powszechna ordynacja młynarska z grudnia 1794 r., która umożliwiała [- -] każdemu staranie
się u władzy politycznej o pozwolenie na założenie nowego młyna31. Faktycznie ordynacja ograniczała ten przywilej dla właścicieli ziemskich, którzy [- -] mieli prawo albo
na własny rachunek młynarstwo wykonywać, albo przywilej a młyn odłączyć i osobno
wydzierżawić, albo całkiem odsprzedać32.
Budowa urządzeń wodnych na tym terenie determinowana była wyłącznie
czynnikiem ekonomicznym, bowiem uwarunkowania fizycznogeograficzne były
niesprzyjające. Pierwsze młyny i tartaki były budowane we wsiach cysterskich.
W V w. zakon posiadał tego typu urządzenia wodne m.in. w Dąbrówce (na rze-

26

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Dział Rękopisów, „Miscelinea zawierająca opisy akt dotyczących Wadowic”, sygn. 534 III, k. 45, cyt. za: K. Meus, Wadowice 1772-1914 Studium przypadku miasta
galicyjskiego, Kraków 2013, s. 181.

27

J. Łepkowski, Przegląd zabytków przeszłości w okolicach Krakowa. Osobne odbicie z Rocznika Tow. Nauk. Krak.
Tomu Vgo (ogólnego zbioru Tomu XXVIII), Kraków 1861, s. 252.

28

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XII, Warszawa 1891, s. 883.

29

J. Łepkowski, op. cit., s. 252.

30

K. Meus, A. Nowakowski, Jaroszowice. Historia – parafia – szkoła. W 700. rocznicę Jaroszowic (1312-2012),
Rzeszow 2013, s. 17; J. Frazik, Wadowice / woj. krakowskie/ Studium historyczno-urbanistyczne do planu
zagospodarowania przestrzennego miasta, Warszawa 1955, mps, k. 16. Z 1754 r. pochodzi także wzmianka
o kamiennym młynie na Choczence (por. J. Frazik, op. cit.).

31

„Rocznik statystyki przemysłu i handlu krajowego”, R. I, z. 1, Młynarstwo, red. T. Rutkowski, Lwów 1880, s. 17.

32

Ibidem.
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ce o tej samej nazwie), Półwsi (młyn zasilała woda z sadzawki), Ryczowie, Woźnikach (na Skawie) i Zygodowicach33. W kolejnych wiekach wznosili je mieszczanie
i okoliczna szlachta, a od drugiej połowy XIX w. także wadowiccy Żydzi. Regres
młynarstwa w Wadowicach nastąpił u schyłku wieku XIX. Młyny wodne, choć modernizowane (w 1847 r. wadowicki młyn został zaopatrzony w tzw. kamienie francuskie), przegrywały konkurencję z nowoczesnymi urządzeniami parowymi34. Jeszcze
w 1885 r. działało w powiecie wadowickim 77 młynów, z których trzy znajdowały
się w Wadowicach – należały one do Jana Szczura, Juliusza i Salomona Izraelów
oraz właściciela dóbr tomickich Aleksandra Gostkowskiego35. Kres funkcjonowania
młynów napędzanych kołem wodnym nastąpił na przełomie XIX i XX w. Jednym
z ostatnich urządzeń napędzanych siłą wody na ziemi wadowickiej była kołkarnia
Bernarda i Salomona Barberów w Jaroszowicach36.

Źródła danych i metody
Odtworzenie historycznej, XVIII-wiecznej sieci rzecznej Wadowic przeprowadzono na podstawie austriackiej mapy Josephinische Landesaufnahme (1763-1787)
– tzw. First Military Survey. Dla kolejnych okresów przeanalizowano:
–– Administrativ Karte von der Konigreichen Galizien und Lodomerien (1855) –
tzw. mapę Kummersberga (skala 1:115.200),
–– Franziszeische Landesaufnahme (1806-1869 – dla badanego obszaru mapę opracowaną w latach 1861-1864) – tzw. Second Military Survey (skala 1:28.800),
–– Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1869-1887) – tzw. Third Military
Survey (skala 1:25.000),
–– Spezialkarte der osterreichisch-ungarischen Monarchie (1909, skala 1:75.000),
–– Mapa Taktyczna Polski, wydana przez Wojskowy Instytut Geograficzny (1934,
skala 1:100.000),
–– Plan miasta Wadowice (1938, skala 1:5.000),
33

A. Baran, Młyny w dobrach wiejskich opactwa cystersów w Mogile, s. 9; por. A. Baran, Rola cystersów mogilskich
w zagospodarowaniu terenu dawnego księstwa zatorskiego (XIII-XVII w.), „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2014, nr 17, s. 19, 22, 29-31. Były to typowe dla okresu staropolskiego młyny zbożowe o trzech
kołach (por. A. Baran, Młyny w dobrach wiejskich opactwa cystersów w Mogile, op. cit., s. 8).

34

„Rocznik statystyki przemysłu i handlu krajowego”, s. 18-19. Nowoczesny młyn parowy, oparty o technologię
amerykańską, działał w dobrach Habsburgów Żywieckich w Czańcu.

35

K. Meus, Wadowice 1772 – 1914, op. cit., s. 183-185.

36

K. Iwańska, Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1864-1945, Kraków 2016, s. 180-181. Barberowie
posiadali w Jaroszowicach fabrykę kołków drzewnych, młyn parowy i tartak. Kołkarnia była napędzana kołem
wodnym, a w przypadku braku wody tzw. mobilem parowym.
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–– Mapa szczegółowa Polski, wydana
przez Oberkommando des Heeres / Generalstab (1943, skala 1:25.000).
Poszczególne mapy zdigitalizowano
i poddano analizie pod kątem przebiegu
cieków oraz lokalizacji młynów wodnych.
Efektem analizy była mapa obrazująca zmianę sieci rzecznej oraz położenia
obszarów młyńskich od XVIII do XX w.
Współczesne ślady historycznych obiektów weryfikowano wykorzystując numeryczny model terenu, a zmiany przestrzenne oraz czasowe poprzez przegląd źródeł
oraz literaturę37.

Przekształcenia sieci
hydrograficznej Wadowic
pod wpływem młynarstwa

W średniowieczu szerokie dno doliny
Skawy w Wadowicach wykorzystywano
głównie jako tereny rolnicze. Wyniesione
części dna doliny – terasa, której krawędź
została zniwelowana przez działalność rolIlustracja stopniowej likwidacji sieci rzecznej,
niczą, były zamieszkane. Na terasie praweodpowiedzialnej za zasilanie
młynów wodnych.
go brzegu Skawy znajdowały się m.in. JaOpracowanie własne
roszowice i Roków, a na lewej wadowickie
(K. Witkowski, M. Witkowski, 2017).
Groble, których nazwa odwołuje się bezpośrednio do charakteru historycznej gospodarki wodnej. Tereny w bezpośrednim
sąsiedztwie koryta Skawy, ze względu na jej wielonurtowy charakter i częste wylewy,
użytkowano jako łąki. Do połowy poł. XV w., czyli do początków wadowickiego
młynarstwa, ingerencja człowieka w sieć rzeczną ograniczała się tylko do utrzymywania wąskiego koryta cieku zasilającego stawy rybne w północnej części miasta38. Osią sieci rzecznej była wówczas Skawa z głównymi dopływami: Choczenką,
37

Por. Bibliografia.
Ciek ten istnieje do dnia dzisiejszego, a jego przebieg został nieznacznie zmodyfikowany.

38		
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Kleczanką i Dąbrówką. Cieki te były zasilane wodami szeregu krótkich dopływów
odwadniających m.in. nieistniejące już mokradła, np. w okolicy dzisiejszego dworca
autobusowego w Wadowicach.
Ze względu na ukształtowanie dna doliny Skawy, a zwłaszcza jej niewielki spadek, wykorzystanie naturalnych cieków jako źródła energii dla młynów
wodnych było niemożliwe. Wyjątek stanowił ujściowy odcinek Choczenki oraz
Kleczanki, gdzie ulokowano po jednym obszarze lokalizacji młynów. Koryto Skawy
nie mogło być wykorzystane do napędzania urządzeń wodnych, gdyż do końca
XIX w. w odcinku wadowickim miało charakter wielonurtowy39.
Po nadaniu przywileju na stawianie młynów i piętrzenie wód Skawy rozpoczął się złoty okres w dziejach wadowickiego młynarstwa wodnego. Nowowybudowany jaz w Świnnej Porębie zasilał młynówkę, która biegnąc lewym brzegiem
Skawy, przecinała Ponikiewkę, przechwytywała wody Zbywaczówki i Nawieśnicy,
a w Wadowicach przecinała Dąbrówkę i uchodziła do Choczenki.
Budowa młynówki najbardziej zmieniła sieć rzeczną na Jaroszowickim
Zaskawiu (część wsi leżąca na lewym – zachodnim brzegu Skawy), gdzie Potok
Zbywaczowski i Nawieśnica wpadały teraz do sztucznego przekopu biegnącego
równolegle do koryta Skawy i łączącego się z młynówką w pobliżu wybudowanego w XVIII w. dworu w Gorzeniu40. Te dwa naturalne cieki odwadniające pasmo
Iłowca wpadały wcześniej bezpośrednio do Skawy, w ujściowych odcinkach biegnąc
najpewniej prostopadle do jej koryta. Mimo zlikwidowania młynówki w XX w. nie
przywrócono pierwotnego biegu tych potoków (Rycina 2), czego powodem była
prawdopodobnie gęsta zabudowa, która obejmuje teren dawniej wykorzystywany
przez dolny bieg potoków.
W Wadowicach młynówkę poprowadzono przez grunty zwane Groblami,
częściowo wykorzystując koryto Dąbrówki. Do lat 60. XIX w. młynówka opuszczała koryto tej rzeki tuż przed jej ujściem. Według mapy z 1909 r.41 oraz map
późniejszych młynówka przechwytywała wszystkie wody Dąbrówki, tak że rzeka
nie miała w ogóle swojego własnego ujścia. Przed ujściem do Choczenki młynówka
rozdzielała się na dwa ramiona, z których jedno pełniło funkcję koryta ulgi42, co
było typowym zabiegiem hydrotechnicznym na ciekach zasilających młyny wodne.
K. Witkowski, G. Wysmołek, Wpływ wielonurtowej Skawy na działalność człowieka w dnie doliny, „Wadoviana.
Przegląd historyczno-kulturalny”, 2013, nr 16, s. 119-120.

39		

40

Według mapy Josephinische Landesaufnahme (1763-1787).

41

Według mapy Spezialkarte der osterreichisch-ungarischen Monarchie (1909).

42

Koryto ulgi to ciek, którym przeprowadzany jest nadmiar wód wezbraniowych, dzięki czemu chronione jest
główne koryto oraz obiekty zlokalizowane na nim lub w bezpośrednim sąsiedztwie, np. młyny.
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Na prawym brzegu Skawy, w Rokowie, w XVII w. wybudowano krótki przekop łączący koryto Kleczanki z Rokowskim Potokiem, którego wody nie miały
wystarczającego potencjału energetycznego.
Najstarszy sztuczny ciek w Wadowicach, którego początki wiążą się z rozwojem stawiarstwa w XIV w., wykorzystywano w wieku XIX jako napęd młyna. Ciek
ten zasilany jest od średniowiecza przez jaz na Choczence43, w zachodniej części
miasta, i po przepłynięciu przez kompleks stawów uchodzi do Skawy w Tomicach.
W latach 40. XX w., po likwidacji jazu w Świnnej Porębie, początek młynówki
przeniesiono poniżej ujścia Ponikiewki, a ujście na Gotowiznę44. Zlikwidowano
wówczas połączenie młynówki z Dąbrówką. Fragment młynówki pomiędzy tą rzeką a Choczenką utrzymano, odnawiając jednak ujście Dąbrówki przed mostem
w Wadowicach. Po II wojnie światowej dawną młynówkę nazywano Faburnią. Był
to ciek powierzchniowy, który z czasem stał się otwartym kanałem ściekowym.
W czasie większych opadów Choczenka i Faburnia wylewały podtapiając znaczne
tereny, m.in. okolice stacji kolejowej. Kanał był także ciągle zanieczyszczony,
śmierdzący i roznoszący zarazki45. W latach 60. XX w. podjęto decyzję o częściowym
zarurowaniu Faburni i włączeniu jej do budowanej od 1961 r. sieci kanalizacyjnej46.
W latach 40. zlikwidowano również bezpośrednie połączenie Kleczanki i Rokowskiego Potoku, których wody od tej pory łączyły się już tylko za sprawą stawów.

Dyskusja wyników
Młynarstwo na Pogórzu Karpackim, gdzie warunki nie sprzyjały rolnictwu,
rozwijało się w celu zaspokojenia potrzeb miejscowej ludności. Pracę dawnych
młynów na tym terenie przede wszystkim na własne potrzeby potwierdzają również
badania z Podhala47. Karpackie młynarstwo było uzależnione od przywilejów nadawanych przez właścicieli ziem – króla, wójta czy zakonu48. Na Niżu Polskim, gdzie
warunki dla rozwoju młynarstwa były lepsze, gwałtowny wzrost liczby młynów na
Obecnie Choczenka jest piętrzona przez betonowy stopień, w konstrukcji którego znajduje się stawidło (mechaniczna
przegroda) regulujące poziom wody w młynówce. Instalacja zlokalizowana jest w pobliżu mostu na ul. Batorego.

43		

44

Według mapy szczegółowej Polski wydanej przez Oberkommando des Heeres / Generalstab (1943).
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku Białej, 13/471/17 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Wadowicach, Protokoły z Sesji Plenarnycn MRN (1965-1966), Protokół z XVIII Sesji Plenarnej MRN w Wadowicach z dn. 19.12.1966 r., k. 857.

45		

46

Ibidem, k. 859.

47

H. Jost, Młyny zbożowe, op. cit., s. 697.

48

A. Baran, Młyny wodne w dobrach wiejskich opactwa cystersów w Mogile, op. cit., ss. 16; Por. H. Jost, Watermills
in Podhale in Southern Poland, op. cit.
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przełomie XIV i XV w. determinowany był ożywieniem handlowym między Litwą
i Rusią a Rzeszą49.
Warunki fizycznogeograficzne na Ziemi Wadowickiej zmuszały młynarzy do
budowania młynówek, bowiem tylko sporadycznie możliwe było wykorzystanie naturalnych cieków do napędzania młynów. Według Kanieckiego i Brychcy50 w północnej Polsce powszechne było stawianie młynów na rzekach i potokach oraz budowanie stawów młyńskich. Niewątpliwie szybszy i intensywniejszy rozwój młynarstwa
wodnego był tam skutkiem dogodniejszych warunków społeczno-gospodarczych.
Zróżnicowanie w rozwoju średniowiecznego młynarstwa uzależnione od warunków
środowiskowych zaobserowano również na Wyspach Brytyjskich. Według Bishop
i Muñoz-Salinas51 większe spadki rzek i potoków w Szkocji powodowały, że jeśli
budowano stawy młyńskie, to mogły być one mniejsze od angielskich, zajmujących
tereny o mniejszych deniwelacjach.
Podstawowym czynnikiem decydującym o budowie młynów na Pogórzu Karpackim była ekonomia, a nie warunki środowiskowe. Podobnie stwierdził Brykała52 w zlewni Skrwy, na północy Polski. Zasilanie młynówki wodami górskiej rzeki
Skawy pozwalało przez cały rok utrzymać dobre warunki dla pracy młynów. Na
Niżu Polskim, podobnie jak w Anglii53, niezbędne było sztuczne retencjonowanie
wody na okres niskich stanów rzek54. Lokalizacja młynów w okolicy Wadowic była
wypadkową stosunkowo bliskiego położenia względem skupisk ludzkich oraz jak
najbardziej wydajnego poprowadzenia młynówki, przez co młyny lokalizowano
w dnie doliny Skawy w pobliżu jej niebezpiecznego, wielonurtowego koryta. Obszary młyńskie znajdowały się na terenach łąkowych i łęgowych, z dala od domów.
Z powodu odmiennych warunków środowiskowych na północy Polski młyny lokalizowano w pobliżu skupisk ludzkich lub w samych miejscowościach, wykorzystując
m.in. rynny subglacjalne55.
Według Kanieckiego i Brychcy56 budowa młynów poprzez piętrzenie wody
w stawach przyczyniała się do podniesienia poziomu wód gruntowych. Podobne
49

A. Kaniecki, D. Brychcy, op. cit., s. 150.

50

Ibidem.

51

P. Bishop, E. Muñoz-Salinas, op. cit., s. 202-204.

52

D. Brykała, op. cit., s. 164.

53

P. Bishop, J. Jansen, op. cit., s. 444; P. Bishop, E. Muñoz-Salinas, op. cit., s. 197.
D. Brykała, op. cit., s. 168; por. D. Brykała, Z. Podgórski, op. cit., s. 4; por. Z. Podgórski, Młyny wodne w krajobrazie
Pojezierza Chełmińskiego, op. cit.

54		

55

D. Brykała, op. cit., s. 169; por. Z. Podgórski, Młyny wodne w krajobrazie Pojezierza Chełmińskiego, op. cit.

56

A. Kaniecki, D. Brychcy, op. cit., s. 150.
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skutki mogło mieć zagęszczenie sieci rzecznej na Pogórzu Karpackim na skutek
budowy młynówek, mimo iż nie były one wyposażone w stawy.

Podsumowanie
Zmiany gęstości sieci rzecznej w Wadowicach do połowy XX w. były następstwem budowy lub likwidacji młynówek lub cieków zasilających stawy. Dopiero
intensywna budowa kanalizacji ogólnospławnej oraz deszczowej była impulsem do
przykrycia części powierzchniowych cieków i dalszych zmian w obrębie sieci hydrograficznej.
Rozwój młynarstwa wodnego w Wadowicach i okolicy doprowadził do zagęszczenia sieci rzecznej w dnie doliny Skawy. Nowopowstałe cieki były wykorzystywane
nie tylko do napędzania urządzeń wodnych, łowiono w nich również ryby.
Zanik młynarstwa wodnego w XX w. sprawił, że młynówki nie były już potrzebne. Nieutrzymywane cieki zaczęły z czasem stanowić zagrożenie powodziowe,
były też przeszkodą dla rozwoju przestrzennego miasta. Stopniowo likwidowano
kolejne części młynówek, pozostawiając tylko odcinki wspólne dla naturalnych cieków. Proces ten doprowadził do powstania sieci seminaturalnych (półnaturalnych)
potoków, których przebieg w obrębie dna doliny Skawy nie odpowiada lokalnej
morfologii i jest wyraźnym potwierdzeniem gospodarczego wykorzystania cieków
w przeszłości.
Szczególnie istotna w kontekście dalszych rekonstrukcji historycznej sieci
rzecznej Wadowic jest Faburnia, której pierwotny przebieg nie został jednoznacznie
ustalony. Liczne wzmianki o potoku pozwalają sądzić, że ciek ten był w przeszłości
wykorzystywany nie tylko jako kanał ściekowy. Ciek ten jest obecny w świadomości
mieszkańców, którzy fragment odkrytego rowu w pobliżu ulicy Chopina w Wadowicach nadal nazywają Faburnią57.
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Summary
The impact of water mills on the transformations of hydrographic
network of Wadowice
The main goal of the research was to determine the impact of construction,
functioning and liquidation of water mills on the hydrographic network of Wadowice
and its surroundings. Another indirect purpose was to reconstruct the medieval river
network from the period prior to the heyday of milling and indicate the remaining
traces of the milling infrastructure. The research was conducted on the basis of analysis of historical sources and archival topographic maps.
The origins of development of milling in Wadowice were dependent on the royal
privileges. The first of them was issued in the 15th century. The mills in Wadowice
were located on rivers Choczenka, Kleczanka and Dąbrówka, as well as on three
artificial mill races, but never on river Skawa. The longest mill race began in Świnna
Poręba, where it was supplied with water from Skawa. At the foot of Iłowiec, the mill
race was supplied from Nawieśnica and Potok Zbywaczowski, whose course was
modified. After merging with Dąbrówka, the mill race ran further parallel to Skawa
and ultimately flowed to Choczenka. There were between 3 and 5 mills throughout
the entire course of the artificial crosscut. Between 1 and 3 mills were situated at the
watercourse which supplies the ponds in Wadowice and Tomice. The third mill race,
which began in Kleczanka, powered 1 mill and flowed into Skawa after merging with
Rokowski Potok. Due to the environmental conditions, the mills in Wadowice did
not require construction of ponds.
The mills in Wadowice were located on the basis of economic conditions. The
natural conditions were not favourable for the functioning of hydraulic machines,
which forced the construction and maintenance of artificial riverbeds.
Water milling was subsequently liquidated due to the development of steam
mills, and ultimately electric mills. In consequence of the decline of water mills, the
maintenance works on mill races were abandoned. Some of the watercourses were
backfilled, others were transformed into drainage ditches, whereas the mills in the
town were included in the sewerage system. The shape of the former river network
of Wadowice is now only reflected by few fragments of certain creeks.
Key words: water mills, hydrographic network, mill race, mill ponds
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Dominika Mróz – Krysta
Spieszmy się kochać ludzi
Tak szybko odchodzą.
						Ks. Jan Twardowski

NAUCZYCIEL –
W hołdzie Wujkowi Januszowi.
Wspomnienia o prof. dr. hab. inż.
Januszu Kotlarczyku
I. Wstęp
„Człowiek renesansu”, „wybitny uczony” , „Mistrz”, „Przyjaciel” – to tylko niektóre określenia, jakie padły w czasie wygłoszenia mów pożegnalnych przy okazji
uroczystości pogrzebowych Śp. prof. dr. hab. inż. Janusza Kotlarczyka w dniu 9 października 2017 r. w Wadowicach oraz w treści nekrologów. Celowo wybrałam konglomerat takich pojęć, które kompleksowo definiują Pana Profesora jako naukowca
i jako człowieka – stanowiąc doskonały kontekst niniejszego artykułu. Postaram
się chociaż w części przybliżyć sylwetkę Pana Profesora – w życiu naukowym oraz
w życiu rodzinnym.
Zacznę od „umiejscowienia” Pana Profesora i siebie w Naszej Rodzinie wskazując na łączące nas pokrewieństwo. W tym celu odwołam się do drzewa genealogicznego Rodziny Kotlarczyków opublikowanego przy okazji opracowania dramatów
Stefana Kotlarczyka (Z doby dzisiejszej. Za Matkę Ojczyznę. Dwie sztuki sceniczne
opatrzone komentarzem i przypisami, Wadowice 2007). Tato Pana Profesora – Tadeusz Kotlarczyk i moja babcia ojczysta – Janina Mróz (używająca także nazwiska:
Janina Kotlarczyk – Mrozowa lub Janina z Kotlarczyków Mrozowa; oboje wymienieni Państwo to dzieci Stefana Kotlarczyka seniora oraz rodzeństwo: Mieczysława
Kotlarczyka, Stefana Kotlarczyka juniora i Marii Ćwikły z domu Kotlarczyk) – to
było rodzeństwo. Jestem więc bratanicą cioteczną Pana Profesora, dlatego w części
tekstu dotyczącej życia rodzinnego pozwolę sobie pomijać tytulaturę naukową i będę
używać zamiennie słów: „Wujek” i „Wujek Janusz”.
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Dlaczego wybrałam taki tytuł? Użyte w tytule określenie „Nauczyciel” jest wieloznaczne i obrazuje zarówno
działalność dydaktyczną Pana Profesora, jak i Jego zasługi
dla mnie osobiście polegające między innymi na udzieleniu
mi wielu dobrych rad życiowych.
Niniejszy tekst stanowi wyraz wdzięczności dla Wujka Janusza za naszą więź rodzinną i wszystkie Jego zasługi
dla mnie, aczkolwiek omówienie wszystkich aspektów Jego
szeroko rozumianej działalności zdecydowanie wykracza
Profesor
poza ramy tego opracowania. Wujek Janusz należał to tej
Janusz Kotlarczyk
w 2001 r.
kategorii ludzi, o których mówi się „człowiek – legenda”
lub „człowiek – instytucja”. Dlatego też, wbrew pozorom,
wyekstrahowanie określonych zdarzeń, czy wątków ściśle na potrzeby tekstu, było
niełatwym zadaniem.
Wyrażam wdzięczność dla Pana Redaktora Marcina Witkowskiego oraz całego
Zespołu Redakcyjnego za umożliwienie mi upamiętnienia Wujka Janusza w formie
tekstu wspomnieniowego.

II. Wykładowca, autor prac, promotor, recenzent
Do specjalności naukowej Profesora Kotlarczyka można zaliczyć m. in. następujące dziedziny i zagadnienia: geologię Karpat, zwłaszcza stratygrafię (wykorzystanie
chronohoryzontów, okrzemek i ichtiofauny) i tektogenezę; geologię złóż surowców
krzemionkowych, a także zastosowania matematyki i informatyki w geologii. Działalność naukowa Pana Profesora obejmowała macierzystą uczelnię, tj. Akademię
Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, a także Polską Akademię
Umiejętności i Państwową Akademię Nauk.
Byli studenci Pana Profesora – dziś utytułowani pracownicy naukowi – zgodnie
wspominają Jego wykłady jako bardzo wartościowe merytorycznie, głoszone z pasją
oraz inspirujące do nauki i podejmowania samodzielnych badań.
Profesor Kotlarczyk miał szerokie spectrum zainteresowań naukowych – nie
tylko w obrębie samej geologii i nie tylko w obszarze nauk przyrodniczych. Jest autorem lub współautorem prac naukowych z zakresu geologii, archeologii czy historii.
Prowadził również badania naukowe w przedmiocie religioznawstwa, których wyniki
prezentował na licznych konferencjach i sympozjach, a w jego dorobku nie brak także
prac z zakresu innych szeroko rozumianych nauk humanistycznych.
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Pan Profesor wypromował wielu magistrów i doktorów nauk technicznych. Studenci i doktoranci wspominają
Go jako osobę bardzo wymagającą, ale równocześnie życzliwą i zawsze chętną do pomocy z dużym zaangażowaniem.
Pan Profesor cechował się wysoką kulturą osobistą i odznaczał skromnością.
Jako recenzent miał opinię surowego i szczegółowego, ale jednocześnie sprawiedliwego i obiektywnego, zaś
uwzględnianie Jego uwag zawsze wzbogacało prace przyProfesor
gotowywane do druku.
Janusz Kotlarczyk
Wszechstronne zainteresowania i rzetelny warsztat
w 2010 r.
naukowy sprawiały, że z prośbą o pomoc i radę do Pana
Profesora zgłaszały się również osoby przygotowujące prace doktorskie z zakresu
nauk humanistycznych. Jeśli tylko zdrowie i czas na to pozwalały – Pan Profesor
nigdy nie odmówił pomocy. Każda Jego praca – naukowa czy popularnonaukowa,
niezależnie od przedmiotu i formy – poprzedzona była rzetelnym zebraniem materiału źródłowego, gruntownym jego opracowaniem oraz metodycznym przemyśleniem wniosków.
W kontekście dużego zaangażowania Pana Profesora w życie naukowe i poświęcenia życia sprawom uczelni, data Jego śmierci (1 października 2017 r.) zbiegająca się
z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, ma znaczenie swoiście symboliczne.

III. Wujek Janusz – po godzinach
3. 1. Prawdziwa przyjaźń
Użyty śródtytuł („Po godzinach”) – choć nakreśla tematykę podrozdziałów
i głównie temu służy – nie jest jednak do końca adekwatny, ponieważ Wujek Janusz
do końca swojego życia pozostawał aktywny naukowo. We wszystkie realizowane
przedsięwzięcia angażował się całym sercem, więc tak naprawdę w tym sensie nigdy nie był „po godzinach”. Z drugiej strony, kto zajmuje się zawodowo (naukowo)
czymś, co jest jego pasją, to w rzeczywistości nigdy „nie jest w pracy” – gdyż żyje
tym i kocha to, co robi. Właśnie taką osobą był Wujek Janusz, który wprost zarażał
entuzjazmem i inspirował do działania.
Z Wujkiem Januszem poznaliśmy się bliżej w 2003 r. przy okazji ślubu i wesela
Joanny Grzywny – mojej kuzynki i współautorki opracowania dotyczącego drzewa
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genealogicznego Rodziny Kotlarczyków, wnuczki Marii Ćwikły z domu Kotlarczyk.
Bardzo polubiliśmy się i zaczęliśmy wspólnie bywać w operze. Wujek zaszczepił mi
pasję do opery i szeroko rozumianej muzyki poważnej, której często i przy rożnych
okazjach wspólnie słuchaliśmy. Praktycznie od razu nawiązała się między nami
przyjaźń i porozumienie. Wujek był osobą bardzo empatyczną i uczuciową, dlatego
doskonale rozumiał moje problemy i przeżycia. Zawsze wysłuchał mnie i dobrze doradził (o czym jeszcze będzie mowa niżej), ale także obdarzał mnie dużym zaufaniem
powierzając mi różne swoje sprawy życiowe. Było to dla mnie bardzo budujące, że
osoba tak mądra i doświadczona jak Wujek Janusz chce poznać mój punkt widzenia
na różne sprawy.
Kiedy się zaprzyjaźniliśmy miałam 20 lat (był to przełom I i II roku studiów),
czyli praktycznie dopiero – w sensie faktycznym – rozpoczynałam prawdziwie dorosłe życie. Wujek wspierał mnie we wszystkich najważniejszych momentach mojego
życia, jakie wydarzyły się od tamtej pory: pierwsza praca, obrona pracy magisterskiej,
studia doktoranckie, egzamin na aplikację radcowską, aplikacja radcowska, narzeczeństwo, egzamin zawodowy, założenie Kancelarii i narodziny dzieci.
Pomagaliśmy sobie wzajemnie w różnych sprawach, a jedno na drugie mogło
zawsze liczyć w potrzebie. Zresztą, Wujek był osobą, która bardzo chętnie angażowała
się w różne formy pomocy innym ludziom. Chodzi tu zarówno o dobroczynność,
różne akcje społeczne, jak i o konkretne czynności na rzecz konkretnych osób z grona
rodziny, przyjaciół i znajomych (przykładem czego jest nadmieniona wyżej pomoc
przy sprawdzaniu projektów prac naukowych).
Łączyła nas głęboka i serdeczna więź rodzinna; osoby postronne często brały
nas za ojca i córkę, albo za dziadka i wnuczkę. Dziś wyraża się ona w pamięci
i modlitwie.

3. 2. Wulkan energii
Wujek Janusz, mimo sędziwego już wieku, był – i to bez żadnej przesady – wulkanem energii, której mógł mu pozazdrościć niejeden młodzieniec. Miał szerokie
spectrum zainteresowań, był osobą bardzo ciekawą świata. Wychodził z założenia,
że człowiek zawsze się uczy, dlatego dużo czytał. Interesował się aktywnie wieloma
dziedzinami nauki. Pamiętam, jak w 2009 r. poszliśmy wspólnie do Polskiej Akademii Umiejętności na wykład prof. dr. hab. Stanisława Biernata z zakresu prawa
Unii Europejskiej. Wujek Janusz uważnie słuchał, a w czasie dyskusji zadał pytanie.
Profesor Biernat, zanim udzielił odpowiedzi, skomentował: Bardzo dobre pytanie,
Pan Profesor słusznie zwrócił uwagę na ten problem.
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Wujek do końca pracował naukowo; przed śmiercią był w trakcie przygotowywania nowej pracy. Działalność naukową mistrzowsko godził z licznymi przedsięwzięciami rodzinnymi i kulturalnymi oraz życiem towarzyskim. Doskonale rozumiał
potrzeby młodzieży i wyzwania, jakie stoją przed młodymi naukowcami.
Miał duże poczucie humoru i swobodnie posługiwał się wyrażeniami ze slangu
młodzieżowego – tak przedwojennego, jak i współczesnego. Doskonale orientował
się także w trendach i wykonawcach współczesnej muzyki rozrywkowej, choć sam
nie był jej szczególnym fanem.
Wypoczynek Wujka był zawsze twórczy – albo związany z życiem kulturalnym
i artystycznym (teatr, opera, bywanie na promocjach książek), albo polegający na
aktywności fizycznej (wędrówki górskie w Zawoi, gdzie Wujek chętnie spędzał wakacje, co dokumentuje jedno ze zdjęć).

3. 3. Wujek Dobra Rada – nauczyciel życia
Oprócz wymienionych już wyżej zasług dla nauki, Wujek Janusz położył liczne
zasługi również dla mnie osobiście. Wyrażało się to w szczególności w dobrych radach i wskazówkach życiowych. Był osobą bardzo otwartą, szczerą i umiejącą słuchać
– można było porozmawiać z Nim swobodnie na każdy temat. Dając rady i wskazówki, czy też oceniając daną sytuację, Wujek był zawsze sprawiedliwy i obiektywny,
nigdy jednostronny. Nigdy też nie wyrażał opinii ani stanowiska bez zapoznania się
z faktami i punktem widzenia wszystkich stron. Wujek swoje rady zawsze wspierał
konkretnymi przykładami, był też bardzo wiarygodny i przekonujący w przestrzeganiu przed okolicznościami, które uważał za błędy życiowe. Nigdy nie pomylił się
w ocenie zdarzeń, a jego rady były skuteczne i zawsze się sprawdzały. Żywo interesował się moimi sprawami i miał okazję poznać sporo osób z mojego szeroko rozumianego otoczenia. Miał bardzo rozwiniętą intuicję emocjonalną i fenomenalnie znał się
na ludziach (jak to często żartobliwie wspominam: „miał rentgen w oczach”), dlatego
sprawdziły się wszystkie Jego przewidywania i powiedzenia co do moich szeroko
rozumianych relacji z ludźmi. Kogo Wujek ocenił jako mi „życzliwego i w porządku”
– ten rzeczywiście takim był (lub nadal jest). Kto wydał Mu się „fałszywy”, lub „nieszczery” – niestety, nawet niekiedy po pewnym czasie, takim właśnie się okazywał.
Wujek posiadał rzadką cechę autorefleksji i krytycyzmu (co jest swoistym odbiciem wspomnianych już rzetelności i obiektywizmu), a swoją mądrość życiową
czerpał z wielu źródeł: własnego, bogatego doświadczenia życiowego, obserwacji
przykładów innych osób oraz wniosków wyciągniętych z własnych błędów. Mogłam liczyć na skuteczne, funkcjonalne rady w zakresie metodyki i organizacji pracy
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naukowej, a także szeroko rozumianych
relacji i postępowania z ludźmi. Wujek –
czcząc z wielkim pietyzmem pamięć swojej Małżonki, Ewy Sztolcman – Kotlarczyk
z domu Bohosiewicz – zawsze podkreślał
wagę więzi małżeńskich. W okresie mojego narzeczeństwa udzielił mi wielu
wskazówek co do komunikacji w małżeństwie i budowania relacji. Za absolutną
podstawę uważał szczerą rozmowę oraz
Janusz i ja, Zawoja 2012 r. Autorem zdjęcia
gruntowne wyjaśnianie nieporozumień – Wujek
jest mój Mąż – Pan Mecenas Andrzej Krysta.
i tego radził mi się trzymać.
Wujek Janusz nigdy nie wygłosił sądu i opinii bez poznania i zebrania faktów
ani bez wielostronnego spojrzenia na problem – to dziś cecha niezwykle rzadka, ale
warunkująca skuteczność rad. Miał też bezcenny dar konstruktywnej krytyki – takiej, która sprawia, że człowiek czuje się zmotywowany do poprawy i do działania.
Wymienione cechy sprawiały, że udzielane rady były rzetelne, skuteczne i zawsze
sprawdzały się w życiu.

3. 4. Wyjść dobrze z rodziną – nie tylko na zdjęciu
W tytule niniejszego podrozdziału celowo posłużyłam się parafrazą znanego powiedzenia, by zobrazować, że integracja Rodziny i życie rodzinne były przedmiotem
wielkiej troski i uważności Wujka Janusza. Utrzymywał i pielęgnował przyjazny kontakt ze wszystkimi członkami Rodziny, każdym się interesował, z każdym życzliwie
i przyjaźnie rozmawiał, każdemu pomógł w miarę swoich możliwości.
Pierwszym przedsięwzięciem rodzinnym, które wspólnie zrealizowaliśmy
z Wujkiem, było opracowanie i dostarczenie w 2005 r. do Kurii Biskupiej w Krakowie
materiałów dotyczących relacji Ojca Świętego Jana Pawła II z Naszą Rodziną, które
naszym zdaniem dowodziły świętości Jego życia (to ostatnie było dla nas od początku
rzeczą oczywistą). Chcieliśmy w ten sposób pozytywnie przyczynić się do przebiegu
i wyniku procesu beatyfikacyjnego Ojca Świętego, który się wówczas rozpoczynał.
Wujek Janusz zaproponował, by uznać Ojca Świętego za patrona Naszej Rodziny.
Bardzo często odwoływaliśmy się do modlitwy i wstawiennictwa Ojca Świętego, co
dawało nam wsparcie w trudnych chwilach i poczucie wspólnoty.
Kolejnym filarem życia rodzinnego, który pielęgnował Wujek Janusz, była szeroko rozumiana pamięć o przodkach. Wyrażała się zarówno w utrwalaniu dokonań
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artystycznych Rodziny (wspomniane już opracowanie i wydanie dramatów Stefana
Kotlarczyka seniora, a także prace: Tadeusz Kotlarczyk – w służbie wychowaniu obywatelskiemu, „Wadoviana”, nr 6, 2001;Wadowickie teatry, teatrzyki i idee Mieczysława
Kotlarczyka, „Wadoviana”, nr 18, 2015), jak i kultywowaniu pamięci tych członków
Rodziny, którzy już odeszli. Wujek bardzo często zamawiał za nich Msze Święte, a po
ich zakończeniu zapraszał przybyłych członków Rodziny do kawiarni, najczęściej do
sławetnego „Czarodzieja” w Krakowie. Wspominanie tych, którzy już odeszli stawało
się więc doskonałą okazją do wspólnych rozmów i spotkań.

3. 4. Staropolska gościnność
Wujek Janusz był prawdziwym smakoszem i świetnie gotował. Do legendy
przeszły już przyjęcia urodzinowe i imieninowe, na których podejmował w swoim
domu rodzinę i przyjaciół oraz smakowitości, które na nich serwował. Do absolutnych hitów kulinarnych królujących na stole można bezsprzecznie zaliczyć golonkę
wieprzową z gotowaną kapustą i piwem oraz zupę brokułową. Nie mogło również
zabraknąć wymyślnych przystawek oraz pysznych wyrobów cukierniczych z „Czarodzieja”. Goście mogli czuć się nie tylko nasyceni, ale także zaopiekowani, bowiem
Wujek każdemu okazywał zainteresowanie i znajdywał wspólne tematy do rozmów.
Wizyta u Wujka – również taka bez wyraźnej okazji – zawsze oznaczała ucztę
kulinarną.

IV. Duchowy testament Wujka Janusza –
Czego Wujek mnie nauczył
Chyba najlepszą formą pamięci, jakiej z mojej strony mógłby sobie życzyć Wujek
Janusz, to wcielanie w życie Jego rad i wskazówek. Wujek nieustannie inspiruje mnie
do rzetelności i pracowitości w życiu naukowym i zawodowym. Ponadto, nauczył
mnie, jak w relacji międzyludzkiej, w szczególności tak bliskiej jak małżeństwo, ważna jest komunikacja i rozmowa.
Udzielając rad, czy oceniając sytuację, nigdy nie można być jednostronnym –
trzeba być zawsze obiektywnym i patrzeć na problem holistycznie. Z rzeczy bardziej
przyziemnych – Wujek nauczył mnie podstaw gotowania. Moi domownicy mają
kilka ulubionych potraw w moim wykonaniu, a ten stan rzeczy to zasługa Wujka.
I chyba już zawsze, ilekroć będę miała dylemat, czy problem w jakiejś ważnej sprawie życiowej, to będę się zastanawiać – co doradziłby w danej sytuacji Wujek Janusz?
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Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Karmelitański Instytut Duchowości, Kraków

Wyniesieni na ołtarze
wadowiccy karmelici bosi –
Rafał Kalinowski
i Alfons Mazurek –

w wypowiedziach św. Jana Pawła II
Wstęp
Podejmując zaproszenie Konferencji Episkopatu Polski, aby ustawicznie zgłębiać
nauczanie św. Jana Pawła II, pragniemy przywołać jego magisterium dotyczące św.
Rafała Kalinowskiego i bł. Alfonsa Mazurka, karmelitów bosych z klasztoru w Wadowicach, których sam wyniósł na ołtarze i często o nich mówił1. Przedstawimy więc
wypowiedzi Jana Pawła II o obydwu zakonnikach, aby w zakończeniu wyciągnąć
praktyczne wnioski, mogące stanowić inspirację w naszym życiu religijnym.

1. Jan Paweł II i św. Rafał Kalinowski
Sto dziesięć lat temu, 15 listopada 1907 r., umierał w Wadowicach założyciel
i pierwszy przeor klasztoru karmelitów bosych w tym mieście. Zaledwie trzynaście lat
później, 18 maja 1920 r., w tych samych Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła,
późniejszy papież Jan Paweł II. Postać słynnego karmelity bosego znana mu była od

Rafał Kalinowski, ze chrztu Józef, ur. w Wilnie 1 września 1835 r., powstaniec styczniowy, sybirak, zakonnik
i kapłan karmelita bosy, przybył do Wadowic w 1897 r. jako założyciel i przełożony klasztoru karmelitańskiego.
Zmarł w Wadowicach 15 listopada 1907 r. Pochowany w Czernej k. Krzeszowic. Kanonizowany przez Jana Pawła
II w 1991 r.
		
Alfons Maria Mazurek, ze chrztu Józef, ur. 1 marca 1891 r. w Baranówce pod Lubartowem, w 1903 r. przybył do
Wadowic, gdzie do 1908 r. kształcił się w gimnazjum miejskim. W latach 1920-1930 był dyrektorem Niższego
Seminarium Karmelitów Bosych w Wadowicach. Męczennik z rąk niemieckich w 1944 r., beatyfikowany przez
Jana Pawła II w 1999 r. Jego relikwie spoczywają w kościele karmelitańskim w Wadowicach.
1
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dzieciństwa, bo – jak sam zaznaczył – słyszał o nim wiele od swoich bliskich2. Po
latach jemu – jako następcy św. Piotra – dane było podpisać Dekret heroiczności cnót
Rafała Kalinowskiego, on go beatyfikował 22 czerwca 1983 r. w Krakowie i w końcu zaliczył w poczet świętych poprzez kanonizację w bazylice św. Piotra w Rzymie
w dniu 17 listopada 1991 r.

1.1. Związki Karola Wojtyły z Rafałem Kalinowskim
przed wyborem na papieża
Jeszcze do przełomu 1999 i 2000 r. niektórzy spośród sędziwych karmelitów
bosych pamiętali młodego Karola Wojtyłę przychodzącego do ich kościoła w Wadowicach, aby uczestniczyć w liturgii i korzystać z sakramentu pokuty. Jeszcze liczniejsi
byli ci, którzy mówili o duchowych związkach z Karmelem najpierw seminarzysty,
a potem młodego kapłana i w końcu biskupa Wojtyły. I chociaż byłoby interesujące przytoczyć tu któreś z tych wspomnień, to jednak wolimy oddać głos samemu
biskupowi, a potem kardynałowi Wojtyle3. Znane są dwa jego przemówienia o Rafale Kalinowskim, przedstawiające świętego jako człowieka heroicznego, którego
przykład miał duże znaczenie na formację duchową przyszłego papieża4. Pierwsze
przemówienie zostało wygłoszone 12 maja 1963 r. w kościele karmelitów bosych
w Krakowie, z okazji obchodów stulecia powstania styczniowego, w czasie których
została odsłonięta tablica pamiątkowa ku czci ojca Rafała i brata Alberta Chmielowskiego, złączonego z Kalinowskim w patriotycznym powstaniu, w życiu zakonnym i później w samej beatyfikacji. Drugie było skierowane do wiernych zebranych

2

Zob. Oddał życie z miłości. Rafał Kalinowski – święty z miasta papieskiego w wypowiedziach sługi Bożego Jana
Pawła II, oprac. Szczepan T. Praśkiewicz, Wadowice 2007, s. 27.

3

Młody biskup Wojtyła, odwiedzając wkrótce po konsekracji biskupiej klasztor karmelitów bosych w Wadowicach,
wspominał: Wasz kościół na Górce jest mi zawsze bardzo drogi. Wśród wielu nabożeństw, które urzekały mą dziecięcą
duszę, najgorliwiej korzystałem z nowenny przed uroczystością M.B. z Góry Karmel. Był to czas wakacji, miesiąc
lipiec. Dawniej nie wyjeżdżało się na wczasy, jak obecnie... Wakacje spędzałem w Wadowicach, więc nigdy do czasu
mego wyjazdu z Wadowic nie opuszczałem popołudniowych nabożeństw w czasie nowenny. Czasem trudno było
oderwać się od kolegów, wyjść z orzeźwiających fal kochanej Skawy, ale melodyjny głos karmelitańskich dzwonów
był taki mocny, taki przenikający do głębi duszy, więc szedłem. Tak, tak, mieszkałem koło kościoła parafialnego, ale
wzrastałem w kościele św. Józefa (Kalendarium życia Karola Wojtyły, Kraków 1983, s. 164).

4

Co więcej, z okazji 70 urodzin Jana Pawła II jedno z tych przemówień zostało wyłowione i opublikowane
przez włoskie czasopismo „Il Sabato”, które je włączyło do broszurki zatytułowanej Moi przyjaciele, ofiarowanej
papieżowi w urodzinowym prezencie. Broszurka zawiera wypowiedzi Karola Wojtyły – Jana Pawła II na temat
czterech osób, które wywarły znaczny wpływ na jego życie: Jan Tyranowski, Jerzy Ciesielski, Albert Chmielowski
i Rafał Kalinowski. W artykule wstępnym do broszurki czytamy: Wszyscy czterej mieli wielki wpływ na chrześcijańską i duchową formację Papieża. Bez spotkania się z ich osobowościami Wojtyła nie byłby Wojtyłą (K. Wojtyła,
I miei amici, Supplemento a Il sabato, nr. 20 z 19 maja 1990, s. 10).
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u grobu o. Rafała w Czernej, 15 listopada 1966 r., z okazji obchodów Tysiąclecia
Chrztu Polski. W obydwu przemówieniach5 znamienity mówca przedstawiał miłość
Kalinowskiego do ojczyzny, która spowodowała przystąpienie do powstania przeciw
carskiej Rosji, oraz jego miłość do Boga, która przywiodła go do Karmelu i sprawiła,
że Kalinowski poświęcił życie służbie Bogu.
Pomiędzy tymi dwoma przemówieniami umiejscawia się List postulacyjny z dnia
7 września 1964 r., w którym arcybiskup Karol Wojtyła prosi papieża Pawła VI o wyniesienie Rafała Kalinowskiego do chwały ołtarzy6.
W złotej księdze klasztoru w Czernej znajduje się ponadto następujący wpis
arcybiskupa Wojtyły z dnia 22 sierpnia 1965: Niech Bóg wszechmogący pozwoli nam
ujrzeć o. Rafała w chwale błogosławionych7. Tego samego dnia arcybiskup celebrował
w Czernej nabożeństwo o beatyfikację sługi Bożego.
Arcybiskup a później kardynał Wojtyła był nierzadkim gościem u grobu św.
Rafała. Przyjeżdżał tam często incognito, bez powiadamiania wspólnoty zakonnej
w Czernej. Przybył tam też wraz z grupą kapłanów obchodzących rocznicę święceń,
prawie w przeddzień samego konklawe, z którego wyszedł papieżem: zebrał ich przy
grobie ojca Rafała i stawiając go za wzór świętości kapłańskiej, zwrócił się spontanicznie z błaganiami do sługi Bożego oraz modlił się o jego beatyfikację. Na pewno nie
wyobrażał sobie wtenczas, że to właśnie jemu dane będzie beatyfikacji tej dokonać8.

1.2. Rafał Kalinowski w słowach Jana Pawła II
Wybrany na Stolicę Piotrową, były arcybiskup krakowski nie zapomniał nigdy
o Rafale Kalinowskim. Przy każdej nadarzającej się okazji Ojciec Święty wspominał
ojca Rafała i nawiązywał do swoich związków z duchowością karmelitańską. W dniu
22 kwietnia 1970 r., zaledwie w sześć miesięcy po wyborze na papieża, Jan Paweł II
odwiedził Międzynarodowe Kolegium Karmelitów Bosych w Rzymie i prowadzony
przez nich Papieski Wydział Teologiczny „Teresianum”. Powiedział wtenczas między
innymi: Karmelitów Bosych znam od samego dzieciństwa. Urodziłem się bowiem, jak
zapewne wiecie, w Wadowicach, gdzie znajduje się wasz klasztor, sławny z tego, że przez
pewien czas jego przeorem był sługa Boży Rafał Kalinowski. Stąd przyzwyczaiłem się do
5

Integralne ich teksty czytelnik znajdzie w: Oddał życie, op.cit., s. 43-50; 53-66.

6

Ibidem, s. 51-52.

7

Faksymile jak wyżej, s. 22.

8

Zob. Oddał życie, op.cit, s. 23.
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waszego, tak charakterystycznego habitu, od pierwszych lat mojego życia. Uczęszczałem
także do waszego kościoła, biorąc udział w liturgii i odprawianych tam nabożeństwach9.
Innym razem, z okazji wizyty w Kurii Generalnej Zakonu, w dniu 22 stycznia
1982 r., papież wyznawał: Gdy spoglądam w mą przeszłość, poczynając od mych lat
dziecięcych, a nawet prawie że od samego urodzenia, widzę, że żyłem w sąsiedztwie
klasztoru karmelitańskiego, w miejscu naznaczonym życiem, a później także i śmiercią
sługi Bożego ojca Rafała Kalinowskiego, który umarł jako przeor w Wadowicach. [- -]
Spotykałem karmelitów jako dziecko, jako chłopiec, w ich habitach, obserwowałem
surowość ich życia, która była widoczna nawet zewnętrznie. I muszę dodać, że od
chłopięcych lat chodziłem zawsze spowiadać się do ich kościoła. [- -] Muszę powiedzieć
wam, że daliście wielkie świadectwo pewnemu chłopcu [papież mówi o sobie], pewnemu młodzieńcowi; świadectwo, które pozostawiło ślad na całe jego życie10.
Podczas pielgrzymki terezjańskiej do Hiszpanii w 1983 r., na zakończenie obchodów czterechsetlecia śmierci św. Teresy od Jezusa, w Segowii, mieście, które strzeże
grobu św. Jana od Krzyża, papież, mówiąc o wybitnych synach i córkach Karmelu,
spadkobiercach duchowych Matki Teresy i doktora mistycznego, zechciał wspomnieć
Rafała Kalinowskiego, umieszczając jego imię obok św. Teresy z Lisieux, bł. Elżbiety
od Trójcy Świętej i św. Edyty Stein11.
Wynosząc ojca Rafała do chwały ołtarzy 22 czerwca 1983 r., w obecności dwóch
milionów wiernych zebranych na rozległych Błoniach krakowskich, po stwierdzeniu,
że ta uroczystość raduje kościół polski i rodzinę karmelitańską, papież dodał, że napełnia ona radością w sposób szczególny także i jego serce, ponieważ postać nowego
błogosławionego była mu zawsze droga12. W przededniu tej beatyfikacji, wieczorem
21 czerwca 1983 r., ukazując się w oknie rezydencji arcybiskupów krakowskich, dialogując z młodzieżą i śpiewając z nią Apel Jasnogórski, Jan Paweł II zachęcał: Drodzy
moi, jutro będziemy mieć tutaj w Krakowie bardzo uroczysty dzień, bo dzień beatyfikacji dwóch naszych rodaków, sługi Bożego Rafała Kalinowskiego i sługi Bożego Brata
Alberta. Proszę was, przygotujcie się dobrze do tego wydarzenia13.
Po powrocie do Watykanu Ojciec Święty na audiencji generalnej w dniu 6 lipca
1983 r. złożył podziękowanie Matce Boskiej Częstochowskiej słowami: Pani Jasnogórska, składam Ci dzięki, za to, że było mi danym, w czasie tej pielgrzymki, wynieść do

9

Ibidem.

10

Ibidem.
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Ibidem, s. 27.
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Ibidem, s. 29.

13

Ibidem, s. 27.
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chwały ołtarzy błogosławioną Urszulę Ledóchowską w Poznaniu oraz błogosławionych
o. Rafała Kalinowskiego i br. Alberta Chmielowskiego w Krakowie14. Zaś 4 września
tego samego roku, przyjmując w Castel Gandolfo delegację Kurii Generalnej Zakonu,
która przybyła z podziękowaniem za wyniesienie ojca Rafała na ołtarze, Jan Paweł
II powiedział: Cudowna Opatrzność Boża zechciała, aby dane było właśnie mnie beatyfikować tego wielkiego sługę Bożego, i to w Krakowie15.
W rocznicę śmierci bł. Rafała, 15 listopada tego samego roku Ojciec Święty
przyjął delegację Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych, odnowionej przez tegoż
świętego. Na dziękczynne słowa wikariusza prowincjalnego papież odpowiedział:
Jestem bardzo szczęśliwy, że odwiedziliście mnie właśnie dzisiaj, w dniu narodzin dla
nieba Ojca Rafała, błogosławionego Ojca Rafała. Cieszę się z faktu, że możemy nazywać go teraz błogosławionym. Powierzam jego specjalnemu wstawiennictwu wasz
Zakon, Siostry Karmelitanki Bose, całą rodzinę Karmelitańską, Trzeci Zakon i całą
naszą Ojczyznę16.
Przyjmując 4 maja 1985 r. uczestników Kapituły Generalnej Karmelitów Bosych,
po przemówieniu oficjalnym papież zwrócił się do nich spontanicznie serdecznymi słowami: Niech to błogosławieństwo, którego wam udzielam, będzie aktem dziękczynnym za to wszystko, co osobiście otrzymałem, poczynając od lat chłopięcych, od
duchowości karmelitańskiej. Wiecie dobrze, że w mieście, gdzie się urodziłem i gdzie
mieszkałem aż do egzaminu maturalnego, był klasztor karmelitański, klasztor swego
czasu zarządzany przez błogosławionego Rafała Kalinowskiego, którego mogłem, ku
mojej radości, wynieść do chwały ołtarzy. Muszę Wam się zwierzyć, że w kościele tej
wspólnoty karmelitańskiej w moim mieście mogłem skorzystać wiele, szczególnie z sakramentu pojednania, sakramentu pokuty. Z ochotą chodziło się do tego kościoła nieco
oddalonego i na wzgórzu, aby się wyspowiadać17.
Po zatwierdzeniu cudu, który miał miejsce właśnie w Wadowicach w 1989 r.,
papież zadecydował przystąpić do kanonizacji bł. Rafała i ustalił, że odbędzie się ona
17 listopada 1991 r. w bazylice św. Piotra w Rzymie. Przed dokonaniem tego aktu
jeszcze raz wspomniał ojca Rafała w dniu 14 sierpnia 1991 r., podczas wizyty w mieście rodzinnym, z okazji poświęcenia kościoła pod wezwaniem św. Piotra Apostoła.
Powiedział wówczas: Nowy kościół wpisuje się w panoramę starych Wadowic od strony
Skawy i pierwszych wzniesień Beskidu; wpisuje się zaś nie tylko obok starej parafialnej
14

Ibidem, s. 29.

15

Ibidem.

16

Ibidem, s. 29-30.

17

Ibidem, s. 30.
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świątyni, ale także obok kościoła Ojców Karmelitów [Bosych], gdzie na początku tego
stulecia przeorem był błogosławiony Rafał Kalinowski. Oczekujemy na jego kanonizację
jeszcze w tym roku w Rzymie18.
We wprowadzeniu do mszy św. kanonizacyjnej, 17 listopada 1991 r. w Rzymie
Jan Paweł II podkreślił: Najdrożsi bracia i siostry, dziękujemy z radością Ojcu, przedziwnemu w swoich świętych, który dzisiaj pozwala nam ogłosić świętym, na cześć
swojej chwały, Rafała od św. Józefa Kalinowskiego. Boska Opatrzność przemierzyła jego
krokami drogi Środkowej i Wschodniej Europy, od rodzinnej Polski aż po stepy Syberii, i był on wszędzie nosicielem pokoju, kultury i jedności pomiędzy chrześcijanami.
W swoim życiu, poświęconym Chrystusowi Panu w Zakonie Karmelitańskim, połączył kontemplację z intensywną działalnością apostolską, aby jednać ludzi z Bogiem
i pomagać im we wstępowaniu na górę doskonałości. Powierzamy jego pośrednictwu
sprawę pokoju i jedności w Chrystusie wszystkich ludów Europy i jednocześnie z całego
serca błagamy Pana o przebaczenie naszych grzechów19. Zaś w homilii kanonizacyjnej,
stawiając postać i przesłanie św. Rafała przed oczy wiernych z całego świata, papież
powiedział, że nowy święty [- -] oddał [- -] życie za rodaków dla większej wspólnej
sprawy, bo Ojczyznę ziemską ukochał tak, że dla tej sprawy wybrał śmierć [- -]; że oddał
on życie... z miłości do ojczyzny wiekuistej [- -] przez karmelitańską profesję, aby jeszcze
pełniej miłować na podobieństwo Chrystusa, stając się Jego przyjacielem; że oddał życie
za bliskich poprzez kapłańską służbę, zachęcając wszystkich do doskonałości i do świętości [- -]; że w końcu oddał on życie za sprawę jedności Kościoła, płonąc pragnieniem
ujrzenia zjednoczonych w tej samej owczarni braci prawosławnych, będąc pełnym
nadziei we wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, tak bardzo przez nich czczonej20.
Radość z dokonanej kanonizacji wyraził papież w krótkich, ale bardzo wymownych słowach, skierowanych wkrótce po uroczystej mszy św. kanonizacyjnej
do oficjalnej delegacji rządowej Rzeczypospolitej Polskiej: Wszystkim Państwu bardzo
dziękuję za odwiedziny w dniu tak bardzo uroczystym, wyjątkowym, historycznym,
nie tylko dlatego, że idziemy wstecz, w tamto stulecie, ale że jakoś chyba idziemy ku
przodowi, ku przyszłości. Wymowna była bardzo obecność tylu Polaków i naszych
braci Litwinów w czasie tej kanonizacji, która mnie jest szczególnie bliska, ponieważ
urodziłem się tam, gdzie zakończył życie ziemskie o. Rafał21.
Nazajutrz po kanonizacji, podejmując licznie zgromadzonych pielgrzymów
z Polski, papież podkreślał: Wczorajsza kanonizacja każe mi powrócić do mia18

Ibidem, s. 32.
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Ibidem.
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Ibidem, s. 33.
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Ibidem, s. 34.
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sta mojej młodości. Tam właśnie, w tym mieście u progu Beskidów kilkanaście lat
wcześniej umierał o. Rafał Kalinowski. Były to ostatnie lata Polski wymazanej
z map Europy, rozdzielonej przemocą między trzech zaborców. Mnie już było dane
urodzić się w Polsce niepodległej. Przyszedł czas, kiedy mogłem uświadomić sobie w pełni, ile ja sam i moje pokolenie zawdzięcza tym wszystkim, którzy dla tej
wolnej Ojczyzny pracowali, walczyli, cierpieli, byli skazywani na śmierć i na syberyjskie zesłanie. Oczyszczał się w nich szlachetny kruszec wolności, zanieczyszczony w dawniejszych pokoleniach prywatą, egoizmem, wielorakim nadużyciem.
[- -] O. Rafał Kalinowski jest jednym z tych, którzy ten kruszec wolności Polaków szczególnie uszlachetnili. Jednym z tych, którzy pozostawili nam najwspanialsze dziedzictwo.
Wielkim wzruszeniem jest dla mnie ta wczorajsza kanonizacja... Św. Rafał Kalinowski w sposób wyrazisty ukazuje całym swym życiem, czym jest pierwsze i największe
przykazanie, które Chrystus potwierdził mocą swych czynów i słów, a nade wszystko
ofiarą swego krzyża. [- -] „Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości” – powiedział
św. Jan od Krzyża. Gdy w cztery wieki po jego śmierci dostępuje chwały ołtarzy inny
syn Karmelu, a nasz rodak, Rafał Kalinowski, niech te słowa staną się światłem naszej
doczesnej egzystencji22.
Postać nowego świętego papież stawił przede wszystkim przed oczy jego współbraci i sióstr w Karmelu: Drodzy ojcowie karmelici bosi, on mówi do was swoim przykładem; zaprasza was, byście byli, jak on, ludźmi modlitwy, zakonnikami oddanymi
kontemplacji bożych tajemnic i dobrymi kierownikami duchowymi. Ileż to osób zakonnych, zwłaszcza karmelitanki bose, a także liczni świeccy, było wdzięcznych św.
Rafałowi za jego rady i kierownictwo duchowe! Współbracia nazywali go „męczennikiem konfesjonału”. On rzeczywiście z poświęceniem i bez znużenia służył Sakramentem Pokuty, nazywając go „chrztem niezmiernego miłosierdzia Bożego”. Poprzez
ewangeliczną i zdrową pobożność maryjną prowadził dusze ku Chrystusowi, zgodnie
z duchowością Karmelu, który „cały jest maryjny”.
On zwraca się do was, karmelitanki bose, zaprasza was do stałej zażyłości z Bogiem; zachęca was do doskonałego oddania się Chrystusowi, Oblubieńcowi wiernemu,
poprzez samotność, ubóstwo i wierność życiu wspólnotowemu; prosi was, byście się
modliły i ofiarowały całe wasze życie za Kościół i za ludzi23.
Znamienne, że do św. Rafała i do jednej z jego wypowiedzi Jan Paweł II powrócił
11 stycznia 1992 r. w swoim przemówieniu noworocznym do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej. Mówiąc o problemach ówczesnej

22

Ibidem, s. 34-35.
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Ibidem, s. 35-36.

127

MISCELLANEA
Europy, o konflikcie na Bałkanach i w Irlandii Północnej, papież stwierdził: przychodzą mi tu na myśl słowa jednego ze świętych europejskich, niedawno kanonizowanego
o. Rafała Kalinowskiego. W ubiegłym stuleciu, gdy Polska walczyła o zachowanie swej
godności i o niepodległość narodową, miał on odwagę wołać – choć sam był uczestnikiem walk – „że ojczyzna potrzebuje potu, a nie krwi”. Tak, panie i panowie, Europa
potrzebuje ludzi, którzy wspólną pracą będą dążyć do tego, by nienawiść i odrzucenie
drugiego człowieka nie miały już prawa bytu na tym kontynencie, który wydał tak
wielu świętych, wzorów człowieczeństwa, był promieniującym źródłem twórczych idei
i ojczyzną wielu instytucji społecznych, przynoszących chwałę ludzkiemu geniuszowi24.
Św. Rafała Kalinowskiego Jan Paweł II przywołał jeszcze w telegramie, jaki 1 października 1992 r. wysłał do klasztoru karmelitów bosych w Wadowicach z okazji jego
stulecia25, a nadto zechciał go wspomnieć w swej książce Dar i tajemnica i w homilii
z okazji tysiąclecia archidiecezji krakowskiej 15 czerwca 1999 r.26
Niespodzianką dla wszystkich był fakt, że Jan Paweł II wspomniał św. Rafała
Kalinowskiego jeszcze dwukrotnie: podczas audiencji generalnej 14 listopada 2001 r.
i w liście do prowincjała krakowskiej prowincji karmelitów bosych z 14 grudnia 2004
r. Przytoczmy słowa z audiencji generalnej: Miesiąc listopad jest miesiącem modlitwy
za zmarłych. Wśród tych zmarłych są także ci, co zasłużyli na godność ołtarzy. Tak więc
14 listopada 1907 roku zmarł w Wadowicach św. Rafał Kalinowski, powstaniec, a potem
karmelita bosy i odnowiciel polskiego Karmelu. Polecamy Bogu wszystkich naszych
zmarłych i uczestniczymy w świętych obcowaniu, wspominając naszych świętych27.

2. Jan Paweł II i bł. Alfons M. Mazurek
Wypowiedzi św. Jana Pawła II o bł. Alfonsie Marii Mazurku jest nieporównywalnie mniej aniżeli o św. Rafale Kalinowskim i – co więcej – pochodzą one z czasów,
gdy Karol Wojtyła był już papieżem. Niemniej jednak do niewielu z grupy 108 męczenników II wojny światowej, do których przynależy o. Alfons i których Jan Paweł II
wyniósł na ołtarze 13 czerwca 1999 r. w Warszawie, odnoszą się wypowiedzi namiestnika chrystusowego, sugerujące, że poznał ich osobiście. Przypomnijmy, że w latach
1920-1930 o. Mazurek pracował w wadowickim klasztorze jako prefekt niższego
seminarium. Po wielu latach papież zaznaczył, że klęka ze czcią przy jego relikwiach.
24

L’Osservatore Romano, wyd. pol., nr 2/1992 (140), s. 22.
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Zob. Oddał życie, op. cit., s. 127.
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J. Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 1996, s. 28.
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Oddał życie, op. cit., s. 36.
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Przytoczmy więc najpierw słowa Jana Pawła II w odniesieniu do całego grona
męczenników ostatniej wojny, aby potem skoncentrować uwagę na tych, które bezpośrednio dotyczą ojca Mazurka.

2.1. W dwudziestym stuleciu wrócili męczennicy
Podczas eucharystii celebrowanej 7 czerwca 1999 r. w Bydgoszczy Jan Paweł
II, wspominając męczenników tego miasta i inicjatywy podejmowane przez kard.
Stefana Wyszyńskiego, aby ich upamiętnić, mówił: „Błogosławieni, którzy cierpią
prześladowanie dla sprawiedliwości” (Mt 5, 10). Do kogo [- -] odnoszą się te słowa?
Odnoszą się do wielu, wielu ludzi, którym w ciągu dziejów ludzkości dane było cierpieć
prześladowanie dla sprawiedliwości. Wiemy, że trzy pierwsze stulecia po Chrystusie
były naznaczone straszliwymi prześladowaniami, zwłaszcza za panowania niektórych
cesarzy rzymskich, od Nerona do Dioklecjana. A chociaż od czasu Edyktu Mediolańskiego prześladowania ustały, to jednak powracały one w różnych momentach historii,
na wielu miejscach ziemi.
Nasze stulecie, nasze dwudzieste stulecie, również zapisało wielką martyrologię.
Sam w ciągu dwudziestu lat mego pontyfikatu wyniosłem do chwały ołtarzy wielkie
grupy męczenników: japońskich, francuskich, wietnamskich, hiszpańskich, meksykańskich. A iluż ich było w okresie drugiej wojny światowej i w czasie panowania totalitarnego systemu komunistycznego! Cierpieli i oddawali życie w hitlerowskich czy też
sowieckich obozach zagłady. Za kilka dni w Warszawie ma się dokonać beatyfikacja 108
męczenników, którzy oddali życie za wiarę w obozach śmierci i gdzie indziej. Przyszedł
teraz czas przypomnienia tych wszystkich ofiar i oddania im czci należnej. [- -] I dobrze,
że się o nich mówi na ziemi polskiej, bo ta ziemia zaznała wyjątkowego udziału w tej
wielkiej współczesnej martyrologii. [- -] Oni wszyscy dali świadectwo wierności Chrystusowi pomimo przerażających swoim okrucieństwem cierpień. Krew ich spłynęła na
naszą ziemię i użyźniła ją na wzrost i na żniwo. Wydaje ona owoc stokrotny w naszym
narodzie, który wiernie stoi przy Chrystusie i Ewangelii. Trwajmy nieustannie w jedności z nimi. Dziękujmy Bogu, że zwycięsko przeszli przez trudy: „Bóg [- -] doświadczył
ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę” (Mdr 3, 6). Oni stanowią dla
nas wzór do naśladowania, z ich krwi winniśmy czerpać moce do codziennej ofiary,
jaką mamy składać Bogu z naszego życia. Są dla nas przykładem, byśmy tak jak oni
odważnie dawali świadectwo wierności Krzyżowi Chrystusa28.
28
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2.2. Są oni świadectwem zwycięstwa Chrystusa
Podczas homilii beatyfikacyjnej w Warszawie, 13 czerwca 1999 r., Jan Paweł II stwierdził, że nowi męczennicy są świadectwem zwycięstwa Chrystusa, co
wspaniale współbrzmi z napisem zwyciężyłeś zwycięstwem Boga, jaki tuż po wojnie został umieszczony na miejscu upamiętniającym męczeństwo ojca Mazurka
i który przejęła w swoim tytule znana jego biografia, napisana przez o. Czesława
H. Gila29.
Przytoczmy wymowny fragment homilii Jana Pawła II: Dziś właśnie świętujemy
to zwycięstwo, świętujemy zwycięstwo tych, którzy w naszym stuleciu oddali życie
dla Chrystusa, oddali życie doczesne, aby posiąść je na wieki w Jego chwale. Jest to
zwycięstwo szczególne, bo dzielą je duchowni i świeccy, młodzi i starzy, ludzie różnego
pochodzenia i stanu. Pośród nich jest arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, pasterz
diecezji płockiej, zamęczony w Działdowie; jest biskup Władysław Goral z Lublina
torturowany ze szczególną nienawiścią tylko dlatego, że był biskupem katolickim. Są
kapłani diecezjalni i zakonni, którzy ginęli, gdyż nie chcieli odstąpić od swojej posługi
i ci, którzy umierali, posługując współwięźniom chorym na tyfus; są umęczeni za
obronę Żydów. Są w gronie błogosławionych bracia i siostry zakonne, którzy wytrwali
w posłudze miłości i w ofiarowaniu udręk za bliźnich. Są wśród tych błogosławionych
męczenników również ludzie świeccy. Jest pięciu młodych mężczyzn ukształtowanych
w salezjańskim oratorium; jest gorliwy działacz członek Akcji Katolickiej, jest świecki
katecheta zamęczony za swą posługę i bohaterska kobieta, która dobrowolnie oddała
życie w zamian za swą brzemienną synową. Ci błogosławieni męczennicy i męczennice wpisują się w dzieje świętości Ludu Bożego pielgrzymującego od ponad tysiąca
lat po polskiej ziemi. Jeśli dzisiaj radujemy się z beatyfikacji stu ośmiu męczenników
duchownych i świeckich, to przede wszystkim dlatego, że są oni świadectwem zwycięstwa Chrystusa – darem przywracającym nadzieję.
„Racz mnie umocnić, Panie, znakiem Twego krzyża, i spraw, abym tak, jak
ten krzyż z relikwiami świętych noszę na swojej piersi, tak zawsze miał w myśli
i pamięć męki Twojej i zwycięstwo, jakie odnieśli Twoi męczennicy” – oto modlitwa,
jaką odmawia biskup, zakładając krzyż pektoralny. Dziś czynię ją modlitwą całego
Kościoła w Polsce, który niosąc od tysiąca lat znak męki Chrystusa, wciąż odradza
się z posiewu krwi męczenników i żyje pamięcią zwycięstwa, jakie oni odnieśli na
tej ziemi. Gdy bowiem dokonujemy tego uroczystego aktu ich beatyfikacji, niejako
odżywa w nas wiara, że bez względu na okoliczności „we wszystkim możemy odnieść
29
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pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował” (por. Rz 8, 37). Błogosławieni
męczennicy wołają do naszych serc: Uwierzcie, że Bóg jest miłością! Uwierzcie na
dobre i na złe! Obudźcie w sobie nadzieję! Niech ta nadzieja wyda w was owoc
wierności Bogu we wszelkiej próbie! Raduj się, Polsko, z nowych błogosławionych
[- -] 108 Męczenników. Spodobało się Bogu „wykazać przemożne bogactwo Jego łaski
na przykładzie dobroci” twoich synów i córek w Chrystusie Jezusie (por. Ef 2, 7).
Oto „bogactwo Jego łaski”, oto fundament naszej niewzruszonej ufności w zbawczą
obecność Boga na drogach człowieka w trzecim tysiącleciu! Jemu niech będzie chwała
na wieki wieków. Amen30.

2.3. Miałem sposobność zetknąć się z nim osobiście
i klękam u jego relikwii
Trzy dni po beatyfikacji celebrowanej na Pl. Piłsudskiego w Warszawie, tj.
16 czerwca 1999 r., odwiedzając po raz ostatni Wadowice, Jan Paweł II, mówiąc
do mieszkańców swego rodzinnego miasta, wyznawał: W sposób szczególny pragnę
pozdrowić ojców Karmelitów Bosych z wadowickiej Górki. Spotykamy się bowiem
w wyjątkowej okoliczności: w tym roku, 27 sierpnia, przypada setna rocznica konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Józefa przy klasztorze ufundowanym przez św.
Rafała Kalinowskiego. Jak za lat młodzieńczych, chłopieńczych wędruję w duchu do
tego miejsca szczególnego kultu Matki Bożej Szkaplerznej, które wywierało tak wielki
wpływ na duchowość Ziemi Wadowickiej. Sam wyniosłem z tego miejsca wiele łask,
za które dziś Bogu dziękuję. A szkaplerz do dzisiaj noszę, tak jak go przyjąłem u Karmelitów na Górce, mając kilkanaście lat. Cieszę się, że dane mi było beatyfikować,
wraz ze stu siedmioma męczennikami, również bł. o. Alfonsa Marię Mazurka, który
był wychowankiem, a potem zasłużonym wychowawcą w przyklasztornym Niższym
Seminarium. Z pewnością miałem sposobność zetknąć się osobiście z tym świadkiem
Chrystusa, który w 1944 r., jako przeor klasztoru w Czernej, przypieczętował swoją
wierność Bogu męczeńską śmiercią. Ze czcią klękam u jego relikwii, które spoczywają
właśnie w kościele św. Józefa, i dziękuję Bogu za dar życia, męczeństwa i świętości
tego wielkiego zakonnika31.

30

L’Osservatore Romano, wyd. pol., nr 8/1999 (215), s. 75.
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Ibidem, s. 113.
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2.4. Jego duszpasterstwo wydało owoce świętości
Nadto karmelitańskiego męczennika, wespół ze św. Rafałem Kalinowskim
i innymi świątobliwymi karmelitami bosymi i karmelitankami, papież wspomniał
w swym liście, jaki skierował na ręce prowincjała Krakowskiej Prowincji Zakonu
w dniu 14 grudnia 2004 r., z racji rozpoczynającego się roku jubileuszu czterystulecia
obecności Karmelu Terezjańskiego w Polsce. Jan Paweł II napisał tam: Wszystkie te
różnorakie wymiary duszpasterstwa karmelitów bosych wydały owoce świętości. Dość
wspomnieć św. Rafała Kalinowskiego, bł. Alfonsa Mazurka czy sługi Boże Anzelma
Gądka, Franciszka Powiertowskiego, a spośród karmelitanek Teresę Marchocką, Teresę
Kierocińską i Kunegundę Siwiec32.

Zakończenie
I cóż możemy powiedzieć w zakończeniu? Jakie możemy wyciągnąć wnioski?
Przede wszystkim żywiąc przeogromną wdzięczność wobec św. Jana Pawła II za
gloryfikację dwóch wadowickich karmelitów bosych, tak bardzo związanych z jego
rodzinnym miastem i – niejako przez adopcję – nazywanych świętymi z Wadowic,
powinniśmy poznawać ich życie i przesłanie.
Pierwszego z nich, św. Rafała Kalinowskiego, Jan Paweł II przedstawiał przede
wszystkim jako bohatera narodowego, człowieka oddanego Bogu, kontemplatyka
(chodzącą modlitwę) czynnie zaangażowanego w sprawy ojczyzny, Kościoła (zwłaszcza w wymiarze ekumenicznym), Zakonu i bliźnich.
Zaś w wypowiedziach dotyczących bł. Alfonsa M. Mazurka znajdujemy papieskie zaproszenie do tego, abyśmy poprzez pracowitość, rzetelność, uczciwość, niejako
męczeństwo codziennego życia, dawali dobre świadectwo młodszemu pokoleniu
i byśmy byli budowniczymi nadziei wszędzie tam, gdzie kierujemy nasze kroki.
Słowa Jana Pawła II zachęcają nas nadto do nawiedzania wadowickiego karmelitańskiego kościoła na Górce, klękania przy relikwiach tych świętych karmelitów
bosych i proszenia ich o wstawiennictwo, by nasze różnorakie wymiary zaangażowania przynosiły dobre owoce.

32
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Michał Siwiec-Cielebon

Niezwykłe historie zwykłych
wadowiczan.
Aleksander Barabasz
i Józef Karpiński – dwa przyczynki
do portretu zbiorowego.
Wstęp
Na wielką historię składają się wydarzenia, a czasami wręcz incydenty dotyczące
pojedynczych osób. Z kolei indywidualne historie są nierzadko wyrazistymi ilustracjami wydarzeń czy procesów zachodzących w tej wielkiej historii, dotyczącej całej
społeczności, czyli narodu.
Jako bohaterów artykułu wybrałem dwie postacie dzisiaj już prawie zupełnie
w Wadowicach zapomniane, ale znane i szanowane w okresie międzywojennym.
Próżno szukać obszerniejszych informacji o obydwu w dotychczasowych publikacjach opisujących dzieje miasta i sylwetki mieszkańców. Krótka i nieprecyzyjna
wzmianka o Aleksandrze Barabaszu znajduje się jedynie w zarysie biogramu jego
żony, Teresy z Heriadinów, zamieszczonym w publikacji pośmiertnej dr. Gustawa Stadnickiego Kto był kim w Wadowicach?. Biogram ten dotyczy jednak przede
wszystkim Teresy Barabasz. Brak obszerniejszej informacji o A. Barabaszu nie jest
winą autora wspomnianego opracowania, gdyż w okresie jego powstawania IPN
jeszcze nie istniał, zaś akta o uznanie za zmarłego przechowywane były w różnych
zasobach archiwalnych, nie zawsze dostępnych badaczom. Z kolei akta personalne
w Centralnym Archiwum Wojskowym w latach 90. XX w. były wprawdzie formalnie
dostępne, ale nie zindeksowane i nie zawsze łatwe do odszukania, natomiast proces
ich porządkowania i opracowania trwa do dzisiaj. O Józefie Karpińskim brak w wadowickich publikacjach nawet tak skromnej wzmianki, jak o A. Barabaszu. Obydwaj
– a należy podkreślić, że nie byli to jedyni wadowiczanie – ponieśli śmierć jako
obywatele II Rzeczypospolitej w wyniku agresji Związku Socjalistycznych Republik
Sowieckich (ZSRS) na Polskę i realizowanej przez to państwo antypolskiej polityki.
O deportacjach mieszkańców Wadowic i okolicy do ZSRS nadal wiemy bardzo mało.
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Warto zatem przypomnieć o nich choćby obecnym przyczynkiem. Ze względu na ten
wspólny dla obu element zakończenia życia zestawiłem ich sylwetki, by pokazać, jak
różne były drogi i życiowe wybory ludzi związanych z miastem nad Skawą.
Ich losy zrekonstruowałem w oparciu o akta zachowane w zasobach dwóch archiwów wydzielonych, Centralnego Archiwum Wojskowego im. Majora Bolesława
Waligóry w Warszawie-Rembertowie oraz Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej,
w tym wypadku Oddziału Krakowskiego IPN, z siedzibą Archiwum w Wieliczce.
W międzyczasie – już po uzyskaniu materiałów z CAW – archiwum to włączone zostało w strukturę Wojskowego Biura Historycznego im. Generała Kazimierza
Sosnkowskiego, co zaznaczyłem przy podawaniu odsyłaczy źródłowych – dawny
skrót CAW, obecnie WBH-CAW – choć zgodnie z informacjami pracowników tego
archiwum, stosowanie odsyłacza w dotychczasowej wersji (CAW) jest nadal uprawnione. Przechowywane są tam akta z okresu do 1939 r. dotyczące bohaterów artykułu,
a konkretnie działalności niepodległościowej Józefa Karpińskiego oraz stosunku
do służby wojskowej w WP Aleksandra Barabasza. Natomiast w Archiwum IPN
w Wieliczce przechowywane są dokumenty dotyczące losów obu bohaterów w okresie późniejszym – w postaci akt sądowych z wnioskami o „uznanie za zmarłego”,
rozpatrywanych przez wadowicki Sąd Grodzki po zakończeniu II wojny światowej.
Dokumenty z kolekcji WBH-CAW nie są spaginowane, zatem dla bliższego określenia lokalizacji niektórych danych użyte zostały tytuły niektórych formularzy lub
kart, względnie opisano charakterystykę dokumentów.
Pierwsi wadowiczanie trafili w ręce sowieckie już w 1939 r., jako osadnicy w województwach wschodnich II RP, jeńcy wojenni lub uciekinierzy z terenu zajętego
przez niemiecki Wehrmacht. Jeżeli o tych zamordowanych w tzw. Zbrodni Katyńskiej
wiemy już dość dużo1, choć w dalszym ciągu nie wszystko, to o losach wielu szeregowych jeńców, uciekinierów przed Niemcami a zwłaszcza kresowych osadników
sprzed 1939 r. informacje nadal są szczątkowe2. Kolejni wadowiczanie trafili w ręce
funkcjonariuszy rosyjskiego Narodnego Komissariatu Wnutriennich Dieł (czyli Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRS) w latach 1944 – 1945, w miarę
posuwania się frontu wschodniego i zajmowania ziem polskich. Byli wśród nich
także ci, aresztowani w 1945 r. w Wadowicach i okolicy i wywiezieni na wschód, nie
tylko bez jakiegokolwiek postawienia zarzutów, ale często bez powiadomienia o ich
losach najbliższych. Nie zawsze byli to ludzie obciążeni współpracą z niemieckim
okupantem. Znacznie częściej byli to żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego,
1

M. Siwiec-Cielebon, Vinctis non victis. Pokonanym nie zwyciężonym – Wadowicka Lista Katyńska, Wadowice 2010.
Np. M. Siwiec-Cielebon, Garnizon Wadowice oraz społeczeństwo Ziemi Wadowickiej w systemie mobilizacyjnym sił zbrojnych II RP – wybrane zagadnienia i problemy badawcze, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 19, 2016.
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ale także zwykli obywatele, którzy z różnych względów zostali uznani za element
wrogi i stwarzający zagrożenie dla potęgi ZSRS. J. Karpiński był uchodźcą przed
hitlerowskim najazdem i znalazł się we Lwowie w 1939 r. Należał zatem do pierwszej
ze wspomnianych wyżej grup Polaków represjonowanych przez władze sowieckie.
A. Barabasz wywieziony z Wadowic w 1945 r. należał do grupy drugiej.
Losy obydwu opisywanych wadowiczan są symptomatyczne dla najnowszej
historii Polski, zwłaszcza wydarzeń z lat odzyskiwania niepodległości i walk o jej
utrzymanie. Dlatego na progu roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości
w 1918 r. warto przypomnieć obydwu, a przy tym poprzez ich życiorysy, skomplikowane i wieloaspektowe wydarzenia tamtych lat. Prowadzony przez Muzeum
Miejskie w Wadowicach projekt „Wadowiczanie” przybliżający sylwetki znanych
i mniej znanych mieszkańców miasta nad Skawą z pewnością przywróci pamięć
o wielu bardzo ciekawych postaciach z naszej lokalnej historii. Aleksander Barabasz
i Józef Karpiński bez wątpienia zasługują, aby zostać przypomnianymi i wpisanymi
do tego wadowickiego panteonu.
Żaden z bohaterów artykułu nie zajmował szczególnie wysokiej pozycji w hierarchii społecznej miasta, choć niewątpliwie pozycja społeczna prywatnego urzędnika
A. Barabasza postrzegana była wyżej, niż w przypadku niższego urzędnika pocztowego J. Karpińskiego. Jednak w garnizonowo urzędniczym mieście, jakim były Wadowice, było co najmniej kilkudziesięciu urzędników o wyższym statusie hierarchicznym
niż obaj wymienieni, nie mówiąc o zawodowych oficerach WP, którzy w tamtym
okresie uznawani byli za elitę miasta na równi z prawnikami czy lekarzami. Dlatego
określiłem obu bohaterów jako zwykłych wadowiczan. Koleje ich losów także nie
były typowe dla każdego mieszkańca małego małopolskiego miasteczka, co pozwala
określić je jako niezwykłe.
Także finał ich życiorysów, nawet jeżeli podobny był udziałem kilku tysięcy
obywateli RP, w przypadku obu tych postaci pozwala na uznanie ich za przykłady warte przypomnienia. W 1939 r. wielu mieszkańców miasta i regionu uciekając
przed Niemcami znalazło się na terenie województw wschodnich II RP, gdzie przeżyli
wkroczenie Armii Czerwonej. Większości z nich udało się powrócić w ciągu kilku
pierwszych tygodni, czy nawet miesięcy wojny. Ale znaczna – choć trudna do oszacowania przy obecnym stanie wiedzy – grupa znalazła się na zesłaniu w głębi ZSRS.
Na szczęście wielu z nich ocaliło życie. Przypadek J. Karpińskiego jest tutaj jednym
z tych najtragiczniejszych, ilustrując losy ludzi, którym nie było dane ani uratować
się w latach 1941 – 1942 ani powrócić do Ojczyzny po 1945 r.
Zimą i wiosną 1945 r. wywieziono z Wadowic i okolic do ZSRS co najmniej
kilkadziesiąt osób. Większości z nich udało się powrócić. A. Barabasz należy do tych,
którzy wolności nie odzyskali i do Wadowic nie wrócili. Zatem, na tle losów tych,
135

MISCELLANEA
którzy otarli się o śmierć, ale ocaleli, losy obydwóch bohaterów artykułu okazały się
znacznie bardziej tragiczne. Do ciekawych epizodów w przebiegu życia, pozwalających ich życiorysy określić jako niezwykłe w zestawieniu z losami przeciętnych
mieszczan, doszedł jeszcze szczególny tragizm końca życiowych dróg obydwu.
Informacje dotyczące osób występujących jako uczestnicy wydarzeń w relacjach
czy dokumentach obydwu bohaterów artykułu podano w przypisach. Do ich przygotowania posłużyły przede wszystkim informacje z dokumentów przechowywanych
w zasobach CAW, Archiwum IPN oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi
Wadowickiej im. 12 pułku piechoty.

Józef Karpiński – niepozorny bohater Niepodległej
Rzeczypospolitej
Józef Edward Karpiński urodził się 13 marca 1885 r. w Pilznie, ówczesny powiat
ropczycki, później i obecnie pow. dębicki. Był synem Adama3, lekarza wojskowego
w Pilznie4 i Teofili z Janikowskich5. Należy wspomnieć, że Józef był młodszym bratem Izydora Karpińskiego, zasłużonego i długoletniego wadowickiego nauczyciela,
odnotowanego w opracowaniach dr. G. Studnickiego6. Jak podawał w swoim życiorysie, przygotowanym na potrzeby Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości7, Józef
szkołę powszechną ukończył w Tarnowie, zaś 4 klasy gimnazjum w Wadowicach.
W Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII-XX, Tomus III: K-Ł, Kraków 2009 (dalej: CS)
figuruje: Adam Karpiński ur. w 1829 r. w Wysokiej, obwód wadowicki, s. Józefa. Przed rokiem akademickim
1848/49 ukończył wstępne studium filozoficzne w Tarnowie, w roku 1861/62 i I semestrze 1862/63 był studentem
zwyczajnym Wydziału Lekarskiego UJ. Na studia wpisał się jako podlekarz wojskowy.
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Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie (dalej: AIPNKr.), 12/212, Sąd Grodzki w Wadowicach,
(dalej: S. Gr. Wadowice), Sprawa o uznanie za zmarłego Józefa Karpińskiego. Zeznanie Marii Karpińskiej – protokół S. Gr. w Płocku z 27.10.1947 r. Według informacji podanych we wniosku odznaczeniowym przez samego
Józefa Karpińskiego, A. Karpiński był później lekarzem miejskim, prawdopodobnie również w Pilznie.
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Mortuorum, T. III 1915-1947, s. 235, poz. 123 z 1927 r. Zob. także: G. Studnicki, Cmentarz Parafialny w Wadowicach, Wadowice 1998, s. 357.
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Wojskowe Biuro Historyczne - Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej: WBH-CAW), Józef Karpiński,
Odrzuc. 2.04.1936, bez pag. (sygnatura Odrzuc. – od słowa „odrzucony”, dotyczy negatywnie zweryfikowanych
wniosków o nadania Krzyża lub Medalu Niepodległości). Komitet Krzyża i Medalu Niepodległości – organ komisyjny, rozpatrujący w poszczególnych komisjach merytorycznych wnioski o przyznanie Krzyża lub Medalu Niepodległości, nadawanego za dokonania od powstania 1863 r. do akcji dywersyjnej pomagającej w operacji odzyskania
przez Polskę Zaolzia w październiku 1938 r. Za wyjątkowe zasługi w kierowaniu walką o niepodległość lub wykonywanie działań dywersyjnych w warunkach szczególnego zagrożenia można było otrzymać Krzyż Niepodległości
z Mieczami, najrzadziej nadawane odznaczenie wojskowo-państwowe II RP (tylko 1816 nadań).

7		
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Wprawdzie uczeń o takim nazwisku odnotowany jest jedynie w sprawozdaniu gimnazjalnym za rok szkolny 1898/99 w klasie II B8, ale wiadomo, że w sprawozdaniach
przez wiele lat nie odnotowywano uczniów mających egzaminy poprawkowe po wakacjach, uczących się prywatnie oraz tych, którzy mając zaliczoną większość przedmiotów wypisywali się pod koniec roku ale mogli zdawać we wrześniu do kolejnej
klasy, zaliczając brakujące przedmioty9.
Ze względu na słabe zdrowie i trudne warunki życiowe J. Karpiński nie kontynuował edukacji, ale w 1904 r. odbył praktykę zawodową na poczcie w Andrychowie i po
zdaniu egzaminu zawodowego w Krakowie podjął pracę jako urzędnik pocztowy,
kolejno w Limanowej, Krakowie i od 1906 r. w Wadowicach. W 1904 r. w Andrychowie wstąpił do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, a od 1906 r. działalność w jego
szeregach kontynuował w Wadowicach. Tu od 1 lipca 1912 r. do 1 sierpnia 1914 r.
był także czynnym członkiem Stałej Drużyny Polowej „Sokoła”. Ze względu na słabe
zdrowie oraz charakter pracy (pracownicy pocztowi w większości nie podlegali mobilizacji i mieli zakaz wstępowania do formacji ochotniczych), nie wstąpił w szeregi
formującego się w Wadowicach w sierpniu-wrześniu 1914 r. Batalionu Legionowego,
ale bardzo aktywnie zaangażował się w prace przy jego organizacji i wyekwipowaniu, współpracując z dowódcą tego baonu, inż. Józefem Pukłą10. W lipcu-sierpniu
1918 r. zaangażował się w działalność wadowickiej komórki Polskiej Organizacji
Wojskowej, przygotowującej przewrót i przejęcie władzy z rąk Austriaków przez
Polaków. Jego zadaniem, jako pracownika urzędu pocztowego, było kontrolowanie
systemu łączności i przepływu informacji pomiędzy austriackimi instytucjami rozlokowanymi w Wadowicach i wojskami stacjonującymi w mieście. Równocześnie
koordynował przepływ informacji i nawiązywał kontakty z Polakami, żołnierzami
armii austriackiej lub b. legionistami, wiążąc ich z siatką POW. Organizował także
akcję dezercji z armii austriackiej żołnierzy-Polaków przebywających w wadowickich
szpitalach wojennych, oraz akcję chronienia ich przed odesłaniem na front. Narady
odbywano w Radzie Powiatowej w biurze Powiatowego Zarządu Drogowego u inż.
J. Pukły, lub w mieszkaniu prywatnym przydzielonego do służby etapowej w Wadowicach rekonwalescenta por. armii austr. Karola Kościeszy-Lazarewicza11. Jak napisał
8

Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1899, s. 52.
Sprawozdania gimnazjalne z lat 1879-1883 wymieniają wprawdzie jeszcze nazwisko Józefa Karpińskiego jako ucznia
klas I A – V w latach 1878-1883, ale już z tych dat można wnioskować, że zapisy te nie mogą dotyczyć bohatera
niniejszego artykułu. W CS, Tomus III: K-Ł odnotowano, że studentem Wydziału Prawnego UJ był od 1887 r. Józef
Roman Karpiński, s. Józefa, urodzony w 1865 r. Andrychowie, i zapewne jego dotyczą wspomniane zapisy.

9		

Józef Pukło (1879-1953), inżynier drogowy, działacz niepodległościowy i społeczny, oficer WP. Odznaczony
m.in. Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Legionów i srebrnym Krzyżem Zasługi (trzykrotnie).

10		

Karol Kościesza-Lazarewicz (1871-1933), urzędnik sądowy, oficer armii austrowęgierskiej, Legionów Polskich
i WP, osadnik wojskowy. Był odznaczony Krzyżem Walecznych dwukrotnie, pośmiertnie otrzymał również
Krzyż Niepodległości.

11		
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J. Karpiński, on sam miał za zadanie – nawet siłą – przejąć wraz z kilku zaufanymi
współpracownikami kontrolę nad pocztą w razie rozpadu monarchii austrowęgierskiej, łącznie z prawem przerwania połączeń telefonicznych i telegraficznych. Nie
doszło do tego, gdyż wydarzenia w Krakowie zapewniły także na prowincji spokojny
proces przejmowania władzy, a naczelnik wadowickiej poczty w chwili zrywania
austriackiego orła z budynku uciekł do swego mieszkania. Ponieważ wielu niższych
urzędników i pracowników pocztowych było Ukraińcami (jak wtedy ich określano,
Rusinami), w kilkanaście dni po objęciu władzy przez Polaków usiłowali oni wzniecić
strajk, utrudniający m.in. organizowanie pomocy dla Wojska Polskiego walczącego
pod Lwowem. Korzystając z trudnych warunków bytowych wszystkich pracowników namawiali do strajku także Polaków. J. Karpiński zapobiegł tej akcji i zażegnał
rodzący się konflikt12.
W 1920 r. powołany został przez Dyrekcję Okręgu Poczt w Krakowie do akcji
plebiscytowej na Spiszu i Orawie, w ramach której m.in. organizował sieć połączeń
telefonicznych na Spiszu. Skierowanie tam urzędników polskich miało także zapobiec organizowaniu antypolskiej agitacji przez urzędników czeskich i niemieckich.
Ponadto polscy funkcjonariusze państwowi włączali się w akcję plebiscytową tam,
gdzie była taka możliwość lub potrzeba. Józef Karpiński był m.in. inicjatorem utworzenia polskiej stołowni w Starej Wsi, ponieważ w jedynej istniejącej tam żydowskiej
jadłodajni podawano Polakom nieświeże jedzenie, co powodowało liczne choroby
wśród polskich urzędników, m.in. według relacji Karpińskiego stało się przyczyną
zachorowania na tyfus miejscowego polskiego księdza. Jak ważna była to inicjatywa,
świadczy fakt, że na stołownię tą 20 czerwca 1920 r. napadła uzbrojona bojówka
czechosłowacka13, uprowadzając Józefa Karpińskiego i skierowanego ze Lwowa do
prowadzenia akcji plebiscytowej prof. Wiśmierskiego14. Po uwięzieniu ich w kuźni
kowala Jana Zaczka15 komendant czesko-słowackiej bojówki por. Rehulka16 wydał

Informacje według relacji J. Karpińskiego dla KKiMN. WBH-CAW, Józef Karpiński, Odrzuc. 2.04.1936, bez
pag., karta: Krótki przebieg życia.

12		

Określenie „czechosłowacka” nie dotyczy w tym wypadku narodowości, bo takiej nie było, ale obywatelstwa uczestników antypolskich działań na terenach polskich, do których rościło sobie pretensje także powstałe
w 1918 r. państwo czecho-słowackie (od 1920 r. Republika Czechosłowacka – Czechosłowacja). W bojówkach
i formacjach atakujących Polaków byli zarówno Czesi, jak i Słowacy.

13		

Józef Wiśmierski (1871-1920), profesor gimnazjalny, działacz plebiscytowy na Spiszu. Jako profesor gimnazjum
we Lwowie, oddelegowany został do pracy plebiscytowej na Spiszu, był m.in. sekretarzem Polskiego Komitetu
Narodowego na Spiszu i kierował placówką polską w Spiskiej Starej Wsi. Zamordowany 6 czerwca 1920 r. przez
bojówkę słowacką, pochowany został przy kościele parafialnym w Łapszach Niżnych.

14		

Bliższych danych umożliwiających identyfikację brak. Nazwisko znane z relacji J. Karpińskiego zachowanej we
wniosku do KKiMN. WBH-CAW, Józef Karpiński, Odrzuc. 2.04.1936, bez pag., karta: Krótki przebieg życia.

15		

Bliższych danych umożliwiających identyfikację brak. Nazwisko znane z relacji J. Karpińskiego zachowanej we
wniosku do KKiMN. Ibidem.
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na obydwu wyrok śmierci. Po skatowaniu ich do nieprzytomności kijami, wrzucono obydwu do wezbranego Dunajca, w którym prof. Wyśmierski utonął. Józefa
Karpińskiego uratował przypadkowy świadek zajścia, góral Franciszek Znaniec17 ze
Sromowiec Niżnych, który wyciągnął go z wartkiego nurtu rzeki.
Po powrocie do Wadowic i wyleczeniu J. Karpiński nadal pracował w Urzędzie
Pocztowym, na stanowisku kontrolera pocztowego. W 1929 r. zachorował na ostrą
grypę, która przerodziła się w zapalenie płuc i spowodowała ropne zapalenie opon
mózgowych. Choroba była wynikiem słabego zdrowia oraz złych warunków pracy
w zimnym pomieszczeniu. Wskutek choroby i utraty sił w 1930 r. został spensjonowany (przeszedł na emeryturę), przy czym potwierdzono, że osłabienie zdrowia
– zniszczony system nerwowy i choroba płuc – jest efektem dramatycznych przeżyć
J. Karpińskiego w akcji plebiscytowej na Spiszu18.
Jako świadkowie działalności J. Karpińskiego podani zostali: płk dypl. Władysław Kiliński19, ówcześnie Dyrektor Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego, płk rez. (właściwie w stanie spoczynku) Władysław Hommé20, inż. Józef Pukło, dr Michał (w formularzu Karpiński wpisał błędnie:
Ignacy) Grażyński21, dawny działacz plebiscytowy a wówczas wojewoda śląski, oraz
prof. Akademii Górniczej w Krakowie dr Walery Goetel22, dawny prezes Komitetu
Plebiscytowego. Prawdziwość informacji z przebiegu działalności Józefa Karpińskiego potwierdzili swoimi świadectwami załączonymi do wniosku o odznaczenie:
zamieszkały w Wadowicach inż. J. Pukło, ppor. pospolitego ruszenia WP i b. komendant POW w Wadowicach, oraz zamieszkały w Poznaniu dr Gustaw Zaremba23,
emerytowany płk st. sp. WP, którzy napisali, że: J. Karpiński, emerytowany urzędnik
pocztowy w Wadowicach należał do POW w Wadowicach od 1.08.1918 do 1.(powinno
być: 31)10. 1918, biorąc czynny udział w akcji tejże organizacji. Inż. J. Pukło jako były
Bliższych danych umożliwiających identyfikację brak. Nazwisko znane z relacji J. Karpińskiego zachowanej we
wniosku do KKiMN. Ibidem.

17		

WBH-CAW, Józef Karpiński, Odrzuc. 2.04.1936, bez pag., karta: Krótki przebieg życia.

18		
19

Władysław Kiliński (1887-1964), dr filozofii, pułkownik dyplomowany WP. Był odznaczony Orderem Wojennym
Virtuti Militari 5 kl., Krzyżem Niepodległości, Orderem Polonia Restituta 4 kl., Krzyżem Walecznych.
Władysław Adolf Hommé (1871-1939), farmaceuta, pułkownik st. sp. służby zdrowia (farmacji) WP. Odznaczony
był m.in.: Orderem Wojennym Virtuti Militari 5 kl., Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych czterokrotnie.

20		

Michał Tadeusz Grażyński (1890-1965), dr praw i filozofii, działacz niepodległościowy i harcerski, oficer armii
austriackiej i WP, długoletni wojewoda śląski. Odznaczony był m.in. Orderem Wojennym Virtuti Militari 5 kl.,
Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Orderem Polonia Restituta 2 i 3 kl., Krzyżem Walecznych i Krzyżem na
Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi. Jako jedyny Polak odznaczony przez generała sir Roberta Baden-Powella
Odznaką „Srebrny Wilk” w 1936 r.

21		

Walery Goetel (1889-1972), geolog i paleontolog, profesor AGH w Krakowie.

22		

Gustaw Adolf Zaremba (1871-?), dr wszechnauk lekarskich, pułkownik WP. W okresie międzywojennym mieszkał w Poznaniu. Był odznaczony Krzyżem Walecznych.
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komendant dzielnicy Wadowickiej Sokolich Drużyn Polowych poświadczył także
czynne uczestnictwo J. Karpińskiego w Stałej Drużynie Polowej wadowickiego „Sokoła”, po czym powyższe dane potwierdził prezes wadowickiego TG „Sokół” w latach
30. a dawny podoficer ewidencyjny SDP, dr Alfred Kamieński24, major rez. Korpusu
Sądowego WP. Opis przebiegu zajść w Starej Wsi w czasie akcji plebiscytowej spisko-orawskiej i mordu na prof. Wyśmierskim (w dokumencie błędnie: Wiszmierskim)
oraz pobicia Józefa Karpińskiego potwierdził jako podane w sposób ścisły dr W. Goetel, prof. AG w Krakowie i były przewodniczący Polskiego Komitetu Plebiscytowego
Spisko-Orawskiego. Napisał on także: Stwierdzam przytem, że p. Józef Karpiński był
dzielnym i zasłużonym pracownikiem w czasie akcji plebiscytowej Spisko-Orawskiej
i padł ofiarą ciężkiego pobicia w służbie na swym posterunku. Ową opinię potwierdził
także dr Karol Polakiewicz25, poseł i wicemarszałek Sejmu RP, w czasie plebiscytu
pracownik Sekcji Plebiscytowej ówczesnego Biura Sekcji Plebiscytowej Oddziału II
Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych. Wszystkie te dokonania i świadectwa okazały się niewystarczające dla przyznania Józefowi Karpińskiemu Krzyża lub Medalu
Niepodległości, bowiem kryteria nadawania tego odznaczenia były bardzo surowe.
Przed odejściem na emeryturę otrzymał on natomiast zarządzeniem Dyrektora Poczt
i Telegrafów w Krakowie nr 85/Pr.1929 jedyne państwowe odznaczenie, Medal Pamiątkowy Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.
W dniu 10 września 1929 r. liczący wówczas 44 lata Józef Karpiński poślubił
koleżankę z pracy, mającą wtedy 28 lat urzędniczkę pocztową Marię Stanisławę z Biłyków, córkę Grzegorza i Anieli z Walczewskich, mieszkającą w Wadowicach przy
ul. Zatorskiej 3 na II piętrze26. Po ślubie oboje zamieszkali u Karpińskich przy ul.
Karmelickiej 830 (później nr 53). Z małżeństwa tego 8 maja 1931 r. urodził się jedyny
syn, Andrzej Stanisław Juliusz27.
Mimo słabego stanu zdrowia Józef Karpiński w latach 30. działał nadal społecznie w Wadowicach, był czynnym członkiem Związku Strzeleckiego a w 1933 r. także
sekretarzem Związku Rezerwistów28.

Alfred Władysław Wincenty Kamieński (1887-1958), syn oficjała (urzędnika) sądowego w Wadowicach, dr praw,
adwokat, oficer Legionów Polskich i WP. Odznaczony był m.in. Orderem Wojennym Virtuti Militari 5 kl.

24		

Karol Polakiewicz (1893-1962), oficer Legionów Polskich i WP, działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego i Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, poseł na Sejm RP. Zmarł w Sao Paulo. Był odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari 5 kl., Krzyżem Niepodległości, Orderem Odrodzenia Polski 4 kl., Krzyżem Walecznych
czterokrotnie i Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi.

25		

APar. ONMP Wadowice, Liber Copulatorum, t. III 1907-1967, rok 1929, s. 365, poz. 31.

26		

APar. ONMP Wadowice, Liber Natorum, t. V 1927-1947, rok 1931, s. 101, poz. 116.

27		

WBH-CAW, Józef Karpiński, Odrzuc. 2.04.1936, bez pag., karta: formularz wniosku odznaczeniowego KKiMN.
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Józef Karpiński – tragiczny zesłaniec
Wnioskodawczynią sprawy o uznanie J. Karpińskiego za zmarłego była w 1947 r.
jego żona Maria, która po wojnie osiadła w Bodzanowie koło Płocka. Złożenie wniosku podyktowane było jej staraniem się o emeryturę po zmarłym mężu. Orzekał
sędzia Sądu Grodzkiego w Wadowicach Dąbrowski, zaś protokołował aplikant Nieć.
W toku rozprawy ustalono, że J. Karpiński wraz z małżonką i małoletnim synem
wywiezieni zostali ze Lwowa w głąb ZSRS, do Autonomicznej Socjalistycznej Sowieckiej Republiki Maryjskiej, gdzie w obozie pracy Suslunger, w rejonie miejscowości
Joszkar-Oła, pracowali przy wyrębie tajgi. Wskutek zapalenia płuc – a przypomnijmy,
że na płuca J. Karpiński chorował od lat młodości, co nasiliło się po opisywanych wyżej wydarzeniach plebiscytowych na Spiszu – i ogólnego wycieńczenia, J. Karpiński
zmarł w obozie Suslunger 1 stycznia 1942 r. Maria Karpińska z małoletnim synem
mogła powrócić do Polski dopiero w kwietniu 1946 r. Wtedy też, współtowarzyszki
wojennych losów małżeństwa Karpińskich z Suslunger, Agnieszka Gałązkowa zamieszkała w Chorzowie i Ludwika Puskarczyk zamieszkała w Katowicach-Piotrowicach złożyły przed notariuszem dr. Zygmuntem Lewandowskim w Katowicach
oświadczenie, że były świadkami, iż: Józef Edward Karpiński, emerytowany urzędnik
pocztowy z Wadowic, ur. 13.03.1885 r. w Pilźnie s. Adama i Teofili Janikowskiej, zmarł
w Suslunger 1.01.1942 r. i tam został pochowany29.
W toku rozprawy zbadano przedłożone dokumenty oraz przesłuchano w drodze
pomocy prawnej – przed Sądem Grodzkim w Chorzowie (słuchał sędzia gr. J. Sobczyk, protokołowała st. rej. sąd. Danecka) – świadka, liczącą wówczas 58 lat wdowę, Agnieszkę Gałązkową. Potwierdziła ona, że po wybuchu wojny znalazła się we
Lwowie, skąd w czerwcu 1940 r. wywieziona została (w protokole użyto eufemizmu:
wyjechała) razem z rodziną Karpińskich do obozu w Suslunger w Maryjskiej Republice. Tam była świadkiem śmierci J. Karpińskiego w dniu 1 stycznia 1942 r. i widziała
jego zwłoki, gdyż mieszkali razem w jednej izbie (w protokole użyto eufemizmu:
w jednym pokoju). Potwierdziła także, że J. Karpiński pochowany został w Suslunger.
Druga świadek Ludwika Puskarczyk z powodu wyjazdu na czas nieograniczony nie
zgłosiła się na wezwanie Sądu Grodzkiego w Mikołowie, o czym relację dla wadowickiego Sądu Grodzkiego sporządzili sędzia gr. Wł. Preissner i protokolantka st.
rej. E. Gruszczykowa. Emerytowana urzędniczka pocztowa Maria Karpińska złożyła
zeznania w drodze pomocy prawnej przed Sądem Gr. w Płocku, wobec sędziego B.
Jędrzejewskiego, a zaprotokołował je aplikant sądowy T. Kowalewski.
AIPNKr. 12/212, S. Gr. Wadowice, Sprawa o uznanie za zmarłego Józefa Karpińskiego, Zaświadczenie z dn.
9.12.1946 r. potwierdzone przez notariusza dr. Z. Lewandowskiego w Katowicach.
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Wobec jednoznacznie brzmiącej treści dokumentów i zeznań Sąd Grodzki
w Wadowicach postanowieniem z 16 listopada 1947 r. uznał Józefa Edwarda Karpińskiego za zmarłego, stwierdzając (jak we wniosku), że zmarł on wskutek zapalenia
płuc 1 stycznia 1942 r. w Suslunger w Maryjskiej ASSR30.

Aleksander Barabasz – nieprosta droga z ziemi
polskiej do Polski
Aleksander Barabasz urodził się 31 stycznia starego stylu, czyli12 lutego 1893 r.31
w Procówce, powiat Romny, w ówczesnej guberni połtawskiej (obecnie w obwodzie
sumskim), jako syn Jana (Iwana), nauczyciela szkoły przemysłowej w Romnach,
i Anny z domu Iwaszczenko, właścicieli nieruchomości w Procówce. Rodzina, jak
wiele tamtejszych, miała polskie korzenie i pielęgnowała polskie tradycje, ale niewątpliwie wskutek wielopokoleniowego życia wśród żywiołu ukraińskiego i rosyjskiego
była w pewnym stopniu zruszczona, o czym świadczą m.in. zapisy w dokumentach,
o wyznaniu prawosławnym. To zapewne spowodowało, że A. Barabasz nie od razu
po zakończeniu I wojny światowej trafił pod polskie sztandary, ale najpierw znalazł
się w szeregach dowodzonej przez atamana Symona Petlurę32 armii Ukraińskiej Republiki Ludowej.
W latach 1904 – 1908 ukończył cztery klasy szkoły realnej w Romnach, następnie
przez trzy lata uczęszczał do Szkoły Mierniczej w Kijowie a później w Kursku do
czwartej klasy tej szkoły, którą ukończył 1 czerwca 1914 r.
Odtworzenie przebiegu jego służby wojskowej i wielu informacji możliwe było
dzięki odnalezieniu w CAW teczki akt personalnych z przełomu lat 20. i 30. XX w.,
skompletowanej wtedy w Biurze Personalnym Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Zawarte w urzędowej ciemnozielonej obwolucie Samodzielnego Referatu Oficerskich
Dokumentów Personalnych zatytułowanej „Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasu wojny 1918-1921 r. oraz okresu weryfikacji oficerów WP”,
mimo niepozornej objętości – zaledwie 20 kart – informacje są bezcenne z punktu

Ibidem, Postanowienie S. Gr. w Wadowicach z dn. 16.11.1947 r. o uznaniu za zmarłego Józefa Karpińskiego.

30		

W niektórych dokumentach, m.in. metryce ślubu, podana jest data ur. A Barabasza 13.02.1893 r., ale wynika to
prawdopodobnie z różnic w przeliczaniu dat kalendarzy juliańskiego i gregoriańskiego. W niniejszym artykule
w ślad za oficjalną dokumentacją wojskową przyjęto jako potwierdzoną oficjalną datę urodzenia 12.02.1893
r. – tym bardziej, że on sam w wielu dokumentach tak ją podawał.

31		

Symon Wasylowycz Petlura (1879-1926), ukraiński polityk, pisarz i publicysta, naczelny dowódca wojsk URL,
w latach 1918-1926 prezydent URL (od 1921 r. na uchodźstwie). Zamordowany w Paryżu.
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widzenia badacza33. Na uwagę zasługuje szczególnie „Wierzytelny odpis” tłumaczenia
„Służbowego regestru podpułkownika Barabasza Aleksandra Iwanowicza pełniącego
tymczasowo obowiązki dowódcy Konnego Pułku Perejasławskiego imienia Koszowego Atamana Kostia Gordienki”, zestawionego „na podstawie dokumentów byłej
armii rosyjskiej” w dniu 26 listopada 1922 r. i przedstawiającego opis jego służby
w armiach rosyjskiej i ukraińskiej. Tłumaczenia – z języka ruskiego, czyli ukraińskiego – dokonał 21 marca 1923 r. adwokat dr Ludwik Landy, tłumacz sądowy języka
rosyjskiego i niemieckiego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, a uwierzytelnił
go 10 kwietnia 1923 r. notariusz wadowicki Władysław Czerwiński. Odnotowano
tam ostatni stopień wojskowy A. Barabasza w armii URL – ppłk, podając, że jego
powołanie do służby w armii ukraińskiej potwierdzone zostało w rozkazie wojsk
URL l. 49 z 20 maja 1921 r. W czasie służby w armii URL przedstawiony został do
odznaczenia orderem Żelaznego Krzyża za udział tzw. pochodzie zimowym34.
Zmobilizowany 20 września 1914 r. jako poddany carski do armii rosyjskiej,
Aleksander Barabasz jako jednoroczny ochotnik I kategorii (uprawniony do odbycia uprzywilejowanej skróconej służby wojskowej z prawem do uzyskania awansu
oficerskiego) wcielony został do 25 pułku Strzelców Sybirskich (Syberyjskich). Po
kilkumiesięcznym pobycie na froncie jako szeregowiec (20.10.1914 – 25.03.1915),
od 1 czerwca 1915 r. był kadetem - słuchaczem Moskiewskiej Aleksiejewskiej Szkoły
Wojskowej, którą ukończył 1 października 1915 r. z rezultatem pierwszego stopnia,
czyli wynikiem bardzo dobrym i najwyższym rozkazem, czyli dekretem carskim
mianowany został do stopnia praporszczyka (chorąży – najniższy stopień oficerski w armii rosyjskiej) ze starszeństwem od 1 czerwca tego roku. Przydzielono go
do stacjonującego w Turkiestanie 3 Sybirskiego (Syberyjskiego) zapasowego pułku
strzelców, gdzie od 10 listopada 1915 do 20 marca 1916 r. był dowódcą kursu wyszkolenia podoficerów. 20 marca 1916 r. odkomenderowany został na front południowo-zachodni z przydziałem do 311 Krzemienieckiego pułku piechoty, w którym od 24
kwietnia 1916 r. był dowódcą kompanii karabinów maszynowych maksim. W służbie
frontowej przebywał od 21.04.1916 do 25.11.1917 r. Najwyższym rozkazem do armii i floty z dnia 10 grudnia 1916 r. awansowany został do stopnia podporucznika,
z utrzymaniem starszeństwa od 1 czerwca 1915 r. Podczas walk nad Stochodem35
kontuzjowany w lewą stronę ciała i przewieziony do szpitala 26 Korpusu armii, po33

WBH-CAW, APO I.481.B.1705, Aleksander Barabasz, bez pag.
Pochód zimowy (I pochód zimowy) – walki wojsk URL pod dowództwem gen. Mychajło Omelianowicza-Pawlenki na przełomie 1919 i 1920 r. na zapleczu wojsk bolszewickich i Armii Ochotniczej (Sił Zbrojnych
Południa Rosji) gen. Denikina, w rejonie Winnicy i Humania.

34		

Nad Stochodem na Wołyniu walczyły w tym czasie m.in. brygady Legionów Polskich. Być może A. Barabasz
uczestniczył w walce przeciwko nim.
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wrócił do pułku po wyzdrowieniu 30 czerwca 1916 r. Od 12 grudnia 1916 r. tymczasowo objął funkcję dowódcy 3 batalionu tego pułku, którą pełnił do 17 lipca 1917 r.
Podczas walk na froncie austro-niemieckim w Karpatach pod Jakobeny36 17 czerwca
1917 r. raniony został w lewą nogę i odesłany do odeskiego szpitala Goczaniewskiego
Czerwonego Krzyża, skąd powrócił do pułku 30 sierpnia 1917 r. i objął dowodzenie
oddziałem konnych wywiadowców sprawując je do 17 grudnia 1917 r. Rozkazem
do armii i floty z dnia 17 lipca 1917 r. awansowany został do stopnia porucznika ze
starszeństwem od 24 kwietnia 1917 r. Na froncie rumuńskim rozkazem dowódcy
frontu gen. Szczerbaczewa37 z 25 listopada 1917 r. awansowany został do stopnia
sztabs-kapitana (podkapitan, stopień w ówczesnej armii rosyjskiej) ze starszeństwem
od 24 października 1917 r. Od 17 grudnia 1917 do 20 lutego 1918 r. przebywał formalnie na urlopie. Rozkazami 26 Korpusu odznaczony został orderem św. Stanisława
3 kl. z mieczami i wstęgą, w czerwcu 1916 r. orderem św. Anny 3 kl. z mieczami
i wstęgą, w sierpniu 1916 r. orderem św. Anny 4 kl. z dedykacją „za waleczność
w walkach nad Stochodem”, w listopadzie 1916 r. orderem św. Włodzimierza 4 kl.
z mieczami i wstęgą. Rozkazem do armii i floty z czerwca 1917 r. otrzymał za walki
pod Jakobeny żołnierski Krzyż św. Jerzego 4 kl. z wieńcem laurowym, odnotowany
w rozkazie 78 Dywizji. Jako formalną datę wystąpienia A. Barabasza z armii rosyjskiej
przyjęto styczeń 1918 r.
W czasie wydarzeń porewolucyjnych i tzw. wojny domowej w Rosji Aleksander
Barabasz zaliczony został od 20 listopada 1917 r. do składu 1 Kozackiego pułku Wolnej Ukrainy, w którym faktycznie od 3 stycznia 1918 r. pełnił obowiązki dowódcy
oddziału karabinów maszynowych biorąc udział w operacjach przeciwko bolszewikom. Od 20 lutego 1918 r. był słuchaczem kursu instruktorskiego a następnie
młodszym oficerem (instruktorem) w Oficerskiej Szkole Instruktorskiej w Kijowie,
a od 24 kwietnia tego roku młodszym oficerem (instruktorem) 1 kompanii Odeskiej
Instruktorskiej Szkoły Oficerskiej. 10 czerwca 1918 r. został dyżurnym adiutantem
Sztabu Hetmana (atamana Skoropadskiego38). 25 lipca 1918 r. na własną prośbę
przeniesiony został do 35 Krzemieńczuckiego pułku w Łubnach, jako dowódca oddziału karabinów maszynowych w stopniu znaczkowego. Po obaleniu władzy atamana Skoropadskiego powołany przez głównego ataman Symona Petlurę do służby
Na tym odcinku frontu walczył do lata 1917 r. m.in. galicyjski 56 Infanterie Regiment Graf Daun, czyli zwany
„wadowickim” pułk piechoty armii austro-węgierskiej. Być może A. Barabasz walczył przeciwko tej formacji.

36		

Dmitrij Grigorjewicz Szczerbaczew (1857-1932), generał piechoty armii rosyjskiej. Od 1919 r. na emigracji
w Paryżu, zmarł w Nicei.

37		

Pawło Skoropadski (1873-1945), generał major armii rosyjskiej, ukraiński wojskowy i polityk, hetman Państwa
Ukraińskiego w 1918 r. Przebywał na emigracji w Niemczech, gdzie zmarł w Bawarii w wyniku ran odniesionych
podczas bombardowania.
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w armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, znalazł się w szeregach 4 pułku Strzelców
Serdiukskich pełniąc w stopniu sotnika (kapitana) obowiązki dowódcy oddziału
konnych wywiadowców od 1 stycznia 1919 r. i biorąc udział w wojnie przeciwko
bolszewikom. Po zawarciu porozumienia polsko-ukraińskiego pomiędzy Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim i głównym atamanem Symonem Petlurą walczył
przeciwko bolszewikom po stronie tej koalicji. Od 10 listopada 1919 r. w okresie
partyzanckiej wyprawy na tyły bolszewików i armii gen Denikina pełnił obowiązki
komendanta placu przy sztabie dowodzonej przez gen Omeljanowicza-Pawlenkę39
3 Dywizji Strzeleckiej nazywanej Żelazną. 30 grudnia 1919 r. pod Żywotowem w pow.
taraszczańskim na Kijowszczyźnie został ranny w bitwie z armią gen. Denikina40. Po
wyzdrowienia objął 20 kwietnia 1920 r. funkcję dowódcy Piatyhorskiego pułku powstańczego, a po jego likwidacji pod Berdyczowem przydzielony został od 5 czerwca
1920 r. do Osobnej (Samodzielnej) Dywizji Konnej jako komendant placu, ponownie
uczestnicząc w walkach z bolszewikami. W dniu 10 lipca 1920 r. wcielony został do
kadry armii URL w stopniu sotnika ze starszeństwem od 24 października 1919 r. Od
20 listopada 1920 r. internowany przez armię polską w Ożegowcach w składzie swej
Dywizji i 8 stycznia 1921 r. przewieziony do Obozu Internowanych nr 2 (w tłumaczeniu błędnie zinterpretowano rzymską cyfrę II jako 11) w Wadowicach.
W obozie internowanych od 5 kwietnia 1921 r. wyznaczony był na pomocnika
dowódcy Konnego Pułku Łubieńskiego im. Maksyma Żeleźniaka, z tymczasowym
– od 21 września 1921 r. – pełnieniem obowiązków dowódcy 5 Perejasławskiego Konnego Pułku im. Koszowego Atamana Kostia Gordienki. Zgodność tych informacji potwierdzili swoimi podpisami dowódca Dywizji pułkownik Jelczaninow [powinno być:
Jełczaninow – przyp. MSC]41 i szef sztabu pułkownik sztabu generalnego A. Silin42.
Cały złożony z ośmiu arkuszy „służbowy rejestr” zeszył i opatrzył pieczęcią Osobnej
Konnej Dywizji starszy adiutant oddziału inspektorskiego armii URL chor. Chitrun43.
W życiorysie spisanym 4 marca 1930 r. Aleksander Barabasz podał dodatkowo,
że rozkazem Komendy Wojskowej armii URL z 23 kwietnia 1923 r. awansowany
Iwan Omelianowicz-Pawlenko (1881-1962) pułkownik armii rosyjskiej, generał chorąży armii URL. Zmarł na
emigracji w Chicago.

39		

Anton Iwanowicz Denikin (1872-1947), generał armii Imperium Rosyjskiego, dowódca Armii Ochotniczej. W
okresie II wojny światowej przeciwnik kolaboracji Rosjan z Niemcami.

40		

Mykoła (Mikołaj) Jełczaninow (1874-1921), pułkownik armii rosyjskiej, gen. chor. armii URL. Po internowaniu
w obozach w Łańcucie i Wadowicach, był wykładowcą Szkoły Oficerskiej Armii URL. Według trudnych do
sprawdzenia danych podanych przez Aleksandra Kolańczuka, zmarł w Wadowicach. Są jednak informacje, że
wraz ze Szkołą Oficerską przeniesiony został do Kalisza i tam zmarł. A. Kolańczuk, Nekropolie i groby uczestników
ukraińskich walk niepodległościowych w latach 1917-1921, Przemyśl 2003.

41		

A. Silin - Bliższych danych umożliwiających identyfikację brak.

42		

Chitrun - Bliższych danych umożliwiających identyfikację brak.
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został do stopnia podpułkownika. Ciekawostką jest, że mimo formalnego statusu
internowanego pełnił także od 17 października 1921 do 11 lipca (lub czerwca, zapis
niewyraźny – przyp. MSC) 1922 r. służbę w WP jako rotmistrz (kapitan) kontraktowy
w 21 pułku artylerii polowej w Rzeszowie co potwierdził w złożonej na polecenie
polskich władz wojskowych „Karcie kwalifikacyjnej dla Komisji Weryfikacyjnej”.
Po uzyskaniu zezwolenia (formalnie był wtedy jeszcze internowany) Aleksander
Barabasz (adres zamieszkania – obóz jeńców) odnotowany jako centurion kohorty rusińskiej (centurio cohort. equestr. ruthen.) zawarł w dniu 30 sierpnia 1921 r.
związek małżeński z Teresą Heriadin44, córką Antoniego i Zofii z Chrzanowskich
ur. 3 stycznia 1897 r. w Andrychowie, a mieszkającą wtedy w Wadowicach przy ul.
Słowackiego 2245. Małżeństwo to było bezdzietne.
Aleksander Barabasz dzielił los żołnierzy armii URL aż do czasu likwidacji Obozu Internowanych w Wadowicach i przeniesienia ostatnich spośród nich do Kalisza.
Oficjalnie zwolniony został ze służby w armii URL 13 marca 1923 r. i po zwolnieniu z obozu internowania w Kaliszu zamieszkał w Wadowicach wraz z małżonką
i rozpoczął starania o pracę oraz formalno-prawne uregulowanie swojego stosunku
do państwa polskiego. Od wiosny 1924 r. małżonkowie zamieszkali w Andrychowie, ale często odwiedzali Wadowice, gdzie zamieszkali ponownie w latach II wojny
światowej. 1 czerwca 1924 A. Barabasz podjął pracę jako urzędnik w Firmie Bracia
Czeczowiczka w Andrychowie, z którą pozostał związany przez ponad 20 lat.
Uregulowanie statusu formalnego okazało się zadaniem niełatwym. Już 2 kwietnia 1923 r. A. Barabasz wniósł do Starostwa w Wadowicach podanie o przyznanie
mu prawa obywatelstwa polskiego. W Wadowicach wydano mu także 15 października 1923 r. wojskową „Kartę identyczności” uwzględniającą jego wojskowy stopień
sztabskapitana z armii rosyjskiej i pozwalającą na przystąpienie do procedury weryfikacyjnej na stopień oficera WP46. W dokumentach Powiatowej Komendy Uzupełnień w Wadowicach odnotowano go jako oficera piechoty armii rosyjskiej i oficera
jazdy (kawalerii) armii Petlury (czyli ukraińskiej). Sprawa weryfikacji została jednak wstrzymana ze względu na brak polskiego obywatelstwa Aleksandra Barabasza.
Sprawę weryfikacji wojskowej odrzucono później jeszcze dwukrotnie w 1929 r., po
postępowaniach z lat 1927 – 1929, najpierw ze względu na dalszy brak polskiego
obywatelstwa, a później, po jego uzyskaniu przez A. Barabasza, ze względu na kłopoty
z potwierdzeniem posiadania przez niego stopnia oficerskiego.
W dokumentach wojskowych małżonka A. Barabasza odnotowana została jako Teresa Heriadin von Lothringen,
córka notariusza z Wadowic k. Krakowa.

44		

APar. Wadowice, Liber Copulatorum, t. III 1907-1967, rok 1921, s. 315, poz. 31.

45		

WBH-CAW, APO I.481.B.1705, Aleksander Barabasz, bez pag. – Karta Identyczności Aleksandra Barabasza.
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Wprawdzie Posterunek Policji Państwowej w Wadowicach już w 1923 r. wystawił
A. Barabaszowi bardzo pozytywną opinię w sprawie nabycia obywatelstwa polskiego,
ale była ona zupełnie sprzeczna z opinią zestawioną 23 kwietnia 1923 r. w Kaliszu,
a opartą na doniesieniach ukraińskich tajnych informatorów, zebranych przez oficera
ewidencyjnego Policji Państwowej przy Kaliskiej Grupie Obozów Internowanych. Napisano w niej, że A. Barabasz służąc przy hetmanie Skoropadskim w czasie przewrotu
przeszedł na stronę atamana Petlury i [- -] miał rozbroić drużynę polską, ochraniającą
Misję Polską urzędującą przy hetmanie Skoropadskim. Miał być także sprawcą aresztowania redaktora wychodzącej w Kijowie polskiej gazety „Ognisko”, a w czasie walk na
froncie polsko-ukraińskim pod Łuckiem [- -] miał mścić się na żołnierzach polskich.
Po internowaniu w Wadowicach [- -] chciał uciekać do Czech, lecz był przychwyconym
i odstawiony do Obozu. Po przeniesieniu obozu internowanych do Kalisza [- -] często
wyjeżdżał do Poznania i innych miast w niewiadomym celu [- -] a także [- -] otrzymywał
większe sumy pieniężne z Niemiec z niewiadomych źródeł. W podsumowaniu napisano
Z wiadomości powyższych widać, że Barabasz w ogóle odnosił się wrogo do Polaków
i polskości i politycznie jest żywiołem podejrzanym. Pod względem moralnym również
nie cieszy się sympatią, wśród internowanych ma opinię aferzysty. Z tych względów Starostwo w Kaliszu sprzeciwiało się nadaniu A. Barabaszowi obywatelstwa polskiego47.
Przynajmniej częściowo sprawę tej opinii wyjaśniło dopiero prowadzone w kilka lat
później postępowanie przed Oficerskim Trybunałem Orzekającym.
Po raz kolejny pozytywną opinię A. Barabaszowi wystawił 3 grudnia 1927 r.
Starosta Wadowicki Aleksander Wysocki48, odnosząc się do sprawy nadania mu
obywatelstwa polskiego, [- -] która dotąd ostatecznie załatwioną nie została. Napisał
w tej opinii m.in. zachowanie się Barabasza, który od lutego 1923 r. stale przebywa
w tutejszym powiecie, tak pod względem moralnym jak i politycznym jest bez zarzutu,
a w stosunku do Polaków i polskości lojalne. Z kolei 16 stycznia 1928 r. również bardzo
pozytywną opinię wystawił A. Barabaszowi mieszkający w Wadowicach emerytowany gen. dyw. WP Juliusz Bijak49. Ocenił on, że A. Barabasz jest [- -] pod każdym
względem bez zarzutu [- -], oraz [- -] pochodzi z polsko-ukraińskiej rodziny i czuje
się Polakiem; włada językiem polskim całkiem poprawnie. Przytoczył także fakt, że
szwagier Aleksandra Barabasza, brat Teresy, [- -] profesor gimn. w Wadowicach Józef
Heriadin50 jest odznaczonym krzyżami zasługi oficerem WP.
Ibidem, Odpis pisma Starostwa w Kaliszu jako załącznik do pisma Starostwa w Wadowicach.

47		

Aleksander Włodzimierz Wysocki (1876-1949), prawnik, urzędnik, starosta w Wadowicach. Zmarł w Wadowicach, pochowany na Cmentarzu Parafialnym, sektor XXV, grób 22.
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Juliusz Bijak (1860-1943), oficer armii austrowęgierskiej, tytularny generał dywizji WP. Zmarł w Wadowicach,
pochowany na Cmentarzu Parafialnym, sektor V grób 6.

49		

Józef Antoni Heriadin (1885-1967), nauczyciel gimnazjalny, żołnierz Legionów Polskich, oficer WP. Zmarł
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Dopiero 5 września 1929 r. Aleksander Barabasz, urzędnik prywatny w Andrychowie, otrzymał z Krakowskiego Urzędu Wojewódzkiego akt nadania obywatelstwa
polskiego z dniem datowania dokumentu. Jak podano, akt ten rozciągał się także na
małżonkę Teresę Stefanię Mariannę Heriadin, ur. 3 stycznia 1897 r. w Andrychowie.
Albo zapisu tego dokonano mechanicznie, biorąc dane małżonki z przedłożonych
przez A. Barabasza dokumentów, albo może to sugerować, że ją także uznawano
wcześniej za osobę nie posiadającą uregulowanego stosunku przynależności państwowej. Ze względu na brak uzasadnienia w decyzji sprawy tej nie można jednoznacznie wyjaśnić51.
Przyznanie obywatelstwa pozwoliło A. Barabaszowi na wznowienie starań
o przyjęcie do WP jako oficera rezerwy. 4 marca 1930 r. drogą służbową przez Powiatową Komendę Uzupełnień w Wadowicach i Dowództwo Okręgu Korpusu nr V
w Krakowie, Aleksander Barabasz wniósł kolejny wniosek o przedstawienie sprawy
uzyskania przez niego statusu oficera rezerwy WP Oficerskiemu Trybunałowi Orzekającemu. Do wniosku tego załączył curriculum vitae oraz odpisy aktu nadania obywatelstwa i wspomnianego już „służbowego rejestru”. Ze względu na trudność w potwierdzeniu awansu do stopnia sztabskapitana, na dowód którego mógł przedstawić
tylko wspomniany „służbowy rejestr”, prosił o powołanie jako świadków dwóch
oficerów Ukraińców, znanych mu z armii rosyjskiej, a służących w WP jako oficerowie kontraktowi. Byli to major Diaczenko52 dowódca dyonu (poprawnie powinno
być szwadronu) karabinów maszynowych w 1 pułku szwoleżerów przy ul. Ułańskiej
w Warszawie, oraz major Smowski53, obecnie na kursach automobilowo-pancernych
w Warszawie. W związku z tym wnioskiem Szef Departamentu Piechoty MSWojsk.,
płk dypl. Józef Stefan Ćwiertniak przesłał 10 kwietnia 1930 r. do OTO „akt rejestracyjny kandydata na oficera Barabasza Aleksandra z b. armii rosyjskiej”, z wnioskiem
o rozpatrzenie zarzutu, że wcześniej nie zgłosił się on do WP i służył w armii Petlury.
OTO rozpoczął badanie sprawy A. Barabasza 30 kwietnia 1930 r. w pełnym
ośmioosobowym (a uwzględniając sekretarza dziewięcioosobowym) składzie. Przewodniczył płk Mikołaj Koiszewski, sędziami byli płk inż. Włodzimierz Podhorski,
płk Leon Dunin-Wolski, płk Władysław Wojtkiewicz, płk Kazimierz Rybicki, płk
w Wadowicach, pochowany na Cmentarzu Parafialnym, sektor III, grób 78.
WBH-CAW, APO I.481.B.1705, Aleksander Barabasz, bez pag. – odpis Aktu nadania obywatelstwa polskiego.
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Piotr (Petro) Diaczenko (1895-1965), oficer armii rosyjskiej, generał porucznik armii ukraińskiej, kontraktowy
major dyplomowany WP. Po zakończeniu wojny mieszkał w Monachium a następnie wyemigrował do USA. W
1961 r. rząd ukraiński na wychodźstwie awansował go do stopnia generała-porucznika. Zmarł w Waszyngtonie,
pochowany został na prawosławnym cmentarzu ukraińskim w New Jersey.
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Konstanty Smowski (1892-1960), oficer armii rosyjskiej, generał-chorąży armii ukraińskiej, oficer kontraktowy
WP. Po wojnie wyemigrował do USA Zmarł w Minneapolis.
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Zygmunt Wciślak i płk Jan Tyczyński, zaś sekretarzem był kpt. Henryk Niedźwiecki.
Oprócz zarzutu nie zgłoszenia się do WP i służby w armii atamana Petlury, badano
także zarzut udziału A. Barabasza w ochotniczych formacjach rosyjskich. Z zachowanych adnotacji wynika, że Aleksander Barabasz wcześniej wyznania grecko-katolickiego, wtedy już wyznania rzymsko-katolickiego, oceniony został dodatnio, jako
oficer walczący w szeregach sojuszniczej wobec WP armii atamana Petlury. Już wcześniej, w 1928 r. podczas rozpatrzenia poprzedniego wniosku A. Barabasza zanotowano w aktach OTO uwagę b. dobry oficer. Składając zeznania przed OTO A. Barabasz
przedstawił podejrzenie, że sprawcą oszczerstw zawartych w negatywnej dla niego
opinii Starostwa w Kaliszu z 1923 r. był Jan Zniczek54, jeden z jego dawnych kolegów
z armii URL, który także starał się o rękę Teresy Heriadinówny, ale został przez nią
odrzucony. Nie jest jednak wykluczone, że te negatywne opinie podyktowane były
także względami politycznymi. Niewątpliwie bowiem nie wszyscy Ukraińcy akceptowali postawę A. Barabasza wobec państwa polskiego i jego kontaktową służbę w WP.
OTO skierował sprawę A. Barabasza także do zaopiniowania przez II Oddział
Sztabu Generalnego WP, gdzie niewątpliwie szczegółowo zbadano wszystkie podniesione zarzuty i podane okoliczności. 28 października 1930 r. mjr Szaliński w zastępstwie szefa Oddz. II powiadomił, że Oddział II nie stawia sprzeciwu w sprawie
przyznania stopnia oficera rez. WP A. Barabaszowi. Ostatecznie 3 sierpnia 1931 r.
wydano orzeczenie dodatnie (pozytywne), że: oficer b. armii ros. Barabasz Aleksander
może być oficerem WP w rezerwie. W uzasadnieniu napisano: Po zbadaniu sprawy
ofic. b. arm. ros. Barabasza Aleksandra OTO stwierdził na podstawie posiadanych
dokumentów, iż wymienionemu zgodnie z art. 3 Pragmatyki może być przyznany stopień oficera Wojska Polskiego w rezerwie. W dniu 6 sierpnia 1931 r. A. Barabasz zweryfikowany został w stopniu porucznika rez. w korpusie oficerów piechoty. W dwa
lata później, w związku z ukończeniem 40. roku życia Zarządzeniem Biura Pers.
MSWojsk. L. 5622/pfn.3100 Og.100/1933 Aleksander Barabasz zwolniony został od
obowiązku wojskowego a jego dokumenty złożone zostały w archiwum Wojskowego
Biura Historycznego.
Spokojne życie uznanego za obywatela polskiego i pozytywnie zweryfikowanego
jako oficer rez. WP Aleksandra Barabasza przerwał wybuch II wojny światowej. Brak
jest informacji, aby w czasie niemieckiej okupacji starał się o wpis na narodowościową listę ukraińską, co czyniło wielu mieszkańców Wadowic i regionu pochodzących ze wschodnich rubieży II RP i terenów sowieckiej Ukrainy. Nadal był zwykłym
urzędnikiem przejętej przez Niemców andrychowskiej Fabryki Braci Czeczowiczka.
Bliższych danych brak. Nazwisko znane tylko z zapisków z zeznań A. Barabasza przed OTO. WBH-CAW, APO
I.481.B.1705, Aleksander Barabasz, bez pag.
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Mieszkał w domu Heriadinów przy ul. Barskiej w Wadowicach i potajemnie pomagał
żonie oraz szwagrowi w organizacji prowadzonego przez nich tajnego nauczania. Nie
ma żadnych informacji świadczących, że mógł się obawiać wkroczenia do Wadowic
„wyzwolicielskiej” Armii Czerwonej. I do pierwszych dni kwietnia 1945 r. wydarzenia
zdawały się potwierdzać słuszność tego braku obaw.

Aleksander Barabasz – deportacja po śmierć
Teresa Barabaszowa w 1947 r. złożyła wniosek do wadowickiego Sądu Grodzkiego o uznanie męża za zmarłego, powołując się na informację zawartą w karcie
pocztowej ze Lwowa, że mąż jej zmarł w dniu 6 grudnia 1945 r. To data umowna,
gdyż źródłowo potwierdzonej informacji o rzeczywistej dziennej dacie śmierci A. Barabasza nie udało się ustalić do chwili obecnej.
Sprawę rozpoznawał sędzia gr. Edward Podgórski, zaś protokołował aplikant
sądowy W. Nieć (zapewne ten sam, co przy sprawie J. Karpińskiego). Informacje
o tragicznym losie Aleksandra Barabasza dotarły do Wadowic już na przełomie 1945
i 1946 r. Wywiezieni wraz z nim współwięźniowie NKWD, którym udało się wrócić
późną jesienią i zimą do Wadowic, przekazywali Teresie Barabaszowej informacje
o krytycznym stanie zdrowia jej męża, gdy go ostatnio widzieli. Później poprzez kolejnych zwolnionych z łagrów i więzień dotarły informacje mówiące wprost o zgonie
A. Barabasza. Jednak podstawą do wniosku T. Barabaszowej stała się kartka pocztowa
wysłana ze Lwowa 1 września 1947 r. na adres Urzędu Parafialnego w Wadowicach,
w treści której podpisany ks. Karol Jastrzębski, administrator Bazyliki Katedralnej
we Lwowie pisał: + Aleksander Barabasz, który przed rokiem 1939 pracował w tkalni
Czeczowiczki w Andrychowie, umarł 6 grudnia 1945 roku, proszę uprzejmie zawiadomić jego żonę Teresę, która była profesorką gimnazjalną w Wadowicach55.
Jako świadka wezwano mającego wówczas 68 lat zamieszkałego przy ul. 3 Maja
18 byłego urzędnika skarbowego w Wadowicach Mikołaja Jacyszyna56, który wiosną 1945 r. został aresztowany przez NKWD i wywieziony do ZSRS jako Ukrainiec
z pochodzenia. Zeznał on, że cały transport Polaków trafił w kwietniu 1945 r. do
AIPNKr. 12/224, S. Gr. Wadowice, Akta sprawy o uznanie za zmarłego Aleksandra Barabasza, k. 19 – Kartka
pocztowa nadana we Lwowie 1.09.1947 r. do Urzędu Parafialnego w Wadowicach – rewers.
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Mikołaj Jacyszyn (1879-1963), urodzony w Kurnikach k. Jarosławia, zmarł w Wadowicach i pochowany został
w Wadowicach na Cmentarzu Parafialnym, sektor II grób 129. Był mężem Anieli Jakobiny z Urbaniaków (18841934), z którą miał dzieci: Jana (1908-1940), kapelana wojskowego obrządku grecko-katolickiego, zaginionego
w ZSRS, Włodzimierza (1910-1953), lekarza w Wadowicach, Irenę (1912-1988), nauczycielkę w Wadowicach,
Mikołaja juniora (Kolusia) (1916-1928) i Olgę Annę (1918-1949). Zob. G. Studnicki, Kto był kim, op. cit., s. 9293; idem, Cmentarz parafialny, op. cit., s. 188.
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lwowskiego więzienia przy ul. Łąckiego. Już w czasie transportu A. Barabasz był
chory, a gdy ostatnio widział go w więzieniu to był on w bardzo złym stanie. Gdy
całą grupę wadowickich więźniów przenoszono 12 sierpnia 1945 r. do więzienia Zamarstynowskiego, nie było już wśród nich A. Barabasza, zaś pytany o niego strażnik
więzienny oświadczył, że z powodu choroby do transportu się nie nadaje. Do wspomnianej grupy więzionych wadowiczan już w styczniu 1946 r. dotarły informacje,
że A. Barabasz zmarł więzieniu przy ul. Łąckiego we Lwowie.
Kolejnym przesłuchanym świadkiem była licząca 63 lata Stanisława Romasz57
kan , profesorka gimnazjalna ze Lwowa, zamieszkała w Wadowicach przy ul. Sienkiewicza 15. Zeznała ona, że wyjechała ze Lwowa 13 czerwca 1946 r. jako wysiedlona
(oficjalnie wysiedlenia te nazywano repatriacją, czyli przywróceniem do Ojczyzny,
acz w rzeczywistości była to ekspatriacja, czyli usunięcie, wyrugowanie z ziemi ojczystej). Potwierdziła ona, że administraturę lwowskiej Bazyliki Katedralnej prowadził
w tym okresie ks. Karol Jastrzębski.
Teresa Barabasz, licząca wtedy 50 lat i zamieszkała przy ul. Barskiej 11, jako
wnioskodawczyni zeznała, że informację o zgonie męża otrzymała od dobrego i godnego zaufania znajomego i przyjaciela męża, ojca Jeremiasza ze Lwowa, który poinformował ją, że przy śmierci jej męża obecny miał być ks. Chwirut (nie ustalono, czy
był to współwięzień, czy też w więzieniu dopuszczano jakieś formy posługi religijnej).
To ów ksiądz miał zgłosić fakt śmierci A. Barabasza administratorowi lwowskiej
Katedry. Zeznała także, że mąż jej miał obywatelstwo polskie, był oficerem rezerwy
WP w stopniu kapitana figurującym w ewidencji Rejonowej Komendy Uzupełnień
w Wadowicach pod numerem 6458. Od 1 czerwca 1924 r. do stycznia 1945 r. pracował jako urzędnik w Firmie Bracia Czeczowiczka w Andrychowie. W lutym 1945 r.
z powodu unieruchomienia andrychowskiej fabryki, której obiekty dopiero rozminowywano i odbudowywano, Aleksander Barabasz powołany został w charakterze
tłumacza do Starostwa Powiatowego w Wadowicach. W pierwszych dniach kwietnia
aresztowany został w siedzibie Starostwa i 12 kwietnia wywieziony w transporcie
Stanisława Romaszkan (1883-1958), urodzona w Petlikowcach pow. buczacki, przed 1939 r. nauczycielka gimnazjalna we Lwowie, w latach 1946-1950 w Gimnazjum i Liceum w Wadowicach. Zmarła w Wadowicach i pochowana została na Cmentarzu Parafialnym, sektor II, groby 120-121. Zob. G. Studnicki, Cmentarz parafialny,
op. cit., s. 246-247.
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Nie udało się ustalić, jaki rodzaj ewidencji miała na myśli Teresa Barabaszowa. Brak jest jakiegokolwiek potwierdzenia awansu Aleksandra Barabasza do stopnia kapitana WP. Jak już wyżej podano, w zachowanych dokumentach wojskowych odnotowany jest stopień porucznika WP, w którym został zweryfikowany. Nie można
jednoznacznie wykluczyć, że awans taki nastąpił, ale stosowny dokument z nieznanych przyczyn nie został włączony do akt personalnych A. Barabasza. Oceniając jednak stan ukompletowania teczki personalnej A. Barabasza
zachowanej w CAW (obecnie WBH-CAW) jest to raczej mało prawdopodobne. Być może T. Barabaszowa
odruchowo użyła w swoim zeznaniu określenia jednego ze stopni wojskowych, posiadanych przez A. Barabasza
w armiach rosyjskiej czy ukraińskiej.
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więźniów do Lwowa. Pierwszą wiadomość o jego śmieci otrzymała 1 listopada 1946 r.
od świadka o trudnym do ustalenia w chwili toczącego się procesu miejscu pobytu.
20 września 1947 r. nadeszła do wadowickiej parafii wspomniana kartka pocztowa,
potwierdzająca fakt śmierci A. Barabasza.
Jako dowód przyjęto także świadectwo lekarskie Witolda Banasia59, wystawione w Wadowicach 27 września 1947 r. w którym tenże stwierdził, że [- -] w okresie
1944/45 Aleksander Barabasz urzędnik firmy Czeczowiczka w Andrychowie był w wysokim stopniu chory na cukrzycę (diabetes mellitus) i nawet parokrotnie dawałem mu
w tym okresie zastrzyki insuliny60.
W dniu 20.10.1947 r. postanowieniem Sądu Grodzkiego w Wadowicach uznano,
że Aleksander Barabasz zmarł dnia 1 grudnia 1945 r.61 Teresa Barabaszowa zmarła
w Wadowicach w 1967 r. i pochowana została na cmentarzu w Andrychowie, w grobowcu rodzinnym – kaplicy Kośviyckich62.

Zakończenie
Zaprezentowane postacie wadowiczan – Aleksandra Barabasza i Józefa Karpińskiego – pięknie ilustrują tezę, że nawet ludzie mieszkający praktycznie całe życie na
prowincji, z dala od wielkich ośrodków i głównych nurtów wydarzeń, stają się czasem
bohaterami nie tylko lokalnej historii. Jeżeli jednak ich losy nie zostają utrwalone,
udokumentowane, uchodzą uwadze większości współobywateli i potomnych. Dobrze, jeżeli zachowane akta, relacje, dokumenty pozwalają na odtworzenie i przypomnienie zdarzeń oraz postaw. Ale nie zawsze jest to możliwe. W obydwu opisywanych
przypadkach udało się odnaleźć dokumenty dotyczące bohaterów i zrekonstruować
dzieje ich życia oraz dramatyczne okoliczności śmierci. To oczywiście przysłowiowa
„kropla w morzu” polskiej tragedii i burzliwych dziejów Polaków, nie tylko zresztą
Witold Banaś (1913-1973), ur. w Nowym Sączu (ale akt jego chrztu odnotowany został w księgach Parafii
Przemienienia Pańskiego w Radoczy), lekarz w Wadowicach, żołnierz Polskiego Państwa Podziemnego (Narodowej Organizacji Wojskowej-Armii Krajowej) i powojennego podziemia niepodległościowego (Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego i Armii Polskiej w Kraju), w latach 1945-1946 kontraktowy lekarz Powiatowego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Powiatowej Komendy Milicji Obywatelskiej (jako „wtyczka” podziemia),
represjonowany. W 1960 r. przeniósł się do Jaworzna, w 1962 r. osiadł w Nowym Targu, gdzie zmarł. Pochowany
w grobowcu rodzinnym Banasiów – kaplicy na Cmentarzu Parafialnym w Radoczy. (informacje z akt W. Banasia
w Archiwum IPN oraz E. Kotowiecki, Wadowiccy lekarze, Wadowice 1996, s. 71).
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AIPNKr. 12/224, S. Gr. Wadowice, Akta sprawy o uznanie za zmarłego Aleksandra Barabasza, k. 19 – Zaświadczenie lekarskie Witolda Banasia z dn. 27.09.1947.
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AIPNKr 12/224, S. Gr. Wadowice, Akta sprawy o uznanie za zmarłego Aleksandra Barabasza, k. 11 – Postanowienie S. Gr. w Wadowicach z dn. 20.10.1947 r. o uznaniu za zmarłego Aleksandra Barabasza.
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APar. ONMP Wadowice, Liber Defunctorum, T. IV, s. 226, poz. bez numeru po poz. 83 w roku 1967.
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w XX w. Ale pokazuje, że warto badać indywidualne losy, poszukiwać szczegółów
ludzkich historii, weryfikować je i wpisywać w ogólny obraz, znany z podręczników
czy publikacji naukowych. Dzięki tym indywidualnym szczegółom historia przestaje
być bezosobowa i dotyczyć tylko zbiorowości, a staje się historią małych ojczyzn,
rodzin i konkretnych postaci. Historie wadowiczan – Aleksandra Barabasza i Józefa
Karpińskiego – to równocześnie fragmenty mozaiki dziejów Wadowic, Małopolski,
Galicji, Kresów i całej Rzeczypospolitej Polskiej. Bez znajomości losów tych postaci
nasza wiedza o historii miasta, regionu i Ojczyzny byłaby niewątpliwie znacznie
uboższa. A to przecież tylko dwie sylwetki, spośród wielu tysięcy wadowiczan.
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Michał Żmuda

Wadowickimi śladami
niepodległości
Zbliżający się rok 2018 i połączone z nim obchody stulecia odzyskania przez
Polskę niepodległości to dobra okazja, by wyruszyć na spacer ulicami Wadowic. Podczas tej wędrówki będzie można poznać nie tylko ciekawe miejsca, ale przypomnieć
wydarzenia, które rozegrały się w owych dniach w mieście nad Skawą. Opowieść
należy rozpocząć od przywołania zdarzeń, które zmieniły bieg historii. W początkach
1914 r. jeszcze nie zdawano sobie sprawy z tego, że będzie to rok przełomowy dla
wielu narodów świata. Dokładnie 28 czerwca 1914 r. w Sarajewie doszło do udanego
zamachu na życie arcyksięcia Ferdynanda Habsburga, następcę tronu Austro-Węgier.
Nie przewidywano, że wydarzenie to stanie się zarzewiem ogólnoświatowego konfliktu znanego dziś pod nazwą Wielkiej Wojny lub I wojny światowej (1914-1918).
Te zbrojne działania, choć najbardziej przerażające z dotychczasowych, skutkowały
odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Spacer po Wadowicach wypada rozpocząć od Placu Jana Pawła II, czyli dawnego
Rynku Głównego, gdzie tętniło i nadal tętni główny nurt życia miasta nad Skawą.
Mimo dystansu dzielącego Wadowice od linii frontu, do miasta docierały wieści,
które elektryzowały miejscową ludność. Wiadomości o możliwym oblężeniu Krakowa, a zwłaszcza o nadciągającej do miasta ludności z rejonów Galicji dotkniętych
wojną, wywołały niepokój. Szczególnie o wojsku rosyjskim patrolującym okolice
Jordanowa. Władze wojskowe tropiły w mieście szpiegów i zdrajców. Atmosferę
podejrzliwości dodatkowo wzbudzały wieści o dezercjach i kolejnych zdradach na
rzecz carskiej Rosji. Dochodziło nawet do publicznych egzekucji. W kronice klasztornej Ojców Karmelitów Bosych zachowała się informacja o straceniu 12 grudnia
1914 r. dwóch Czechów – Antoniego Grmeli i Josefa Müllera. Służyli oni w Pierwszej
Drużynie Czeskiej utworzonej w carskiej Rosji, składającej się z czeskich jeńców
wojennych oraz ochotników, chcących walczyć o wolność swojego państwa przeciw
Habsburgom. Obu czeskich szpiegów schwytano w okolicach Chrzanowa, przewieziono do Wadowic i za zdradę stanu skazano ich na śmierć przez powieszenie. Aby
dać przykład, jak państwo każe za zdradę w kolejnych dniach, władze wojskowe
zapowiedziały następne egzekucje, ale mimo obaw ludności, nie odbyły się. Częste
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zdrady na rzecz Rosji sprawiały, że zarząd wojskowy nie dowierzał nikomu. Zdarzały
się również niesłuszne wyroki. Straceni byli chowani pod murem (lub za murem)
w górnej części cmentarza parafialnego. Po wojnie Czesi przyjechali do miasta i zabrali szczątki swych „drużynników”.
W wyniku przesuwania się linii frontu w kierunku Wadowic przybywali do miasta uciekinierzy z Galicji Wschodniej. Wraz ze wzrostem liczby ludności pojawił się
w mieście problem z aprowizacją, bowiem większość żywności trzeba było przekazać
na rzecz walczących żołnierzy. W związku z tym powołano do życia tzw. „Komisję
chlebową”, mającą na celu ścisłe prowadzenie ewidencji kart kontrolnych spożycia
chleba, mąki, cukru, kawy, tłuszczów itp. Ludność cywilna otrzymywała przydział
na żywność, której i tak w tamtym okresie było stosunkowo mało.
Trwająca wojna przyczyniała się do ogólnego wzrostu nędzy w mieście, liczby
wdów i sierot oraz kalek wojennych. Przeludnienie i niedobór żywności generowały
zagrożenie w postaci wybuchu epidemii.
Przez cały okres wojny w całej Galicji i w Wadowicach wiwatowano na cześć sukcesów, jakie odnosiła armia austriacka na froncie wschodnim. W sposób szczególny
witano w mieście Józefa Piłsudskiego, który zjawił się tutaj w styczniu 1915 r. z pododdziałami I Brygady, zmierzającymi na odpoczynek do Kęt. 23 stycznia tego roku
na wadowickim rynku odbyła się defilada oddziałów, a przyszły marszałek dokonał
przeglądu wojsk. Wydarzenie to znalazło odzwierciedlenie w pierwszym numerze
gazety tutejszego gimnazjum „Nasz Łan” z dnia 7 listopada 1915 r., gdzie w artykule
pt. Na spoczynek opisano podniosłą atmosferę, jaka towarzyszyła oczekiwaniom
na pojawienie się I Brygady, oraz reakcje mieszkańców na przyjazd przyszłego naczelnika. Według świadków wadowiczanie byli gotowi wydać okrzyk na powitanie
dowódcy, ale ze wzruszenia zamilkli i uchylili tylko czapki. Piłsudski na to podniósł
rękę do czapki i pozdrowił tłum. Na gest brygadiera ludzie gromkim głosem wołali:
Niech żyje Piłsudski! Niech żyje!. Następnie wodza zaproszono do wadowickiego
Kasyna Urzędniczego (przy ul. Lwowskiej – dawny hotel Wysogląda), gdzie wydano
na jego cześć raut. Podczas spotkania „gość specjalny” wygłosił toast i wpisał się do
księgi pamiątkowej.
Szczególne poruszenie w mieście wywołał Akt 5 listopada 1916 r. – w wyniku
konferencji w Pszczynie władze niemieckie i austro-węgierskie przygotowały proklamację, która zawierała obietnicę powstania państwa polskiego, pozostającego w bliżej nieokreślonym związku z obu mocarstwami. Akt ten nie określał jednak granic
przyszłego państwa, a jego status wyrażono za pomocą słowa „samodzielne” zamiast
„niepodległe”. Jednakże dokument poruszał kwestię powstania armii polskiej. Wielkie oburzenie wywołało w Wadowicach ogłoszenie decyzji sprzymierzonych Niemiec
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i Austro-Węgier, które zdecydowały się przekazać Ukrainie Chełmszczyznę. Na fali
społecznego niezadowolenia tą decyzją w mieście doszło do wystąpień antyaustriackich i pobicia kamieniami wadowickiego starosty. Uczniowie gimnazjum dopuścili
się dewastacji obiektów administracji publicznej poprzez strącenie z elewacji budynków cesarskich orłów. Incydent był na tyle poważny, że uczniom groziło wydalenie
ze szkoły oraz przymusowe wcielenie do wojska. Sprawę znieważenia symboli państwowych miał rozpatrywać sąd, ale do procesu nigdy nie doszło.
Kolejnym przystankiem na spacerze po Wadowicach będzie dawne Gimnazjum im. Marcina Wadowity, a obecnie Liceum Ogólnokształcące (dziś ul. Mickiewicza). Wraz z wybuchem Wielkiej Wojny rok szkolny 1914/1915 rozpoczął się
z opóźnieniem. Uczniowie najstarszych klas nie mogli kontynuować nauki, ponieważ
wraz z ukończeniem osiemnastu lat zostali zobligowani do stawienia się w szeregach
c.k. armii. Władze austriackie jeszcze pod koniec 1914 r. wydały rozporządzenia,
które umożliwiały gimnazjalistom z ostatnich roczników wcześniejsze składanie egzaminów. Oprócz uczniów obowiązkowej mobilizacji podlegali również pracownicy
Gimnazjum. Siedmiu nauczycieli oraz pięciu pracowników służby szkolnej zostało
w sierpniu 1914 r. włączonych wraz ze swoimi uczniami do I Kompanii Batalionu
Legionów w Wadowicach, która wyruszyła do Bochni. Wśród profesorów znaleźli się
m.in. Józef Heriadin oraz Władysław Kiliński, którzy zostali później odznaczeni za
zasługi. Natomiast spośród wychowanków tutejszego Gimnazjum należy wymienić
choćby Waleriana Czumę i Brunona Olbrychta. Walerian Czuma (1890-1962) jako
absolwent z 1911 r. znalazł się w Legionach w sierpniu 1914 r. Na wojnę wyruszył
z Bochni jako dowódca plutonu w 2 Pułku Piechoty, a następnie został dowódcą 3 Batalionu Pułku Piechoty do momentu włączenia go do II Brygady Legionów Polskich
przed frontem pod Rarańczą. Bruno Olbrycht (1895-1951), który ukończył szkołę
w 1915 r. tak jak poprzednik wziął udział w Wielkiej Wojnie służąc w Legionach
Polskich. Najpierw krótko dowodził plutonem wadowickich skautów, a następnie
11 Kompanią 3 Pułku Piechoty Legionów walczących na Wołyniu. Po bitwie pod
Rarańczą dostał się do niewoli, a potem został internowany w Huszt i innych obozach
na Węgrzech. Pierwsi z wadowickich uczniów zginęli podczas starcia z Rosjanami
pod Mołotkowem (29 września 1914 r.). W kolejnych latach wychowankowie tutejszego gimnazjum zginęli w bitwie pod Dęblinem (1915 r.) czy pod Kostiuchnówką
(1916 r.). W związku z tymi wydarzeniami gimnazjaliści w listopadzie 1915 r. w inauguracyjnym wydaniu szkolnego czasopisma „Nasz Łan” wspomnieli kolegów, którzy
polegli na froncie.
W czasie wojny budynek gimnazjalny został zajęty na potrzeby wojsk austriackich walczących na froncie wschodnim w Galicji w celu organizacji szpitala wojen156

MISCELLANEA
nego. Pracownicy, pedagodzy oraz ich uczniowie zostali zmuszeni do przeniesienia
się do filii swojej placówki przy ul. Lwowskiej.
Sukcesy żołnierzy na froncie były gremialnie fetowane w mieście. Szczególnie
uroczyście obchodzono odzyskanie Przemyśla i Lwowa, organizując nabożeństwa
dziękczynne, podczas których młodzież otrzymywała dni wolne od nauki.
Trwająca wojna powodowała, że życie w mieście stawało się wyjątkowo trudne
– przeludnienie, nędza, głodowe racje żywnościowe, a nawet choroby. Nauczyciele
wraz z młodzieżą organizowali więc zbiórki i wieczorki, które pozwalały gromadzić
fundusze na cele charytatywne. Z dobrowolnych składek gimnazjalistów fundowano
stypendia dla uboższych uczniów. Również mieszkańcy Wadowic wspierali uczącą
się młodzież w formie pieniężnej i poprzez dary rzeczowe.
Gimnazjum powróciło do swojej siedziby dopiero w 1917 r., kiedy to gmach
szkolny ostatecznie opuścił tymczasowy szpital wojenny, jeden z wielu, jakie znajdowały się w mieście w czasie Wielkiej Wojny (m.in. szpital powszechny, szpital
wojskowy, klasztor Ojców Karmelitów, budynek Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek,
Bursa im. Stefana Batorego oraz inne budynki szkolne).
Czas na wadowicką „Górkę”, gdzie znajduje się klasztor Ojców Karmelitów
Bosych wybudowany pod koniec XIX w. Wraz z wybuchem Wielkiej Wojny trzech
spośród braci z wadowickiego Karmelu wzięło udział w walce: o. Anatol Jarzyna,
o. Wacław Szewczyk, i o. Alojzy Michalik. Na początku wojny klasztor został zlustrowany przez dowództwo wojskowe c.k. armii i zdecydowano wówczas, że parter
i piętro domu zakonnego zostaną zajęte na potrzeby tymczasowego szpitala wojennego dla żołnierzy rannych na froncie.
Dnia 9 września 1914 r. w wadowickim Karmelu nastąpiło uroczyste złożenie
przysięgi przez siedmiuset członków organizacji sokolich, którzy tego samego dnia
wyruszyli z Wadowic do Bochni, aby zasilić 3 Pułk Piechoty Legionów.
Ofensywa wojsk rosyjskich na froncie spowodowała, że wzrosło poczucie zagrożenia. Pod wpływem paniki ludność cywilna systematycznie opuszczała Wadowice,
a wraz z nią Ojcowie Karmelici, którzy również zdecydowali się wyjechać. Na wieść
o odparciu wojsk carskich pod Limanową ojcowie powrócili do klasztoru na „Górce”.
W czasie Wielkiej Wojny kilkakrotnie karmelitański klasztor pełnił rolę wojennego szpitala. Na placu przed klasztorem stały samochody transportowe do przewożenia sprzętu szpitalnego, a w refektarzu urządzono salę operacyjną. Kontakty
pomiędzy personelem szpitala a karmelitami układały się poprawnie przez cały okres
funkcjonowania lecznicy. Najpierw szpital przyjmował lekko, a następnie ciężko
rannych, którzy wymagali operacji. Wraz z utworzeniem obozów jenieckich w Wadowicach i w Kleczy Dolnej do szpitala zaczęto zwozić również rannych jeńców.
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Oddalanie się frontu w kierunku wschodnim spowodowało, że szpital pustoszał. Od
1916 r. trafiali do niego żołnierze austriaccy zwożeni z frontu wołyńskiego, a jeńców
leczono w obozowym szpitalu.
Rosnące potrzeby frontu sprawiły, że w klasztorze i w mieście rozpoczęto rekwizycje. Wojskowi, którzy wkroczyli do klasztoru, zabrali z niego metalowe naczynia,
dzwony oraz piszczałki organowe. Z czasem wprowadzono reglamentacje żywności,
która i tak nie zaspokajała potrzeb żywieniowych mieszkańców, jak i jeńców wojennych przetrzymywanych w Wadowicach i okolicach miasta.
Od 1917 r. w klasztornym szpitalu zaczęto umieszczać żołnierzy chorych na
gruźlicę. Uważano, że położenie w pewnej odległości od centrum miasta i dobre
warunki Karmelu pozytywnie wpływają na zdrowie pacjentów. Ostatni gruźlicy opuścili mury klasztorne w lutym 1918 r. Wówczas dokonano dezynfekcji wszystkich
pomieszczeń i zrobiono miejsce dla kolejnych rannych zwożonych z frontu.
W kruchcie kościoła klasztornego pw. św. Józefa po prawej stronie, zaraz pod
krzyżem można znaleźć tablicę z 1924 r., upamiętniającą żołnierzy ziemi wadowickiej
i tarnowskiej (dawnych podkomendnych gen. Juliusza Bijaka) poległych w czasie
Wielkiej Wojny.
Kolejnym przystankiem na trasie jest cmentarz parafialny (dziś przy ul. Matki
Boskiej Fatimskiej), który założono w tym miejscu w pierwszej połowie XIX w. na
podstawie dekretu cesarza Józefa II z 1784 r. Nakazywał on przeniesienie miejsc
wiecznego spoczynku poza obszar zamieszkania. W związku z tym zlikwidowano
dotychczasową nekropolię przy kościele parafialnym i przeniesiono ją w obecne
miejsce. Utworzona wówczas miejska nekropolia liczyła ponad 28,5 tys. m2. Obecnie jest to najstarszy i czynny po dzień dzisiejszy cmentarz w Wadowicach. Spośród
licznych pokoleń wadowiczan spoczywa na nim wielu wybitnych obywateli miasta.
Wśród nich znaleźć można burmistrzów, rajców, dowódców wojskowych i żołnierzy,
kapłanów, zakonnice, nauczycieli, dowódców wojskowych, artystów i wielu innych.
Pochowano tu również tych, którzy brali czynny udział w I wojnie światowej. Wśród
nich należy wymienić dowódcę wojskowego Karola Durskiego-Trzaskę (1849-1935),
który od 1868 r. był na służbie w c.k. armii, a od 1908 r. na emeryturze w stopniu
generała majora. W 1912 r. został mianowany generałem porucznikiem. W latach
1914-1915 był dowódcą Legionów Polskich tworzonych u boku armii austriackiej.
W 1916 r. dowództwo austriackie przeniosło go w stan spoczynku. W latach 19191921 służył w Wojsku Polskim, pełniąc funkcję dowódcy okręgu generalnego „Warszawa”, gdzie powołano go na członka Rady Wojennej, a następnie mianowano go
inspektorem instytucji oficerskich. W 1921 r. został przeniesiony w stan spoczynku
w stopniu generała broni WP. Oprócz niego na wadowickim cmentarzu parafial158
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nym spoczywa również Juliusz Bijak (1860-1943), który w latach 1878-1914 służył
w wadowickim 56 Pułku Piechoty c.k. armii. W 1914 r. powierzono mu dowództwo
nad tarnowskim 57 Pułkiem. W czasie bitwy pod Zaleszanami wraz z podkomendnymi dostał się do niewoli rosyjskiej, w której przebywał do stycznia 1918 r. Został
z niej zwolniony z powodu złego stanu zdrowia. W kwietniu 1918 r. przydzielono
go 33 Dywizji Piechoty c.k. armii, która walczyła na froncie włoskim. W listopadzie
1918r. zgłosił się do służby w Wojsku Polskim. W 1920 r. przeniesiono go do rezerwy
w stopniu generała porucznika. Jest on fundatorem tablicy pamiątkowej w kościele
klasztornym Ojców Karmelitów Bosych w Wadowicach.
Szczególną uwagę należy zwrócić na mogiłę nazwaną w latach 20. ubiegłego
wieku Grobem Nieznanego Żołnierza. W tym miejscu zostały złożone szczątki ekshumowanych żołnierzy, walczących w szeregach Legionów Polskich.
Spośród wykładowców wadowickiego gimnazjum na cmentarzu można znaleźć grobowiec Józefa Heriadina (1885-1967), który jako absolwent Gimnazjum im.
M. Wadowity w 1904 r., a potem jego profesor w latach 1912-1939 oraz 1945-1950,
brał udział w walkach. W latach 1914-1918 służył w Legionach i w armii austriackiej
w stopniu plutonowego artylerii. Za zasługi odznaczono go Orderem Virtuti Militari.
Oprócz niego spoczywa tutaj również Władysław Kiliński (1887-1964), także profesor wadowickiego gimnazjum w latach 1910-1914. Od 1914 r. służył w Legionach
Polskich w stopniu porucznika, później w Wojsku Polskim w stopniu pułkownika.
Kawaler Orderu Virtuti Militari.
Spośród obywateli Wadowic pochowanych na parafialnym cmentarzu na uwagę
zasługują przedstawiciele rodziny Pukłów. Jeden z nich, Józef Pukło (1879-1953), był
inżynierem, działaczem niepodległościowym i społecznym, a także absolwentem wadowickiego gimnazjum. Pełnił funkcję komendanta sekcji Związku Walki Czynnej,
naczelnika „Sokoła” w Choczni i komendanta Stałej Drużyny Sokolej oraz Sokolich
Drużyn Polowych. W sierpniu i wrześniu 1914 r. organizował i kierował wadowickim
Batalionem Legionów. Następnie został organizatorem i dowódcą oddziału pionierów II Brygady Legionów Polskich. Z powodu choroby zwolniono go z Legionów
i powrócił do Wadowic. Pełnił funkcję prezesa Komisji Historycznej Związku Legionistów Polskich. Został odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości, Krzyżem
Legionów i srebrnym Krzyżem Zasługi. Druga postać to Feliks Pukło (1885-1959),
który był działaczem niepodległościowym, absolwentem wadowickiego gimnazjum,
a od 1905 r. zawodowym oficerem 80 Pułku Piechoty c.k. armii we Lwowie. Brał
udział w walkach w czasie I wojny światowej jako dowódca kompanii i batalionu, a od
1918 r. w Wojsku Polskim jako oficer administracyjno-kancelaryjny. Odznaczony
między innymi złotym Krzyżem Zasługi.
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Następnym punktem wędrówki śladami niepodległości w Wadowicach są dawne
koszary 56 Pułku Piechoty c.k. armii przy dzisiejszej ul. Lwowskiej. Wybudowano je
w pierwszej połowie XIX w. dla austriackiej jednostki wojskowej. Przeniesiono ją do
Wadowic z Myślenic na skutek reform administracyjnych w państwie Habsburgów.
Koszary wówczas były ulokowane przy szosie wiedeńskiej w niedużej odległości
od centrum miasta. Po przeciwnej stronie ulicy w drugiej połowie XIX w. z kolei
wzniesiono koszary dla kawalerii, a na ich zapleczu stajnie dla 120 koni.
Stacjonujące w Wadowicach wojsko, wraz z wybuchem Wielkiej Wojny zostało
skierowane do walki na wschodnim froncie. 1 Kompania 3 Batalionu 56 wadowickiego Pułku Piechoty wchodziła w skład 12 Dywizji c.k. armii, która uczestniczyła
w operacji gorlickiej w maju 1915 r. Natarciem na wzgórze Pustki w Łużnej koło Gorlic kierował dowódca płk Edward Mollinary, który uważał za bezzasadne atakowanie
umocnionych pozycji wojsk rosyjskich. Atak na siły carskiej Rosji 2 maja 1915 r.
opisał podporucznik Jakub Plezia (1885-1941), który był naocznym świadkiem tego
zdarzenia. Widział, jak po czterogodzinnym zmasowanym ataku artylerii austriackiej
i słabnącej odpowiedzi artylerii rosyjskiej nastąpił atak na pozycje nieprzyjaciela.
Gdy oddziały c.k. armii dotarły do umocnień wroga, napotkały Rosjan gotowych
do poddania się, a nie do walki. Do godziny 12.00 góra Pustki znalazła się w rękach
wojsk monarchii austro-węgierskiej.
Obecnie na wzgórzu Pustki znajduje się jeden z czterystu cmentarzy wojennych
powstałych na terenie Galicji. Spoczywa na nim 1204 żołnierzy trzech walczących
armii: austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Połowa z nich to Polacy walczący
w 12 Dywizji Piechoty, w skład której wchodził m.in. wadowicki 56 Pułk Piechoty.
Na tym cmentarzu, założonym w 1917 r., w wydzielonej kwaterze spoczywa 159 żołnierzy z tutejszego garnizonu. Spośród nich 107 jest znanych z imienia i nazwiska,
a pozostali są bezimienni.
W czerwcu 1917 r. naczelne dowództwo armii austro-węgierskiej zdecydowało
o przerzuceniu pułku wadowickiego na front włoski, gdzie odegrał znaczącą rolę
w przygotowaniu przewrotu. Na przełomie października i listopada 1918 r. polscy
oficerowie przejęli stanowiska dowódcze w całej 12 Dywizji po tym, jak zdezerterowali ich dawni dowódcy w obliczu upadku całego państwa habsburskiego. Wojsko
opuściło pozycje bojowe i udało się w kierunku Brezowicy (Słowenia), gdzie zostało
zawagonowane i odesłane do Galicji.
Natomiast kadra zapasowa 56 Pułku, będąc trzonem tamtejszego garnizonu
austriackiego, stacjonowała wówczas w Kielcach. Pomagała ona w przejęciu władzy
w tym mieście, zapewniając mu ochronę przed zniszczeniem i rabunkiem. W samych
Wadowicach, w czasie Wielkiej Wojny, w koszarach stacjonowała jedynie kompania
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służby wartowniczej pospolitego ruszenia, w skład której wchodzili żołnierze nie
zdatni do walki na froncie.
W październiku 1918 r. przesłano z Krakowa rozkaz, aby najstarszy oficer objął
władzę nad garnizonem. Nieliczni żołnierze, głównie Polacy, przeszli pod komendę
kpt. Franciszka Altera i wraz z ochotnikami utworzyli zalążek 1 Batalionu Pułku
Ziemi Wadowickiej. Spośród jeńców narodowości polskiej, przebywających w Wadowicach, powstał 150 osobowy oddział pod dowództwem por. Jana Szczepkowskiego.
W listopadzie 1918 r. z frontu włoskiego do garnizonu w Wadowicach powrócił
56 Pułk Piechoty, a w grudniu tego roku kadra zapasowa z Kielc. Równocześnie
w okręgach bielskim i żywieckim powstawały zalążki polskich formacji wojskowych,
które stały się zrębem do powstania przyszłego 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej.
Spod koszar wojskowych należałoby się udać pod dawny budynek Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”, a obecnie siedzibę Wadowickiego Centrum Kultury (ul.
Teatralna). Pierwotny budynek pochodził z drugiej połowy XIX w. i został zaprojektowany przez znanego architekta Teofila Talowskiego. Było to trzecie gniazdo na
terenie Galicji po Lwowie i Krakowie, które posiadało własny obiekt. Jego inicjatorem
i gospodarzem był dr Mieczysław Gedl (1852-1901), który wspierał Towarzystwo
również finansowo. Krzewiło ono wśród wadowickiej młodzieży sprawność fizyczną
poprzez ćwiczenia gimnastyczne, wychowanie i samokształcenie.
Na zajęcia w „Sokole” tłumnie przybywali uczniowie z wadowickich szkół,
a zwłaszcza z gimnazjum. Pod wpływem militaryzmu w monarchii habsburskiej,
po krótkim okresie stagnacji pod koniec XIX w., nastąpił wzrost zainteresowania
wadowicką sokolnią. Odegrała ona istotną rolę w wychowaniu młodzieży w latach
poprzedzających wybuch I wojny światowej. Zwłaszcza, gdy stało się oczywiste, że
Austro-Węgry są zagrożone konfliktem z carską Rosją. Na mocy decyzji rządu wiedeńskiego z 1909 r. zezwolono organizacjom społecznym na tworzenie związków
strzeleckich, które przygotowywały przyszłych rekrutów dla c.k. armii. Do ćwiczeń
zostały udostępnione garnizonowe strzelnice oraz zaangażowani wojskowi instruktorzy. Pod wpływem tej decyzji w 1911 r. powstał w Wadowicach oddział Związku
Strzeleckiego i Strzelców. Wśród jego członków znaleźli się profesorowie, absolwenci
i uczniowie wadowickiego gimnazjum. Komendantem powstałej struktury został
Józef Pukło – miejscowy działacz niepodległościowy. W październiku tego samego
roku zapoczątkowała swoje istnienie kolejna struktura, wpisująca się w militarną
politykę państwa austriackiego. Powstała wadowicka „dzika drużyna skautowa”,
która w 1912 r. uzyskała formalną akceptację centrali i stała się I Drużyną Skautową
im. St. Żółkiewskiego z podległością pod wydział Towarzystwa Gimnastycznego „So161
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kół” w Wadowicach. Wśród jej współzałożycieli byli m.in. Franciszek Graca, Andrzej
Pyka i Bruno Olbrycht. Skauting wprowadzał nowatorskie metody wychowawcze
połączone z pielęgnowaniem tradycji patriotycznych. Oprócz tych organizacji powstały także Studencka Drużyna Strzelecka oraz Sokole Drużyny Polowe, których
członkami były osoby powiązane z tutejszym gimnazjum.
Już po wybuchu I wojny światowej, większość z członków Studenckiej Drużyny
Strzeleckiej dołączyła do Legionów, walcząc w szeregach 1 Plutonu 1 Kompanii wadowickiego Batalionu, bądź służyła w armii austriackiej z racji podlegania poborowi.
Tymczasem sokoli i skauci początkowo zostali wstrzymani przez Związkowe Naczelnictwo Sokole o sympatiach prorosyjskich, które wydało w sierpniu 1914 r. specjalną
odezwę bez wzmianki na temat udziału skautów w walce zbrojnej po stronie Austro-Węgier. Wadowicka młodzież, nie czekając na ostateczną decyzję zwierzchników
(co do opowiedzenia po jednej ze stron konfliktu), we wrześniu 1914 r. w liczbie
siedmiuset druhów złożyła przysięgę walki o wolność Polski. Ta grupa młodych ludzi
pod dowództwem Bruno Olbrychta udała się z Wadowic do Bochni, gdzie została
włączona do Legionów Polskich.
Kolejnym punktem na wadowickim szlaku niepodległości jest cmentarz wojskowy (dziś ul. Wojska Polskiego) założony pod koniec pierwszej połowy XIX w.
na potrzeby funkcjonującego w mieście szpitala wojskowego. Przygotowano go dla
stacjonującego w Wadowicach 56 Pułku Piechoty Cesarsko-Królewskiej Armii.
Przyczyną jego powstania była wielka epidemia tyfusu i cholery, jaka dotknęła miasto. Pierwszy żołnierz został pochowany na cmentarzu w 1849 r. Pierwotny układ
przestrzenny wojskowej nekropoli przetrwał do 1939 r., a w zarysie do 1967 r. Zasadzał się na planie prostokąta z krzyżującymi się alejkami. Pola wschodnie miały
po cztery rzędy grobów, a zachodnie po pięć rzędów. W okresie od jego założenia
aż do wybuchu Wielkiej Wojny pochowano w jego obrębie około 1,5 tys. żołnierzy,
którzy zmarli bądź w wojskowym szpitalu lub w koszarach przy szosie wiedeńskiej
(obecnej ul. Lwowskiej).
Cmentarz powiększył się w okresie I wojny światowej i został przekształcony
w Cmentarz Wojenny. Wówczas centralnym miejscem nowego, wielkiego kompleksu
stał się obszerny okrągły plac, który usytuowano w miejscu dawnej i obecnej bramy
wejściowej. Na placu stanowiącym serce nekropoli ustawiono kilkumetrowej wysokości krzyż z cytatem z Ewangelii. Powstały wówczas dodatkowe kwatery wraz
z alejkami umożliwiającymi dogodne dojście do poszczególnych rzędów z grobami.
Konieczność powiększenia miejsca na pochówki wiązała się z powstaniem w Wadowicach i okolicach dużych obozów jenieckich. Trudne warunki wojennej egzystencji, stan zdrowia jeńców oraz wybuchy epidemii sprawiały, że rosła liczba zgonów.
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Według danych szacunkowych w czasie I wojny światowej w kwaterach Cmentarza
Wojennego spoczęło ok. 2,5 tys. żołnierzy tworzących mozaikę narodowościową monarchii habsburskiej. Pośród nich znaleźli się również żołnierze Legionów Polskich,
których w okresie późniejszym ekshumowano i przeniesiono na cmentarz parafialny.
W latach 1918-1921, w związku z toczącymi się walkami o niepodległość Polski,
na tutejszym cmentarzu pochowano 2160 osób. Wśród zmarłych na wadowickiej
nekropoli znaleźli się głównie polscy żołnierze oraz internowani w pobliskim obozie
jenieckim Ukraińcy i przedstawiciele wielonarodowej Armii Czerwonej.
O zaprzestaniu dalszych pochówków zdecydowały odległość od centrum miasta
oraz nie do końca uregulowany stan prawny części gruntów. W tym samym czasie funkcjonowała również osobna kwatera wojskowa na cmentarzu parafialnym.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego nekropolia w zasadzie pozostawała
nieczynna z wyjątkiem nielicznych pochówków. W latach 30. podjęto próby przekształcenia jej w cmentarz garnizonowy. Z powodu problemów własnościowych
i finansowych na przełomie 1939 i 1940 r. dokonano komasacji grobów poprzez
ekshumacje ciał z cmentarza wojennego i przeniesienia ich w obręb dawnego cmentarza wojskowego do zbiorowych mogił.
W 1945 r. pochowano tutaj żołnierzy Armii Czerwonej i Wehrmachtu, poległych
w styczniowych walkach o Wadowice. Do nich niebawem dołączyli ekshumowani
czerwonoarmiści, pochowani wcześniej na innych cmentarzach na terenie powiatu
i w zbiorowej mogile na wadowickim rynku.
W roku 1967 dokonano przebudowy układu i kwater cmentarza, w wyniku której całkowicie został zatarty pierwotny jego wygląd. W zmienionym kształcie istnieje
on do dnia dzisiejszego.
Ze względu na znaczną liczbę pochowanych żołnierzy różnych narodowości –
Austriacy, Węgrzy, Rosjanie, Czesi, Słowacy, Niemcy, Ukraińcy, Litwini, Serbowie
i Włosi – nekropolia ta określana jest mianem „Cmentarza Narodów”.
Ostatnim obiektem w wędrówce po Wadowicach będzie dawny szpital wojskowy
zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego (dawniej ul. Zatorska). Budynek powstał
w pierwszej połowie XIX w. na potrzeby stacjonującego wówczas w mieście 56 Pułku
c.k. armii. Ówczesny szpital wojskowy pełnił funkcję szpitala epidemicznego. Nowo
wybudowany obiekt był obszerny i piętrowy. W jego wnętrzu znajdowała się apteka
oraz kaplica. W momencie otwarcia tej placówki na etacie było zatrudnionych czterech lekarzy. Nieprzerwanie funkcjonował aż do 1923 r. W czasie I wojny światowej,
w związku z licznymi rannymi i chorymi żołnierzami, których zwożono z frontu,
podjęto decyzję o rozbudowie pułkowego szpitala o drugi budynek oraz baraki od
strony Łazówki.
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Pod koniec 1914 i w początkach 1915 r. Naczelne dowództwo monarchii austro-węgierskiej, w związku z rozwojem sytuacji na froncie, zdecydowało o utworzeniu w Wadowicach obozów jenieckich. Kierowano do niego rosyjskich jeńców
branych do niewoli w okresie trwania zaciętych bojów na froncie wschodnim I wojny
światowej. Według ówczesnych relacji zapisanych w kronikach klasztornych ojców
karmelitów jeden kompleks wraz z komendą powstał w Wadowicach na polach,
tuż za budynkami szpitala wojskowego, a drugi w Kleczy Dolnej na działkach za
dworem. Na początku funkcjonowania obu obozów ich stan liczebny przekraczał
liczbę mieszkańców Wadowic (7471 osób w 1914 r.). Przy obozie w Wadowicach
został utworzony szpital jeniecki. Trudne warunki wojenne oraz duża liczba rannych
i rozchorowanych jeńców powodowały, że wśród nich wzrastała liczba zgonów. Rozpanoszyły się epidemie cholery, tyfusu oraz grypy zwanej „hiszpanką”.
W okresie walk o niepodległość i granice Rzeczpospolitej zarówno szpital, jak
i znajdujący się za nim obóz jeniecki, nadal funkcjonowały. W szpitalu wojskowym
umierali ranni i chorzy żołnierze Wojska Polskiego, a w szpitalu i obozie jenieckim
jeńcy z wojny polsko-bolszewickiej. W latach 1919-1921 w wadowickim obozie byli
internowani żołnierze ukraińscy najpierw walczący z Polakami w Galicji Wschodniej, a potem uczestnicy walki z bolszewikami o Ukrainę.
W wyniku I wojny światowej teren miasta Wadowice znalazł się w granicach
niepodległej Polski. Miasto wyszło z wojny bez dużych strat, ponieważ leżało poza
głównym teatrem działań wojskowych. W nowym organizmie państwowym Wadowice nadal pełniły rolę lokalnego centrum administracyjnego, oświatowego i kulturalnego. W powojennym mieście swoje siedziby utrzymały zarówno władze miejskie, jak i powiatowe. W miejsce austriackiego 56 Pułku Piechoty utworzono polski
12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej, który przejął tutejsze mienie wojskowe i wpisał
się w tradycję miasta garnizonowego. Szkoły oraz liczne stowarzyszenia utworzone
jeszcze w czasach galicyjskich nadal świetnie się rozwijały. Dziedzictwo z okresu
zaboru austriackiego zostało przejęte i zaadaptowane w struktury nowego Państwa
Polskiego. Rozwijano je w dwudziestoleciu międzywojennym, nadając szczególny
charakter miastu, w którym później przyjdzie na świat najsłynniejszy Polak Karol
Wojtyła – św. Jan Paweł II.
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Jan Izydor Korzeniowski

Moje czytanie książek
Pierwszą książką, jaką przeczytałem w życiu był Elementarz Mariana Falskiego.
Czytałem go dwa lata: rok przed szkołą, drugi raz w pierwszej klasie. Umiałem też na
pamięć czytanki (Ala ma kota) i wierszyki typu: Abecadło z pieca spadło, no i inne.
Kiedy już umiałem biegle czytać, to siedząc pod rozłożystym dębem, wyrosłym
chyba milion lat temu, koło domu gospodyni Kosowskiej, zaczytywałem się w broszurowych wydaniach Tarzan – władca małp, o tym jak jego małpa-matka broniła go
przed złym małpiszonem-samcem, jak Tarzan mając zaledwie kilkanaście lat zabijał
lwy, a w razie potrzeby – tak dla rozrywki – murzynów z plemienia Niam-Niam.
O małpie Cheece i Weissmullerze, oczywiście, nie miałem jeszcze zielonego
pojęcia. Tak uwielbiałem Tarzana, że wcielałem się w jego postać i spinałem się po
drzewach, było, że i spałem na dębie... Do czasu, aż spadłem z niego...
No i na tym skończyłem moje czytanie książek.
*
Zaczął się koszmar okupacji i niszczenia wszystkiego, co wiązało się z polskością: Niemcy, zamurowali na frontonie wadowickiego kościoła parafialnego tablicę
poświęconą Henrykowi Sienkiewiczowi, wyrzucili księży z plebani oraz Domu Katolickiego i zrabowali z ich pomieszczeń meble, rozbili posąg Juliusza Słowackiego
w gimnazjum…
Szkoły zlikwidowano. Zostawili tylko ich namiastkę.
Po następną książkę dopiero sięgnąłem po likwidacji szkolnej biblioteki Szkoły Wydziałowej Żeńskiej imienia Jego Wysokości cesarza-króla Franciszka Józefa I
w Królewskim już nie-Wolnym Mieście Wadowitz, w której to szkole mieszkaliśmy
jako rodzina Tercjana1.
Nie sięgnąłem po książkę, aby ją przeczytać – o nie! Lecz po to, aby ją… ratować.
Do dziś mam w oczach sylwetkę gestapowca z trupią czaszką na czarnej czapie
jak wywalał polskie książki z półek i gablot szkolnych. Niektóre z nich kartkował
i szyderczo rzucał na podłogę. Ojcu drgały palce, co było wyrazem zdenerwowania
i wewnętrznego silnego napięcia. Lęk udzielił się i mnie, stałem jak kołek i zdrętwiały
mimowolnie szukałem dłoni ojca.
1

Ojciec autora, Józef Łopata (1897 – 1955) pełnił funkcję tercjana (woźnego) w szkole od 1938 r.
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Książki zasłoniły podłogę, miejscami powstały ich stosy. Hitlerowiec deptał po
nich i nienawistnie kopał. Towarzyszący cywil milczał, widać było, że i on się bał.
W każdym razie – uprzejmie nadskakiwał.
Kiedy wyszli ojciec zamknąwszy budynek szkoły na klucz, wrócił, usiadł na
krześle i zapalił skręta z machorki. Odpoczywał, napięcie malało i rumieńce wróciły
na blade policzki.
– Spakujemy te książki do pudełek i worków... przyniesiemy, mam kilka paczek...
Może da się wiele książek uratować… Chodź! – powiedział nieco jąkając się. Wstał
nie gasząc papierosa. Śmierdziało machorką.
***
Jedyną książkę jaką przeczytałem w tym wieku (9 – 10 [lat]) to była pożyczona
powieść Baxtera Georga Owena pod tytułem Drewniana broń. Ponieważ „Wypożyczalnia Pawłęgi”2 na wadowickim Zbożnym Rynku była już nakazowo nieczynna
więc pożyczyłem książkę od kolegi mieszkającego na Adolf Hitler Platz. Ale jej nie
przeczytałem do końca, bo nagle mi gdzieś zniknęła. Podejrzewałem, że została na
wozie węglarza Wista-Wio, z którym jeździłem jako pomocnik do noszenia węgla.
Pewnie stary węglarz – jak zwykle zmorzony samogonem – wyrzucił ją, bo nie sądzę,
aby przeczytał…
Trudno.
Mój starszy brat, Józek, podjął – w swojej naiwności i na zew patriotycznego
ducha – próbę ratowania co cenniejszych książek ze szkolnej biblioteki. Wytargaliśmy
na strych szkoły dwie szafy pobrane z jednej z opuszczonych sal i tam poukładaliśmy
część książek. Brat robił to pedantycznie, starannie, założył nawet skorowidz książek,
dokładnie je ponumerował i założył kartoteki własnej produkcji. Fachowo to zrobił,
nie ma co gadać.
„Wypożyczalnia na strychu” rozpoczęła nielegalną działalność, której szefem był
brat. Ja się do tego nie nadawałem.
Niebezpieczny paradoks: W niemieckiej szkole, polska wypożyczalnia książek
zakazanych przez okupanta. Na pewno wśród tych książek były tytuły: Potop, Pan
Tadeusz, Sierotka Marysia, Wiersze wybrane (Słowackiego), W pustyni i w puszczy,
i wiele innych. Trwało to dość długo, aż jednego dnia Tercjana jednak zaniepokoiła ta
działalność, zobaczył, co jest grane i kazał natychmiast zlikwidować „wypożyczalnię”.
Zrobił to w porę, bo zdążyliśmy kumplom – tuż przed niemiecką kontrolą budynku –

2
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WSPOMNIENIA
rozdać wszystkie książki, jakie mieliśmy na strychu, już niemieckiej szkoły. Nakrycie
tej „z bożej łaski wypożyczalni” mogło dla ojca, no i dla nas, źle się skończyć…
***
Gruchnęła wieść, że w Papierni (fabryka) i na boisku dawnego „Sokoła” palić
będą polskie książki. Zwozili je samochodami.
Przyszedł dzień 20 kwietnia, dzień urodzin Hitlera. Głośniki w rynku grały Marschmusik, wszędzie zaczerwieniło się od fan. Adolf-Hitler-Platz wypełnił się głośnym
śmiechem i wrzaskiem niemieckim. Wielu mundurowych przybyło na uroczyste
obchody.
Przed budynkiem „Sokoła”, na boisku sportowym, młodzi z Hitlerjugend, pod
okiem starszych w brunatnych strojach partyjnych wodzów, zbudowali wysoki stos
ogniska, przy którym zbierały się kolumny hitlerowskie. Zwozili książki, w tym
z „Wypożyczalni Pawłęgi”.
Jakże proroczo wówczas brzmiały słowa H. Heinego, poety niemieckiego epoki
romantyzmu pochodzenia żydowskiego (1797 – 1856): Tam gdzie książki palą, niebawem także ludzi palić będą.
Palenie książek w Niemczech rozpoczęło się już 10 marca 1933 roku. Wówczas
wezwano ludzi do niszczenia i palenia książek, które były autorów pochodzenia żydowskiego lub które były wymierzone – zdaniem hitlerowskich ideologów – przeciw
niemieckiemu duchowi (Wieder den deutschen Geist). Palono szczegółnie książki
takich autorów jak: B. Brecht, E. M. Remarque, K. Marks, Z. Freud, czy H. Heine.
Wieczorem rozpoczęły się uroczystości. Stałem z kolegami za murem budynku
„Sokoła” i zza węgła, w ukryciu, obserwowałem jak przebiegała parada: W blasku
ognisk wołano: Niemcy, przebudźcie się!
Wtedy:
Ręce wyciągają się w faszystowskim pozdrowieniu i rozlega się śpiew. Trwa to dość
długo i kiedy wszystko cichnie, padają komendy. Ogień bucha strzeliście do nieba przebijając mrok czerwienią błysków, słychać trzask palących się polan. Ktoś przemawia
przez tubę przekrzykując szum ogniska.
Znowu gra orkiestra, podnoszą się sztandary i flagi.
Nowe komendy.
Ryk z setek gardeł.
Śpiewają Horst-Wessel-Lied3. Słowa pieśni ścielą się po murawie i wzbijają w czerń nocy.
3

Pieśń „Horst-Wessel-Lied”, inna nazwa „Die fahne Hoch”, była hymnem NSDAP i nieoficjalnym hymnem
III Rzeszy. Jej słowa napisał w 1929 r. Horst Wessel, SA-Sturmführer, zamordowany rok później w Berlinie.
Pieśń po raz pierwszy została wykonana na pogrzebie jej autora.
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Nowe komendy.
Sztandary pochylają się i głosy milkną. Cisza. Po chwili głos werbli przebija się
przez trzaskający ogień. [- -]
Nowe komendy wydane donośnym głosem i szeregi rozstępują się. Znowu ryk.
Wyłania się, oświetlona blaskiem ognia sterta książek. Kilku umundurowanych podchodzi do niej, podnoszą książki i przy wtórującym krzyku i łomocie werbli wrzucają
je do ognia. [- -]
Niemcy śpiewają, chwycili się pod ręce kołysząc się w rytm marsza. Teraz do
palenia książek przystąpili najmłodsi, ci z Hitlerjugend! Młodzi robią to z zapałem,
z przeświadczeniem misji dziejowej, jaką im zaszczytnie powierzono. Ogień wzbija się
w niebo, wydaje się dotykać chmur.
Rozlegają się krzyki, wyraźnie słychać głos z tuby:
- Adolf Hitler!
Wyciągają się ręce i z gardeł wydobywa się wrzask:
- Sieg heil!
- Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil!
Orkiestra gra i książki się palą. Ogień trawi książki unosząc spalone cząstki papieru zadrukowane polską mową prosto ku niebu, a lekki wiatr rozsiewa je po trawie,
drzewach, dachach pobliskich domów, ulicach i placach. Jak gdyby chciał oddać, jak się
oddaje prochy ludzkie rodzinie, spalone karty mieszkańcom Wadowic4.
Na zakończenie rozległa się butna pieśń Hitlerjugend:
Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen!
SA marschiert mit ruhig festem Schritt
Kam’raden, die Rotfront und Reaktion erschossen
Marschier’n im Geist in unser’n Reihen mi. [- -]
***
W okresie okupacji nie udało mi się przeczytać jakiejkolwiek książki. Jeśli miałem trochę czasu – wolałem kopać szmaciankę…
Jako mieszkaniec szkoły niemieckiej w latach 1940 – 1944 musiałem codziennie
patrzeć na niemieckich uczniów. Przyznaję, że przyglądałem im się z ciekawością, co
tu ukrywać – z zazdrością. Zanim się pojawiła pierwsza grupa niemieckiej młodzieży,
4
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władze okupacyjne, w obecności gestapowców i przyszłego dyrektora szkoły, chudego,
przygarbionego, nieco wypłoszonego Brandta5 oraz – oczywiście – Tercjana Szkoły
Wydziałowej Żeńskiej imienia Jego Wysokości cesarza-króla Franciszka Józefa I w Królewskim już nie-Wolnym Mieście Wadowitz, który brzęczał kluczami od każdego pomieszczenia – zrobiły przegląd budynku, czy nadaje się na rozpoczęcie w nim nauki
córek i synów „nowych wadowitzan”. Uznano, że nadaje się, ale trzeba w nim zrobić
zmiany. Po wizycie, Tercjan spocony, zmęczony, opadły powiedział do żony-Agnieszki:
- Będziemy tu mieli teraz niemiecką szkołę...
Matka nic nie powiedziała, ale domyślałem się, co jej przemknęło przez ozdobioną pierwszą siwizną głowę: - „Aby tylko nas nie wyrzucili na tułaczkę!”. Wiem,
bo i mnie to przeleciało przez jeszcze mało wykształcony mózg. Po kilku dniach
ciszy, dwóch żandarmów przyprowadziło grupę więźniów, Żydów, i rozpoczęła się
praca porządkowa. Grupą kierował cywil, kurdupel, z którym rozmawiał tylko Tercjan. Klasyfikowano ławki, te stare zaznaczono do wyrzucenia, nowsze podlegały
myciu. To samo z innymi meblami. Podłogi smarowano oliwą, korytarze zamiatano
z wykorzystaniem wilgotnych trocin mających chronić przed kurzem. Do prac porządkowych włączył się Tercjan (naprawy, dorabianie kluczy itp.) oraz Agnieszka,
myjąc okna. Zakazano jednak jakichkolwiek zbliżeń do więźniów, szczególnie nie
wolno było cokolwiek podawać i jak ostrzeżono – w takich przypadkach strażnik
miał prawo nie tylko aresztować ale i zastrzelić.
Wszelkie rozkazy trzeba było wydawać za pośrednictwem żandarmów lub kurdupla, który nie żałował gardła darząc więźniów wyzwiskami. Wkrótce cała piwnica
i strych załadowane były meblami, przeznaczonymi na drewno do palenia w piecach.
Do mnie należało rozbijanie siekierą ławek i robienie z nich szczap opałowych. Robiliśmy to na zmianę z Józkiem (bratem). Stanowisko było urządzone w piwnicy tuż
koło windy i boksów na węgiel.
W pierwszym dniu, już wieczorem, kiedy szkoła była już zamknięta zmęczona
matka powiedziała cicho:
- Kiedy żandarmi są zajęci rozmową lub się na chwilę oddalą, to więźniowie
szepczą, prosząc o kawałek chleba...
- Wiem, i mnie dolatują ich prośby... ale, co możemy zrobić?
- Będę robić kromki z tego, co mamy i wkładać je pod ławki i do szuflad...
- Tylko, rany boskie, żeby ktoś tego nie zauważył... wiesz, co nam grozi: śmierć…
Nie odpowiedziała – nie chciała mówić, aby nie wywoływać wilka z lasu. Rano
wstawała wcześniej i ubierała spódnicę z kieszeniami, chowając w nich kanapki.
5

Gerhard Brandt był dyrektorem szkoły niemieckiej (J. I. Korzeniowski, op. cit., s.105).
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Praca trwała ponad tydzień, po którym przywieziono nowe meble: ławki, stoły,
krzesła, szafy... Potem przybito szyld, korzystając z uchwytów obok bramy głównej
wywieszono Fahny6.
Fertig!
***
Kolejna wizyta musiała wypaść dobrze, gdyż gestapowiec i Brandt (dyrektor
szkoły) uznali, że szkoła jest już gotowa na przyjęcie niemieckich uczniów.
Zjawili się nagle. Ich pojawienie zaskoczyło mnie. Pierwszą grupę stanowili
młodzi z organizacji Hitlerjugend. Przyszli w szyku zwartym, kończąc machanie
nogami głośnym, dumnym waleniem podeszwami z ćwiekami o koci bruk ulicy
Immelmannstrasse 97. Byli w mundurach lecz bez plecaków obszytych cielęcą skórą.
Jednak dopiero na drugi dzień rozpoczęła się ceremonia otwarcia szkoły. Na podwórku szkolnym, niedaleko studni cembrowanej i żelaznej pompy (rączka z kulą),
na wysokim maszcie powiewała na wietrze czerwona flaga z hakenkrojcem. W około
niej dziewczęta i chłopcy, wszyscy w mundurach (dziewczyny w białych bluzach
z czarnymi krawatami), ustawieni w kwadrat słuchali przemówień mundurowych
ważniaków i dyrektora szkoły, co jakiś czas przerywanych podniesieniem rąk i okrzykami: Heil Hitler!, Sieg Heil! Potem odśpiewano Die Fahne Hoch!8
Obserwowałem to z okna ubikacji należącej do mieszkania Tercjana. Dziewczyny z Mädelschaft9 oraz chłopcy z Hitlerjugend byli dobrze wyszkoleni w musztrze,
chodzili równo, prężnie, jak na defiladzie, lub jak pajace na sznurku…
Poza tym byli normalni.
Myślę, że młodzież we wszystkich krańcach świata, nawet ta z buszów afrykańskich,
ma jedną cechę wspólną: lubi się popisywać wyczynami. Niemiecka młodzież, tak jak
i polska, choć w diametralnie różnych warunkach, lubiła bzikować, hałasować, biegać,
przechwalać się. Chłopcy lubili zalecać się do dziewczyn, a dziewczęta do chłopców...
Młodzi Niemcy byli ciekawi ludzi, którym starsi zabrali wolność. Potem dopiero
zrozumiałem, że byli oni też już zainfekowani ideą narodowosocjalistyczną. Szczególnie ziało wrogością od Jugendführererów.
Początkowo szkoła nie miała elektrycznego dzwonka oznajmiającego przerwy
lub rozpoczęcie lekcji. Chodziłem zatem skurczony lękiem, z dużym, ręcznym, mo6
7

8
9
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Fahne (niem.) – chorągiew.
W latach okupacji ul. Sienkiewicza nosiła nazwę Immelmannstrasse (por. G. Studnicki, Jeszcze o nazwach ulic
i placów w Wadowicach, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 2, 1998, s. 75).
Por. przypis 3.
Mädelschaft – podstawowa komórka organizacyjna Bund Deutscher Madchen, będącej żeńskim odpowiednikiem Hitlerjugend. Organizacja zrzeszała dziewczęta w wieku 14 – 18 lat.
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siężnym dzwonkiem i machając nim aż do bólu w prawej ręce. Dzwonnik Quasimodo! To był mój garb karmiczny, jako kara za sumę złych uczynków popełnionych
w poprzednim wcieleniu.
Amen.
Czego im zazdrościłem? Szkoły! Jako uczeń przedwojennej pierwszej klasy
i częściowo klasy drugiej – nie miałem okazji poznać uroku szkoły, zapachu książek
i zeszytów. Teraz, w czasie okupacji, przeganiany z budynku do budynku, ze wsi do
wsi, chłodno, głodno, chodząc zwykle na lekcje raz na tydzień, albo nawet nie – nie
miałem okazji poznać dziecięcego, uczniowskiego klimatu szkoły. Pracując w szkole
niemieckiej, jako sprzątaczka, węglarz i dzwonnik Quasimodo mogłem bliżej poznać
atmosferę szkoły niemieckiej.
Ideologia nazistowska oraz wojna były w niej wszechobecne. Na ścianach wisiały rysunki malowane przez młodzież, których tematyką była wyłącznie wojna:
spadające bomby, strzelające czołgi, żołnierze w okopach, amfibie pokonujące rzeki,
armaty ziejące czerwono-źółtym ogniem, zabici, zakrwawieni ludzie, zburzone domy,
samoloty bojowe...
Cała potworność wojny wisiała na obrazkach przybitych pinezkami do listwy
na ścianach. Były też laurki dla Hitlera, którego wielki portret wisiał nad katedrą
w każdej klasie. Führer, w mundurze i czapie, patrzył na przeciwległą ścianę, na gęby
Goebbelsa i Göringa. Göring ledwie mieścił się w ramach, uśmiechnięty grubasek;
Goebbels o podłużnej, kościstej twarzy podobny był do mumii egipskiej.
Na ścianie z oknami powieszono reprodukcję drzeworytu „Czterej jeźdźcy Apokalipsy” (Wojna, Zaraza, Głód i Śmierć). Jako szczeniak, długo patrzyłem na ten
obraz nie znając jednak jego wykładni. Wiała od niego jakaś groza. Kojarzyłem ją
z grozą życia pod okupacją. Rozszalałe konie jeźdźców galopowały również przez
Wadowice... Pod obrazem wisiał napis: „Młodzież musi kierować młodością” – drogowskaz: od czterech jeźdźców?
Na korytarzu pierwszego piętra ustawiono na stoliku gipsową głowę Hitlera
i otoczono ją kwiatami. Biel gipsu doskonale kontrastowała z czerwoną faną i hakenkrojcem10 w białym kole.
Młodzi Niemcy musieli być niegłodni, skoro pozostawiali zawinięte w serwetki
kromki chleba, zwykle posmarowane margaryną i marmoladą, rzadko z plastrami
żółtego sera lub kiełbasy. Zostawiali je pod ławkami. Sprzątając szukałem tych kromek: nadgryzione zbierałem jako karmę dla kur, a te nienaruszone, lub dające się
odkroić od śladów zębów - po prostu zjadałem.
10

Hakenkreuz (niem.) – swastyka.
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Głód miał swoje prawa.
Większość młodzieży, szczególnie dziewczęta, zachowywała się w stosunku do
mnie tolerancyjnie, wiedzieli i znali mnie jako syna woźnego, podczłowieka. Jednak
były i zgrzyty. Chodzi głównie o Jugendführerera Horsta, którego przyłapałem na
kradzieży liny alpejskiej.
Granda była nie z tej ziemi.
Co młodzież niemiecka czytała? Nie wiem. Przez te lata szorowałem klasy niemieckie i wiem, że nigdzie nie założyli biblioteki szkolnej, ani nie postawili małej
półki z książkami. Prawdopodobnie czytali tylko to co nakazał Adolf H. – propagandowe czasopisma.
***
Muszę jednak powiedzieć, że nie wszyscy, dziewczyny i chłopcy, odnosili się
do mnie źle. Raczej traktowali mnie, jakbym był niewidoczny, nawykli bowiem do
mojego wyglądu i nie zauważali mnie. Byli i tacy, którzy omijali mnie z daleka. Wyczuwałem w nich pogardę…
I lęk.
Jedna z dziewcząt, o włosach brązowych i takich samych oczach, ładnej twarzy,
zawsze przyglądała mi się uważnie, jak patrzyłoby się na istotę człekokształtną z epoki
kamienia łupanego. Byłem dla niej dziwadłem. Tak było na początku. Kiedyś przeskakiwałem przed szkołą z kołka na kołek (oba wystawały z ziemi) wtedy podeszła
do mnie na pięć metrów patrząc na mnie z ciekawością, jak mi się wydawało, uśmiechając się kącikami ust. Poczułem się trochę nieswojo, ale nie przestałem pajacować.
Była wyraźnie nastawiona przyjaźnie. Na drugi dzień widziałem ją skaczącą z kołka
na kołek. Ładna była, nie powiem... Szczególnie podobały mi się jej włosy uczesane
w sześć rurek zwisających symetrycznie po trzy z tyłu głowy. Potem, ilekroć się spotykaliśmy mijając się, ona uśmiechała się do mnie, a ja do niej. Ten metr, to odległość
mała, ale trzeba było jeszcze kilku pokoleń, aby ją przejść... Brakło wtedy jednego,
małego kroku do przodu…
Zakazany! Verboten!
*
Gabinet dyrektora Brandta niewiele się różnił od dawnego, polskiego. Te same
meble, te same kwiaty, w tym jeden wysoki do sufitu filodendron, własność pani
Heleny Szczepańskiej, byłej dyrektorki. Zmienił się jednak klimat pomieszczenia.
Zamiast białego orła, wisiał Hitler. Na biurku i na regale leżały niemieckie książki, afisze i czasopisma, gazety, jak na przykład „Hitler Jugend Zeitung”. Innych nie
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pamiętam, chyba „Junge Welt”. Na stoliku, koło radia, leżała „biblia” Mein Kampf.
Radio! Tu, przy nim spędzał noce woźny. Co noc siedziałem w oknie, na czatach
uważając na ulicę i bramę szkoły. To stąd szły na Wadowice wieści z londyńskiego
„bibisi”! Wieści ku pokrzepieniu serc. Tu potajemnie spotykali się wadowiczanie.
Wiem, bo stałem na straży kiedy konspiratorzy słuchali wiadomości z Londynu.
Groził nam wszystkim areszt i pewna śmierć…
***
Szkoła miała dwa gabinety: modelarski i przyrodniczy. Szczególnie zazdrościłem
im modelarni, tam było wszystko potrzebne do robienia modeli. Chłopcy lubili robić
szybowce, ale jak to na Niemców wypadało, wszystko robili pod jeden wzór, na jedno
kopyto, bez jakiejkolwiek fantazji. Potem puszczali je, pomalowane na barwy wojenne, przez okno ostatniego piętra. Pięknie latały krążąc nad studnią, czasem jednak
urywały się i uderzały o drzewa plant poza ogrodzeniem podwórka szkolnego. Jako
„sprzątaczka” lub Quasimodo (jak kto woli) miałem klucze do drzwi, więc układałem
starannie narzędzia i materiały, zamiatałem sterty trocin i odpadków. Czasem jednak,
wieczorem, gdy szkoła opustoszała, korzystałem z modelarni wycinając laubzegą
różne figury i elementy... własnego szybowca... Oczywiście korzystałem skromnie
z materiałów modelarskich Tysiącletniej Rzeszy...
Zrobiłem kilka modeli udanych szybowców. Jeden z nich zniszczył mi Horst,
kiedy nieopatrznie wypuściłem szybowiec z dachu szkoły, w chwili, gdy w szkole
była zbiórka grupy Hilerjugend. Ten Kulturträger11 musiał wiedzieć, że to mój, bo
wściekle wdeptał go w ziemię, robiąc z niego miazgę.
Drugi gabinet, przyrodniczy, był taki sam jak dawny gabinet Szkoły Wydziałowej
Żeńskiej imienia Jego Wysokości cesarza-króla Franciszka Józefa I w Królewskim
Wolnym Mieście Wadowice. Te same eksponaty. Praktycznie nic się nie zmieniło
– kaczki, kuny, lisy, jaszczurki, węże i inne wypchane zwierzaki straszyły z półek
i przeszklonych gablotek. Centralnym eksponatem był ten sam stary znajomy kościotrup, tak samo szczękający ruchomymi szczękami w szyderczym uśmiechu jak
dawniej do polskich dzieci. Jemu było obojętne do kogo się śmieje. Świnia! Kiedy
nieostrożnie dotknąłem go miotłą, jego – nawet najmniejsze – kosteczki trząsły się na
sprężynkach, a on sam wyciągał do mnie ręce i groził mi białymi, kościstymi palcami.
Miał naprawdę głupi uśmiech.
Nie lubiłem go.
11

Kulturträger (niem.) – osoba roszcząca sobie prawo do narzucania innym swoich zasad i swojej kultury.
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Najgorsze były zimy. Trzeba było obsłużyć piece kaflowe: narąbać drwa, nanosić
i wyholować windą węgiel, wstać przed czwartą rano i napalić w wielu piecach, aby sale
były ciepłe gdy przyjedzie młodzież. Gdy „nasuło śniega” – jak mówił Tercjan – dochodziła dodatkowa praca: zgarniać śnieg z dachu szkoły i z ulicy Immelmannstrasse 9.
***
Od młodzieży niemieckiej – jako że mózg miałem jeszcze niezlasowany – przejąłem dwie rzeczy: grę w hast-du-habe, czyli gra w „zielone” (trzeba było na każde
zawołanie hast-du-habe? – pokazać coś żywego, nie wysuszonego, zielonego – zwykle
był to liść trawy lub krzaka czy drzewa), oraz przekleństwa: Donnerwetter!, Verflucht,
nochmal!, Scheisse! Schweinehund! To te łagodniejsze.
Potem jeszcze nauczyłem się wołać: - Fligealarm! Jednak to już było później,
kiedy czerwone chorągiewki na mapie Europy, w gabinecie Brandta, zbliżały się do
granic dawnej Polski.
Ale cofające się chorągiewki nie były już przekleństwem lecz wyrazem mojej
radości i nadziei.
*
Po wojnie, pierwszą książką, z jakiej się uczyłem w szkole był podręcznik do
nauki historii (wydanie przedwojenne) a drugą – książka do łaciny. Nie były oficjalnie
zalecane, ale nauczyciel powiedział, że można do niej zaglądnąć, no więc pierwszą
pożyczyłem od Heńka Jodłowskiego i wykułem coś na temat wojny z Tatarami. Tylko
to, bo belfer powiedział, że będę pytany z tego tematu.
Wykułem... no i klapa. Trema mnie zjadła. Wywołany do tablicy stałem jak głupi
kołek w płocie i nie potrafiłem powiedzieć słowa. Miałem potem żal do nauczyciela,
że nie podpowiedział mi chociaż jednego słowa o Tatarach, a wtedy pewnie ruszyłaby lawina wykutej wiedzy. Koledzy też nie podpowiedzieli, bo nie wiedzieli, co
zrozumiałe, bo co mieli się uczyć, skoro ja miałem być pytany? No wiec dwója! Nie
warto było się uczyć. Po powrocie do domu oddałem Heńkowi „Rogówie” książkę
i obiecałem sobie, że nigdy do niej nie zajrzę.
Dotrzymałem słowa.
Druga książka to też niewypał. Dyrektor gimnazjum, Jan Królikiewicz, uczący
nas z lubością łaciny, zagroził mi, że wyleje mnie z klasy jeżeli nie nauczę się odmiany
Plysquamperfectum indicativi. Słowo daję, uczyłem się z pożyczonej książki, paląc
naftową lampę w kuchni aż do północy. Disce puer poszedł mi łatwo, ale do dziś nie
potrafię po polsku wyrazić czynności przeszłej uprzedniej w stosunku do innej czynności przeszłej, a co dopiero po łacinie. Zatem oblałem z kretesem. Dla tego miłego
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pedagoga łacina miała być dla nas, uczniów, wielką rozkoszą w życiu dorosłych. To
mnie ostatecznie zraziło do „naukowych” książek. Teraz to wydaje mi się dziwne, bo
napisałem 10 książek technicznych z dziedziny „Górnictwo”. I inne.
Ostatecznie pan dyrektor Królikiewicz wywalił mnie z klasy „łacińskiej” i przeniósł do co dopiero formowanej klasy dla tępaków, którym łacina do niczego nie
była potrzebna. Do dziś czuję wstręt do łaciny.
Jaka ulga!
Trudno, odrzuty i wybrakowania zdarzają się w każdej fabryce, a nawet w gimnazjum w Wadowicach. Trzeba pamiętać, że były to czasy kiedy wierzono w słowa
króla Stefana Batorego wypowiedziane do ucznia w Zamościu: Disce puer latine, ego
faciam te mościpanem (Ucz się, chłopcze, łaciny, a zrobię cię panem).
A inne książki?
Trzecią książką był Winnetou Karola May’a. Przeczytałem ją za namową brata,
Józka, wielbiciela Indian i dzielnego Apacza. Przywiązywał mnie do pala męczarni
i odprawiał tańce wojenne, choć nie miałem ochoty z nim walczyć, bo nie znał się
na żartach i był starszy i silniejszy. Stojąc przez pół dnia przywiązany do drzewa
służącego za pal męczarni uznałem wtedy za racjonalne poznać zwyczaje Indian
i zgodziłem się przeczytać o nich książkę.
No, to było to!
Pokochałem Winnetou i Old Shatterhanda i Apaczów i Komańczów i Siuksów
i innych czerwonoskórych. Nawet malowałem sobie twarz na barwy wojenne. Teraz,
gdybym nie był łysy – nosiłbym fryzurę małpując Irokezów. Nikt nie śmiał mi wtedy
zawracać głowy lekturą szkolną.
Nie ma się z czego śmiać: cyberprzestrzeni jeszcze w tym czasie nie odkryto,
a więc nie znano przestrzeni otwartego komunikowania się za pośrednictwem połączonych komputerów i pamięci informatycznych pracujących na całym świecie.
Matrixu też nie było. O zakrzywionej czasoprzestrzeni nikomu się nawet nie śniło...
Kiedy mi latek przybyło i nasyciłem się już dzielnymi ludźmi Dzikiego Zachodu
– wyjechałem z Wadowic na Dziki Zachód... pardon!, Odzyskane Ziemie grzęznąc w internacie, w którym (jak i w szkole) nie było biblioteki. Wybrałem wtedy proste wyjście:
przestałem czytać książki. Wiem, nie ma się czym chwalić. Trudno, ale „tak było”, jak
mówiła Teściowa po oglądnięciu w TV milionowego odcinka filmu Szansa na sukces...
Człowiek do wszystkiego musi dojrzeć, nawet do czytania książek. Ja dojrzałem
w wieku 22 lat. Pewnie późno, ale lepiej niż wcale... Zacząłem od Rudyarda Kiplinga
Księga dżungli. Dlaczego? Bo młodego wychowanka wilków Maugliego kojarzyłem
z... Tarzanem...
Podobały mi się też Prawa Dżungli...
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Okolice Zegadłowicza

Sucha Beskidzka, 10-12 maja 2017 r.
(sprawozdanie z konferencji)
W dniach 10-12 maja 2017 r. w Muzeum Miejskim w Suchej Beskidzkiej odbyła
się konferencja naukowa Okolice Zegadłowicza współorganizowana przez Instytut
Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundację „Czartak” w Gorzeniu Górnym.
W sesji uczestniczyło liczne grono literaturoznawców i historyków reprezentujące
oprócz wymienionych uczelni: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ostrawski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, Akademię Jana Długosza w Częstochowie, Bibliotekę Narodową,
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Muzeum Miejskie w Wadowicach i Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej
im. 12 Pułku Piechoty.
Założeniem organizatorów konferencji było poszerzenie badań nad biografią
i dorobkiem artystycznym Emila Zegadłowicza o zagadnienia topografii, geo- i etnopoetyki mieszczące się w obrębie kulturowej teorii literatury. Planowano także
zwrócić uwagę na sprawy dotyczące biografii, środowiska społecznego i artystycznego literata, kwestie bibliograficzne oraz przedsięwzięcia edytorskie. Dwudniowa sesja
została podzielona na następujące części: Źródła inspiracji – w stronę metafizyki;
Przyroda i architektura; Literackie i kulturowe konfrontacje; Ballada Zegadłowiczowska; Obrazy, wizerunki, tropy; Mediacje tekstu; Wokół Zmór i Motorów.
Ogłoszone przez prelegentów wyniki badań obejmowały dorobek artystyczny
oraz publicystyczny Zegadłowicza z uwzględnieniem inspiracji, mediacji i recepcji
tekstów. Zagadnienia te znalazły się w centrum rozważań Zofii Zarębianki, Marty
Burghardt i Stanisława Dziedzica zainteresowanych wpływem twórczości autora
Kolędziołek na poezję młodego Karola Wojtyły. Odwrotny chronologicznie kierunek badań przyjął Damian W. Makuch, który odnalazł w powieści Martwe morze
inspiracje dziewiętnastowieczną prozą autorstwa Kraszewskiego i Prusa. Tematem
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powojennej recepcji zajęła się Krystyna Latawiec, omawiając adaptację niedokończonego dramatu Domek z kart w reżyserii Erwina Axera. Urszula Kolberová zreferowała
kwestię odbioru twórczości Zegadłowicza w Czechach, a uzupełniwszy swoją wypowiedź obszernym zestawieniem bibliograficznym, wykazała duże znaczenie pisarza
dla tamtejszego środowiska literackiego.
Ukazane w perspektywie geo- i etnopoetyki literackie krajobrazy Beskidu – jego
przyrody i architektury – interesowały wielu badaczy. Jacek Rozmus i Magdalena Baran w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na znaczenie detali – swoistych „sygnatur
pamięci” – do których zaliczono elementy przyrody i małej architektury sakralnej,
oraz podkreślili rolę konkretu topograficznego w kształtowaniu przez Zegadłowicza
mityczno-geograficznej przestrzeni regionu. Poetyckie obrazy Beskidów interesowały także Marię Jolantę Olszewską, która podjęła się ich analizy w misteriach balladowych, a przedmiotem badań Andrzeja S. Dyszaka był językowy obraz lokalnej
przyrody opisany w Zmorach. Katarzyna Małgowska i Katarzyna Wądolny-Tatar
omówiły zmysłowy aspekt świata fauny i flory ukazany w czwartej części tetralogii
Pieśni Niemotworza, zatytułowanej Podsłuchy. Społecznie uzasadnione przekształcenie mitu ziemi w Pieśni o Śląsku było tematem wystąpienia Katarzyny Niesporek.
Okolice Zegadłowicza to także metaforyczne przestrzenie inspiracji artystycznych i estetycznych, do których odwołali się w swoich wypowiedziach Henryk
Czubała i Bogusław Gryszkiewicz, podkreślając silny, stale obecny w życiu pisarza,
pierwiastek autokreacyjny. Dla poety niezmiernie ważne były relacje z artystami
i rzemieślnikami. Fakt ten poświadcza nie tylko współpraca ze Stefanem Żechowskim
przy realizacji Motorów, o której mówiła Elżbieta Hurnik, ale i działalność wydawnicza, o czym przypomniała Ewa Bartos w referacie o Gawędzie poety z typografem
dedykowanej przez Zegadłowicza czeskiemu drukarzowi i wydawcy Janowi Kuglinowi. Zaangażowanie poety w kwestie wydawnicze było również tematem wystąpienia Anny Krajewskiej, poświęconego korespondencji Zegadłowicza i Samuela
Tyszkiewicza w związku z planowaną edycją zbioru Podkowa na progu w Oficynie
Florenckiej Tyszkiewiczów.
Emocjonalny charakter wypowiedzi artystycznej autora Dziewann ma swoją
proweniencję zarówno w poetyce młodopolskiej i ekspresjonistycznej, jak i w realnej uczuciowości pisarza, dla którego sprawy estetyczne i etyczne miały tak samo
duże znaczenie. Sprzeciw wobec wszelkiego typu opresji potwierdzają wyniki badań
Joanny Kulczyńskiej-Kruk, która zinterpretowała zbiór wierszy Światła w okopach
z uwzględnieniem doświadczenia Wielkiej Wojny, jak również Oskara Mellera, który
opisał destrukcyjne oddziaływanie niektórych praktyk wychowawczych stosowanych
przez pedagogów wobec uczniów w powieści Zmory. Odmienne podejście badaw177
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cze cechowało wystąpienie Adama Kowalczyka, który zwrócił uwagę na kategorie
komizmu i czarnego humoru w prozie Zegadłowicza.
Liryczny i emocjonalny sposób postrzegania świata przez poetę cechuje również Balladę o wierzbach pośród których przemknął duch matki, którą Marian Kisiel zakwalifikował do tekstów współtworzących osobistą legendę poety. Wyrazistą
cechą ballad Zegadłowicza jest budowa umożliwiająca realizację sceniczną, w tym
wyrazista retoryczność i meliczność, na co zwrócił uwagę Włodzimierz Próchnicki.
Do kręgu ludzi związanych z Zegadłowiczem należała między innymi aktorka,
Stanisława Wysocka, której listy były przedmiotem badań Stanisława Stabry. Marek
Karwala mówił natomiast o wierszach Adama Ziemianina, poświęconych żonie,
Marii, a pisanych w obliczu jej choroby i śmierci.
Na temat tekstów publicystycznych Zegadłowicza, poświadczających zaangażowanie pisarza w kwestie społeczne, wypowiedział się Tadeusz Bujnicki. Marcin
Witkowski scharakteryzował działalność kulturotwórczą poety w Wadowicach
z uwzględnieniem aktywności artystycznej oraz jej recepcji. Michał Siwiec-Cielebon
mówił z kolei o powstałych w pierwszych dniach drugiej wojny światowej Skrótach
kronikarskich.
Poza programem naukowym, dzięki gościnności gospodarzy – Dyrekcji i Pracowników Muzeum Miejskiego – uczestnicy konferencji zwiedzili zamek w Suchej
Beskidzkiej i zapoznali się z jego historią. Na terenie parku i dworu będącego siedzibą
Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym obejrzeli widowisko Emilowe
podsiepki w reżyserii Janiny Błońskiej, z udziałem aktorów Teatru Entre’Act. Warto
dodać, że zachowaną w Gorzeniu oryginalną kolekcję sztuki Zegadłowicza niebawem
zobaczymy w zabytkowych salach Muzeum Miejskiego w Suchej, które na mocy
umowy z Fundacją „Czartak” przejmie opiekę nad dziełami.

178

WYDARZENIA
Marcin Witkowski

Muzeum Miejskie w Wadowicach

„Wadowicka Szkoła Genealogów”
– projekt Muzeum Miejskiego
Projekt, którego realizacja rozpoczęła się w kwietniu a zakończyła w listopadzie
2017 r., był odpowiedzią na brak fachowej edukacji w zakresie bardzo popularnej
współcześnie genealogii. „Wadowicka Szkoła Genealogów” miała w swoim założeniu
umożliwić jej uczestnikom poznanie zarówno narzędzi niezbędnych do prowadzenia
badań jak i umiejętnego korzystania ze źródeł. Projekt, w którym udział był bezpłatny, skierowano do osób w różnym wieku i z różnym zasobem wiedzy i doświadczeniem w zakresie genealogii. W liczącej 25 uczestników grupie znaleźli się zarówno
seniorzy jak i ludzie młodzi – najmłodsza uczestniczka, biorąca udział w projekcie
wraz z babcią, miała zaledwie 8 lat. Opiekunem naukowym projektu został dr Tomasz
Graff, historyk, absolwent Wydziału Historycznego UJ, prodziekan Wydziału Historii
i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
„Wadowicką Szkołę Genealogów” zainaugurował wykład dr. Graffa, poświęcony
postaci Marcina Wadowity i poszukiwaniu jego rodzinnych korzeni. Kolejne spotkania miały charakter warsztatowy, a ich celem było zapoznanie uczestników projektu
z podstawami teoretycznymi genealogii, metodami pracy ze źródłem, umiejętnej
kwerendy w archiwach państwowych i kościelnych oraz genealogicznymi bazami
danych dostępnych w internecie.
Pierwsze zajęcia praktyczne, prowadzone przez dr. Tomasza Graffa, poświęcone
zostały wyjaśnieniu najważniejszych pojęć stosowanych w genealogii oraz przedstawieniu ogólnych zasad tworzenia drzew genealogicznych. Marcin Witkowski z kolei
zaznajomił uczestników ze specyfiką dokumentów zgromadzonych w archiwum
parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach. Uczestnicy dowiedzieli się ile informacji na temat jednej osoby, jej rodzinnych powiązań, a nawet dokładnego miejsca
zamieszkania, można uzyskać analizując XIX-wieczną księgę zgonów oraz jak szukać materiałów genealogicznych w księgach ogłoszeń parafialnych czy zapowiedzi
przedślubnych.
Adam Leśniak skoncentrował się na nowoczesnych metodach genealogicznych
poszukiwań. Zaprezentował polskie i zagraniczne, głównie amerykańskie i kana179
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Wizyta w bibliotece Karmelitów na Piasku w Krakowie.

dyjskie, wyszukiwarki i bazy danych dostępne w internecie, m.in. moikrewni.pl,
stankiewicze.com czy familysearch.org. Z kolei Michał Jarnot, historyk i pracownik
bielskiego Oddziału AP w Katowicach, przedstawił jakiego rodzaju dokumentację
przechowują archiwa państwowe i jakie materiały przydatne są do celów genealogicznych – zwłaszcza metrykalia, ewidencja ludności, akta sądowe, gruntowe czy
osobowe.
To ostatnie spotkanie było wstępem do dwóch wyjazdów stydyjnych. Uczestnicy
„Wadowickiej Szkoły Genealogów” odwiedzili bibliotekę i archiwum oo. Karmelitów
na Piasku w Krakowie oraz Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej. O zbiorach biblioteki klasztornej i zgromadzonych w karmelitańskim
archiwum dokumentach, w tym bezcennych XIV-wiecznych antyfonarzach oraz
jedynym zachowanym na świecie inkunabułem „Postilla super epistolas S. Pauli”,
opowiedział archiwista i bibliotekarz zbiorów specjalnych oraz opiekun muzeum
na krakowskim Piasku dr Szymon Sułecki. Po archiwum w Bielsku-Białej oprowadził uczestników projektu Paweł Hudzik, kierownik bielskiego Oddziału AP w Katowicach. Przedstawił on pokrótce zasób (ponad 312 tys. dokumentów, ok. 1.280
zespołów, prawie 3,4 km bieżących akt) oraz zadania archiwum. Zaprezentowane
zostały także znajdujace się w zbiorach dokumenty związane z Wadowicami, istotne
dla badań genealogicznych – m.in. akta sądowe, ziemskie, rachunki, spisy i katastry.
Zajęcia po wakacyjnej przerwie zmieniły nieco swoją formułę. Z uczestnikami spotkał się najpierw Marek Maszczak, kierownik Działu Techniki i Technologii
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Warsztaty z artystą-grafikiem Maciejem Hojdą.

Fotografii w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Jako świetny znawca tematu
przedstawił dzieje techniki wykonywania fotografii oraz zwrócił uwagę na możliwość ich wykorzystania w badaniach genealogicznych. Ostatnie spotkania w ramach
„Wadowickiej Szkoły Genealogów” miały charakter warsztatów graficznych, które
poprowadził artysta grafik Maciej Hojda. Podczas zajęć uczestnicy przygotowali
własne plastyczne wykresy genealogiczne.
Realizowany przez Muzeum Miejskie projekt miał także wymiar edukacyjny.
Uczestnicy „Wadowickiej Szkoły Genealogów”, w oparciu o wiedzę i umiejętności
nabyte podczas warsztatów, prowadzili zajęcia dla uczniów klas czwartych szkoły
podstawowej i gimnazjalistów z Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach.
Czwartoklasiści przygotowywali drzewa genealogiczne rodzin Wojtyłów, Knapczyków (familii mieszkającej w XIX w. w budynku przy ul. Kościelnej 4) oraz Piastów zatorskich. Z kolei gimnazjaliści wyruszyli na wycieczkę po mieście po tych
miejscach, które w czasie genealogicznych poszukiwań uczestników Szkoły zostały
na nowo odkryte. Dwie uczestniczki projektu, Marta Mądry i Anna Ochocka, poprowadziły uczniów szlakiem Wadowic lat 70. Trasa była tak skonstruowana aby
o każdym miejscu można było opowiedzieć przez pryzmat mieszkających tam
znanych, ale i mniej znanych wadowiczan.
Kolejnym z efektów projektu „Wadowickiej Szkoły Genealogów” było powstanie
portalu internetowego wadowiczanie.pl, który jest połączeniem archiwum społecznościowego i biograficznego słownika, umożliwiającego dokumentację miasta i jego
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mieszkańców. Użytkownicy uruchomionego w listopadzie 2017 r. portalu mogą nie
tylko poszukiwać informacji, ale także sami uczestniczyć w jego tworzeniu poprzez
dodawanie i uzupełnianie not biograficznych, wspomnień czy materiałów audio
i wideo. Kreator drzewa genealogicznego umożliwia z kolei utworzenie wykresu
genealogicznego swoich rodzin.
Na portalu wadowiczanie.pl zamieszczane są biogramy zmarłych wadowiczan
– tych znanych i mniej znanych, zapomnianych postaci związanych na różne sposoby z miastem. Wśród biografii znajdują się noty zarówno urodzonych i żyjących
w Wadowicach osób, ale także lekarzy, wojskowych, profesorów gimnazjalnych czy
prawników, których pobyt w mieście był krótkotrwały, ale zapisali się oni w jego
historii. Fachowe biogramy na portal przygotowali historycy zajmujący się dziejami
Wadowic: dr Marta Burghardt, dr Tomasz Graff, dr hab. Krzysztof Koźbiał, Artur
Oboza, Dorota Pałosz, o. dr hab. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD, Marcin Witkowski oraz Michał Żmuda.
Projekt „Wadowicka Szkoła Genealogów” został wysoko oceniony w konkursie
grantowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Edukacja Kulturalna”.
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Muzeum Miejskie w Wadowicach

„...Wadowice i nie tylko”
Akwaforty i akwatinty na papierze collé, rysunki i obrazy olejne – blisko
150 prac zaprezentował w sali ekspozycyjno-edukacyjnej Muzeum Miejskiego artysta-grafik, malarz i rzeźbiarz Andrzej Kasprzak. Twórca jest absolwentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (Wydziału Grafiki w Katowicach) – dyplom,
z Medalem Rektora, uzyskał w 1988 r. Jest autorem ponad 70 wystaw indywidualnych (m.in. w Polsce, Niemczech, Belgii, Holandii, Francji i USA) oraz blisko
120 wystaw zbiorowych w kraju i na świecie. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany
za swoją twórczość, w tym II. nagrodą w konkursie na plakat „Printemps Culturel
du Valenciennois” (Francja). Jego prace znajdują się w kolekcjach narodowych oraz
zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
Tematem grafik były Wadowice – zarówno współczesne jak i ich obrazy powstałe w oparciu o dawne pocztówki, oraz okolice miasta – w tym widoki Zatora
i Mucharza. Tradycyjnie prezentowanym pracom towarzyszyły dwie prezentacje
multimedialne – ekspozycja twórczości Andrzeja Kasprzaka na ekranie dotykowym
a na monitorze projekcja zdjęć z wystaw, w których brał udział.
Wernisaż wystawy, której towarzyszył barwny folder, zgromadził sporą grupę
lokalnych artystów, miłośników historii i sztuki. Przez okres sześciu tygodni ekspozycję zobaczyło ponad 1,5 tys. zwiedzających.
Podczas wernisażu autor opowiadał o genezie wystawy i warsztacie swojej
pracy twórczej:
Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do obejrzenia mojej wystawy
prac pt.: „Wadowice… i nie tylko”. Wspaniały tytuł, który wymyśliła moja żona jest
uniwersalny [- -]. Przede wszystkim na tej wystawie są prace pokazujące stare i nowe
Wadowice. Obok również wybór prac interdyscyplinarnych: rysunek, grafika, czy
również prace w technice malarstwa na płótnie. [- -] Jest to podróż sentymentalna
z bagażem osobistym, ze wspomnieniami, z przemyśleniami. Grafikę buduje się mozolnie, zmienia się, robi się korekty, myśli się i nigdy nie wraca się w to samo miejsce
i kontynuuje się prace nad tym co mozolne, wycina się fragmenty metalu, odbija się,
robi się próbne odbitki, sprawdza czy to tak ma wyglądać, czy to mnie zadawala,
później kolejno znowu warstwa werniksu i powtarzanie pracy. Później kąpiel w kwasie
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i kwas jak gdyby trawi, trzeba
kontrolować przypadek i wracać do tematu. Obok mojej
opowieści o Wadowicach,
o miejscach, które w większości już nie istnieją. Są przez
to bardziej nam cenne, bo
już nie do obejrzenia, nie do
dotknięcia i przez to są wyjątkowe. Nie doceniamy tego co
istnieje, tylko to do czego nie
możemy już wrócić, stąd są
Andrzej Kasprzak
takim rajem utraconym.
W jednym z wcześniejszych wywiadów, Andrzej Kasprzak bardzo wymownie
podsumował swoją twórczość:
Gdybym miał nazwać uprawiany przeze mnie styl współczesnego malarstwa,
powiedziałbym, że to abstrakcja figuratywna. Moja sztuka jest niekończącą się opowieścią o kondycji i stanie emocjonalnym współczesnego człowieka. To próba stworzenia uniwersalnego przekazu moich emocji, doświadczeń i uczuć, próba znalezienia idealnej i ostatecznej odpowiedzi na odwieczne pytania. To wieczna tęsknota do
doskonałości.
Współpraca muzeum z Andrzejem Kasprzakiem stała się również zaczątkiem
tworzenia kolekcji prac artysty. Obecnie w naszych zbiorach znajduje się 14 grafik
tegoż autora. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że artysta część prac przekazał
do muzeum bezpłatnie.
Wystawa „...Wadowice i nie tylko”
21 kwietnia – 2 czerwca 2017 r.
54 grafiki, 38 obrazów olejnych, 48 rysunków
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Dorota Pałosz

Wybrane zagadnienia z dziejów
Kalwarii Zebrzydowskiej. Na
400-lecie pierwszej lokacji Kalwarii
Zebrzydowskiej (1617-2017),
praca zbiorowa, red. nauk. Andrzej Nowakowski,
Wydawnictwo 3kolory, Kraków 2017

W 2017 r. przypadła 400. rocznica pierwszej lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej.
Miasta, które zostało założone, aby zapewnić wyżywienie i nocleg dla rzeszy pielgrzymów przybywających do kalwaryjskiego sanktuarium maryjno-pasyjnego.
Obydwie fundacje (klasztoru 1602 i miasta 1617) ustanowił wojewoda krakowski
Mikołaj Zebrzydowski, a jego dzieło kontynuowali syn Jan (w 1640 r. dokonał on
ponownej lokacji miasta) oraz wnuk Mikołaj. Do dnia dzisiejszego sanktuarium
u stóp góry Żarek jest jednym z najważniejszych polskich miejsc pielgrzymkowych,
a w 1999 r. zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Natomiast
Kalwaria Zebrzydowska, siedziba gminy miejsko-wiejskiej, rozwinęła się z czasem
w ważny ośrodek stolarskiego rzemiosła.
400. rocznica pierwszej Kalwarii Zebrzydowskiej stała się okazją do wydania publikacji poświęconej jej dziejom. Jest to zbiór naukowych studiów historycznych pod
redakcją profesora Andrzeja Nowakowskiego, który od wielu lat pasjonuje się historią
naszego regionu1. Do przygotowania publikacji zaproszono grono specjalistów z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuki Wojennej
w Warszawie, obecnych i dawnych pracowników kalwaryjskiej Biblioteki Publicznej
oraz regionalistów. W publikacji znajdziemy również informację, iż pracę tę w części
dotyczącą zagadnień turystyki (w tym turystyki pielgrzymkowej) wykonano pod
Wśród jego prac poświęconych Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic warto wymienić m.in.: Z dziejów miasta
i parafii Wadowice. Szkic historyczno-prawny, Kraków 1985; Królewskie wolne miasto Wadowice. Studia z dziejów i
ustroju miasta, Warszawa 1994; Z dziejów wadowickiej kolei (1887-1999), Wadowice 1999; Tradycje ruchu sokolskiego
w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1898-1964 na tle dziejów miasta, Rzeszów 2013; Miscellanea historico-regionalia
Galiciensia. In memoriam doctoris Gustaw Studnicki, praca zbiorowa, Wadowice 2000 (red.).

1		
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auspicjami Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytet Rzeszowskiego (w ramach
działań statutowych wydziału). Powstanie
tego wydawnictwa jest o tyle cenne, iż do tej
pory w centrum zainteresowań historyków
znajdowało się głównie wzgórze klasztorne
wraz z zespołem architektoniczno-krajobrazowym. Wśród znawców historii sanktuarium warto wspomnieć oo. bernardynów:
o. prof. Hieronima E. Wyczawskiego, o. prof.
Wiesława Murawca (zreformował formę
misteriów pasyjnych i maryjnych w sanktuarium) oraz o. prof. Augustyna Chadama,
którzy w znaczący sposób przyczynili się
do pogłębienia i rozwoju wiedzy na temat
Kalwarii Zebrzydowskiej (zarówno sanktuarium, jak i samego miasta). Autorami publikacji o samym mieście byli m.in.: Adam
Grodnicki, prof. Andrzej Nowakowski i dr Augustyn Ormanty. Ciekawe artykuły
z zakresu historii miasta znajdziemy również w Informatorze Towarzystwa Przyjaciół
Kalwarii Zebrzydowskiej „Kalwariarz”.
Omawiane wydawnictwo obejmuje wybrane zagadnienia z dziejów Kalwarii
Zebrzydowskiej (jak i kalwaryjskiego sanktuarium), które uporządkowano tematycznie, dzieląc je na dwie integralne części. Pierwsza prezentuje dzieje kalwaryjskiego
sacrum na przestrzeni stuleci oraz walory krajobrazowo-architektoniczne sanktuarium. Druga część opowiada o wybranych zagadnieniach z najnowszych dziejów
miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. I tak w pierwszej części zapoznajemy się z dziejami
budowy i rozwoju kultu w kalwaryjskim sanktuarium (s. 15-27), możemy spojrzeć
na miasto i klasztor oczami żywieckiego wójta Andrzeja Komonieckiego (s. 29-41),
zapoznać się z historią cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej (s. 43-53),
prześledzić starania o powstanie kalwaryjskiej parafii pw. św. Józefa (s. 55-81), dowiedzieć się o działaniach Służb Bezpieczeństwa podczas uroczystości odpustowych
w sanktuarium (s. 83-107) czy prześledzić rozwój szlaków komunikacyjnych na ziemi
kalwaryjskiej (s. 109-134). W tej części (praktycznie w każdym z zamieszczonych
artykułów) najlepiej jesteśmy w stanie dostrzec, iż dzieje miasta nierozerwalnie są
związane z dziejami sanktuarium. Druga część publikacji przybliża nam społeczno-polityczne aspekty życia w Kalwarii Zebrzydowskiej. W tej części poznać można
dzieje szkolnictwa elementarnego (s. 137-166), rozwój czytelnictwa i bibliotekarstwa
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(s. 167-178), spojrzenie na Kalwarię z perspektywy stolicy Galicji – Lwowa (s. 179205), życie polityczne małego miasta w okresie międzywojennym (s. 207-234), odczuć trwogę września 1939 r. (s. 239-261) czy dowiedzieć się o pobliskich szlakach
turystycznych (s. 263-276). Na szczególną uwagę czytelnika zasługują trzy artykuły,
wnoszące spory wkład w poznanie nieznanych do tej pory dziejów Kalwarii. Są to
kolejno: Kościelne dzieje Kalwarii Zebrzydowskiej Bartłomieja Wołyńca (s. 55-81,
szczegółowa analiza relacji mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej z macierzystą
parafią w Zebrzydowicach), Życie polityczne w Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie
międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem wyborów do Sejmu i Senatu RP
Grzegorza Wnętrzaka (s. 207-234, studium przypadku preferencji politycznych
mieszkańców małego miasteczka z uwzględnieniem jego walorów międzykulturowych – wysoki procent mieszkańców żydowskich) oraz Wrzesień 1939 r. w mieście
i okolicy Andrzeja Nowakowskiego (s. 239-261, plastyczny opis wrześniowej tragedii
prześledzonej dzień po dniu na podstawie licznych relacji). Wszystkie trzy artykuły
posiadają bogatą bazę źródłową, z której autorzy umiejętnie skorzystali. Prezentując
daty i fakty, jednocześnie nie zapominają o całościowym ujęciu problemu, wpisując
go w szerszy kontekst.
Publikacja, oprócz wykazu bogatej bibliografii2, zawiera aneks, wykaz zdjęć i tabel zamieszczonych w pracy, noty o autorach, indeks osób i nazw geograficznych.
W publikacji zaprezentowano osiem sylwetek kalwarian zasłużonych w historii miasta3. Spośród nich szczególnie warto wspomnieć o Władysławie Niemczynowskim
(1867-1952), Leszku Augustyniaku (1914-1990) czy Adamie Grodnickim (19171996). Niemczynowski w 1897 r. uruchomił kalwaryjską Szkołę Stolarską z pełnymi
prawami państwowymi (kierował nią do 1932 r.), a w 1898 r. założył w Kalwarii
gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Leszek Augustyniak w 1931 r. założył
w mieście drużynę harcerską im. Zawiszy Czarnego (przewodniczył jej do 1934 r.),
a w latach 1936-1937 przewodniczył klubowi sportowemu „Pogoń” (dziś „Kalwarianka”). Z kalwaryjskim harcerstwem i z miejskim klubem piłkarskim związany
był przez całe życie. Adam Grodnicki, popularyzator historii lokalnej i regionalnej,
działacz Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej i członek założyciel Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej (1979); w 1995 r. opublikował monografię
Na Lanckoronie i stokach Żarku.
Obok wykazu opracowań naukowych zawiera źródła archiwalne oraz drukowane, akty normatywne lokalne,
dokumenty, lustracje, sprawozdania, raporty, pamiętniki, wspomnienia, teksty źródłowe, prasę, relacje ustne
i witryny internetowe.

2		

3

Leszek Augustyniak, Adam Grodnicki, Władysław Krawczyszyn, Maria Pawłowska, Władysław Pawłowski,
Wojciech Weiss, Ignacy Wielgus jr, Władysław Niemczynowski.
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Jak widać, podjęta w publikacji tematyka posiada szeroki zakres, jednak nie
wyczerpuje zagadnienia, jakim są 400-letnie dzieje Kalwarii Zebrzydowskiej. Jej
braki dostrzega również sam redaktor naukowy – prof. Andrzej Nowakowski,
który we wstępie zaznacza, że: Z różnych przyczyn częściowo natury obiektywnej, nie wszystkie nurtujące mieszkańców i historyków zagadnienia mogły zostać
zamieszczone w publikacji (s. 12). Jednocześnie postuluje, aby w przyszłości badania oscylowały wokół tych zagadnień, które jeszcze nie doczekały się opracowania, wśród nich: okres zaborów (1772-1918, zwłaszcza autonomia galicyjska
– szczególnie po 1890, gdy Kalwaria otrzymała oficjalny status miasta w imperium habsburskim), czasy Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945) i PRL-u
(1945-1989), a także pierwsze ćwierćwiecze Trzeciej RP (1990-2015). Uzupełniając sugestie profesora, zważywszy na posiadaną bazę źródłową, należy dodać,
że przyszłe prace mogłyby się skupić np. na dziejach kalwaryjskiego samorządu
(studium przypadku miasta prywatnego), relacji miasta z kalwaryjskim klasztorem,
na historii kalwaryjskiego rzemiosła czy nawet przybrać formę studiów socjotopograficznych. Miejmy nadzieję, iż zaprezentowana w tym roku publikacja będzie
stanowić wstęp do dalszych badań nad dziejami Kalwarii Zebrzydowskiej, która
doczeka się monografii.
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Dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. UP
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Instytut Historii i Archiwistyki

Dzieje i kultura Żydów
w Wadowicach w latach 1864-1945,
Akademia Ignatianum w Krakowie,
Katarzyna Iwańska, Wydawnictwo WAM,
Kraków 2016
Niniejsza książka to pionierska i długo oczekiwana monografia poświęcona
Żydom wadowickim. Dotychczas poruszaliśmy się wyłącznie w sferze informacji
szczątkowych. Dzięki Katarzynie Iwańskiej
dysponujemy już kompleksowym opracowaniem poświęconym historii i kulturze
Żydów wadowickich oraz ich wkładowi
w rozwój miasta. Oddana do rąk czytelnika praca pozwala nam lepiej zrozumieć
fenomen Wadowic. Mamy do czynienia
z miastem przepojonym wiarą i kulturą
chrześcijańską. Zarazem wydatny wpływ
na oblicze Wadowic wywarli jego żydowscy mieszkańcy. Koegzystencja Polaków
i Żydów trwała tutaj od drugiej połowy
XIX wieku do wybuchu II wojny światowej. Nie brakowało oczywiście napięć pomiędzy obydwoma narodami. Tyle że nie zdołały one zdominować codzienności.
Ta upływała pod znakiem życzliwego współżycia, którego pięknym symbolem stały
się mecze piłki nożnej rozgrywane pomiędzy młodzieżą polską a żydowską. Aktywnie uczestniczył w nich Karol Wojtyła (późniejszy wielki papież i święty), zasilając
nieraz drużynę żydowską.
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Podstawę warsztatu naukowego dla recenzowanej książki stanowiła rozległa
i rozproszona pod względem geograficznym baza źródłowa. Katarzyna Iwańska przeprowadziła kwerendy archiwalne w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Wadowicach
i we Lwowie. Dopełnieniem tego są unikatowe źródła typu memuarystycznego (m.in.
wspomnienia i relacje), źródła drukowane i materiały statystyczne. Na bibliografię
składa się również szeroka, często mało znana literatura. Dzięki temu mogła powstać
książka zawierająca szereg nowych ustaleń naukowych. Trudną do przecenienia zaletą recenzowanej książki jest to, że przywołuje ona wielce zasłużone, lecz, niestety,
zapomniane postaci. Tę pracę, choć zabrzmi to górnolotnie, możemy potraktować
jako pomnik pamięci dla Żydów wadowickich.
Autorka przyjęła konstrukcję problemowo-chronologiczną, co ocenić należy
pozytywnie. Praca składa się z ośmiu rozdziałów: Początek osadnictwa Żydów
w Wadowicach, Struktura gminy i jej instytucje, życie gospodarcze, społeczne i kulturalne Żydów w Wadowicach przed I wojną światową, Udział ludności żydowskiej Wadowic w I wojnie światowej, Społeczność żydowska Wadowic w okresie
międzywojennym (1918-1939), Życie polityczne Żydów w Wadowicach w okresie
międzywojennym: partie polityczne, stowarzyszenia młodzieży oraz ruch chasydzki
(1918-1939), Inne dziedziny życia społecznego w okresie międzywojennym (19181939) i Los ludności żydowskiej Wadowic w czasach II wojny światowej (19391945). Nadto książkę współtworzy wstęp, posłowie, bibliografia, słownik terminów żydowskich, wykaz tabel, wykaz map, wykaz ilustracji, aneksy i indeks osób.
W aneksie zamieszczony został Spis żydowskich właścicieli sklepów i punktów
usługowych z kresu międzywojennego i Struktura Okręgu Krakowsko-Śląskiego
Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski. Wszystkie rozdziały zbudowane są z podrozdziałów. Do szczególnie ważkich kwestii poruszonych
w książce zaliczę okoliczności pojawienia się pierwszych Żydów w Wadowicach,
ich relacje z Polakami i wkład w rozwój miasta. Do bardzo interesujących zagadnień zaliczyć należy rozwój żydowskiego szkolnictwa, stowarzyszeń kulturalnych
i sportowych. Praca dowodzi, że do Wadowic dotarły znane w innych skupiskach
żydowskich na świecie trendy i nurty społeczne, polityczne i religijne, by wspomnieć tylko asymilację i syjonizm. Opisane są również sytuacje wskazujące, że
wspólnota Żydów wadowickich miała swoją specyfikę. Istotne jest również to, że
Katarzyna Iwańska znacząco poszerzyła nasz zakres wiedzy także w stosunku do
takich osób i tematów, które zdawały się całkiem dobrze rozpoznane. Za przykład
posłużyć może Jerzy Kluger, znany powszechnie przyjaciel papieża Jana Pawła II.
Już samo zdjęcie Klugera w mundurze podchorążego artylerii zwiastuje, że Autorka
ma nam do powiedzenia na jego temat coś ważnego. Istotnie, tekst obok przynosi
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wiele interesujących – mało znanych lub zgoła nieznanych – wiadomości dotyczących życia Jerzego Klugera i jego przyjaźni z Karolem Wojtyłą. Ta przyjaźń miała
swoją kontynuację także wtedy, gdy kardynał Karol Wojtyła został papieżem. Miało
to przynieść fantastyczne owoce w postaci zacieśnionego dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.
Przedstawiony w książce wywód naukowy autorki jest klarowny i spójny, nadto
wyważony i dobrze udokumentowany. Na uwagę zasługują liczne ilustracje tematyczne, spośród których zdecydowana większość ma charakter oryginalny i pierwszy
raz została przedstawiona szerokiemu gronu czytelników. Słowa uznania należne są
także wydawcy książki, który zechciał nadać jej atrakcyjną szatę graficzną.
Pod adresem recenzowanej książki kieruję też kilka uwag polemicznych. Pierwsza z nich dotyczy syjonizmu. Otóż Autorka słusznie zwraca uwagę, że dopiero I wojna światowa przyniosła rozwój ruchu syjonistycznego w Wadowicach. Pisze dalej:
„Wpłynęło na to przeniesienie do miasta 20 Pułku Piechoty stanisławowskiej, którego
oficerowie i żołnierze pochodzili ze wschodniej Galicji, gdzie ruch syjonistyczny
był silnie rozwinięty” (s. 209). Trudno zaprzeczyć temu, że miało to bardzo duże
znaczenie. Aczkolwiek I wojna światowa przyniosła ożywienie i progres syjonizmu
w całej Europie, co miało związek z generalnym wzmożeniem wszelkich ruchów
narodowych (także polskiego, czeskiego, rumuńskiego i wielu innych). Na okoliczność drugiego wydania książki dopracowania wymaga kilka elementów w bibliografii. Pod pozycją „Źródła publikowane” kryją się obok (faktycznie) źródeł, także
zwykłe książki i artykuły naukowe, które prawidłowo określa się jako „literatura”.
W rubryce „Prasa” pomieszczony został np. „Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu”
(nr 40, 10 listopada 1920), który pomimo swojej nazwy nie jest gazetą, lecz źródłem drukowanym (typu prawnego). Dostrzegłem błąd w tłumaczeniu hebrajskiej
nazwy organizacji Haszomer Hacair, która przetłumaczona została jako „Młody
harcerz” (s. 210). Tymczasem poprawna nazwa tej formacji brzmi „Młody strażnik”,
bo w języku hebrajskim słowo „szomer” znaczy właśnie „strażnik” (acz organizacja
ta faktycznie miała charakter skautowy). O ile na uznanie zasługuje przygotowanie
przez wydawcę indeksu osobowego, to doskwiera brak indeksu geograficznego. Wedle tytułu książka dotyczy Wadowic, ale w praktyce jej zasięg wyrasta daleko poza
granice tego miasta. Występują tu nazwy wielu innych miast, także zagranicznych,
do których w różnych okolicznościach dotarli Żydzi wadowiccy (choćby wskutek
emigracji motywowanej syjonizmem lub z powodu II wojny światowej). Skreślone
wyżej uwagi nie wpływają jednak na bardzo wysoką ocenę recenzowanej książki.
Uwagi merytoryczne odzwierciedlają przede wszystkim mój punkt widzenia, którego Autorka nie musi podzielać. Z kolei uwagi natury redaktorskiej mają w tym
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wypadku charakter drugorzędny i trudno wskazać książkę, która byłaby od tego typu
niedociągnięć zupełnie wolna.
W podsumowaniu należy zauważyć, że recenzowana książka reprezentuje bardzo wysoki poziom merytoryczny. Przemyślany i dobrze udokumentowany wywód
naukowy przedstawiony został w formie przystępnej, która zachęca do lektury książki
i czyni ją zajęciem przyjemnym. Mamy do czynienia z pracą godną polecenia szerokiemu gronu czytelników. Z pewnością wzbogaci ona biblioteki domowe miłośników
i badaczy historii Wadowic, ale także osób zainteresowanych historią Żydów. Dzięki
Katarzynie Iwańskiej wiemy, że kontekst wadowicki zajmuje w historii Żydów ważne
miejsce, ale też trudno zrozumieć dzieje Wadowic bez bliższego poznania dorobku
jego żydowskich mieszkańców.
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Publikacje za rok 2005
(oprac. Marcin Witkowski)
1. Jan Paweł II Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego, red. J. Łasak, Rada
Powiatu Wadowickiego, Wadowice 2005, s. 50 [1], il., fot.
oprawa miękka, 30 cm
Publikacja została wydana z okazji nadania Janowi Pawłowi II przez Radę Powiatu Wadowickiego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego” (25 kwietnia
2005 r.). Składa się na nią kilka artykułów poświęconych związkom papieża ze
szczególnie bliskimi mu miejscami – rodzinnym miastem, wadowickim klasztorem
Karmelitów Bosych „na Górce”, sanktuarium maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej
i sanktuarium Ludzi Gór na Groniu Jana Pawła II oraz z Andrychowem.
2. Kalwaria Zebrzydowska. Informator – przewodnik po zabytkach sztuki
i architektury sakralnej, red. F. Maciołek OFM, tekst W. Murawiec OFM,
Wydawnictwo Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2005, s. 76, fot.
oprawa miękka, 22 cm
Praktyczny przewodnik po zabytkach sztuki i architektury sakralnej Kalwarii
Zebrzydowskiej. Opis kompleksu klasztornego oraz kaplic składających się na Dróżki
Męki Pańskiej i Dróżki Matki Bożej uzupełnia historia miasta i fundacji. Niewątpliwym atutem publikacji jest wykaz dzieł sztuki oraz ich wykonawców i fundatorów
w okresie od 1600 r. do roku 1935.
3. Korzeniowski J. I., Uśmiech Wadowic, Wrocław 2005, s. 72, rys.
oprawa miękka, 21 cm
Uśmiech Wadowic to zbiór anegdot i ciekawostek z życia znanych wadowiczan.
Autor w lekki i żartobliwy sposób przedstawił w swojej książce wydarzenia z życia
dwudziestu trzech osób urodzonych bądź blisko związanych z miastem, będących
jednocześnie znanymi artystami, duchownymi czy wojskowymi. Na kartach Uśmiechu Wadowic Korzeniowski przywołał postacie Wincentego Bałysa, gen. Waleriana
Czumy, ks. Leonarda Prochownika czy profesora gimnazjalnego Tytusa Zegadłowicza, w życiorysie każdego odnajdując zabawną i ciekawą historię.
Encyklopedyczne zapisy historyków, publicystów o ludziach z Wadowic są suche,
bezbarwne, sztampowe: data urodzenia, zrobił, napisał, namalował to i tamto, walczył,
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wybudował – data goni datę... Brak im ciepła i uśmiechu. Charakterystyki, relacje są
poważne, sztywne, bezbarwne, jak się opisuje kamienne pomniki na cokołach. Nikt
z biografów lub historyków nie ujawnia, że człowiek – choćby stał na najwyższym
piedestale – miał serce, uśmiech, nerwy, gniew, radość i zwykłe ludzkie słabości.
Dopiero wyłowione z zapomnienia historyjki, anegdoty, ciekawostki z życia tych
ludzi sprawiają, że wielkie postacie, „pomniki”, stają się dla nas żywe, ciekawe, bliższe
zrozumienia, godne naszego współczucia lub podziwu. Dzięki nim postacie historyczne i osoby sławne schodzą z kamiennych postumentów, stając się po prostu ludźmi
takimi jak my – ze swoimi słabościami, marzeniami i indywidualnym poczuciem
humoru. (Ze Wstępu)
4. Mała ojczyzna Jana Pawła II, 27 lat pontyfikatu: Santo subito!, red. L. Sosnowski,
zdj. A. Bujak, „Biały Kruk”, Kraków 2005, s. 133, fot.
oprawa twarda, 31 cm
Poszerzone, III wydanie albumu ilustrującego związki Karola Wojtyły – Jana
Pawła II z rodzinną miejscowością. Publikacja, bogato ilustrowana zdjęciami Adama Bujaka w kompozycji graficznej Leszka Sosnowskiego, prowadzi czytelnika od
urodzin przyszłego papieża na ul. Kościelnej poprzez lata szkolne i gimnazjalne po
późniejsze powroty do Wadowic, do których Karol wracał jako ksiądz, biskup, kardynał i papież.
5. Małopolska: regiony, regionalizmy, małe ojczyzny, t. 7, red. E. Chudziński,
Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury, Kraków 2005, s. 351,
il., fot.
oprawa miękka, 24 cm
Kolejny tom rocznika wydawanego przez Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury oraz krakowską Wojewódzką Bibliotekę Publiczną we współpracy
z Polskim Towarzystwem Historycznym. Pismo jest jedynym na terenie Małopolski
wydawnictwem ciągłym, prezentującym zagadnienia związane z regionalizmem
w kontekście interdyscyplinarnym. Na łamach rocznika ukazują się artykuły z zakresu historii, etnografii, dziedzictwa kulturowego regionu oraz literatury i sztuki.
W siódmym tomie opublikowano fragment wspomnień Wincentego Bogdanowskiego (1894 – 1982), przechowywanych w Dziale Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Urodzony w Ślemieniu autor wspomnień był doktorem prawa, dyrektorem
ćmielowskich Zakładów Ceramicznych a we wrześniu 1939 r. pełnił funkcję wiceprezydenta a przez kilka dni prezydenta Krakowa. Więzień gestapo i major AK po
wojnie współorganizował Wydział Ceramiczny na krakowskiej AGH. Prezes Brac194
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twa Kurkowego. Publikowany na łamach rocznika tekst pt. Moje wspomnienia czasy
gimnazjalne (podał do druku Sylwester Dziki) dotyczy lat młodości autora, które
spędził w murach wadowickiego gimnazjum (1906 – 1913). Wincenty Bogdanowski,
który w szkole był m.in. prezesem czytelni studenckiej i kierownikiem gimnazjalnej
orkiestry, scharakteryzował grono pedagogiczne i pozaszkolną działalność uczniów,
zwracając uwagę na powstający w tym czasie skauting i Stałe Drużyny Polowe.
W roczniku znalazł się także interesujący tekst Teresy Kolber, która w artykule
Charakterystyka archiwaliów parafii Wadowice opisała zawartość parafialnego archiwum.
6. Polak A., 12 pułk piechoty Ziemi Wadowickiej: 1775 – 1939, Oficyna Wydawnicza
„Ajaks”, Pruszków 2005, s. 98, il., fot.
oprawa miękka, 24 cm
Publikacja autorstwa ppłk. dr. Andrzeja Polaka, jest monografią 12 pułku piechoty. Historyk, rodem z Andrychowa, ujął w książce dzieje formacji, począwszy
od Regimentu pieszego XII (1775 – 1793), poprzez 12 Pułk piechoty Księstwa Warszawskiego (1806 – 1813), Pułk 12 piechoty liniowej (1830 – 1831), po utworzenie
12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej. Szczególną uwagę autor poświęcił udziałowi
jednostki w kampanii wrześniowej.
7. Szkice z organizacji kultury fizycznej, red. A. Nowakowski, Uniwersytet
Rzeszowski, Rzeszów 2005, s. 139, fot., tab.
oprawa miękka, 23 cm
Niniejszy zbiór stanowi rezultat prac badawczych Zakładu Prawa, Organizacji
i Ewolucji Kultury Fizycznej Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Były one prowadzone przez zespół pracowników pod przewodnictwem kierownika Zakładu – prof. UR, dr. hab. Andrzeja Nowakowskiego w latach
2002 – 2005.
Zbiór składa się z dwóch części. W pierwszej [- -] zostały przedstawione zagadnienia z zakresu kształtowania się makrostruktur oraz mezostruktur organizacyjnych
kultury fizycznej w Polsce (w tym na Podkarpaciu), począwszy od roku 1918 poprzez
okres Polski Ludowej aż do przełomu XX i XXI stulecia – do roku 2005. [- -]
Druga część zbioru zawiera osiem artykułów poświęconych współczesnym zagadnieniom prawno-organizacyjnym polskiej, w tym podkarpackiej kultury fizycznej. Autorzy artykułów zamieszczonych w tej części opracowania sięgają również do
mikrostruktur zarządzania kulturą fizyczną na szczeblu wybranych gmin: Głogowa
Małopolskiego [- -], Kalwarii Zebrzydowskiej i Stryszowa [- -]. (Ze Wstępu)
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8. The Papal Town of Wadowice, Parafia ONMP w Wadowicach, Drukarnia
i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2005, s. 35, fot.
oprawa miękka, 19 x 20 cm
Wydana w całości w języku angielskim przez parafię Ofiarowania NMP w Wadowicach broszura składa się z czterech rozdziałów poświęconych kolejno: historii
Wadowic, dziejom domu rodzinnego Karola Wojtyły – Jana Pawła II oraz dwóm
wadowickim parafiom.
9. Wadowickie Środowisko Plastyczne 2005 [wystawa], Wadowicki Dom Kultury,
Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2005, s. 22, il.
oprawa miękka, 30 cm
Katalog wystawy zorganizowanej przez Wadowickie Centrum Kultury w dniach
25 lutego – 31 marca 2005 r. w Muzeum Miejskim na Kościelnej. Na ekspozycji
zaaranżowanej przez Monikę Grabowską-Pniak zaprezentowano wówczas prace blisko 60 artystów, reprezentujących różne techniki – malarstwo, rzeźbę, grafikę i haft
artystyczny. Kuratorką wystawy była Anna Zając.
„Wadowickie Środowisko Artystyczne” jest mozaiką stylów, technik plastycznych
i możliwości twórczych. Jest także mozaiką osobowości, – pięćdziesięciu siedmiu autorów prac – którą tworzą profesjonaliści i amatorzy, plastycy z dużym dorobkiem
twórczym i dopiero rozpoczynający swoją artystyczną drogę.
Nicią wiążącą wszystkich tworzących jest „zakorzenienie” w ziemi wadowickiej,
z której wyrośli przynależność do tradycji regionu. Tu się urodzili bądź kształcili, tu
mają rodziny, znajomych. Do tego miejsca wracają... (Ze Wstępu)
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Publikacje za rok 2017
(oprac. Marcin Witkowski)
1. Bachowice – wieś i ludzie, red. J. Jodłowski, A. Kolasa, Z. Szewczyk,
S. Warzecha, „SCAL-BIS”, Tomice 2017, s. 296, il., fot.
oprawa miękka, 21 cm
Publikacja, wydana pod patronatem wójta gminy Spytkowice, poświęcona jest
pamięci trzech zasłużonych Bachowiczan: pionierowi polskiej spółdzielczości Franciszkowi Stefczykowi (1861 – 1924), wychowawcy i budowniczemu bachowickiego kościoła ks. dr. Franciszkowie Gołbie (1862 – 1944) oraz karmelitańskiemu kandydatowi
na ołtarze, Słudze Bożemu o. Rudolfowi Stanisławowi Warzesze OCD (1919 – 1999).
Na szczególną uwagę zasługuje artykuł poświęcony o. Rudolfowi, autorstwa
dwóch wadowickich karmelitów bosych blisko związanych z rocznikiem „Wadoviana”: zmarłego w 2015 r. o. dr. hab. Honorata Gila OCD oraz o. dr. hab. Szczepana
Praśkiewicza OCD. W biografii Sługi Bożego szczegółowo opisali oni jego naukę
i późniejszą pracę w wadowickim Niższym Seminarium Duchownym „na Górce”
oraz działalność na rzecz chorych w wadowickim szpitalu, gdzie o. Rudolf często
zastępował klasztornego kapelana. Spory fragment poświęcony jest także procesowi beatyfikacyjnemu karmelity, którego postulatorem diecezjalnym jest współautor
artykułu, o. Szczepan Praśkiewicz.
2. Graff T., Patronat cystersów mogilskich nad kościołem pw. Wszystkich
Świętych w Wadowicach i problem jego statusu parafialnego w XIV-XVIII
wieku, w: Dzieje i kultura cystersów w Polsce, red. M. Starzyński, D. F. Tabor,
Societas Vistulana, Kraków 2016, s. 191– 213.
oprawa twarda, 25 cm
W oparciu o szeroką bazę źródłową autor przedstawił związki jakie wadowicki
kościół łączyły z opactwem cystersów w Mogile. Z przedstawionych przez niego rozważań wynika, że zakon sprawował patronat nad tutejszym kościołem od pierwszej
połowy XIV w. do lat 70. wieku XVIII. Początkowo kościół w Wadowicach był filią
parafii w Woźnikach. Przez kolejne dziesięciolecia komplikował się status parafialny
obu kościołów oraz ich wzajemne zależności, m.in. miejsce rezydowania kolejnych proboszczów. Dopiero dekret biskupa Kajetana Sołtyka z 1780 r. zlikwidował ostatecznie to
zamieszanie. Kościoły urzędowo oddzielono a Wadowice stały się samodzielną parafią.
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Autor dowodzi, że w omawianym okresie patronat cysterski nad wadowicką
parafią i życiem religijnym miejscowej wspólnoty nie odcisnął większego śladu, a jedynie był skrzętnie odnotowywany w księgach parafialnych.
3. Iwańska K., Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1864 – 1945,
Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 422, il.,
fot., mapy.
oprawa twarda, 24 cm
Niniejsza książka jest pionierską i długo oczekiwaną monografią poświęconą
Żydom wadowickim. Dotychczas poruszaliśmy się wyłącznie w sferze informacji
szczątkowych. Dzięki Katarzynie Iwańskiej od teraz dysponujemy kompleksowym
opracowaniem ukazującym historię i kulturę Żydów wadowickich oraz ich wkład
w rozwój miasta. Publikacja pozwala nam lepiej zrozumieć fenomen Wadowic. Mamy
do czynienia z miastem przepojonym wiarą i kulturą chrześcijańską. Zarazem wydatny wpływ na oblicze Wadowic wywarli jego żydowscy mieszkańcy. Koegzystencja
Polaków i Żydów trwała tutaj od drugiej połowy XIX wieku do wybuchu II wojny
światowej. Nie brakowało oczywiście napięć pomiędzy obydwoma narodami. Jednak
nie zdołały one zdominować codzienności. Ta upływała pod znakiem życzliwego
współżycia, którego pięknym symbolem stały się mecze piłki nożnej rozgrywane pomiędzy młodzieżą polską i żydowską. Aktywnie uczestniczył w nich Karol Wojtyła
(późniejszy wielki papież i święty), zasilając nieraz drużynę żydowską. Zasługą Autorki jest solidne wyeksploatowanie źródeł o charakterze wspomnieniowym i statystycznym. (Z recenzji wydawniczej dr. hab. Łukasza Tomasza Sroki, prof. UP)
4. Janusz M., Nowakowski A., Stronie. Dzieje oświaty na tle dziejów wsi. Od
średniowiecza po rok 2016, RS DRUK, Rzeszów 2017, s. 148, fot., mapy.
oprawa miękka, 23 cm
Książka [- -], zarówno pod względem konstrukcji jak i metodologii, stanowi niemal
wzorcowy przykład rozwiązań zamykających się w obszarze nauk humanistycznych.
Równocześnie jest publikacją wpisującą się w potrzeby społeczności lokalnej, co jest
istotne z punktu widzenia „użyteczności nauki”.
Monografia stanowi interesujący wkład w dzieje regionu [- -]. Dotyczy to zarówno
dziejów szkoły, szerzej oświaty, w Stroniu, jak i dziejów miejscowych [- -]. Autorzy podkreślają często związek dziejów lokalnych z dziejami państwa polskiego [- -]. Zwracają
także uwagę na coś, co można określić jako „historia społeczna” społeczności strońskiej
[- -]. Znajdujemy [- -] liczne informacje na temat życia religijnego, rozwoju kolei, kultury fizycznej, czy wreszcie obyczajów i lokalnych tradycji [- -]. Recenzowana pozycja
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stanowi ważny punkt w poznaniu powstania i rozwoju podkalwaryjskiej miejscowości
[- -]. (Z recenzji wydawniczej dr. hab. Krzysztofa Koźbiała)
Opracowanie dotyczy nie tylko stopniowego rozwoju systemu szkolnictwa w tej
podbeskidzkiej miejscowości, ale także ukazanie instytucji szkolnych w szerokim kontekście ogólnych dziejów wsi, obejmujących również aspekty kulturowe, gospodarcze,
demograficzne, społeczne i kościelne. Początkową cezurą pracy są pierwociny dzisiejszej wsi Stronie w XIV stuleciu, a końcową rok 2016. Nie ulega wątpliwości, że wieś
ma metrykę sięgającą co najmniej początków epoki nowożytnej, a nawet późnego
średniowiecza. (Ze wstępu)
5. Kto był kim w Andrychowie?, oprac. A. Fryś, M. Pytel-Skrzypiec, T. Putek,
D. Rusin, Towarzystwo Miłośników Andrychowa, „SCAL-BIS”, Andrychów
2017, s. 174.
oprawa miękka, 21 cm
Publikacja, wydana staraniem TMA z okazji jubileuszu 250-lecia nadania Andrychowowi praw miejskich, zawiera biogramy ponad 750 osób („Od Ankwicza do
Żywioła”) związanych z miastem i ziemią andrychowską na przestrzeni minionych
czterech stuleci. Przygotowując noty biograficzne autorzy sięgnęli m.in. do zbiorów
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, archiwów parafialnych Andrychowa,
Inwałdu i Wieprza, Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej i Archiwum Narodowego w Krakowie. Słownik uzupełniony został o dwa
aneksy: wykaz nauczycieli prowadzących tajne nauczanie oraz aresztowanych na
terenie gminy Andrychów w latach hitlerowskiej okupacji (Aneks 1) oraz wykaz
cechmistrzów stolarskich, piekarskich, krawieckich, garncarskich i szewskich, obejmujący okres od lat 80. XIX w. do współczesności (Aneks 2).
[- -] Uważaliśmy i uważamy, że nasza książka [- -] spełni pewną rolę: po pierwsze,
uchroni od zapomnienia ludzi, którzy tworzyli historię ziemi andrychowskiej, po drugie,
stanie się zaczynem dyskusji, która w efekcie może dostarczyć informacji niezbędnych
do przygotowania ewentualnych następnych, pełniejszych wydań. (Ze wstępu)
6. Powiatowe Plenery Malarsko – Fotograficzne im. F. Suknarowskiego. Kronika,
oprac. i red. Z. Jurczak, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej, Wadowice 2017, s. 82, il., fot.
oprawa miękka, 20 cm
Od początku, jednym z celów statutowych Towarzystwa [Miłośników Ziemi Wadowickiej – MW], jest utrzymanie tożsamości regionalnej mieszkańców, wyrosłej na
tradycji administracyjnej dawnego cyrkułu wadowickiego. Służyły temu organizowane
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[- -] do 1975 roku Dni Ziemi Wadowickiej w Andrychowie, Wadowicach, Kalwarii
Zebrzydowskiej i Lanckoronie. Od 2007 roku, dzięki współpracy z samorządami, taką
formą scalającą i prezentującą kulturowe oblicze Ziemi Wadowickiej, były powiatowe
plenery im. F. Suknarowskiego. Tygodniowe pobyty w gościnnych dla artystów gminach, dały możliwość odkrywania pozornie znanych miejsc przez pryzmat estetycznej
wrażliwości twórców. Stanowią nadal artystyczną formę popularyzowania gmin Ziemi
Wadowickiej i są przykładem regionalnego współdziałania. (Ze Wstępu)
7. Knych A., Knych C., Knych D., Romerowie w Małopolsce i na Podkarpaciu.
Zapomniany ród niezwykłych ludzi, Poligrafia Redemptorystów, Czarna
2016, s. 368, fot., tab., wykresy, mapy.
okładka miękka, 24,5 cm
Autorzy publikacji, w oparciu o różnorodne źródła, m.in. relacje potomków
i pamiątki rodzinne, scharakteryzowali główne gniazda rodowe Romerów w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wśród małopolskich siedzib nie zabrakło Inwałdu i opisu
tamtejszej gałęzi rodu – począwszy od Feliksa Aleksandra Cypriana Romera (1818
– 1886), męża Adeli z Bobrowskich, który przebudował inwałdzki dwór i wspierał
finansowo miejscowy kościół.
Na kartach książki przewija się cała galeria barwnych postaci, począwszy od
XV a na XX wieku skończywszy, ze szczególnym uwzględnieniem w. XIX [- -].
Autorzy sięgają w przeszłość i ukazują, jak zawiłe były losy polskich ziemian.
Ziemian, w których drzemała niezwykła siła pozwalająca, często w bardzo trudnych
realiach, zachować własną tradycję i tożsamość. Potrafiących przyjaźnić się i kochać.
Pracować, wychowywać dzieci, a jednocześnie żyć pełnią życia. A kiedy przyszedł czas
próby, walczyć i bronić honoru oraz ludzkiej godności. (Z recenzji wydawniczej dr.
hab. Henryka Nogi, prof. UP)
8. Placówka oświatowa w ostatniej dekadzie Polski Ludowej oraz w latach 2012
– 2017. Na 180-lecie Szkoły w Ryczowie (1837 – 2017), praca zbiorowa pod
red. D. Fryc-Piętak, „SCAL-BIS”, Ryczów 2017, s. 144, fot.
oprawa miękka, 21 cm
W 2012 r. uroczyście obchodziliśmy 175-lecie szkolnictwa w Ryczowie. Szkoła
w Ryczowie wyprzedziła inne szkoły w ówczesnym cyrkule wadowickim [- -]. Powstała bowiem w czasie, gdy na obszarze Galicji, pod władaniem Austrii, panował ustrój
absolutyzmu i germanizacji. Inne szkoły na tym obszarze zaczęły powstawać zwykle
pod koniec XIX i na początku XX stulecia, już w warunkach swobód obywatelskich,
związanych z autonomią galicyjską. Trwałą pozostałością tamtego jubileuszu jest mo200
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nografia pt. Zarys dziejów szkolnictwa w Ryczowie. W 175-lecie powstania szkoły
w Ryczowie (1837 – 2012)1. Ukazała ona całokształt dorobku oświaty na tle historii
wsi, parafii i regionu.
Tym niemniej nie wszystkie materiały archiwalne mogły zostać wówczas wykorzystane. Do niektórych z nich dotarto dopiero w ostatnich latach. Owocem tych poszukiwań jest obecne opracowanie na kolejny, „mały” jubileusz 180-lecia ryczowskiej
placówki oświatowej. W szczególności ukazuje ono trudności związane z funkcjonowaniem oświaty w ostatniej dekadzie Polski Ludowej, od wprowadzenia stanu wojennego
po rok 1989, a także ostatnie pięciolecie, zwłaszcza w zakresie działalności gimnazjum
w Ryczowie. (dr hab. Andrzej Nowakowski, prof. UR)
9. Sak J., Błękit i burgund, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2017,
s. 39 [1].
okładka miękka, 21 cm
Jolanta Sak mieszka w Choczni koło Wadowic. Być może nie jest to przypadek, że
jej wiersze przypominają poezję Janiny Brzostowskiej – też urodzonej wadowiczanki,
to samo ludzkie i zwyczajne podejście zarówno do sytuacji opisywanych jak i do czytelnika. Genius loci? (prof. Witold Brostow)
Autorka zadebiutowała w kwietniu 2016 r. tomikiem poezji Gdyby coś kiedyś
wydanym przez warszawską Ludową Spółdzielnię Wydawniczą, a jej talent został
doceniony w ogólnopolskich konkursach poetyckich.
10. Smaki ziemi wadowickiej: zeszyt kulinarny, Urząd Miejski, Wadowice 2017,
35 s., il.
oprawa miękka, 21 cm
Pierwszy wadowicki zeszyt kulinarny, na kartach którego zaprezentowane zostały tradycyjne potrawy ziemi wadowickiej. Wśród regionalnych smaków znalazły się
m.in.: chleb inwałdzki, radoczański jabłecznik, miody z Kleczy Dolnej, mucharskie
pierogi, ogórki kiszone z Kalwarii Zebrzydowskiej oraz wadowickie flaczki i kremówka papieska.
Zeszyt zawiera przepisy na potrawy wraz ze zdjęciami i sposobem ich przyrządzenia. Obok polskiej wersji językowej broszurę wydano także w językach: angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim i hiszpańskim.

1

Por. Publikacje za lata 2010 – 2012, oprac. M. Witkowski, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”,
nr 15, 2012, s. 202.
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11. Szkice z dziejów sportu w Wadowicach i Ziemi Wadowickiej. Na 130-lecie
sportu w Ziemi Wadowickiej (1887 – 2017) i 600-lecie założenia Kalwarii Zebrzydowskiej (1617 – 2017), red. J. Kulpiński, A. Nowakowski, Uniwersytet
Rzeszowski, RS DRUK, Rzeszów 2017, s. 180, fot.
oprawa miękka, 23 cm
Praca stanowi ciekawy przyczynek do dziejów lokalnej kultury fizycznej [- -].
Opracowanie to wzbogaca dzieje polskiej kultury fizycznej zwłaszcza w skali regionalnej [- -]. Autorzy poruszyli wiele różnych aspektów dotyczących kultury fizycznej tego
regionu, począwszy od Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wadowicach [- -].
Wiele zagadnień, takich jak: sport jeździecki [- -] na ziemi wadowickiej, łucznictwo
w Zawadce koło Wadowic, narciarstwo w kalwaryjskim gnieździe TG „Sokół”, działalność KS „Kalwarianka” [- -] wzbogacają wiedzę na temat rozwoju kultury fizycznej
w Polsce, zaś zarządzanie kulturą fizyczną w powiecie wadowickim [- -] wnosi ciekawe
informacje do dziejów organizacji kultury fizycznej [- -]. Wartość pracy podnoszą
ilustracje i aneksy, bardzo skrupulatnie opracowane. (Z recenzji wydawniczej dr. hab.
Ewy Kałamackiej, prof. nadzw. AWF w Krakowie)
12. Wądolny-Tatar K., Twórcy Nadskawia: biografie wsi i rzeki w twórczości
Janiny Barbary Górkiewiczowej, „Literatura Ludowa”, nr 1, 2016, s. 31-40.
13. Witanowice na starej fotografii, tekst i oprac. R. Góralczyk, Urząd Gminy
Tomice, Tomice 2017, s. 200, mapy, fot.
oprawa twarda, 31 cm
Album Witanowice na starej fotografii jest rodzajem nostalgicznej, sentymentalnej podróży w czasie – w historię wsi Witanowice, jej parafii, instytucji i organizacji,
ale i osobistą wędrówką każdego mieszkańca – do lat dzieciństwa, młodości, wieku
średniego... Jest kroniką fotograficzną dokumentującą kulturę materialną wsi, prezentującą miejsca, ludzi i zdarzenia. Jest zbiorem archiwalnych dokumentów i zdjęć,
na których odnaleźć można obrazy przedstawiające znajome, ale jednak odmienne
oblicze wsi; zobaczyć miejsca, których często pozostały już tylko wspomnienia. Ze
starych fotografii spoglądają dawni mieszkańcy, wędrujemy po miejscach, w którch
się urodzili, żyli i pracowali, jesteśmy świadkami rodzinnych, religijnych, społecznych
i historycznych wydarzeń.
Album został wydany z okazji 700-lecia wsi i parafii. Zamieszczone w nim zdjęcia
i dokumenty pochodzą głównie ze zbiorów prywatnych, obecnych i byłych mieszkańców Witanowic [- -]. W części tekstowej albumu wykorzystano informacje i cytaty ze
źródeł historycznych, opisujące upamiętniane zdjęciami osoby, miejsca bądź wydarze202
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nia, ilustrujące rzeczywiste obrazy z dziejów wsi. Przytoczone fragmenty artykułów
i niepublikowanych tekstów oddają atmosferę dawnych Witanowic. (Z Wprowadzenia)
14. Wybrane zagadnienia z dziejów Kalwarii Zebrzydowskiej: na 400-lecie
pierwszej lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej (1617-2017), praca zbiorowa, red.
nauk. Andrzej Nowakowski, Wydawnictwo 3 kolory, Kraków 2017, s. 328,
il., fot.
oprawa miękka, 21 cm
Andrzej Nowakowski wraz z grupą historyków wywodzących się ze środowisk
naukowych z południowej Polski wystąpił z interesującą inicjatywą wydania książki
poświęconej jakże ważnemu dla każdego Polaka miejscu – Kalwarii Zebrzydowskiej.
Już sam tytuł publikacji sugeruje szerokie ujęcie problemu. I rzeczywiście, obok artykułów poświęconych duchowym aspektom odnajdujemy także teksty, w których Autorzy podejmowali tematy o charakterze społecznym i politycznym. [- -] teksty, oprócz
walorów naukowych, mają także wartość popularyzatorską. (Z recenzji wydawniczej
dr. hab. Artura Pasko, prof. nadzw. Uniwersytetu w Białymstoku)
15. Zofia z Drohojewskich Romerowa. Dziennik 1939 – 1948, oprac. na podst.
arch. rodzinnego B. Romer Kukulska, Wydawnictwo Tulipus, Bielsko-Biała
2017, s. 304.
oprawa miękka, 23,5 cm
Autorka Dziennika Zofia Romerowa (1893 – 1949), córka Karola hrabiego
Drohojewskiego herbu Korczak i Stefanii z Grabińskich herbu Pomian, urodziła
się w Tułkowicach (dzisiaj wieś w rejonie mościskim obwodu lwowskiego na Ukrainie). Po I wojnie światowej, podczas której pracowała w szpitalu polowym jako
sanitariuszka, poślubiła Rodryga Tomasza Marię hrabiego Romera (1893 – 1967),
właściciela Inwałdu. Po zamieszkaniu w inwałdzkim pałacu Zofia zaangażowała się
w działalność społeczną na rzecz miejscowej ludności. Po II wojnie światowej, w wyniku reformy wywłaszczeniowej, musiała opuścić Inwałd i wraz z mężem osiadła
w Bielsku-Białej, gdzie zmarła i jest pochowana.
Dziennik, opracowany na podstawie rodzinnych archiwów przez wnuczkę autorki – Barbarę Romer Kukulską, jest wyjątkowym źródłem historycznym dla dziejów
Inwałdu i ziemi andrychowskiej. Zapis zdarzeń w jakich uczestniczyła i jakie obserwowała Zofia z Drohojewskich Romerowa obejmuje okres między sierpniem 1939 r.
a marcem 1948 r. W tym czasie autorka często zmieniała miejsce pobytu, opisywała
okrucieństwa wojny, ale także powojenne zmiany polityczne i społeczne.
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16. 150 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach 1867 – 2017, red. G. Wojdyńska, J. Kubera, M. Jakima, K. Jaworska, Z. Kłobuch, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon i OSP Wadowice, Wadowice 2017, s. 108, zdj.
oprawa twarda, 31 cm
We wrześniu 2017 roku przypada jubileusz 150-lecia istnienia i działalności
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach. Jednostce tej poświęcono monografię
opracowaną przez byłego Sekretarza, śp. mgr inż. Lucjana Kmitę. Rozprawa została
przygotowana z okazji 125-lecia OSP Wadowice, dotychczas dostępna tylko w siedzibie
jednostki [- -].
W związku z tym doniosłym jubileuszem postanowiono opublikować historię jednej z najstarszych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na Podbeskidziu. Materiał
w niniejszej publikacji, w znacznej mierze opiera się na wspomnianej monografii. Część
najstarszą, obejmującą 125 lat OSP Wadowice, odtworzono w oparciu o dowody rzeczowe i przekazy ustne czynnych strażaków, emerytów, działaczy oraz sympatyków.
Przy ich pomocy oraz na podstawie piśmiennictwa odtworzono historię jednostki do
1992 roku [- -]. Ostatnie 25-lecie działania jednostki dokumentują materiały zgromadzone w archiwum OSP, archiwum państwowym w Bielsku-Białej oraz kronikach
oddziału. (Ze Wstępu)
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Noty o autorach
Ewa Bartos – adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego
Uniwersytetu Śląskiego (w Zakładzie Literatury Współczesnej). Zajmuje się między innymi
związkami literatury i psychologii, problematyką uwodzenia w literaturze, współczesnym
romansem polskim, powieścią popularną, a także twórczością pisarzy emigracyjnych i poetów
śląskich XX w. Opublikowała cztery książki: Skiroławki. O powieści erotycznej Zbigniewa Nienackiego (2013), Motory. Szkice o/przy Zegadłowiczu (2013), E/P. Szkice o literaturze „elitarnej”
i „popularnej” (2014), Figury braku. O prozie Stanisława Dygata (2016).
Paweł Glugla – doktorant historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor 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”, „De re militari”, a także na portalach internetowych: „Ordynariatu Polowego WP”, „Moje miasto Tarnów”, „Słowo Polskie – polonijny portal m. Winnicy,
Podola i Żytomierszczyzny”, „Poznańskie Historie”, i innych. Współredaktor książek: Dzieje
Diecezji Tarnowskiej (tom V i VI), Klasztory w życiu Jasła na przestrzeni jego dziejów; Wybrane zagadnienia z dziejów Kalwarii Zebrzydowskiej. Od 1998 r. stały współpracownik
wydawnictwa „Ambrozja”. 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.
Jan Izydor Korzeniowski – wadowiczanin, uczeń tutejszego gimnazjum i Liceum Przemysłu Kamieniarskiego w Świdnicy; student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od
lat 50. związany z Wrocławiem, długoletni instruktor górniczy, specjalista w zakresie techniki
robót strzelniczych (strzelanie komorowe, tworzenie długich otworów). Członek rządowego
zespołu upoważnionego do przeprowadzania masowego strzelania systemem komorowym.
Koordynator licznych robót strzałowych, m.in. nadzorował wyburzanie przedwojennych filarów wrocławskiego mostu nad Odrą. Dyrektor techniczny a następnie naczelny Biura Projektowo-Badawczego Kamieniołomów Drogowych (Biproskal), wiceprezes Zarządu Oddziału
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa we Wrocławiu, członek Głównej Komisji Górnictwa Odkrywkowego SITG w Katowicach, członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
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ZG SITG Katowice oraz członek Rady Wojewódzkiej NOT we Wrocławiu. Autor artykułów
i książek o tematyce związanej z górnictwem, odwiertami i strzelaniami. Inicjator i redaktor
czasopism tecznicznych „Kopaliny Pospolite”, a następnie „Kopaliny Podstawowe i Pospolite
Górnictwa Skalnego”.
Napisał kilka powieści i opowiadań wspomnieniowych, w większości związanych z rodzinnymi Wadowicami: Szkoła (1996), Wincenty Stanisław Bałys, artysta rzeźbiarz i malarz
(1998), Anegdoty i ciekawostki z życia Jana Pawła II (1998), Powrót w cień miasta (2001),
Uśmiech Wadowic (2005), Chłopcy z zielony stawów (2014). Mieszka we Wrocławiu.
Joanna Kulczyńska-Kruk – absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia polska, specjalność komparatystyka) oraz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą głównie poezji międzywojennej
z uwzględnieniem kontekstu historycznokulturowego, relacji literatury z innymi dziedzinami
sztuki oraz zagadnień z zakresu poetyki dzieła literackiego. Przygotowuje rozprawę doktorską
pt. „Paradokumentalizm w polskiej poezji dwudziestolecia międzywojennego” pod kierunkiem dr. hab. Włodzimierza Próchnickiego. Autorka licznych artykułów publikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach. Zawodowo związana z wydawnictwem Instytutu Archeologii
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, redaktor techniczny w Ośrodku Archeologii Gór i Wyżyn
IAE PAN w Krakowie. Współpracowała z wieloma wydawnictwami naukowymi, m.in. Polskiej
Akademii Umiejętności i Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Zajmuje
się redakcją tekstu, składem komputerowym publikacji i nadzorem procesu wydawniczego.
W pracy zawodowej łączy zainteresowania sztuką słowa i obrazu, projektując okładki, plakaty
oraz układy typograficzne książek.
Krzysztof Matyjasik – absolwent historii (o specjalizacji nauczycielskiej) oraz filologii
germańskiej (o specjalizacji nauczycielskiej i tłumaczeniowej) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autor artykułów naukowych z zakresu historii i językoznawstwa, w których stara się łączyć wiedzę z tych dwóch dziedzin. Zainteresowania naukowe: historia
regionalna, polsko-niemieckie stosunki kulturowe i językowe, lingwistyka tekstu i dyskursu,
tłumaczenia.
Dominika Mróz-Krysta – doktor nauk prawnych, radca prawny, prowadzi kancelarię
prawną w Krakowie, autorka szeregu publikacji z dziedziny prawa cywilnego.
Dorota Pałosz – historyk, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Przewodnik w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
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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.
Joanna Pytlowska – Bajak – etnolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach, współorganizator wystawy „Wadowice – miasto,
w któym wszystko się zaczęło”.
Michał Siwiec – Cielebon – dziennikarz, historyk-regionalista, badacz dziejów wadowickiego 12 Pułku Piechoty i udziału wadowiczan w działalności niepodległościowej, właściciel
Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej.
Ihor Sribnyak – profesor doktor habilitowany, doktor filozofii Wolnego Uniwersytetu
Ukraińskiego w Monachium, kierownik katedry Historii Ogólnej Wydziału Filozoficzno-Historycznego Kijowskiego Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki. Członek Rad Naukowych
dwóch polskich czasopism akademickich – „Spheres of Culture” (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) і „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej” (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Redaktor naczelny multidyscyplinarnego czasopisma
naukowiego „Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі europejskіej – przeszłość
і teraźnіejszość” (wydawany wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu). Autor
ponad 150 prac naukowych, w tym 4 monografii. Laureat Nagrody im. Iwana Wyhowskiego
(2017 r.).
Łukasz Tomasz Sroka – doktor habilitowany profesor UP, historyk, infobroker, dyrektor
Instytutu Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie. Rozprawę doktorską pt. „Żydzi
w życiu publicznym Krakowa w latach 1850 – 1918”, której promotorem był prof. dr hab.
Kazimierz Karolczak, obronił w 2006 r., habilitację, na podstawie rozprawy pt. „Rada Miejska
we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870 – 1914. Studium o elicie władzy”, otrzymał w 2013 r. Kierownik licznych grantów i prac badawczych, m.in. grantów Narodowego
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Centrum Kultury, stypendysta Fundacji Lanckorońskich (2006 r.), członek Komisji Historii
i Kultury Żydów PAU, PTH, Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich
oraz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Jego zainteresowania naukowe
koncentrują się wokół historii i kultury Żydów w XIX i XX w., historii Izraela, dziejów Krakowa i Lwowa, problemów narodowościowych i wyznaniowych na przełomie XIX i XX w. oraz
historii wolnomularstwa. Zajmuje się także badaniem rozwoju miast oraz historii komunikacji
społecznej.
Karol Witkowski – geograf, asystent w Zakładzie Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, członek Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, przewodnik beskidzki. Zajmuje się problemami geomorfologii fluwialnej, antropopresją w dolinach karpackich i turystyką kulturową. W badaniach do rozprawy
doktorskiej podejmuje problem kształtowania rzeźby w dolinie Skawy.
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.
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