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W S T Ę P

Szanowni Państwo,
W poprzednim numerze, artykuł zapraszający do lektury ubiegłorocznego wyda-

nia rozpoczęliśmy informacją, że za nami mały jubileusz. Było to wydanie 20 numeru 
„Wadovian”.

Ten numer także możemy rozpocząć tymi słowami, gdyż właśnie w 2018 r. świę-
tujemy 20-lecie czasopisma. Równo dwie dekady temu wydaliśmy pierwszy numer 
„Wadovian”. W 1998 r. czasopismo miało 68 stron i we „wstępniaku” pisaliśmy, że w za-
mierzeniach jest by stało się periodycznym wydawnictwem zawierającym problematykę 
historyczną i kulturalną dotyczącą Wadowic i najbliższej okolicy. Wiele się przez te 
dwadzieścia lat zmieniło, ale główny zamysł jest realizowany przez cały ten czas.

Rok jubileuszu pisma to jednak przede wszystkim 100-lecie odzyskania przez Pol-
skę niepodległości i właśnie tej rocznicy niemal w całości poświęcony jest numer, który 
trzymają Państwo w ręku. Tematyka artykułów i rozpraw nawiązuje nie tylko do faktów 
jakie rozgrywały się na ziemi wadowickiej w latach Wielkiej Wojny i w przełomowym 
roku 1918. Autorzy tekstów przybliżyli także postacie wadowiczan i osób z miastem 
na różny sposób związanych (m.in. poprzez naukę w wadowickim gimnazjum), które 
bezpośrednio – z bronią w ręku – uczestniczyły w tych wydarzeniach. Chcąc by o latach 
przełomu i walki o niepodległy byt państwowy, także po 1918 r., opowiadali uczestnicy 
tamtych wydarzeń rozbudowaliśmy dział „Źródła”, w którym publikujemy fragmen-
ty szkolnych kronik z lat 1914-1918 oraz relacje żołnierzy biorących udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej 1939 r. Ta ostatnia relacja stanowi rodzaj 
zapowiedzi tematyki jaka będzie podejmowana w 2019 r. w związku z 80. rocznicą 
wybuchu II wojny światowej.

Mimo, że gdy przekazujemy ten numer do druku rok jubileuszowy jeszcze się nie 
skończył, to ze względu na tą ważną w historii rocznicę zamieszczamy już w tym nu-
merze szczegółowe kalendarium świętowania w Wadowicach 100-lecia niepodległości. 

Bardzo dziękujemy wszystkim Autorom zamieszczonych tekstów, recenzentom 
oraz wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie tego numeru. 

Zapraszamy do lektury, a historyków do przygotowania nowych rozpraw do kolej-
nego 22 numeru, który ukaże się tradycyjnie w ostatnich dniach 2019 r. 

Marcin witkowski piotr wyrobiec 
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Daria Rusin, Andrzej Fryś

Andrychów w czasach  
Wielkiej Wojny. 
stulecie odzyskania 
niepodległości 1918–2018

1. Wstęp 

Wojnę z lat 1914-1918 nazywano „Wielką Wojną” aż do czasu, gdy ludzkość zro-
zumiała, że wojna z lat 1939-1945 nie ustępuje poprzedniej ani w okrucieństwie, ani 
w zasięgu i że wojny światowe trzeba numerować. Podczas pierwszej wojny światowej 
zginęło ok. 8,7 mln żołnierzy, a ogólne straty w ludziach szacuje się na 12 mln osób.

W omawianych latach Andrychów jako część prowincji Galicja z Lodomerią 
wchodził w skład Austro-Węgier. Gdy po wybuchu I wojny światowej walczące prze-
ciw Austriakom wojska rosyjskie parły na zachód, nie przekroczyły wschodnich 

Mimo niedogodności wojny, nie brakowało swoistego poczucia humoru. 
Podpis na pocztówce: Kasyno oficerskie (zbiory rodziny Frysiów).
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umocnień twierdzy Kraków, lecz zatrzymane zostały 6 grudnia 1914 r. na zboczach 
wzgórza Kaim w Bieżanowie około 12 km do krakowskiego Rynku1. Później kontr-
ofensywa połączonych wojsk austriackich i pruskich po wygranej bitwie tarnowsko-
-gorlickiej odsunęła front daleko na wschód. Andrychów nie był zatem miejscem 
działań wojennych, co nie znaczy, że skutków wojny nie odczuł. Wielu mieszkańców 
miasta walczyło na froncie, zarówno służąc przymusowo w wojsku austro-węgier-
skim, jak i ochotniczo w Legionach. Ponadto lata wojny przyniosły negatywne skutki 
ekonomiczne, a przede wszystkim braki w zaopatrzeniu w żywność.

2. echa Wielkiej Wojny w protokołach posiedzeń 
andrychowskiej Rady Miejskiej

Wydarzenia na froncie, a także wpływ, jaki tocząca się w oddali Wielka Wojna 
wywierała na życie codzienne, znajdowały swe odbicie w obradach andrychowskiej 
Rady Miejskiej (a właściwie Rady Gminnej Miasta Andrychowa – bo taka była jej 
oficjalna nazwa).

Zacząć należy od spraw ściśle powiązanych z wojną. Już jesienią 1914 r. do służby 
w c.k. armii powołano radnego Tomasza Jurę, więc jego miejsce miał tymczasowo 
zająć Franciszek Pikoń2. Życie skorygowało plany radnych, tymczasowość utrwaliła 
się, bo Tomasz Jura zmarł 8 kwietnia 1916 r. w szpitalu wojskowym w Cieszynie3.

Na sesjach dnia 4 września 1914 r. i 5 czerwca 1915 r. Rada pod przewodnictwem 
Stefana hr. Bobrowskiego zajęła się darowiznami na polski skarb wojenny i na drugą 
pożyczkę wojenną4. W pierwszym przypadku darowano 2000 koron, w drugim – 
subskrybowano 6000 koron.

1  A. Chwalba, wielka wojna polaków 1914-1918, Warszawa 2018, s. 38.
2  Franciszek Pikoń – stolarz, przełożony stowarzyszenia (cechu) stolarzy, stelmachów, kowali i ślusarzy (1914-

1917). W latach 1911-1920 naczelnik OSP. Zob. A. Fryś, T. Putek, M. Pytel-Skrzypiec, D. Rusin, kto był kim 
w andrychowie?, Andrychów 2017, s. 110.

3  Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej (dalej: APB-B), Akta miasta Andrychowa (dalej: 
MA), 13/493/6, Księga protokołów posiedzeń Rady miejskiej w Andrychowie od 22. 11. 1901 do 31. 12. 1926, 
posiedzenie z dnia 25. 11. 1914, s. 832; posiedzenie z dnia 10. 06. 1916, s. 858; Archiwum Narodowe w Kra-
kowie (dalej: ANK), Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu Nr V w Krakowie 
[1914] 1918-1923 (dalej: GW), 29/275/56, Wykazy poległych i karty ewidencyjne poległych i zmarłych żołnierzy 
i jeńców, oraz plany cmentarzy wojennych w powiatach: Wadowice, Wieliczka, Żywiec, s. 694-695; plut. Tomasz 
Jura (1872-8. 04. 1916) – ur. w Sułkowicach, podczas I wojny światowej służył w 31 pp Obrony Krajowej. Zmarł 
w Szpitalu Rezerwowym w Cieszynie, pochowany został na cmentarzu wojennym nr 484 w Andrychowie.

4  APB-B, MA, op. cit., posiedzenie z dnia 4. 09. 1914, s. 828; posiedzenie z dnia 5. 06. 1915, s. 843; A. Fryś, 
T. Putek, M. Pytel-Skrzypiec, D. Rusin, op. cit., s. 17-18; Stefan hr. Bobrowski (1873-1932) – właściciel dóbr 
w Andrychowie. Był burmistrzem miasta w latach 1905-1920 i 1927-1932. W 1910 r. pełnił funkcję prezesa  
Rady Powiatowej w Wadowicach (marszałka powiatu), w 1912 r. został mianowany Honorowym Obywatelem 
Miasta Andrychowa.
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Najpoważniejszym problemem, z jakim musieli się zmierzyć andrychow-
scy radni, były braki w zaopatrzeniu obywateli w żywność i opał. Na sesji w dniu  
9 października 1915 r. radni upoważnili zwierzchność gminną do przekazywania na 
cotygodniowe targi artykułów spożywczych zajętych u wytwórców zgodnie z § 4 rozp. 
ces. z dnia 7/8 1915 dz. u. p. Nr 2285. Na tej samej sesji postanowiono wprowadzić 
kartki mączne. Z kolei na sesji 26 maja 1917 r. głównym tematem były trudności 
w zaopatrzeniu w węgiel (podnoszono, że węgiel zapłacono w centrali handlowej 
w lutym, a dotąd jeszcze go nie ma), ale dyskutowano także o kłopotach z dostawą 
żywności, przede wszystkim mięsa6. Kłopoty aprowizacyjne nie ustawały, więc do 
pracy nad ich redukcją w dniu 19 października 1917 r. powołano gminną radę go-
spodarczą, której członkami zostali7:

 · Franciszek Bylica8

 · Antoni Chruścielewicz
 · Antoni Chlebowski9

 · Maria Korczyńska
 · Ferdynand Pachel10

 · Franciszek Pikoń.

Czasy wojenne powodowały, że Rada Miejska wielokrotnie zajmowała się te-
matyką polityczną bądź to w kontekście podległości Galicji monarchii habsburskiej, 
bądź też wypatrywania możliwości odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jeszcze przed formalnym wybuchem wojny 2 lipca 1914 r. radni podjęli uchwałę 
o następującej treści: upoważnia się pana Burmistrza do wyrażenia we właściwym 
miejscu najgłębszego żalu i współczucia z powodu zamordowania Następcy tronu Jego 
Cesarskiej i królewskiej wysokości arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i Jego Dostojnej 
Małżonki księżnej Hohenberg oraz wiernopoddańczych uczuć dla Najjaśniejszego 
pana Franciszka Józefa i11.

5  APB-B, MA, op. cit., posiedzenie z dnia 9. 10. 1915, s. 839.
6  Ibidem, posiedzenie z dnia 26. 05. 1917, s. 880.
7  Ibidem, posiedzenia z dnia 19. 10. 1917, s. 886.
8  Franciszek Bylica (1863-1932) – piekarz, w latach 1919-1930 przełożony stowarzyszenia (cechu) piekarskiego. 

W 1903 r. założył piekarnię, która przetrwała do początków XXI w. Zob. A. Fryś, T. Putek, M. Pytel-Skrzypiec, 
D. Rusin, op. cit., s. 21.

9 Antoni Chlebowski (1873-1941) – w latach 1899-1939 naczelnik andrychowskiej poczty (pocztmistrz). Był także 
kasjerem gminnym, a ponadto zapalonym działaczem społecznym, m.in. prezesem andrychowskiej „Czytelni”. 
ibidem, s. 23.

10  Ferdynand Pachel (1867-1936) – nauczyciel, dyrektor szkoły, patriota, zapalony działacz społeczny, członek 
zarządu „Czytelni”. ibidem, s. 102-103.

11 APB-B, MA, op. cit., posiedzenie z dnia 2. 07. 1914, s. 825-826.
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Niedługo po zwycięskiej dla państw centralnych bitwie tarnowsko-gorlickiej 
Rada na sesji dnia 9 maja 1914 r. uchwaliła, aby burmistrz za pośrednictwem staro-
sty wadowickiego pogratulował Najjaśniejszemu panu i Jego Ces. i król. wysokości 
marszałkowi polnemu arcyksięciu Fryderykowi z okazji odniesionego zwycięstwa12.

Z wielkim entuzjazmem przyjęli radni na czele z burmistrzem podpisanie przez 
generalnych gubernatorów Prus i Austrii Aktu 5 listopada. Na sesji 8 listopada  
1916 r. po okolicznościowym przemówieniu burmistrza, którego radni wysłucha-
li stojąc, uchwalono, że w najbliższą niedzielę 12 listopada odbędzie się uroczysty 
pochód z udziałem Rady, młodzieży szkolnej, cechów i korporacji13. Pochód za-
kończył się w kościele, gdzie odprawiono uroczystą mszę dziękczynną. Niestety, 
andrychowska Rada Miejska znacznie przeceniła znaczenie Aktu z 5 listopada, który, 
jak się okazało w praktyce, nie przyniósł Polsce żadnych wymiernych korzyści, poza 
powołaniem w październiku 1917 r. w Warszawie Rady Regencyjnej. Dziś uważa 
się, że zaborcy ustanowili ten akt w celu łatwiejszego pozyskania rekruta z terenów 
Królestwa Kongresowego, które wówczas było okupowane przez Niemcy i Austro-
-Węgry. Jeden z sygnatariuszy aktu, pruski generalny gubernator Hans von Beseler 
powiedział do polskich elit: my ogłosiliśmy niepodległość polski nie dla waszego dobra, 
ale dla interesu niemieckiego. potrzebujemy zamknięcia od strony Rosji14.

Z wiernopoddańczym żalem przyjęli radni śmierć cesarza Franciszka Józefa I. 
Na sesji nadzwyczajnej w dniu 25 listopada 1916 r. stojąc, wysłuchano przemówienia 
burmistrza, który tak skomentował to wydarzenie: wieść ta spadła na nas wielkim 
ciosem. Nie ma serca, któreby nie wyrażało wzruszenia i boleści. wiemy i odczuwamy, 
czem ten Sędziwy władca był dla monarchii – czem był dla poddanych Mu ludów15. 
Podjęto wówczas uchwałę:

Rada Miejska
zwołana na dziś z powodu zgonu ś.p. Najjaśniejszego Cesarza i króla Franciszka 

Józefa i na posiedzeniu nadzwyczajnym uchwala wyrazić przez swą Delegacyę w oso-
bach p. Burmistrza i jednego przez niego przybrać się mającego członka Rady miejskiej 
na ręce Jw. pana Starosty swój najgłębszy żal i współczucie a zarazem złożyć hołd Jego 
Cesarskiej i królewskiej Mości Cesarzowi karolowi i.

wniosek ten przyjęto stojąc z 3ch krotnym okrzykiem: Cesarz i król karol i niech 
żyje!16.

12  Ibidem, posiedzenie z dnia 9. 05. 1915, s. 841.
13 Ibidem, posiedzenie z dnia 8. 11. 1916, s. 863-864.
14 A. Chwalba, op. cit., s. 282.
15 APB-B, MA, op. cit., posiedzenie z dnia 25. 11. 1916, s. 864-866.
16 Ibidem.
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Na sesji, która odbyła się 14 marca 1917 r., radni oprotestowali inicjatywę Rady 
Miasta Bielska, która domagała się przyłączenia do Śląska austriackiego ziem two-
rzących dawne Księstwa Oświęcimskie i Zatorskie, a w Galicji wchodzące w skład 
powiatów bialskiego, oświęcimskiego i zatorskiego17. Protest andrychowskich rad-
nych wynikał z obawy, że w rezultacie takich starań Andrychów może znaleźć się 
w zaborze pruskim. Uchwała bielskiej Rady Miejskiej nawiązywała do pewnych 
niebezpiecznych teorii głoszących, że skoro Księstwa Oświęcimskie i Zatorskie były 
niegdyś lennem Korony Czeskiej, zaś król Czech był pierwszym elektorem w Rzeszy 
Niemieckiej, to księstwa te należeć powinny do Prus. Jak już wspomniano, Stefan 
Bobrowski sprawował w 1917 r. jednocześnie funkcję burmistrza Andrychowa oraz 
marszałka powiatu wadowickiego i pełniąc tę drugą godność, został wybrany pre-
zesem komitetu, którego celem było przeciwstawienie się omówionym wyżej, pro-
klamowanym w Bielsku tendencjom18.

3. Wydarzenia w Andrychowie podczas wojny

Braki aprowizacyjne i drożyzna to nie jedyne problemy, z jakimi borykali się 
andrychowianie podczas I wojny światowej. Władze nie tylko wprowadziły kartki 
na poszczególne produkty, ale również zarządziły rekwizycję koni, bydła, trzody, 
przedmiotów z metali kolorowych czy dzwonów (zabrano 2 dzwony z kościoła w An-
drychowie, a także 1 z Roczyn i 3 z Inwałdu)19. W czerwcu 1916 r. Andrychów przyjął 
uchodźców z terenów wschodniej Galicji20.

Na terenie miasta od września 1914 r. do sierpnia 1915 r. funkcjonował szpital 
dla zakaźnie chorych, który zlokalizowany był w szkole (zajmował pomieszczenia 
w obecnym budynku Urzędu Miasta). W placówce przebywali żołnierze c.k. armii 
(Czesi, Austriacy, Bośniacy, Ukraińcy, Słowacy), zmagający się głównie z tyfusem, 
gruźlicą i zapaleniem płuc. Na potrzeby szpitala utworzono cmentarz wojenny (część 
Cmentarza Komunalnego przy ul. Beskidzkiej)21. Drugi szpital wojskowy, znacznie 

17 Ibidem, posiedzenie z dnia 14. 03. 1917, s. 876.
18 F. Koneczny, oświęcimskie niemieckie czy też Cieszyńskie polskie, Kraków 1917, s. IV, 19.
19 T. Putek, M. Pytel-Skrzypiec, D. Rusin, A. Fryś, Drogi mieszkańców ziemi andrychowskiej do niepodległości, 

Andrychów 2018, s. 39; Archiwum Parafii Narodzenia NMP w Inwałdzie (dalej: API), Liber memorabilium 
parochiae. Inwałd 1753, s. 125-127; Izba Regionalna Ziemi Andrychowskiej (dalej: IR), Kronika szkoły IV-ro 
klasowej w Roczynach (dalej: Kronika szkoły w Roczynach), kopia rękopisu, s. 54.

20 Archiwum SP nr 2 w Andrychowie, Kronika Szkoły Żeńskiej w Andrychowie (dalej: ASP2, Kronika Szkoły 
Żeńskiej), kopia rękopisu, s. 14-31.

21 ANK, GW, 29/275/56, Wykazy poległych i karty ewidencyjne…, op. cit., s. 689-695; 29/275/67, Karty ewidencyjne 
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mniejszy, znajdował się w szkole w Inwałdzie (na lokalnym cmentarzu parafialnym 
pochowani zostali dwaj żołnierze, którzy przebywali tam na leczeniu)22.

Przez okres istnienia szpitali wojskowych szkoły w Andrychowie i Inwałdzie 
nie funkcjonowały, ale nawet po wznowieniu nauczania frekwencja wśród uczniów 
wcale nie była duża. Problemem były przede wszystkim brak żywności, opału, ubrań, 
szerzące się choroby, a także brak rąk do pracy, która w takim przypadku często 
spadała na dzieci. Mimo to szkoły tak w Andrychowie, jak i w okolicznych miejsco-
wościach organizowały szereg działań, które miały na celu krzewienie patriotyzmu: 
zbiórki pieniędzy na rzecz Ochronki i sieroty wojenne (Andrychów) czy Legionów 
Polskich (w Targanicach i w Inwałdzie), nabożeństwo żałobne w intencji Henryka 
Sienkiewicza, uroczystości z okazji 100-lecia śmierci Tadeusza Kościuszki23. W lu-
tym 1918 r. w andrychowskiej szkole zorganizowano poranek patriotyczny mający 
na celu wyrażenie solidarności z mieszkańcami Chełmszczyzny i protest przeciwko 
traktatowi brzeskiemu24.

W styczniu 1915 r. dowodzona przez Józefa Piłsudskiego I Brygada Legionów 
Polskich wymagała odpoczynku po ciężkich zmaganiach pod Laskami, Krzywo-
płotami i Łowczówkiem25. Na miejsce odpoczynku wybrano Kęty i okoliczne miej-
scowości. Wojska I Brygady z miejsca postoju w Lipnicy Murowanej i Rajbrocie 
(w okolicy Wiśnicza) przemaszerowały przez Gdów, Myślenice, Izdebnik, Wadowice 
i Andrychów do Kęt. W swych niepublikowanych wspomnieniach Ferdynand Pa-
chel odnotował, że podczas przemarszu sztab I Brygady zatrzymał się 24 stycznia 
na krótki popas w pałacu Bobrowskich w Andrychowie26. Według Andrzeja Małysy 
komendant Józef Piłsudski nawet nocował u Bobrowskich27. Przemarsz legionistów 
i ich ponad miesięczny pobyt w niedalekich Kętach doprowadziły do znacznego 
wzmożenia uczuć patriotycznych wśród andrychowian. Józef Herzog, który mieszkał 

zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: od Andrychów do Bielitz (Bielsko), s. 1-19; Archiwum Parafii św. 
Macieja w Andrychowie (dalej: APA), Liber mortuorum Andrychów (miasto) 1816-1919, s. 469-494.

22 ANK, GW, 29/275/56, Wykazy poległych i karty ewidencyjne…, op. cit., s. 727-729; 29/275/73, Karty ewidencyjne 
zmarłych żołnierzy w układzie alfabetycznym: Gwizdówka-Krajowice, s. 987-989; APB-B, C.k. Sąd Powiatowy 
w Andrychowie, 13/566/45, Materiały spadkowe po Józefie Longauerze, s. 1-2; API, Liber mortuorum Inwałd 
ab anno 1839-1959, s. 377, 383.

23  ASP2, Kronika Szkoły Żeńskiej, s. 25; IR, Kronika szkoły w Targanicach, kopia rękopisu, s. 33-34; M. Biel-Pa-
jąkowa, Rocznica Golgoty wschodu, „Nowiny Andrychowskie”, 2000, nr 4, s. 28.

24  ASP2, Kronika Szkoły Żeńskiej, s. 25.
25 M. Cisek, w kącie czy na froncie? kęty wokół legendy legionowej, Kęty 2013; wg autora w 1914 r. zginęło 377 

legionistów, a 1718 zostało rannych.
26   Zob. także: M. Biel-Pająkowa, Na stos rzucili swój życia los…, „Kalejdoskop Powiatowy”, 2005, nr 1 (9), s. 19-20; 

F. Kudas, Z dziejów OSP w Andrychowie, mps, s. 24.
27  A. Małysa, Legiony na ziemi andrychowskiej w 1915 r., odczyt wygłoszony w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Andrychowie dnia 9. 04. 2018.
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w położonym koło Andrychowa Zagórniku, pisał o tych wydarzeniach: Legioniści 
stanęli na odpoczynek w kętach i w okolicznych wsiach: wilamowicach, Czańcu, Nowej 
wsi, Bielanach, łękach, osieku i innych. piłsudski zamieszkał w samych kętach na 
rynku w domu, w którym mieściła się apteka. Było to blisko od andrychowa. zaledwie 
9 km. i nie dziwcie się dzisiaj ówczesnym uczuciom młodzieży. Chodziliśmy pieszo, lub 
jeździliśmy koleją jak pielgrzymi do kęt na rynek, aby zobaczyć piłsudskiego, który 
słuchając melodii orkiestry wojskowej otwierał okno kwatery na pierwszym piętrze, sta-
wał w nim i spoglądał na wiwatującą młodzież i swych żołnierzy28. Gdy do podanych 
przez Herzoga 9 km z Andrychowa do Kęt dodać 5 km z Zagórnika do Andrychowa, 
to trzeba przyznać, że piesze pielgrzymki 14-letniego wówczas autora wspomnień 
były dosyć długie29.

Krzewieniem patriotyzmu wśród andrychowian zajmowały się rów-
nież istniejąca od 1882 r. Czytelnia Polska oraz założone w 1903 r. Towarzy-
stwo Gimnastyczne „Sokół”, którego prezesem był dr Jan Malec. Komendantem  
tzw. Sokolej Drużyny Polowej (SDP) był nauczyciel szkoły ludowej męskiej i uzupeł-

28   J. Herzog, krzyż niepodległości. wspomnienia ze służby w Legionach, Kraków 2001, s. 50-51.
29 ibidem, s. 54.

Uroczyste pożegnanie andrychowskich legionistów. Zdjęcie zostało wykonane przed domem józefa 
Młodzika, obecny adres: ul. krakowska 76 (własność ewy Ligus).
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niającej szkoły przemysłowej Ferdynand Kłapa30. Władysław Hajewski w swej książce 
tak pisze o andrychowskiej SDP31: zapamiętano, że między innymi należeli do niej: 
Michał kowalczyk, Józef krupnik, Franciszek Bizoń, antoni kołaczek, Jan Gwoździe-
wicz, Józef pabiś, walenty tomiak. wszyscy wymienieni wyruszyli z S.D.p. do Legionów.

Jako rzecz charakterystyczną podnieść tu trzeba, że przed wyruszeniem zapewnił 
Fryderyk Czeczowiczka właściciel fabryki wyrobów tkackich w andrychowie robotników 
fabrycznych należących do S.D.p., że i po powrocie przyjęci zostaną do pracy, co z uwagi 
na rodziny było ich jedynym skrupułem, a przyrzeczenie to zostało istotnie dotrzymane. 

Drużynę wyekwipowano kosztem 1062,34 koron, na którą to kwotę złożył się Sokół 
i mieszkańcy andrychowa oraz okolicy, bieliznę z dużych zwojów darowanych przez 
fabrykę Czeczowiczków szyły miejscowe panie: adela Enochowa32, Maria zimnalowa, 
wanda zimnalówna33, Sowińska Ludwika34, kreczmerówna, zagórska, Cholewkowa 
i inne, wreszcie dalszą pracą zajmowała się gorąco Hr. Róża Bobrowska35.

Wyżej opisane działania braci Czeczowiczków nie zamykają ich pozytywnej 
aktywności podczas Wielkiej Wojny. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca  
1918 r. rozpatrywano pismo Pierwszej Galicyjskiej Tkalni Mechanicznej dla Wyro-
bów Bawełnianych Braci Czeczowiczka w Andrychowie z dnia 5 stycznia 1918 r., 
w którym właściciele donoszą, że mimo iż Galicyjski Wydział Krajowy zwolnił ich 
z podatków, począwszy od r. 1918 aż do końca wolnego od autonomicznych podatków 
czasokresu mają zamiar płacić gminie miasta andrychowa na podatki gminne dobro-
wolny dar roczny w kwocie 2000 koron bez żadnych zastrzeżeń – z tą jedynie nadzieją, 
że gmina miasta andrychowa uzna to ich postępowanie i gdy oni cokolwiek od gminy 
miasta andrychowa zapotrzebują – taż gmina okaże im nadal również swoją gotowość 
tak, że dotychczasowy przyjazny stosunek i wzajemna przychylność zachowaną zosta-

30  Dzieje i rozwój Szkoły podstawowej nr 1 im. t. kościuszki w andrychowie 1791-2001, red. J. Stawarz, Andrychów 
2001, s. 36, 39; Sprawozdanie kierownictwa uzupełniającej Szkoły przemysł. w andrychowie za rok szkolny 
1912/1913, Wadowice 1913, s. 4.

31  W. Hajewski, zarys historii pracy niepodległościowej powiatu wadowickiego, Wadowice 1937, s. 46.
32  Adela Enochowa (1860-1942) – wnuczka prezesa andrychowskiego kahału Maurycego Ungera, literatka 

i działaczka społeczna. Zginęła zamordowana przez hitlerowców w Auschwitz-Birkenau. A. Fryś, T. Putek,  
M. Pytel-Skrzypiec, D. Rusin, kto był kim…, op. cit., s. 36.

33  Maria Zimnalowa i Wanda Zimnalówna to najprawdopodobniej żona i córka Franciszka Zimnala, kierownika 
szkoły ludowej męskiej oraz kierownika i organizatora uzupełniającej szkoły przemysłowej. Zob. ibidem, s. 166.

34  Ludwika Sowińska to zapewne córka Józefa Sowińskiego (1854-1918), zamożnego andrychowskiego kupca i rad-
nego. Siostrą Ludwiki była Maria, żona adwokata Stanisława Cholewki, która także brała udział w wyposażeniu 
legionistów (Cholewkowa). ibidem, s. 24, 136-137.

35  Róża z Męcińskich hr. Bobrowska (1880-1952) – znana działaczka społeczna i filantropka, m.in. członkini-założy-
cielka oraz wiceprezes Ochronki, przewodnicząca Koła Ligi Kobiet NKN w 1917 r., a także Towarzystwa Pań 
św. Wincentego a Paulo. Żona burmistrza Stefana hr. Bobrowskiego. ibidem, s. 15.
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nie36. Dziś taki list nazwalibyśmy zapewne aktem korupcji, ale w tamtych ciężkich 
czasach dar ten radni przyjęli z radością.

Przejawem patriotyzmu andrychowian w latach Wielkiej Wojny było także ufun-
dowanie Tarczy Legionowej. Kolumny i tarcze Legionów powstawały, jak wiadomo, 
z inicjatywy Naczelnego Komitetu Narodowego, którego agendzie powiatowej prze-
wodniczył Stefan Bobrowski37. W skład Powiatowego Komitetu Narodowego weszli 
wadowiccy notable z burmistrzem dr. Franciszkiem Opydo. Z Andrychowa i okolicy 
mężami zaufania NKN zostali:

 · z Andrychowa Stefan hr. Bobrowski, Antoni Donaś38, Franciszek Fryś, dr Ste-
fan Landau39, Stanisław Jaworski, ks. Andrzej Paryś40;

 · z Brzezinki Józef Ossowski;
 · z Inwałdu ks. Józef Caputa41, Józef Hruby42, Franciszek Stuglik, Adam hr. Romer43;
 · z Roczyn Andrzej Komendera44, Franciszek Skrzypiec;
 · z Rzyk Maciej Fryś, ksiądz Karol Gelata45, Władysław Podoba;
 · z Sułkowic Antoni Chrapkiewicz46, Józef Górkiewicz, Tomasz Koniarz,  

ks. Wawrzyniec Solak47;

36 APB-B, MA, op. cit., posiedzenie z dnia 22. 06. 1918, s. 898-899.
37   J. T. Nowak, tarcze Legionowe 1915-1917 r. w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta krakowa, „Krzysztofory. 

Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 1983, nr 10, s. 55-82; K. Koźbiał, kolumny i tarcze 
legionów polskich. przykład wadowic i okolicznych miast, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2001, 
nr 6, s. 21-32; A. Fryś, o andrychowskiej tarczy Legionów, „Nowiny Andrychowskie”, 2013, nr 6, s. 42-43.

38  Antoni Donaś (1860-1931) – asesor Sądu Powiatowego w Andrychowie, w latach 1887-1930 sekretarz Rady 
Miejskiej, wiceprezes Towarzystwa „Czytelnia”, sekretarz OSP. W 1931 r. został Honorowym Obywatelem Miasta 
Andrychowa; A. Fryś, T. Putek, M. Pytel-Skrzypiec, D. Rusin, kto był kim…, op. cit., s. 31.

39  Dr Stefan Landau – lekarz okręgowy w Andrychowie. ibidem, s. 81.
40  Ks. Andrzej Paryś – wikariusz w parafii św. Macieja w Andrychowie w latach 1914-1917; A. Zwoliński, Miasto 

ankwiczów. z dziejów andrychowa, Kraków 1993, s. 55.
41  Ks. Józef Caputa (1868-1934) – w latach 1903-1934 proboszcz parafii w Inwałdzie, patron Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Inwałdzie, jeden z inicjatorów powołania Towarzystwa Straży Pożarnych 
w Inwałdzie; A. Fryś, T. Putek, M. Pytel-Skrzypiec, D. Rusin, kto był kim…, op. cit., s. 22.

42    Józef Hruby – kierownik szkoły w Inwałdzie; Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem 
krakowskiem na rok 1911, Lwów 1911, s. 815.

43  Adam hr. Romer (1856-1938) – właściciel Inwałdu. Nim osiadł na stałe w majątku pełnił funkcję starosty 
w Nowym Jičinie na Morawach; A. Fryś, T. Putek, M. Pytel-Skrzypiec, D. Rusin, op. cit., s. 123.

44  Andrzej Komendera (1870-1942) – w latach 1913-1930 kierownik szkoły ludowej w Roczynach (wcześniej pra-
cował jako nauczyciel w Brzezince). Udzielał się również społecznie: był pierwszym prezesem OSP w Roczynach, 
założył we wsi Kasę Stefczyka, działał w kółku rolniczym, zasiadał w Radzie Gminy. ibidem, s. 70.

45  Ks. Karol Gelata (1871-1950) – wikariusz (1911-1914), a następnie proboszcz parafii w Rzykach (1914-1950). 
W latach 1911-1935 przewodniczył Kasie Stefczyka w Rzykach. ibidem, s. 45.

46  Antoni Chrapkiewicz (1880-1961) – właściciel tartaku w Andrychowie, w latach 1929-1937 prezes OSP. ibidem, s. 25.
47   Ks. Wawrzyniec Solak (1845-1923) – proboszcz parafii w Andrychowie w latach 1898-1923. Zasiadał w Radzie 

Miejskiej, przewodniczył Katolickiemu Stowarzyszeniu „Ochronki”, Radzie Szkolnej Miejscowej i Radzie 
Stowarzyszenia Oszczędności i Pożyczek. ibidem, s. 135.
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 · z Targanic Józef Hendzel, Jan Wojewodzic48;
 · z Zagórnika Jan Mydlarz49.

Całością spraw andrychowskiej Tarczy Legionów zajmowały się panie z koła 
Ligi Kobiet NKN50. Przewodniczącą koła była Róża hr. Bobrowska, jej zastępczy-
nią Aniela Krawczyńska51, zaś sekretarką Anna Piotrowska52. Projekt tarczy powstał 
w Andrychowie, niestety, nie zachowały się żadne informacje dotyczące autora. Po 
poprawkach uzgodnionych z NKN53 projekt został przekazany do wykonania przez 
zakopiańskiego artystę Wojciecha Brzegę54. W Archiwum Narodowym w Krakowie 
przechowywana jest fotografia projektu i gotowej tarczy.

48  Jan Wojewodzic – pierwszy komendant OSP w Targanicach Górnych (1924-1929). ibidem, s. 156.
49  Wszystkie kandydatury członków Powiatowego Komitetu Narodowego i mężów zaufania zostały zatwierdzone 

pismem NKN do Powiatowego Komitetu Narodowego z dnia 31. 08. 1914; ANK, Naczelny Komitet Narodowy 
(dalej: NKN), 29/530/514, Korespondencja z Powiatowymi Komitetami Narodowymi w Tarnobrzegu, Tarnowie, 
Turce, Wadowicach, Wieliczce, s. 352, 354-355, 399-400.

50   ANK, NKN, 29/530/518, Korespondencja z terenowymi komitetami narodowymi w sprawach Tarcz Legionów. 
A-J, pismo koła Ligi Kobiet do NKN z dnia 11. 05. 1916, s. 12.

51  Aniela Krawczyńska – zapewne żona Franciszka, kierownika sekretariatu w Sądzie Powiatowym w Andrychowie.
52  Anna Piotrowska – nauczycielka stała w szkole żeńskiej w Andrychowie w latach 1909-1917 (wcześniej uczyła 

w Wieprzu). Pod koniec roku szkolnego 1916/1917 przeniosła się do Wadowic; Szematyzm…, op. cit., s. 814; 
ASP2, Kronika Szkoły Żeńskiej, s. 16.

53   ANK, NKN, 29/530/518, Korespondencja z terenowymi komitetami narodowymi w sprawach Tarcz Legionów…, 
op. cit., pismo Departamentu Organizacyjnego NKN z dnia 12. 11. 1915 r. z pozytywną opinią Komisji Artysty-
cznej o projekcie tarczy, s. 3.

54   Wojciech Brzega (1872-1941) – zakopiański rzeźbiarz, meblarz, pisarz i działacz społeczny, wchodził w skład 
Rady Narodowej, ukonstytuowanej w Zakopanem 1 listopada 1918 r. K. Radomska, Rzeczpospolita zakopiańska 
2018, Zakopane 2018.

Fotografia projektu (po lewej) i gotowej andrychowskiej Tarczy Legionowej 
(Archiwum narodowe w krakowie, 29/530/518, s. 29).
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Koło Ligi Kobiet zakupiło w NKN po 
1000 gwoździ czarnych (tańszych) i bia-
łych (droższych), a także gwoździe hono-
rowe, z których każdy kosztował 30 koron, 
dla następujących osób i instytucji55:

 · Rada Gminna Miasta Andrychowa
 · hr. Róża Bobrowska
 · hr. Stefan Bobrowski 
 · Józef Męciński56

 · Koło Ligi Kobiet w Andrychowie
 · Stowarzyszenie Katolickie Robotnic  

 Fabrycznych „Oświata i Praca”
 · Urząd Podatkowy w Andrychowie
 · Ludwik Szafrański
 · Józef Sowiński
 · Antoni Wietrzny57

 · Ks. Marcin Krzysica58

 · Cech Masarzy  
 w Andrychowie.

Uroczyste odsłonięcie Tar-
czy Legionów nastąpiło 4 czerwca  
1917 r. Na zachowanych zdjęciach 
widać wartę honorową przed przy-
strojoną tarczą oraz grupę pań, naj-
prawdopodobniej z Koła Ligi Kobiet 
(w tylnym rzędzie, bezpośrednio pod 
tarczą siedzi Róża hr. Bobrowska). 
W uroczystości wzięli też udział m.in. 
uczniowie ze szkoły w Roczynach59.

55  ANK, NKN, 29/530/518, Korespondencja z terenowymi komitetami narodowymi…, op. cit., s. 15-16, 18, 22.
56 Józef hr. Męciński (1839-1921) – ojciec Róży Bobrowskiej; powstaniec styczniowy, poseł do Sejmu Krajowego 

Galicji V, VI i VII kadencji. Ostatnie lata życia spędził w Andrychowie. B. Jaśkiewicz, J. Zdrada, Męciński Józef 
Gabriel, PSB, t. 20, Warszawa-Kraków 1975, s. 496-497.

57  Antoni Wietrzny (1853-1923) – radny, wiceburmistrz Andrychowa, członek OSP. A. Fryś, T. Putek, M. Py-
tel-Skrzypiec, D. Rusin, kto był kim…, op. cit., s. 152-153.

58 Ks. Marcin Krzysica (1857-1933) – w latach 1894-1933 proboszcz w Wieprzu, w latach 1911-1914 prezes „Spółki 
Mleczarskiej” w Wieprzu. ibidem, s. 77.

59  IR, Kronika szkoły w Roczynach…, op. cit., s. 52.

Warta honorowa przy Tarczy w dniu 
odsłonięcia (zbiory rodziny Frysiów).

Panie z koła Ligi kobiet nkn pod dopiero co odsłoniętą 
Tarczą. W trzecim rzędzie pośrodku, w dużym kapeluszu, 
prezes koła, Róża hr. Bobrowska (zbiory rodziny Frysiów).
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W październiku 1918 r. w Andrychowie z napięciem wyczekiwano końca wojny 
i proklamowania niepodległego państwa polskiego. Podczas sesji 11 października 
1918 r. Rada Miejska podjęła uchwały: 1.) [- -] z powodu ogłoszenia przez Regencyę 
w warszawie niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza, z polityczną i go-
spodarczą niezawisłością, wyraża swoją najwyższą radość i składa hołd Radzie regen-
cyjnej – a życząc powodzenia w budowie własnej państwowości polskiej woła: „Niech 
żyje niepodległa i zjednoczona polska.” 2.) Na znak głębokiej radości i wesela z powodu 
tego wiekopomnego aktu – uchwala Rada miejska urządzić w dniu 20 października 
1918 uroczystą manifestacyę narodową i dla wykonania tego urządzenia ustanawia 
komitet ad hoc, powołując do niego

Replika andrychowskiej Tarczy Legionowej 
przechowywana w izbie Regionalnej TMA 

(fot. A. Fryś).

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem 
można przyjąć, że środkowy element repliki 
pochodzi z tarczy oryginalnej (fot. A. Fryś).

W Izbie Regionalnej Towarzystwa Miłośników Andrychowa przechowywana 
jest – wykonana po II wojnie przez działaczy TMA – replika tarczy. Z bardzo dużym 
prawdopodobieństwem można przyjąć, że centralny fragment tarczy z herbem An-
drychowa i napisem „Polskim Legionom 1914-1915 Miasto Andrychów” pochodzi 
z tarczy oryginalnej. Niestety, brak jest natomiast informacji, kto ten fragment tarczy 
przechowywał przez prawie 100 lat.
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z grona Rady
p.t. Franciszka Frysia
Dra Jana Malca
Ferdynanda Stambergera
ks. kan. wawrzyńca Solaka 
i Józefa zielińskiego60

z poza Rady
p. t. Jana Janosza
ks. Stanisława kluskę61

Franciszka krawczyńskiego
Ferdynanda pachla i
Leokadyę Szałaśną62.

wnioski te przyjęto jednomyślnie z 3 krotnem powtórzeniem okrzyku: „Niech żyje 
niepodległa i zjednoczona polska”63.

29 października 1918 r. czterej legioniści: Józef Herzog z Zagórnika, Adam Myjak 
z Andrychowa, Władysław Pająk z Wieprza i Tomasz Płonka z Brzezinki rozbroili 
miejscowy posterunek żandarmerii austro-węgierskiej, który znajdował się w domu 
Stanisława Wietrznego (obecnie Dom Handlowy PSS przy ul. Krakowskiej)64. Józef 
Herzog tak pisał o tym wydarzeniu: Na chaotyczne wieści o tym, że w wadowicach jest 
już władza polska, że magistrat w andrychowie również władzę polską ogłosił, a żan-
darmeria austriacka zamknęła się na posterunku i nie ma jej kto rozbroić, bodaj nawet 
z rodzicami nie zdążyłem się pożegnać, jedynie na moją cywilną czapkę – maciejówkę 
przypiąłem legionowego orzełka, wsiadłem na ramę rowerową i ze Stefkiem za kilka-
naście minut byliśmy w andrychowie. Było wcześnie przed południem. z magistratu 
powiewała już flaga polska, a spora grupa młodzieży wiwatowała przed budynkiem, 
inne zaś z wielkim krzykiem zdzierały austriackie godła państwowe. wkroczyłem roz-
promieniony do sekretarza magistratu, który mnie znał. Gdy mnie zobaczył, krzyknął: 

60  Józef Zieliński (1859-1934) – w latach 1898-1907 dyrektor, kasjer i naczelnik kancelarii w Andrychowie. Sekretarz 
miejscowej OSP. A. Fryś, T. Putek, M. Pytel-Skrzypiec, D. Rusin, kto był kim…, op. cit., s. 164.

61  Ks. Stanisław Kluska (1876-1937) – wikariusz w andrychowskiej parafii, w latach 1910-1937 pełnił funkcję 
katechety w miejscowych szkołach. ibidem, s. 68.

62  Leokadia Szałaśna – kierowniczka, a następnie dyrektorka szkoły żeńskiej w Andrychowie w latach 1907-1926. 
ibidem, s. 140.

63 APB-B, MA, op. cit., posiedzenie z dnia 11. 10. 1918, s. 904-905.
64  M. Biel-Pająkowa, Jedną ma się matkę i jedną ojczyznę…, „Nowiny Andrychowskie”, 1998, nr 11, s. 14-15.
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„panie Herzog polska powstaje” i ucałował 
mnie serdecznie. – Czy żandarmeria już roz-
brojona? – zapytał. Jeszcze nie. – Ja ją rozbroję 
z młodzieżą – rzekłem65. Znaki Habsburgów 
zamieniono na biało-czerwone flagi i przy-
stąpiono do ustabilizowania trudnej sytuacji, 
spowodowanej wojną. Wówczas cytowany 
już Ferdynand Pachel zanotował w swych 
zapiskach: Mimo wszystko powstała, o której 
wiek cały mówiono i pisano: „Non mortua, 
sed normit!”66.

4. Żołnierze andrychowscy 
w czasie i wojny światowej

W związku z wypowiedzeniem 28 lipca 
1914 r. wojny Serbii przez Austro-Węgry, 
w państwie Habsburgów już 4 dni później 
zarządzono pobór powszechny wszystkich 

mężczyzn między 18 a 50 rokiem życia. By móc werbować także ostatnie roczniki 
uczniów gimnazjów, z końcem 1914 r. wydano rozporządzenie, które umożliwiało 
wcześniejsze składanie egzaminów. Do armii austro-węgierskiej wcielano wszystkich 
zdolnych do walki, bez względu na pochodzenie, wykonywany zawód czy wyznanie.

Podczas kwerendy poprzedzającej pisanie niniejszego artykułu autorom udało 
się dotrzeć do blisko 400 nazwisk żołnierzy pochodzących z Andrychowa i okolic, 
którzy podczas I wojny światowej walczyli w armii austro-węgierskiej, Legionach 
Polskich i w armii rosyjskiej. Lista ta wymaga dalszych badań i z uwagi na obszerność 
będzie w przyszłości przedmiotem odrębnego opracowania.

Andrychowianie wcieleni do c.k. armii służyli najczęściej w 56 pp, którego obszar 
rekrutacji skoncentrowany był w okolicach Wadowic, często trafiali też w szeregi 
innych formacji:

 · 2 p i 18 p Armat Polowych;
 · 11, 16, 22, 31, 32 pp Obrony Krajowej (Landwehra);
 · 10, 16, 32 pp Pospolitego Ruszenia (Landsturm);

65 J. Herzog, op. cit., s. 366.
66  F. Pachel, Pamiętniki, rękopis w zbiorach M. Wołek-Bury, bez pag.

Tablica wmurowana w ścianę budynku Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie, upamiętniająca 
rozbrojenie posterunku austro-węgierskiej 
żandarmerii przez grupę andrychowskich 

legionistów 29. 10. 1918 (fot. A. Fryś). 
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 · 5, 11, 16, 22 Batalion Strzelców Polowych;
 · 11, 14, 20, 21, 30, 31, 32, 54, 55, 56, 57, 89, 90, 93, 100, 102 pp67.

Liczną grupę stanowili wreszcie ochotnicy wstępujący w szeregi Legionów Pol-
skich, głównie do I i II Brygady (szacuje się, że liczba legionistów z Andrychowa 
i okolic wynosi ok. 90, natomiast w przypadku samego miasta – ok. 40)68. Niektórzy 
z nich zatajali swój faktyczny wiek przed komisją poborową. Niepełnoletni w chwili 
wstąpienia do Legionów byli: bracia Adam Adamczyk (ur. 1899) i Karol Adamczyk 
(ur. 1901), Konstanty Stuglik z Inwałdu (ur. 1899), Franciszek Fryś mł. (ur. 1900), 
bracia Stefan Herzog (ur. 1899) i Józef Herzog (ur. 1901), których rodzina mieszkała 
wówczas w Zagórniku69. Podczas I wojny światowej zginęli (lub zaginęli) następujący 
legioniści:

 · z Andrychowa – Franciszek Fraś (żołnierz 3 pp, zmarł 19 lutego 1915 r. w szpitalu 
w Debreczynie w wyniku odniesionych ran)70, Jan Handzel (żołnierz 2 pp II Bry-

67  T. Putek, M. Pytel-Skrzypiec, D. Rusin, A. Fryś, Drogi mieszkańców ziemi andrychowskiej…, op. cit., s. 12-13.
68 ibidem, s. 60-61.
69 Stefan urodził się w Kętach, Józef natomiast w Osieku. P. Wywiał, Bracia Herzogowie. Żołnierze niepodległości, 

Kraków 2014, s. 11-12.
70  APB-B, Sąd Powiatowy w Andrychowie, 13/690/86, Akta spadkowe po Franciszku Frasiu z Andrychowa, s. 1-2; 

3 pułk piechoty Legionów: w dwudziestą rocznicę 1914 – 30.iX. – 1934, Jarosław 1934, s. 73.

Awers i rewers kartki pocztowej opracowanej przez cenzurę c.k. armii. Armia austriacka była 
wielonarodowa, więc tekst był napisany w siedmiu, poza niemieckim, językach 

(zbiory Muzeum Regionalnego PTTk w Gorlicach).
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gady, zginął 13 maja 1915 r. pod Mamajiwzi – niem. Mamajestie – na Ukrainie)71 
i Antoni Ryszawy (żołnierz 1 pp I Brygady, ur. w Roczynach. Zmarł 15 lipca 
1915 r. w szpitalu twierdzy nr 8 w Krakowie i został pochowany na cmentarzu 
wojennym nr 388 w Krakowie – Rakowicach)72;

 · z Inwałdu – Józef Bury (żołnierz 2 pp, zaginął po bitwie pod Mołotkowem 
w 1914 r. i został uznany za zmarłego decyzją Sądu Grodzkiego w Andrychowie 
w 1929)73, Antoni Rusinek (żołnierz 2 pp, wzięty do niewoli rosyjskiej, nie wró-
cił do domu)74 i Konstanty Stuglik (zginął podczas walk nad Piawą w 1917 r.)75;

 · z Roczyn – Aleksander Chrapkiewicz (żołnierz 3 pp, poległ 5 listopada 1915 r. 
pod Berezaną)76 i Antoni Pikoń (zm. 21 stycznia 1915 r.)77;

 · z Zagórnika – Stanisław Herzog (żołnierz 3 pp, zginął pod Mołotkowem  
w 1914 r.)78.
Inni legioniści zostali internowani w obozach po przejściu przez część żołnierzy 

z Polskiego Korpusu Posiłkowego frontu pod Rarańczą w nocy z 15 na 16 lutego  
1918 r. Do obozu w Witkowicach trafił Karol Adamczyk, w obozach na Węgrzech 
(Bustyahaza, Marmarossziget, Szaldobos, Talaborfalva, Szeklenka) przebywali Stani-
sław Ćwiertnia, Władysław Adolf Homme (ur. w Leżajsku), Jan Kostyński, Franciszek 
Fryś, Adam Myjak, Jan Jurczak, Andrzej Buda, Wojciech Pacocha, Józef Kamiński. 
Z kolei we Włoszech internowany został Mikołaj Maź, który później, w okresie mię-
dzywojennym przeniósł się do Andrychowa79.

Podczas Wielkiej Wojny zginęło, zmarło w szpitalach wojskowych lub zostało 
uznanych za zmarłych wskutek postępowania sądowego blisko 200 osób z Andrycho-
wa i okolic80. Jeszcze więcej odniosło rany bądź zostało wziętych do niewoli. Wielu 
z ocalałych niedługo później brało udział w kolejnych wojnach: polsko-ukraińskiej, 
polsko-bolszewickiej i wreszcie w II wojnie światowej.

71  Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW), Komenda Legionów Polskich i Dowództwo Polskiego 
Korpusu Posiłkowego 1914-1918 (dalej: KLP i DPKP), I.120.1.403, Lista strat LP od maja do lipca 1915 r., s. 11.

72  Ibidem, s. 26.
73  APB-B, Sąd Grodzki w Andrychowie, 13/662/78, Akta spadkowe po Józefie Burym z Inwałdu, s. 1-5.
74   Oberösterreichischen Landesbibliothek (dalej: OLB), Verlustliste, nr 189 (7. 06. 1915), Wien 1915, s. 35.
75 M. Biel-Pająkowa, Żołnierska śmierć na taljańskim froncie, „Nowiny Andrychowskie”, 1996, nr 6, s. 8.
76  CAW, KLP i DPKP, I.120.1.407, Lista strat LP wydanie V, s. 6.; 3 pułk piechoty Legjonów…, op. cit., s. 72.
77 Wykaz legionistów polskich 1914-1918, [online], [dostęp: 20 V 2018]. Dostępny w internecie: http://www.wykaz.

muzeumpilsudski.pl.
78  CAW, KLP i DPKP, I.120.1.401, Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych legionistów do kwietnia 1915 r., 

s. 69; Józef Herzog. Żołnierz Niepodległości. wspomnienia i dokumenty, oprac. P. Wywiał, Kraków 2010, s. 15.
79 T. Putek, M. Pytel-Skrzypiec, D. Rusin, A. Fryś, Drogi mieszkańców ziemi andrychowskiej…, op. cit., s. 60-61, 67, 

75, 77-78.
80  ibidem, s. 60-80.
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Niejednokrotnie zdarzało się, że w wojsku służyło kilku mężczyzn z jednej ro-
dziny. Tak było w przypadku Frysiów z Andrychowa – mjr Wilhelm Fryś służył w 22 
p Strzelców, kpt. Rudolf Fryszowski również walczył w szeregach c.k. armii81.

Z kolei ich bratanek, 
wymieniony wcześniej 
Franciszek Fryś w styczniu 
1918 r., w wieku niespełna 
18 lat wstąpił do Legio-
nów Polskich82. Inny przy-
kład to wspominani już 
bracia Adamczykowie czy 
Gwoździewiczowie – Ka-
rol (ur. 1890) służył w Le-
gionach, natomiast Wła-
dysław (ur. 1893) w 16 pp 
Obrony Krajowej i zginął 
21 czerwca 1916 r83. W I wojnie światowej brali też udział bracia Jaworscy – Stanisław 
(ur. 1890) wstąpił do Legionów Polskich, natomiast młodszy, Mieczysław (ur. 1897), 
służył w armii austro-węgierskiej84 oraz Zielińscy z Targanic – Aleksander Zieliń-
ski (ur. 1895) zaciągnął się do Legionów po tym, jak na froncie zginął jego starszy 
brat, Jan85. Na wojnę wyruszyli także czterej synowie Adama hr. Romera z Inwałdu: 
Karol, Feliks, Adam i Rodryg. Początkowo służyli w armii austro-węgierskiej, pod 
koniec wojny Karol wrócił do służby dyplomatycznej, którą zajmował się wcześniej, 
pozostali bracia wstąpili natomiast w szeregi Wojska Polskiego86. Wspomnieć nale-
ży raz jeszcze o braciach Herzogach, związanych z Zagórnikiem. Wszyscy czterej: 

81 Rudolf Fryś w okresie międzywojennym zmienił nazwisko na Fryszowski. A. Fryś, Mjr Rudolf Fryszowski 
– obrońca polskiego wybrzeża z andrychowskim rodowodem, „Wadoviana. Przegląd historyczno- 
-kulturalny”, 2010, nr 13, s. 227-237.

82  A. Fryś, Moje przemyślenia w setną rocznicę wybuchu wielkiej wojny, „Nowiny Andrychowskie”, 2014, nr 7, s. 40.
83 T. Putek, M. Pytel-Skrzypiec, D. Rusin, A. Fryś, Drogi mieszkańców ziemi andrychowskiej…, op. cit., s. 61, 63; OLB, 

Verlustliste, nr 497 (4. 12. 1916), Wien 1916, s. 19; nazwisko Władysława Gwoździewicza widnieje na tablicach 
pamiątkowych na cmentarzu w Andrychowie.

84  A. Fryś, T. Putek, M. Pytel-Skrzypiec, D. Rusin, kto był kim…, op. cit., s. 61; Idem, Drogi mieszkańców ziemi 
andrychowskiej…, op. cit., s. 61, 63.

85 M. Biel-Pająkowa, Legiony to żołnierska nuta…, „Nowiny Andrychowskie”, nr 11, s. 12; nazwisko Jana Zielińskiego 
widnieje na tablicach pamiątkowych na cmentarzu w Andrychowie.

86  Cz. Knych, D. Knych, A. Knych, Romerowie w Małopolsce i na podkarpaciu. zapomniany ród niezwykłych ludzi, 
Czarna 2016, s. 145-149.

Szpital Wojskowy nr 11 w Wiedniu. W ostatnim rzędzie trzeci od 
prawej rekonwalescent major Wilhelm Fryś (zbiory rodziny Frysiów).
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Franciszek, Stanisław, Stefan i Józef walczyli w Legionach. Nazwiska braci Herzogów  
widnieją na tablicy na Wzgórzu Miłosierdzia w Zagórniku (ponadto Franciszek 
i Stefan wymienieni są na Tablicy Katyńskiej na Cmentarzu Komunalnym w An-
drychowie, a Józef na tablicy w Krakowie i na Urzędzie Miejskim w Andrychowie)87.

Na osobną uwagę zasługują żołnierze Legionów, którzy choć nie pochodzili 
z Andrychowa, związali się z tym miejscem w późniejszym okresie swojego życia. 
Przykładem może być ppor. Legionów Polskich Stanisław Lenartowicz, który urodził 
się w Woli Wadowskiej k. Mielca, a po wojnie zamieszkał w Andrychowie i objął 
funkcję nauczyciela, kierownika szkoły męskiej. Za swe zasługi dla miasta został 

patronem jednej z ulic88.
Warto również zauważyć, że w An-

drychowie sporą grupę rekrutów stanowili 
miejscowi Żydzi. Większość z nich dosłu-
żyła się stopni podoficerskich, m.in. sier-
żant Jakub Bodenstein89, chorąży Ludwik 
Enoch90, starszy sierżant Hermann Gold-
finger91, plutonowy Szymon Schanzer92, 
chorąży Zygmunt Stamberger93 czy kadet 
Robert Unger94. Funkcję oficera rachun-
kowego w 16 pp Obrony Krajowej pełnił 
natomiast Nathan Unger95.

Na uwagę zasługują również ludzie 
związani z Andrychowem, którzy podczas 
I wojny światowej pracowali w służbie me-
dycznej. Jednym z nich był dr Artur Feliks, 
który pracował w Terenowym Laborato-
rium Epidemiologicznym nr 5 i razem z in-
nym uczonym, Edmundem Weilem, przy-

87  A. Fryś, T. Putek, M. Pytel-Skrzypiec, D. Rusin, kto był kim…, op. cit., s. 56-57.
88  ibidem, s. 81.
89  OLB, Verlustliste, nr 520 (3. 02. 1917), Wien 1917, s. 8.
90  ibidem, nr 189 (7. 06. 1915), Wien 1915, s. 4; nr 357 (14. 01. 1916), Wien 1916, s. 4.
91  ibidem, nr 538 (17. 03. 1917), Wien 1917, s. 21.
92 ibidem, nr 31 (20. 10. 1914), Wien 1914, s. 22.
93  ibidem, nr 148 (24. 03. 1915), Wien 1915, s. 5.
94  ibidem, nr 164 (21. 04. 1915), Wien 1915, s. 45.
95  ibidem, nr 304 (30. 10. 1915), Wien 1915, s. 6.

Legionista Stanisław Lenartowicz 
(zbiory rodziny Lenartowiczów, 

fot. Alojzy Stuglik).
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czynił się do udoskonalenia diagnostyki tyfusu plamistego, dokonując we wrześniu 
1915 r. w szpitalu w Wadowicach odkrycia reakcji aglutynacji (test Weila-Feliksa)96. 
W szpitalu wojskowym w Andrychowie pracowała natomiast jako sanitariuszka 
miejscowa nauczycielka Anna Piotrowska, która w sierpniu 1915 r. została odzna-
czona Srebrnym Krzyżem. Uroczystość, która odbyła się w andrychowskiej szkole, 
uświetniła obecność c.k. starosty wadowickiego Antoniego Pogłodowskiego i hr. 
Róży Bobrowskiej97. Sanitariuszką-ochotniczką była także Zofia z Drohojowskich, 
która w 1918 r. poślubiła Rodryga hr. Romera z Inwałdu. W 1916 r. młoda hrabianka 
za niesienie pomocy rannym żołnierzom została odznaczona Srebrnym Medalem 
Czerwonego Krzyża z dekoracją wojenną98.

Z kolei ks. Stanisław Kotarba, wikariusz parafii św. Macieja w Andrychowie 
i katecheta w miejscowych szkołach, podczas I wojny światowej został skierowany 
do pracy jako kapelan w szpitalu wojskowym w Bielsku. Warto zaznaczyć, że ks. 
Kotarba jeszcze w poprzedniej parafii w Chochołowie dał się poznać jako działacz 
patriotyczny, organizując tam Drużynę Podhalańską im. Andrusikiewicza – został 
jej naczelnikiem99. Kapelanem wojskowym kolejno na frontach: rosyjskim, serbskim 
i włoskim był pochodzący z Inwałdu ks. Ignacy Mydlarz. Za swoją służbę został od-
znaczony m.in. Medalem Czerwonego Krzyża II kl., Krzyżem Wojskowym Karola, 
Krzyżem Zasługi Wojskowej II kl. i Medalem Zasługi Wojskowej „Signum Laudis”100.

Po 1918 r. weterani wojenni zrzeszali się w organizacjach: Związku Legionistów 
Polskich (1918) i Związku Inwalidów Wojennych RP (1919). Dzięki staraniom dru-
giej z wymienionych organizacji 15.08.1939 r. przy nieistniejącej już kapliczce św. 
Floriana na Rynku odsłonięto 2 tablice poświęcone poległym w walkach w latach 
1914-1921. Znalazły się na nich nazwiska 89 żołnierzy z Andrychowa, Brzezinki, 
Inwałdu, Roczyn, Sułkowic, Targanic, Nidku, Wieprza i Głębowic. W czasie II wojny 
światowej kapliczka została zburzona, tablice natomiast przechowywano na miejsco-
wym cmentarzu. W latach 50. wmurowano je w kamienny obelisk101.

96  T. Maczuga, w wadowicach dokonano przełomu w walce z tyfusem plamistym, „Wadoviana. Przegląd history-
czno-kulturalny”, 2011, nr 14, s. 231-233.

97  ASP2, Kronika Szkoły Żeńskiej, s. 16.
98  zofia z Drohojowskich Romerowa. Dziennik 1939-1948, oprac. B. Romer Kukulska, Bielsko-Biała 2017, s. 11.
99  IR, Kronika szkoły w Roczynach, kopia rękopisu, s. 51, 55; „Gazeta Podhalańska”, 1913, 8, s. 9, 18, s. 7, 20, s. 4, 8.
100  Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Akta personalne księży diecezji krakowskiej, 

Pers. A 564 [Ks. Mydlarz Ignacy], bez pag.
101  A. Fryś, M. Musiał, M. Pytel-Skrzypiec, D. Rusin, Miejsca pamięci w Gminie andrychów, Andrychów 2015,  

s. 2; A. Fryś, T. Putek, M. Skrzypiec, o uroczystości w andrychowie, która mimowolnie stała się końcową klam-
rą Dwudziestolecia Międzywojennego, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2010, nr 13, s.178-191; 
w 1930 r. w podstawę ołtarzyka w kapliczce św. Floriana wmurowano też tablicę z napisem „Nieznanemu 
żołnierzowi – Rodacy”.
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5. Zakończenie

Mimo iż bezpośrednio na terenie Andrychowa i okolicznych miejscowości nie 
prowadzono podczas I wojny światowej działań zbrojnych, lata 1914-1918 były dla 
mieszkańców niezwykle trudne. Kobiety i dzieci zajęły miejsca pracy mężczyzn, 
jako że ci walczyli na wojnie. Brakowało podstawowych produktów jak żywność 
czy opał, to z kolei prowadziło do licznych epidemii – tyfusu czy grypy hiszpanki, 
która nawiedziła okolice Andrychowa w drugiej połowie 1918 r. Jak zwracał uwagę 
autor Kroniki Parafii św. Macieja, trudna sytuacja miała znaczący wpływ na morale 
ludności. Tuż pod koniec wojny, 5 listopada 1918 r. w mieście doszło do incyden-
tu z udziałem mieszkańców okolicznych wsi, którzy napadli na sklepy żydowskie 
w Andrychowie. Choć opamiętanie i zwrot zagrabionego mienia przyszły niemal 
natychmiast, Rada Miejska na wszelki wypadek powołała Straż Miejską, która miała 
czuwać nad bezpieczeństwem w mieście102.

Ogłoszenie odzyskania przez Polskę niepodległości przyjęto w Andrychowie 
z radością i od razu przystąpiono do zażegnania najbardziej palących problemów, 
jak wysokie bezrobocie czy kwestia aprowizacji (powołano komitet ds. zwalczania 
spekulantów, przystąpiono też do Krakowskiej Spółki „Aprowizacja miast”. W 1920 r. 
mieszkańcy Andrychowa otrzymali pomoc humanitarną z USA – żywność i odzież). 
W ważniejszych instytucjach i zakładach, w tym w Fabryce Braci Czeczowiczka, 
przeprowadzono polonizację kadr, w Radzie Miejskiej zasiadły po raz pierwszy ko-
biety – Otylia Chlebowska i Antonina Prusówna (jako zastępczyni radnych Maria 
Nowakówna)103. Mimo trudnej sytuacji mieszkańcy interesowali się wydarzeniami 
w kraju, wspierając powstańców śląskich czy obrońców Lwowa, a także uczestnicząc 
w świętach państwowych: uchwalenia Konstytucji 3 maja (od 1920) czy rocznicy 
odzyskania niepodległości (od 1937).

Okres międzywojenny był czasem rozwoju miasta, mimo trudnej sytuacji finan-
sowej, spowodowanej kolejnymi kryzysami ekonomicznymi, tak w Polsce, jak i na 
świecie. W Andrychowie nastąpił w tym czasie rozwój oświaty, ruchu spółdzielczego, 
reaktywowano działające przed I wojną światową stowarzyszenia i zakładano nowe, 
zmodernizowano infrastrukturę oraz komunikację miejską. Pod koniec lat 30. władze 
Andrychowa podjęły próbę przekształcenia go w miejscowość turystyczną, plany te 
przerwał jednak wybuch II wojny światowej.

102  APA, Kronika Parafii św. Macieja w Andrychowie 1898-1975, s. 18; Archiwum Szkoły w Sułkowicach-Bolęcinie, 
Kronika szkoły w Sułkowicach-Bolęcinie, s. 5; ASP2, Kronika Szkoły Żeńskiej, s. 27; APB-B, MA, op. cit., po-
siedzenie z dnia 6. 11. 1918, s. 906-907.

103  APB-B, MA, op. cit., posiedzenie z dnia 22. 02. 1919, s. 931.
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Summary

Andrychów during the Great War.
The century or regaining independence in 1918-2018

During the World War I, Andrychów was near the front-line zone and no mi-
litary operations were conducted here. Nevertheless, the inhabitants suffered from 
many inconvenience: there was a shortage of food and fuel, in factories (including 
Czechowiczka Brothers Factory) there were no hands to work, the schools did not 
function periodically (from September 1914 to August 1915 there was a hospital 
for infectious patients in the school building). The City Council tried to solve the 
problems of food supply, watching at the same time the situation on the war fronts, 
as well as the changes taking place in Austro-Hungary.

The difficult war time situation did not affect the patriotic attitude of the inha-
bitants, who joined the Polish Legions in large numbers. At the beginning of 1915, 
legionaries who were going to rest in Kęty, were taken with a big enthusiasm in An-
drychów. In 1917, a celebratory unveiling of Polish Legion Shield was made in the 
city. This initiative was aimed at fundraising for legionaries and their families. On 
the 29.10.1918 four soldiers of the Legions: Józef Herzog, Adam Myjak, Władysław 
Pająk and Tomasz Płonka disarmed the Austro-Hungarian military police station in 
Andrychów. The city was within the borders of the reborn Polish state. The soldiers 
from Andrychów, who fought both in the Austro-Hungarian army and in the Polish 
Legions, had a lot of merit in it.

keywords: Andrychów, World War I, Great War, Austro-Hungarian army, Polish 
Legions, regaining independence
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Tomasz Kargol
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Sytuacja społeczno-
gospodarcza w powiecie 
wadowickim w latach 1914-1919

Przed wybuchem I wojny światowej powiat wadowicki obejmował 81 gmin  
i 69 obszarów dworskich, 87 miejscowości, w tym pięć miast: Wadowice, Andrychów, 
Lanckorona, Zator i Kalwaria Zebrzydowska. Liczbę ludności w 1910 r. szacowano 
na 95 339 osób1. 

Życie gospodarcze powiatu przed wybuchem wojny nie odbiegało od sytuacji w ca-
łej Galicji. Ludność powiatu utrzymywała się z tradycyjnych gałęzi gospodarki – rol-
nictwa na wsi oraz rzemiosła i handlu w miastach. Rozwijała się również hodowla ryb, 
a największe gospodarstwo rybne funkcjonowało w majątku ziemskim w Tomicach2. 

Pod koniec XIX w. proces uprzemysłowienia przebiegał wolno. Ówczesny ba-
dacz powiatu B. Marczewski tak scharakteryzował sytuację: przemysł w powiecie na 
bardzo niskim stopniu, zwłaszcza przemysł fabryczny3. Opinię tę potwierdzał Słownik 
geograficzny królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich: przemysł jest mało 
rozwiniętym. polega on głównie na przerabianiu płodów ziemi i na rękodzielnictwie4. 
Słownik wymieniał 19 gorzelni, 4 browary, 12 młynów, 12 tartaków. Stopniowo 
jednak następowała poprawa sytuacji ekonomicznej powiatu i jego stolicy. Zaczęły 
rozwijać się tradycyjne branże rzemiosła i przemysłu oraz powstawać nowe przed-
siębiorstwa. W samych Wadowicach działały oficyny wydawnicze, fabryka papieru 
Feliksa Romaszkana, fabryka nawozów sztucznych Macieja Jakubowicza, fabryka 
opłatków i elektrownia miejska5. W Izdebniku działała fabryka wódek i likierów, 
Andrychów był ośrodkiem rzemiosła i przemysłu włókienniczego (tkalnia towarów 

1  K. Meus, wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013, s. 51.
2  R. Góralczyk, Gospodarstwo rybackie Gostkowskich w Tomicach, https://tomice.pl/dla-turysty/na-kartach-his-

torii/gospodarstwo-rybackie-gostkowskich-w-tomicach/ [dostęp: 20.12.2018].
3  W. Marczewski, powiat wadowicki pod względem geograficznym, statystycznym i historycznym, Kraków 1897, s. 61. 
4  wadowicki powiat, w: Słownik geograficzny królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich, T. XII: Szlurpkiszki 

– Warłynka, Warszawa 1892, s. 885.
5  K. Meus, wadowice…, op. cit., s. 167-255.
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bławatnych braci Czeczowiczka, farbiarnia i maglownia wełny Dawida Krumholza, 
drukarnia, farbiarnia i apretura wyrobów bawełnianych Teodora Feliksa, drukarnia 
i farbiarnia towarów bawełnianych Ferdynanda Stambega), a Kalwaria Zebrzydowska 
słynęła z wyrobów mebli. Powiat wadowicki charakteryzował się bardzo dobrze roz-
winiętą siecią komunikacyjną, na którą składały się drogi gminne, krajowe i rządowe 
oraz linie kolejowe (Podgórze-Oświęcim, Biała-Kalwaria, Kraków-Sucha)6. 

Rozwój gospodarczy powiatu wadowickiego, tak jak całej Galicji, przerwał wy-
buch I wojny światowej w 1914 r. Powiat wadowicki, wraz z innymi najbardziej wysu-
niętymi na zachód powiatami Galicji, czyli bialskim, chrzanowskim, oświęcimskim 
i żywieckim, nie został objęty bezpośrednimi działaniami wojennymi (w urzędowej 
nomenklaturze nazywano je „powiatami wolnymi od inwazji rosyjskiej”). Uniknął 
w ten sposób bezpośrednich skutków wojny – zniszczeń i szkód wojennych.

Polityka gospodarcza władz wyróżniała obszary objęte działaniami wojennymi 
oraz tereny za linią frontu, w tym powiat wadowicki. Powiaty: Biała, Chrzanów, 
Oświęcim, Wadowice i Żywiec nieobjęte były pomocą dla ludności cywilnej w za-
kresie ulg podatkowych w podatkach typu domowo-klasowego, czynszowego, grun-
towego. Wiosną 1915 r. prawo do urlopów przyznano jedynie landszturmistom7, 
mieszkającym poza tą linią, a więc z powiatów: bialskiego, oświęcimskiego, wado-
wickiego i żywieckiego8. 

W powiecie wadowickim, mimo iż nie został objęty bezpośrednimi działania-
mi wojennymi, powoływano organy administracji publicznej odpowiedzialne za 
likwidację skutków wojny i odbudowę Galicji ze zniszczeń wojennych. W Wado-
wicach w 1916 r. ulokowana została komenda rejonowa, przekształcona następnie 
w rejonową komendę gospodarczą nr 20 Myślenice – Wadowice, która później po-
dzielona została na dwie: nr 20 – Wadowice, nr 24 – Myślenice, zastąpione następ-
nie przez cywilne ekspozytury rolnicze jako organy wykonawcze Namiestnictwa9.  

6  wadowicki powiat…, op. cit., s. 885-886; Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej ANK), Archiwum Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie (dalej AUW), sygn. 80, b.p.

7  Landszturmiści – żołnierze pospolitego ruszenia w Austro-Węgrzech, którzy nie należeli do jednostek służby 
czynnej z powodu wieku, stanu zdrowia. 

8  Sprawa urlopowania żołnierzy do robót w polu, „Piast”, 11 IV 1915, nr 15, s. 5; A. Kędzior, akcja ratunkowa dla 
Galicyi, ibidem, s. 5. 

9  T. Kargol, odbudowa Galicji ze zniszczeń wojennych w latach 1914-1918, Kraków 2012, s. 108-111. Do zadań 
komend rejonowych i ekspozytur należało: wykonywanie wszystkich zarządzeń władz związanych z odbudową 
rolnictwa, nadzór na użyciem przydzielonych na ten cel środków, prowadzenie statystyki dotyczącej inwentarzy 
żywych i martwych, stanu zasiewów, zbiorów, pomoc przy rejestrowaniu szkód wojennych, opiniowanie wszelkich 
spraw związanych z rolnictwem, wydawanie poświadczeń transportowych i kart poborów na artykuły rolnicze, 
których obroty podlegały ograniczeniom, opiniowanie wystosowanych do władz podań o urlopy i zwolnienie 
rolników od służby wojskowej, kontrola nad cenami zboża do siewu, nasion, nawozów i wszelkich artykułów 
służących do produkcji rolnej, kontrola nad ich obrotem, nadzór nad handlem bydłem rzeźnym i hodowlanym. 
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W kwietniu 1916 r. powołano w Galicji 34 komisarzy rolniczych przy starostwach, 
w tym dla powiatu wadowickiego. Ich obowiązkiem było udzielanie pomocy rol-
nikom w zakresie zakupu inwentarza żywego i martwego, nasion i nawozów10.  
W 1916 r. utworzono w Galicji 16 stacji ogierów rządowych, w tym dwie na obsza-
rze powiatu wadowickiego – w Wieprzu i Wadowicach11. Na obszarze „powiatów 
wolnych od inwazji rosyjskiej” nie powołano natomiast ekspozytur budowlanych, 
odpowiedzialnych za odbudowę domów, zabudowań gospodarczych, budynków 
użyteczności publicznej itp. 

Marszałek krajowy Stanisław Niezabitowski w czasie swojej podróży inspekcyj-
nej po oswobodzonej spod rosyjskiej okupacji Galicji w dniach od 2 do 7 czerwca 
1915 r. odwiedził kolejno: Wadowice, Myślenice, Limanową, Nowy Sącz, Grybów, 
Gorlice, Jasło, Krosno, Strzyżów, Rzeszów, Ropczyce, Tarnów, Brzesko i Bochnię12. 
Wadowice, obok innych większych miast Galicji, takich jak: Kraków, Lwów, Bochnia, 
Brzeżany, Czortków, Drohobycz, Gorlice, Gródek Jagielloński, Jaworów, Kołomyja, 
Krosno, Nowy Sącz, Przemyśl, Rzeszów, Sanok, Śniatyń, Tarnów i Wieliczka, współ-
tworzyły Związek Większych Miast. 

W czasie wojny ważną rolę odgrywali urzędnicy, od ich zaangażowania i po-
święcenia zależała realizacja programu odbudowy i pomocy dla ludności. Na ob-
szarze powiatu wadowickiego cenionym przez ludność urzędnikiem był dr Ka-
rol Arzt, sekretarz Namiestnictwa, przydzielony do starostwa w Wadowicach.  
W 1919 r. przeniesiony został do ekspozytury Rady Szkolnej Krajowej w Krakowie, 
co oprotestowali mieszkańcy gminy Zembrzyce. W swej petycji do Komisji Rządzącej 
pisali: [- -] był to jedyny komisarz, który ludność w tutejszym powiecie w czasie wojny 
brał w swą obronę przed wszelkim krzywdami, przystępnym był dla każdego i nie 
szczędził swoich rad i pracy dla ludności w powiecie w tak przykrym czasie wojennym, 
przez co zasłużył sobie na wielki szacunek i poważanie13.

Na życie gospodarcze powiatu wadowickiego w okresie I wojny wpływ miała 
polityka gospodarcza państwa austriackiego oraz ogólna sytuacja społeczno-gospo-
darcza spowodowana wojną i jej następstwami.

Powiat wadowicki objęty został systemem obowiązkowych dostaw i kontyngen-
tów, które rocznie obejmowały po kilkadziesiąt wagonów różnych gatunków zbóż 
i kilkaset wagonów ziemniaków. Na rok 1918/1919 wyznaczony przez Namiestnictwo 

10  komisarze rolniczy przy starostwach, „Piast”, 13 V 1916, nr 20, s. 7. 
11  Stacje ogierów rządowych, „Piast”, 16 IV 1916, nr 16, s. 5. 
12  „Czas”, 9 VI 1915, nr 302, wyd. poranne, s. 1; „Czas”, 11 VI 1915, nr 307, wyd. wieczorne, s. 2.
13  Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (dalej CPAHU we Lwowie), fond 212: Komisja 

Rządząca dla Galicji, opis 1, sprawa 222, k. 18. 
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kontyngent wynosił 88 wagonów zboża chlebowego i 46 wagonów innych gatunków 
zboża jak owies, jęczmień i roślin strączkowych oraz 520 wagonów ziemniaków,  
42 wagony siana, 79 wagonów słomy. Starostwo wadowickie wyznaczyło natomiast 
kontyngent 80 wagonów siana i 101 wagonów słomy. Kontyngent bydła obejmował 
740 sztuk, z czego 455 miało być przeznaczonych dla Krakowa, a reszta dla wojska 
i ludności cywilnej. Jesienią 1918 r. z powodu rozruchów nie można było przeprowa-
dzić spędu bydła, a jego dostawy miały charakter dobrowolny. Do listopada 1918 r. 
rolnicy dostarczali 14 wagonów zboża chlebowego, 4 wagony siana, 30 sztuk bydła14.

Z drugiej jednak strony powiat wadowicki objęty został działaniami niwelu-
jącymi następstwa wojny. Np. akcją dostarczania wołów roboczych dla rolnictwa, 
podjętą w 1915 r. z myślą o powiatach przede wszystkim zachodniej Galicji, w tym 
również powiecie wadowickim. Zwierzęta pochodziły z Czech i Węgier, często jednak 
nie nadawały się do prac polowych z powodu nadmiernego wychudzenia i chorób. 
Przygotowanie ich do prac wymagało dwóch miesięcy karmienia i leczenia15. Jesie-
nią 1917 r. przeprowadzono w Galicji lustrację szkółek drzew owocowych, w tym 
również w Wadowicach16. Z pomocy finansowej dla ogrodnictwa i sadownictwa nie 
korzystali wyłącznie właściciele sadów i ogrodów, ale również Towarzystwo Ogrod-
nicze w Krakowie, które zakładało tzw. sady wzorowe u rolników. W 1917 r. powstało 
ich sześć w trzech powiatach: bocheńskim, ropczyckim i wadowickim17.

W Galicji zostały założone warsztaty rolnicze, zajmujące się naprawą sprzętu rol-
niczego. Powstały w Wadowicach oraz w innych miastach, m.in. w Bochni, Brzesku, 
Chrzanowie, Dąbrowie, Dębicy, Dynowie, Gorlicach, Jaśle, Jarosławiu, Kętach, Kro-
śnie, Leżajsku, Mielcu, Nisku, Nowym Sączu, Przeworsku, Podgórzu, Pilźnie, Prze-
myślu, Rudniku, Rymanowie, Rzeszowie, Sanoku, Tarnobrzegu, Tuchowie i Tarno-
wie. Większość z nich upadła na przełomie 1918 i 1919 r., m.in. w wyniku kradzieży, 
mimo iż weszły pod kuratelę Wydziału Rolnictwa Polskiej Komisji Likwidacyjnej18.

14  ANK, AUW, sygn. 5, Komisarz PKL w Wadowicach do Wydziału Rolniczego PKL, Wadowice 19 XI 1918, b.p.
15  ANK, Centrala dla Gospodarczej Odbudowy Galicji (dalej COG), sygn. 4, Galicyjska Spółka zbytu bydła i trzody 

chlewnej do Namiestnictwa, Biała 22 IV 1915 [data wpłynięcia], k. 85; Galicyjska Spółka zbytu bydła i trzody 
chlewnej do Namiestnictwa w Białej, Wiedeń 27 IV 1915, k. 113.

16  ANK, COG, sygn. 36, Protokół z posiedzenia Rady przybocznej Sekcji rolniczej c.k. Namiestnictwa, C.O.G 
odbytej dnia 7 września [1917 r.], k. 263.

17  Sprawozdanie z działalności towarzystwa ogrodniczego w krakowie w roku 1917, „Ogrodnictwo”, 1918, z. 4,  
s. 121-123.

18  ANK, Krajowy Urząd Odbudowy (dalej KUO), sygn. 68, J. Cyrankiewicz, Sprawozdanie techniczne o warsztatach 
reparacyjnych rolniczych, Kraków 14 III 1919; ibidem, Zestawienie wartości zakupna i budowy warsztatów 
rolniczych w Galicji Zach., Kraków 3 VI 1919; ANK, KUO, sygn. 69, J. Cyrankiewicz do KUO sekcja rolnicza 
we Lwowie, Kraków 31 V 1919, b.p.
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Władze państwowe z funduszów przeznaczonych na odbudowę powiatów 
Galicji pewne środki przeznaczyła na niesienie pomocy ewakuowanej ludności 
cywilnej. Łącznie na ten cel wydatkowano do grudnia 1916 r. 147 tys. koron. Po-
wiat wadowicki, podobnie jak bialski, dąbrowski, jasielski, liski, łańcucki, mości-
ski, przeworski, strzyżowski, tarnowski, tarnobrzeski i żywiecki, otrzymał dotację 
w kwocie 5 tys. koron (po 10 tys. koron otrzymały powiaty limanowski, mielecki, 
ropczycki, turczański, 15 tys. rzeszowski, 25 tys. gródecki)19. Generalnie jednak 
powiat wadowicki nie został objęty akcją doraźnej pomocy w celu zapewnienia 
schronienia bezdomnym-ofiarom wojny, polegającą na wypłacie zasiłków pienięż-
nych, budowie baraków i budynków tymczasowych. 

 Pod względem gospodarczym powiat wadowicki odczuł przede wszystkim po-
średnie skutki wojny. 

W powiecie wadowickim widoczny był kryzys w hodowli. W 1915 r. wstępne 
prace nad statystyką strat podjęły towarzystwa rolnicze w Krakowie i we Lwowie. 
W zależności od wielkości strat w hodowli dzieliły one Galicję na kilka stref. 
Powiat wadowicki znalazł się w rejonie o najmniejszym stopniu strat. Powiaty 
zachodniej Galicji (Biała, Nowy Targ, Oświęcim, Wadowice, Żywiec) poniosły 
straty w wysokości 20%, powiaty Chrzanów i Myślenice – 40%, Brzozów, Kraków, 
Lisko, Pilzno, Podgórze, Ropczyce, Wieliczka – 60%, Bochnia, Dąbrowa, Grybów, 
Jasło, Kolbuszowa, Krosno, Limanowa, Mielec, Nowy Sącz, Rzeszów, Sanok, Strzy-
żów – 80%, Brzesko, Gorlice, Jarosław, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Tarnobrzeg, 
Tarnów – 100%20. W powiecie wadowickim ogólny stan koni w 1913 r. wyniósł  
3 922 sztuki, w 1916 r. pogłowie szacowano na 3 202, co oznaczało stratę 720 sztuk 
koni. Procentowo ubytek ten wyniósł 18,4%, co było najmniejszym wskaźnikiem 
dla powiatów nie dotkniętych inwazją. W powiecie żywieckim straty kształtowały 
się na poziomie 25,5%, w powiecie nowotarskim – 20,3%, myślenickim – 19,7%, 
chrzanowskim – 26,1%, oświęcimskim – 19,6%, bialskim 28,7%, w Krakowie (mia-
sto) – 55,2%21. 

Przedłużająca się wojna, coroczne rekwizycje zboża, ziemniaków, paszy i słomy, 
nieprzyjazne rolnictwu i hodowli warunki atmosferyczne, zwłaszcza katastrofalna 
susza w 1917 r., oraz wzrost zapotrzebowania na mięso na rynku spowodowa-
ły znaczne skurczenie się pogłowia zwierząt hodowlanych w kraju. W powiatach 

19  ANK, COG, sygn. 25, Tygodnik Urzędowy c.k. Namiestnictwa – Centrali Krajowej dla gospodarczej odbudowy 
Galicji, nr 4, Kraków 21 I 1917, Okólnik Grodzickiego za c.k. Namiestnika do wszystkich Panów c.k. Starostów 
i Panów c.k. Dyrektorów Policji, tudzież Magistratu we Lwowie i w Krakowie, k.3.

20  uruchomienie gospodarstw w naszym kraju, „Piast”, 21 II 1915, nr 8, s. 3.
21  Straty wojenne inwentarza żywego w Galicji, „TR”, 22 VII 1917, nr 29, s. 304.
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zachodniej części kraju: Wadowicach, Oświęcimiu i Podgórzu pogłowie bydła  
w 1918 r. szacowano na poziomie 35% stanu przedwojennego22. 

Z brakiem inwentarza żywego borykali się zarówno chłopi, jak i ziemianie. 
W przypadku większej własności ziemskiej na obszarze powiatu wadowickiego 
ubytek koni i bydła ilustruje tabela nr 1. W większości majątków liczba zwierząt 
gospodarskich w 1919 r. była mniejsza niż przed wybuchem wojny. 

Tabela 1. Hodowla na obszarach dworskich powiatu wadowickiego w latach 1914 i 1919

obszar 
dworski Właściciel konie Bydło

1914 1919 1914 1919

Wielkie Drogi Jan Brandys 32 26 77 58

Sosnowice Jan Brandys 40 30 30 20

Jaszczurowa Franciszek Thetschel 24 24 56 34

Wieprz (twierdza) Marceli
Heggenberger 20 17 56 55

Witanowice Henryk Lewinger 24 24 60 34

Radocza dzierżawca
Antoni Banaś 26 20 61 52

Andrychów

właściciel 
hr. Stefan Bobrowski, 
dzierżawca 
Wilhelm Schädel

30 30 65 58

Tomice Aleksander
Gostkowski 19 16 50 43

Źródło: ANK, AUW, sygn. 55, Referent rolniczy w powiecie wadowickim do Delegatury Ministerstwa Rolnictwa, 
Wadowice 30 IX 1919

W mniejszym stopniu skutki wojny odczuło rolnictwo. W powiecie wadowickim 
jesienią 1918 r. zbiór roślin okopowych przebiegł bez problemów u chłopów, na ob-
szarach dworskich nie zostały one dokończone z braku robotników lub z „powodu 
ociągania się z podwyższeniem zapłaty”. Obszar zasiewów był nieznacznie mniejszy 
co do poprzedniego roku, ale o niższej „kulturze ziemi”, czyli nie zostały one dosta-
tecznie nawożone23. 

22  przeciw wojskowym rekwizycjom bydła w Galicyi, „Piast”, 10 II 1918, nr 6, s. 6. 
23  ANK, AUW, sygn. 5, Komisarz PKL w Wadowicach do Wydziału Rolniczego PKL, Wadowice 19 XI 1918, b.p.
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W powiecie wadowickim wiosną 1919 r. rolnicy borykali się z brakiem owsa 
i jęczmienia na zasiewy, spowodowanym kryzysem aprowizacyjnym, pogłębionym 
przez niekorzystne warunki atmosferyczne (długotrwałe deszcze, gradobicia, dwu-
krotne wylewy Skawy). Przykładowo – 19 mieszkańców gminy Barwałd Górny pro-
siło o dostarczenie im 2250 kg jęczmienia i 925 kg owsa. Zapotrzebowanie dla całego 
powiatu szacowano na 500 cetnarów metrycznych owsa i 100 cetnarów jęczmienia 
(1 cetnar = 56,0 kg)24. 

W powiecie wadowickim, w przeciwieństwie do większości powiatów Galicji, 
zakłady przemysłowe i warsztaty rzemieślnicze nie doznały bezpośrednich znisz-
czeń wojennych. Borykały się natomiast ze „szkodami pośrednimi”, a mianowicie ze 
stratami wynikającymi ze stanu wojny, zamknięcia przedsiębiorstwa, z problemami 
surowcowymi, paliwowymi oraz brakiem rąk do pracy, które ostatecznie wpływały 
na uszczerbek w dochodach firm. Na obszarze Okręgowej Dyrekcji Skarbu w Wa-
dowicach z 6 browarów i 2 rafinerii wódki wszystkie te zakłady po przesunięciu się 
frontu na wschód określano jako „niezniszczone”, co było sytuacją wyjątkową, gdyż 
na obszarze pozostałych dyrekcji odnotowywano obiekty o różnej skali zniszczeń 
(tabela 2).

Tabela 2. Statystyka zniszczeń wojennych zakładów przemysłowych czynnych w mo-
mencie wybuchu wojny 
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Wadowice Browary 6 6

Rafinerie wódki 2 2

Tarnów Rafineria wódki 1 1

Browary 3 1 1 1

Miodosytnie 1 1

Octownie 1 1

24  ANK, AUW, sygn.7, Gminna rada gospodarcza w Barwałdzie Górnym do Wydziały Rolnictwa, Barwałd Górny,  
19 III 1919; Starostwo w Wadowicach do Wydziału Aprowizacyjnego Komisji Rządzącej, Wadowice, 21 III 1919, b.p.
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Rzeszów Rafineria wódki 1 1

Octownie 1 1

Browary 8 3 5

Miodosytnie 3 1 2

Sambor Browary 4 1 3

Rafinerie wódki 7 1 1 5

Octownie 1 1

Miodosytnie 2 1 1

Przemyśl Octownie 1 1

Miodosytnie 2 1 1

Rafinerie wódki 11 11

Browary 3 1 2

Żółkiew Browar 2 1 1

Octownie 1 1

Rafinerie wódki 2 1 1

Brody Browary 7 1 3 3

Octownie 1 1

Rafinerie wódki 1 1

Miodosytnie 1 1

Lwów Browary 4 1 1 2

Octownie 2 2

Rafinerie wódki 2 2

Miodosytnie 9 3 2 3 1

Kraków Browary 5 2 2 1

Jarosław Octownie 1 1

Browary 11 3 2 6

Rafinerie wódki 2 1 1
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Wadowice Browary 6 6

Rafinerie wódki 2 2

Sanok Octownie 2 2

Browary 4 1 1 2

Nowy Sącz Browary 6 1 2 3

Rafinerie wódki 4 1 1 2

Źródło: CPAHU we Lwowie, fond 191: Krajowy Urząd Odbudowy, opis 2, sprawa 623, k. 1-114

W pierwszym okresie wojny (do 1916 r.) fabryki w powiecie nie odczuwały 
jej skutków. W niektórych fabrykach wzrastało zatrudnienie, wzrastały dochody. 
W fabryce braci Czeczowiczka liczba robotników w porównaniu z rokiem 1913 
wzrosła z 599 do 638, w fabryce suszonych jarzyn i konserw w Izdebniku z 5 do 52,  
w 1916 r. bez zmian zatrudnienie odnotowano w fabryce papieru Romaszkana  
(73 osoby), o dwie osoby zmniejszyła się liczba robotników w fabryce Jakubowicza 
(z 10 do 8), w przypadku innych przedsiębiorstw nie podano danych25. 

W Wadowicach w czasie wojny dobrze funkcjonowała fabryka fosforowych 
nawozów sztucznych Macieja Jakubowicza, ponieważ ich produkcja znajdowała się 
pod protekcją państwa; braki w nawozie naturalnym starano się niwelować zasto-
sowaniem nawozów sztucznych. Dystrybucja nawozów podlegała jednak kontroli 
władz państwowych. W Galicji, oprócz fabryki wadowickiej, działy jeszcze firmy 
w Krakowie-Podgórzu (fabryka Libana) i Wróbliku Szlacheckim. Przedsiębiorstwo 
Jakubowicza miało najmniejsze moce produkcyjne, a świadczyły o tym ilości nawozu 
będącego w dyspozycji władz. Reskryptem z 18 marca 1918 r. Namiestnictwo roz-
dzieliło kontyngent 800 q mączki kostnej z fabryki Libana, 2 wagony superfosfatów  
i 2 wagony superfosfatu kostnego z fabryki we Wróbliku Szlacheckim, a jedynie  
100 q superfosfatu z fabryki Jakubowicza26. Po zakończeniu Wielkiej Wojny z braku 
fosforytów fabryka mąki kostnej i superfosfatów Macieja Jakubowicza w Wadowi-
cach została zamknięta27.

25   ANK, AUW, sygn. 5, Maciej Jakubowicz do Polskiej Komisji Likwidacyjnej, Wadowice 5 I 1919, b.p.; ibidem, 
sygn. 80, Kwestionariusz dla Krajowego Urzędu Odbudowy b.p.

26  ANK, COG, sygn. 37, Sprawozdanie z działalności oddziału rolniczego c.k. Namiestnictwa C.O.G. sekcji II.  
za czas od 11. marca do 11. kwietnia 1918 r., k. 181.

27  ANK, AUW, sygn. 80, Kwestionariusz dla Oddziału Małopolskiego Sekcji Przemysłowej MPiH, Wadowice  
23 II 1920, b.p.
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Okres Wielkiej Wojny deprecjonująco wpłynął na inne wadowickie przedsię-
biorstwa. Galicyjska Fabryka Koronek w Wadowicach została unieruchomiona z po-
wodu powołania pracowników do wojska i braku surowców (bawełna, nici, jedwab). 
Świadczenia wojenne zostały zapłacone jej właścicielom przez wojsko i starostwo 
dopiero w 1917 r. Maszyny nie pracowały przez 4 lata, narażone były na uszkodzenia. 
Były drogie, sprowadzone przed wojną z Barmen nad Renem28. Reprezentanci firmy 
prosili Krajowy Urząd Odbudowy o surowce i subwencje. Z kolei firma J. Grünspana 
z Andrychowa przed wojną zatrudniała 200 tkaczy i sprzedawała za granicę. Od 3-go 
roku wojny (1916 r.) przedsiębiorstwo z powodu braku surowców nie funkcjonowało. 
Znaczne straty pośrednie, spowodowane zamknięciem lub ograniczeniem produkcji 
z powodu braku surowca, poniosły zakłady włókiennicze w Andrychowie. Fabryka 
Perkali Teodora Felixa szacowała je na 150 tys. koron, a Pierwsza Galic. Fabryka 
Perkali i Apretura Ferdynanda Stamberga na 100 tys. koron. W przypadku firmy 
Teodora Felixa: Szkody pośrednie powstały skutkiem tego, że z powodu ustawnych za-
kazów i zupełnego braku surowca była fabryka przez cały czas wojny i obecnie jeszcze 
jest nieczynną. w następstwie tego ucierpiały znacznie części składowe maszyn od rdzy, 
a nadto pozbawiony byłem przez cały ten czas wszelkiego dochodu z przedsiębiorstwa. 
Mimo to andrychowscy przedsiębiorcy warunki rozwoju swoich przedsiębiorstw 
oceniali dobrze, pod warunkiem dostarczenia im surowców, w tym węgla. Cytowany 
już Felix tak oceniał perspektywy dla swojej fabryki: zapotrzebowanie perkali w daw-
nym zaborze austriackim jest bardzo wielkie, zwłaszcza że wszystkie zapasy przedwo-
jenne dawno się już wyczerpały. Fabryka moja jest największym przedsiębiorstwem 
tego rodzaju w Galicji i gdybym uzyskał przydział surowców oraz farb i potrzebnych 
chemikaliów, mógłbym zaraz fabrykę uruchomić. zaznaczam, że przed wojną ekspor-
towałem perkale do Rumunii, Serbii i turcji oraz do węgier29.

W trudnej sytuacji znaleźli się rzemieślnicy, prowadzący małe rodzinne przed-
siębiorstwa (zob. tekst źródłowy nr 3 w aneksie). Ich najmocniej dotknął pobór do 
wojska, brak surowców, zadłużenie. Kazimierz Chmiel, właściciel warsztatu garn-
carskiego i kaflarskiego w Andrychowie, tak swoją sytuację opisywał w kwestiona-
riuszu dla Krajowego Urzędu Odbudowy w 1919 r.: Gdybym dostał subwencję lub 
pożyczkę bezprocentową mógłbym prowadzić przedsiębiorstwo na większą skalę, gdyż 
mi brak gotówki, zostałem bowiem przez wojnę zniszczony i przez wojska węgierskie 
oraz przez to, iż musiałem służyć w wojsku austriackim i nie mogłem wykonywać 
mego rzemiosła30. 

28  Barmen – przemysłowe miasto w zachodnich Niemczech, obecnie dzielnica Wuppertalu. 
29  ANK, AUW, sygn. 80, Kwestionariusz dla Krajowego Urzędu Odbudowy, b.p.
30  Ibidem.
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Jak wyglądała sytuacja zakładów, rzemieślników i przemysłowców powiatu wa-
dowickiego po czterech latach wojny u progu niepodległości na tle innych powiatów 
byłego zaboru austriackiego, ilustruje zestawienie tabelaryczne z aneksu. W zestawie-
niu tym ujęto 126 przedsiębiorstw w zachodnich powiatach Galicji, reprezentujących 
przemysł chemiczny, hutnictwo, kamieniarstwo i przemysł materiałów budowlanych 
oraz włókiennictwo w powiatach: Biała, Bochnia, Brzesko, Chrzanów, Dąbrowa, 
Gorlice, Grybów, Jaworów, Jasło, Jarosław, Kolbuszowa, Kraków, Krosno, Łańcut, Li-
manowa, Myślenice, Mielec, Nowy Sącz, Nowy Targ, Oświęcim, Przemyśl, Ropczyce, 
Rzeszów, Sanok, Tarnów, Tarnobrzeg, Wadowice, Wieliczka, Żywiec. Część z nich 
dotknięta została wojennymi szkodami bezpośrednimi i świadczeniami wojenny-
mi, wszystkie zaś poniosły straty w wyniku szkód pośrednich. Pomoc otrzymały  
24 przedsiębiorstwa, jedno jej nie przyjęło; pomoc nie została udzielona jednemu 
przedsiębiorstwu. Jako forma pomocy dominowały pożyczki COG i Galicyjskie-
go Wojennego Zakładu Kredytowego, w mniejszym stopniu wsparcie materiałowe. 
Zwrócić należy uwagę, iż spośród gałęzi przemysłowych wsparcie otrzymała wy-
łącznie branża produkcji materiałów budowlanych, głównie cegielnie (23 przypadki 
z łącznej liczby 24). Jest to w pełni zrozumiałe, władze chciały w pierwszej kolejności 
odbudować ją, aby przyspieszyć proces odbudowy kraju, zwłaszcza infrastruktury 
mieszkaniowej. W przypadku tej branży kataster zarejestrował 72 cegielnie i podob-
ne zakłady, a pomoc otrzymały 23. Powiat wadowicki w niewielkim stopniu ucier-
piał na skutek bezpośrednich skutków wojny. Zakłady poniosły szkody w wyniku 
przemarszów, konfiskat, zniszczeń spowodowanych przez wojska austro-węgierskie. 
Wadowickich firm nie musiano odbudowywać z gruzów, hale fabryczne nie zosta-
ły pozbawione maszyn i narzędzi. Do ich uruchomienia niezbędne były surowce, 
zwłaszcza węgiel i robotnicy. W stopniu ograniczonym otrzymywały one pomoc 
ze strony galicyjskich instytucji rządowych odpowiedzialnych za odbudowę kraju31. 

Kryzys w przemyśle i rzemiośle przyczynił się do pojawienia się w 1919 r. pro-
blemu bezrobocia. Wydział Rady Powiatowej w Wadowicach w celu jego zwalczania 
przewidywał roboty publiczne w różnych częściach powiatu. Obejmowały one inwe-
stycje komunikacyjne, takie jak: budowa dróg (Zygodowice-Woźniki, Graboszyce-
-Przybradz-Głębowice na terenie gminy Przybradz i Gierałtowice), dokończenie 
przerwanych przez wojnę prac drogowych (Leśnica-Stryszów), naprawa dróg (Przy-
tkowice-Leńcza, droga gminna w Leńczach), rekonstrukcja pokładu drogowego na 
obszarze gminy Przeciszów-Polanka. Planowano również uruchomienie kamienio-
łomu w Przytkowicach i w Woźnikach32. 

31  ANK, AUW, sygn. 80, Kwestionariusz dla Oddziału Małopolskiego Sekcji Przemysłowej MPiH, Wadowice  
23 II 1920, b.p.

32  CPAHU we Lwowie, fond 214: Generalny Delegat Rządu dla Galicji, opis 1, sprawa 449, k. 41-42v. 
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Koniec I wojny światowej nie przyniósł poprawy sytuacji gospodarczej powiatu 
wadowickiego. Urzędy borykały się problemami finansowymi. Brakowało pienię-
dzy na kontynuowanie prac wodnych, utrzymanie dróg, akcję odbudowy kraju ze 
zniszczeń. Od stycznia do października prowadzone były prace regulacyjne, naprawy 
tam, usuwanie odsypisk na rzece Skawie itp. Koszt robót wyniósł 90 556 tys. ko-
ron33. W listopadzie 1918 r. z powodu wstrzymania wypłat przez kasę wadowickiego 
urzędu podatkowego sekcja utrzymania dróg Wydziału Krajowego w Wadowicach 
zmuszona była przerwać wszelkie roboty prowadzone na drogach krajowych, po-
jawiły się zaległości w wypłatach za roboty już wykonane. Sekcja w piśmie do PKL 
wskazywała na konieczność prowadzenia kluczowych prac, jak naprawa drogi kra-
jowej Biertowice-Zembrzyce, zerwanej wskutek powodzi, roboty konserwacyjne na 
drodze krajowej Zator-Sucha i drodze krajowej Biała-Zawoja oraz naprawy uszko-
dzonych mostów. Brakowało pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń z dniem 1 grudnia  
1918 r.34 Magistrat Wadowic 28 lipca 1919 r. zwrócił się do delegata Ministerstwa 
Robót Publicznych z prośbą o finansowanie budowy wału ochronnego na lewym 
brzegu rzeki Skawy w gminie Tomicach. Urzędnicy miejscy podkreślali, iż nie byli 
w stanie podjąć się takich prac z braku środków pieniężnych35. 

Swoje zadania starało się wypełniać kierownictwo regulacji Skawy pod kierun-
kiem inż. Władysława Bigo. Wykorzystywano wszelkie dostępne środki finansowe, 
i tak: z zaliczki asygnowanej na regulację Skawy użyto około 12 tys. koron na budowę 
jazu w Grodzisku, a na prace regulacyjne na Skawie wydano pieniądze z funduszu 
kasy chorych w kwocie 5 tys. koron36. 

Ludność borykała się z epidemią grypy i problemami aprowizacyjnymi, a przed-
siębiorstwa z brakiem surowców, paliwa i narzędzi. Jan Doroziński, dyrektor gim-
nazjum wadowickiego, w swoim dzienniku kilkakrotnie odnotowywał problemy 
z żywnością w listopadzie i grudniu: 5 Xi 1918. [- -] Mamy głód w domu – nawet 
kartofle się kończą; 7 Xi 1918. [- -] – Nie mamy co jeść – ani chleba, ani mąki; 11 Xi 
1918. [- -] Chleba się w dalszym ciągu nie piecze; 16 Xi 1918. [- -] Nie możemy dostać 
ziemniaków od Lewingera!; 3 Xii 1918. [- -] Drożyzna dalej – chleba nie ma: mamy 
tylko 18 ctn. metr. ziemniaków od Lewingera37. Sytuację pogarszały zamieszki, które 
prowadziły do zamknięcia sklepów38. Ich nasilenie nastąpiło w listopadzie 1918 r. 

33  Ibidem, k. 3.
34  Ibidem, k. 4-5v.
35  Ibidem, k. 75-75v.
36  Ibidem, k. 8-11.
37  Rok 1918 w „Dzienniku” Jana Dorozińskiego, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 1998, nr 2, s. 52-54.
38  M. Siwiec-Cielebon, ku Niepodłegłej, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 1998, nr 2, s. 40.
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W obwieszczeniu PKL z 27 listopada czytamy: od dłuższego czasu napływają z róż-
nych okolic kraju wiadomości o zbrodniczych czynach przeciw bezpieczeństwu życia 
i mienia, popełnianych przez większe lub mniejsze bandy indiwiduów zwyrodniałych 
lub zbrodniczą ręką agitacją obałamuconych. Jeżeli tego rodzaju czyny nawet w nor-
malnych czasach wymagają szczególnych zarządzeń, to w chwili, jak obecna, kiedy 
rozchodzi się o byt Narodu polskiego, nakaz użycia najenergiczniejszych środków do 
przywrócenia porządku i zapewnienia bezpieczeństwa przemawia ze zdwojoną siłą39. 
Największe rozruchy miały miejsce 5 listopada 1918 r. w Andrychowie. Obrabowano 
18 sklepów i przylegających do nich mieszkań oraz 5 innych domów, poszkodowa-
nymi byli wyłącznie Żydzi40. W powiecie wadowickim do zabójstw doszło w gminie 
Przytkowice 6 listopada oraz w gminie Stanisław Górny41. Do antyżydowskich roz-
ruchów doszło też w Zatorze i okolicach Brzeźnicy42. Wśród mieszkańców pojawiły 
się nastroje antysemickie, o czym świadczy choćby petycja ludności gminy Wielkie 
Drogi przeciw miejscowemu karczmarzowi (zob. aneks). W dniu 21 lutego 1919 r. 
żandarmeria przeprowadziła w żydowskich synagogach i domach modlitwy w Wado-
wicach, Andrychowie i Kalwarii rewizję w poszukiwaniu broni, amunicji i artykułów 
pierwszej potrzeby bez wiedzy starostwa. Dano wiarę plotkom, iż znajdowały się tam 
składy towarów w celu prowadzenia spekulacji43. Rewizja zakończyła się wynikiem 
negatywnym. Starostwo uznało ją za nadużycie i wchodzenie w jego kompetencje. 
W powiecie wadowickim do walki z przestępczością Polska Komisja Likwidacyjna 
skierowała żołnierzy, żandarmów oraz specjalny oddział złożony z Polaków – byłych 
jeńców z armii rosyjskiej oraz straż obywatelską, złożoną z mieszkańców44.

Polska Partia Socjalistyczna prowadziła na wsi działalność agitacyjną wśród 
robotników folwarcznych. W 1919 r. służba folwarczna kilku folwarków w okręgu 
sądowym andrychowskim zwróciła się do starostwa o uregulowanie jej stosunków 
służbowych z właścicielami dóbr ziemskich. Starosta działania te uznał za sztuczny 
ruch wywołany celową agitacją i nakazał przeprowadzenie śledztwa. Przeprowadzo-
no rozmowy z robotnikami folwarcznymi, którzy stwierdzili, iż nie prowadzili takiej 
agitacji. Rozmawiano również z pracodawcami, którzy zadeklarowali chęć podwyż-
szenia wynagrodzeń i polepszenia warunków pracy. Nie zgodzili się natomiast na 

39  CPAHU we Lwowie, fond 211: Polska Komisja Likwidacyjna, opis 1, sprawa 22, k. 1.
40  M. Przeniosło, polska komisja Likwidacyjna, Kielce 2010, s. 234.
41  ibidem, s. 240. 
42  Rok 1918 w „Dzienniku” Jana Dorozińskiego, op. cit., s. 52; M. Siwiec-Cielebon, ku Niepodłegłej, op. cit.
43  CPAHU we Lwowie, fond 214: Generalny Delegat Rządu dla Galicji, opis 1, sprawa 168, k. 1-1v.
44  M. Przeniosło, polska komisja Likwidacyjna, op. cit., s. 164.
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nagłe spełnienie postulatów, gdyż naraziłoby to majątki ziemskie na „zastój gospo-
darczy”. Starosta nie zgodził się natomiast na wspólną konferencję pracodawców, 
robotników i działaczy PPS, gdyż doprowadziłoby to do umocowania tych ostatnich 
w roli reprezentantów robotników folwarcznych45. 

Podsumowując, należy powiedzieć, że powiat wadowicki nie został objęty dzia-
łaniami wojennymi i uniknął bezpośrednich szkód wojennych (zniszczenia domów 
i budynków gospodarczych, infrastruktury komunikacyjnej, rolnictwa). Ludność 
powiatu odczuła natomiast pośrednie skutki wojny: zamknięte zakłady przemysłowe 
i rzemieślnicze, rekwizycje zboża, ziemniaków i bydła. Sytuacja społeczno-gospo-
darcza powiatu wadowickiego nie odbiegała jednak od większości powiatów w za-
chodniej części Galicji. W węglowym Zagłębiu Krakowskim spadło wydobycie węgla 
kamiennego i w pierwszym kwartale 1919 r. kształtowało się na poziomie 67,2% oraz 
64,3% kwartalnego wydobycia z 1913 r. Gwałtowny spadek produkcji i problemy z jej 
zbytem dotknęły szereg zakładów przemysłowych, m.in. zakłady hutnicze w Trzebini, 
fabrykę nawozów sztucznych w Oświęcimiu, fabrykę sody amoniakalnej w Podgórzu, 
fabrykę suchej destylacji węgla w Węgierskiej Górce. Rzemiosło borykało się z bra-
kiem surowca, spadkiem zamówień, konfiskatą urządzeń. W powiatach bialskim, 
chrzanowskim, żywieckim brakowało ziarna i ziemniaków, znaczne obszary pół 
uprawnych leżała odłogiem (w przypadku powiatu chrzanowskiego szacowano je 
od 50 do 25%). Zasiewy wiosenne w 1919 r. przeprowadzane były z opóźnieniem, 
a żniwa oceniano jako słabe46. 

Aneks

1.  Statystyka odbudowy przemysłu w zachodniej części b. Galicji w świetle 
kwestionariusza Sekcji iii kUo z 1919 r. Sekcja iii kUo na polecenie Mi-
nisterstwa Przemysłu i Handlu rozesłała kwestionariusz roboczo nazwany 
„statystyką przemysłową”. dane pieniężne w koronach. Ankietę należało 
odesłać w okresie kwietnia-maja 1919 r., Ank, AUW, sygn. 80.

45  CPAHU we Lwowie, fond 214: Generalny Delegat Rządu dla Galicji, opis 1, sprawa 167, k. 1-2.
46  T. Kargol, Sytuacja gospodarcza na terenie byłej zachodniej Galicji u progu niepodległości (na przełomie  

1918 i 1919 r.), „Studia Historyczne”, 2011, z. 3-4, s. 309-323.
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2.  Zażalenie ludności ze wsi Wielkie drogi przeciw karczmarzowi Leopoldowi 
neumannowi, CPAHU we Lwowie, fond 214: Generalny delegat Rządu dla 
Galicji, opis 1, sprawa 85, k. 3-4, maszynopis, odpis.

protest!
Do polskiej komisji Likwidacyjnej w krakowie
do Starostwa powiatowego w wadowicach
My mieszkańcy gminy wielkie Drogi – protestujemy niniejszym przeciw ponow-

nemu otwarciu szynkowni przez tutejszego byłego karczmarza Żyda, aLeopolda Neu-
mannaa w byłej karczmie w wielkich Drogach przy stacji kolejowej.

protest swój motywujemy:
1/.  Były karczmarz wyzyskiwał nas przez cały czas wojny w niesłychany sposób, sprzeda-

jąc wszelkie artykuły żywnościowe, węgiel i trunki po wyłącznie paskarskich cenach.
2/.  artykuły kontyngentowane: cukier, mąka, nafta, świece, tytoń nigdy w wyasy-

gnowanej przez komisję rozdzielcze ilości nie zostały rozsprzedane.
3/.  Napoi spirytusowych ceny wrastały z chwili na chwilę do niebywałych, nawet 

tzw. „paskarskich” wyżyn, a na protesty nasze odpowiadano, że towar nabywany 
z aprzymusu/?/ pokątniea musi mieć i odpowiednie ceny.

4/.  przyprawił o wstyd i skandal wszystkie okoliczne gminy oskarżając większość 
mieszkańców o współudział w rabunku jego karczmy i sklepu w listopadzie roku 
ubiegłego, który napad sam sprowokował, chcąc – widocznie – jak wielu, jemu 
podobnych na odszkodowaniu za niego porządnie zarobić, - bo nie dosyć, że od 
lat – mając połowę życia ludu wiejskiego w swoich rękach, tj.: artykuły spożywczo- 
-kontyngentowane, prowokował nas wszystkich, czyli i ogół mieszkańców oko-
licznych, to jeszcze – od kilkunastu dni aż do ostatnich krytycznych przed po-
mienionym napadem - poił wszystkie indywidua wódką do bezprzytomności, aż 
wreszcie wyjechał na kilkanaście godzin przed oczekiwanym rabunkiem, uwożąc 
z sobą dziesiątki klgr. cukru, kilkaset klgr. mąki, kilka worków tytoni, kilkaset litrów 
wódki we flaszkach, omszałych z kilkuletniego leżenia /choć ceny poprzednio były 
tłumaczone wyczerpaniem dawnych zapasów/, beczkę spirytusu, z których to to-
warów część skonfiskowana została urzędowo w Skawinie. Drugą beczkę spirytusu 
wysłano podczas rabunku – a trzecią, jak mówią wtajemniczeni, schował karcz-
marz przy swoim drugim domu do nawozu, także całą masę wódek we flaszkach 
porozbijano i wylano – świecami zaścielono całą drogę.
po wyjeździe karczmarza spojone indywidua rzuciły się nieprzytomne na rabunek – 

niestety tylko resztek, mało wartościowych rzeczy, za które jednak policzył sobie aprzeszło 
sto tysięcy kor.a straty – i to za towary, których nigdy lud za pieniądze nie mógł otrzymać.
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przez wyjazd swój - samowolnie z koncesji prowadzenia wyszynku, trafiki i skle-
pu zrezygnował i nie pokazał się przez czas od: od listopada do końca grudnia, ale 
- znów, gdy wrócił, chciał przy wydawaniu tytoniu, cukru notorycznie oszukiwać, 
lecz mu się to nie w zupełności udawało, bo został zdemaskowany przez naczelnika 
gminy i delegatu.

Lecz - co dalej… Bojąc się bojkotu wszystkich, bo takowy to go oczekiwał, pod-
stawia swego zaufanego katolika /wstyd mu!/ niejakiego wł. Jaworskiego z orłowy, 
i jemu – niby wydzierżawia karczmę na rok /!?/. w ten to ohydny sposób chcąc ogół 
przyzwyczaić do bywania w karczmie, od której – Bogu Najwyższemu dzięki odzwy-
czaił się lud trochę, podczas jego secesji – na pożytek kieszeni wielu niezamożnych, 
dobrego przykładu i podniesienia zdrowia.

przyłączamy się gremialnie do skargi i protestu, jaki wniosło Naczelnictwo gminy 
i oświadczamy, że nie chcemy i nigdy nie pozwolimy na to, by z gruntu wrogie nam 
żywioły dorabiały się majątków z naszej krwawicy, wznosiły sobie wille i panoszyły 
prowokacyjnie z naszego potu, trudu polskiego chłopa i robotnika!

Jeśli karczma ma pozostać, to dla polskich, swojskich inwalidów droga zarobku, 
nie dla wrogów! sami potrafimy prowadzić trafikę i sprzedaż towarów uczciwie, bez 
oszustw – ku ogólnemu zadowoleniu i dobru ogółu!

Nie pozwalamy absolutnie na otwarcie karczmy ani przez dawnego właściciela, 
ani przez niego podstawionego dzierżawcę na dawnym czy też innym miejscu. 

odpowiedzialne czynniki rządzące prosimy nasz protest do wiadomości przyjąć 
i dać odpowiednie wskazówki zdziercy i sprawcy naszej sromoty!

wielkie Drogi, dnia 23 stycznia, 1919 r.

W oryginale następuje pieczęć gminna i 68 podpisów gospodarzy, urzędu sta-
cyjnego i kierownictwa budowy kanałów i poczty.

bwzywamy inne gminy do podobnego postąpienia
     
     Jeden z wielu
     Jan Szogb

aa Podkreślone w oryginale
bb Dopisane ręcznie
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3.  Podanie Wojciecha kurdziela, majstra murarskiego ze wsi Bugaj do krajowe-
go urzędu odbudowy, Bugaj 19 iV 1919, Ank, AUW, sygn. 80, b.p., rękopis. 

Do krajowego urzędu odbudowy Sekcja iii w krakowie
wojciech kurdziel, Bugaj, powiat wadowice, Majster kamieniarski. kamieniołom 

własny. Rok założenia 1909
posiadam kamieniołom własny od stacji 4 kilometry. kamień piaskowy. wyrabiam 

roboty budowlane dla potrzeb lokalnych oraz budynków rządowych jak dla kolei i dróg 
rząd. w roku 1913 robiło 10 i więcej robotników a to 5-6 kamieniarzy a reszta pomocni-
ków. teraz nie robię nic z powodu zastoju budowalnego oraz z braku kapitału nakłado-
wego i kradzieży najpotrzebniejszych przyborów kamieniarskich wartości co najmniej 
500 k. przed wojną pomagało mi dwóch dorosłych synów, którzy padli na wojnie i ja 
również byłem przez dłuższy czas na wojnie, gdzie postradałem część zdrowia mojego. 
aby pracę w kamieniołomie uruchomić potrzebuję większej kwoty pieniężnej a tym 
bardziej, że jestem obciążony długiem hipotecznym w kwocie 10 000 k. a prywatnym 
2 000 k. Mimo starań nie udzielono mi dotąd żadnej zapomogi. Jestem wobec tego 
stratny z powodu wojny co najmniej na 50 000 k. ponieważ kamieniołom jest obfity 
w dobry materiał piaskowca, więc widoki przedsiębiorstwa byłyby bardzo pomyślne.

Mam więc nadzieję, że dopomoże mi krajowy urząd odbudowy choć w części do 
należytego uruchomienia warsztatu pracy. 

W Bugaju, dnia 29. kwietnia 1919
Wojciech Kurdziel

poczta Kalwaria Zebrzydowska

kwestionariusza nie otrzymałem
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Summary
The article presents the economic situation of the Wadowice district during the 

Great War (1914-1918) and in the first months of the independent Polish state (at the 
turn of 1918). The district was not occupied by the Russian army and was not inclu-
ded in military operations, therefore it did not suffer direct war damage (destroyed 
houses, economic buildings, transport infrastructure and agriculture). However, the 
population of the district was affected by indirect results of the war: closed industrial 
plants and craft workshops, confiscation of corn, potatoes and slaughter cattle and 
famine as a consequence of the above.
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Daniel Korbel

12 Pułk Piechoty Ziemi 
Wadowickiej w obronie  
Śląska Cieszyńskiego

W 1918 r. ziemie dawnego Księstwa Cieszyńskiego ograniczone od zachodu 
rzeką Ostrawicą (płynącą przez Frýdek-Místek i Ostrawę), a od wschodu przez rzekę 
Białą (oddzielającą Bielsko od Białej) stały się przedmiotem sporu między odradza-
jącymi się Rzeczypospolitą i Czechosłowacją. Polacy podnosili argument etniczny, 
wskazując, że większość ludności, zamieszkujących ten region, posługuje się w domu 
językiem polskim. Według ostatniego austriackiego spisu ludności Śląska Cieszyń-
skiego z 1910 r. jako Polacy zostało spisanych 54,8% mieszkańców1. W rzeczywi-
stości jednak sytuacja była bardziej skomplikowana, ponieważ około 14% z nich to 
byli Ślązakowcy, którzy choć posługiwali się językiem polskim, to w większości byli 
przeciwni połączenia z Polską2. Od nazwiska swojego przywódcy – Józefa Kożdonia 
nazywano ich kożdoniowcami3. Czesi przywoływali argument historyczny, tzn. że 
od hołdów lennych złożonych królom czeskim w XIV w. Księstwo Cieszyńskie było 
częścią tzw. Země Koruny české (Krajów Korony Czeskiej)4. Dla gospodarki państwa 
czeskiego bardzo dużą wartość miały kopalnie i złoża węgla kamiennego w zagłębiu 
ostrawsko-karwińskim. Strategiczne znaczenie węgla na początku XX w. było po-
dobne do dzisiejszej rywalizacji o złoża ropy naftowej. Równie ważna była kontrola 
nad linią kolejową Bogumin-Koszyce, będącą najważniejszym połączeniem między 
czeską i słowacką częścią państwa5.

1  G. Wnętrzak, Stosunki polityczne i narodowościowe na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Galicji zachodniej 
w latach 1897-1920, Toruń 2014, s. 46.

2  G. Wnętrzak, znaczenie ruchu kożdoniowskiego na Śląsku Cieszyńskim w świetle wyników wyborów z 1909 i 1911 
roku, „Pamiętnik Cieszyński”, 2003, t.18, s. 64.

3  K. Nowak, Ruch ślązakowski na Śląsku Cieszyńskim, w: Mniejszości Narodowe na Śląsku Cieszyńskim dawniej 
i dziś, Czeski Cieszyn 2001, s. 53.

4 Oba państwa „żonglowały” takimi argumentami w zależności od potrzeb, np. Polska, przyłączając te części kresów 
wschodnich, gdzie większość stanowili Ukraińcy lub Białorusini, posługiwała się argumentem historycznym, 
tzn. przynależności tych ziem do I Rzeczpospolitej. Z kolei Czechy na Słowacji - należącej od prawie 1000 lat 
do Królestwa Węgierskiego jako tzw. Górne Węgry (węg. Felvidék), posługiwali się argumentem etnicznego 
pokrewieństwa Czechów i Słowaków.

5  Drugim połączeniem kolejowym między Czechami a Słowacją była linia przez Vlárský průsmyk – przełęcz 
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Na przełomie października i listopada 1918 r. lokalne organy władzy: polska 
Rada Narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego (RNKC) w Cieszynie i czeski Zemský 
národní výbor pro Slezsko (Krajowa Rada Narodowa dla Śląska) w Ostrawie poro-
zumiały się co do tymczasowego podziału Śląska Cieszyńskiego według narodowo-
ściowego składu władz poszczególnych miast i gmin. W ten sposób RNKC objęła 
większość ziemi cieszyńskiej (powiaty: bielski, cieszyński i większość frysztackiego). 
W zawartej 5 listopada 1918 r. umowie wyraźnie podkreślono jednak prowizorycz-
ność tego podziału i że ostateczny przebieg granicy zostanie ustalony przez rządy 
centralne w Warszawie i Pradze. Kiedy jednak w polskiej części Śląska Cieszyńskiego 
ogłoszono pobór do wojska polskiego, a później Tymczasowy Naczelnik Państwa 
ogłosił wybory do Sejmu Ustawodawczego na 26 stycznia 1919 r. również w tym 
regionie, Czesi uznali to za złamanie umowy z 5 listopada6. Polskie działania oce-
nili jako politykę faktów dokonanych. Początkowo ograniczyli się do oficjalnych 
protestów skierowanych do Komisji Likwidacyjnej w Krakowie7 i nieudanej próby 
przekazania ich do ministra spraw zagranicznych w rządzie Jędrzeja Moraczewskie-
go – Leona Wasilewskiego8. Jednocześnie jednak zwrócili się z prośbami do Francji 
o przysłanie wojsk państw Ententy na Śląsk Cieszyński. Jednak Francja zwlekała 
z bezpośrednią odpowiedzią, wiec rząd w Pradze niezadowolony z proporcji podziału 
cieszyńskiego, zaczął umowę z 5 listopada podważać. Rozpatrywał także możliwość 
interwencji zbrojnej, mającej „wypchnąć” za rzekę Białą (do Galicji) polskie woj-
sko i administrację. Do końca 1918 r. nie dysponował jednak odpowiednimi siłami 
zbrojnymi, aby taką akcję przeprowadzić. 

Kiedy pod koniec grudnia 1918 r. i na początku stycznia 1919 r. do Czech zaczęły 
wracać oddziały tzw. Legii – wojsk czechosłowackich sformowanych w czasie I wojny 
światowej u boku armii włoskiej i francuskiej, plany wojskowego obsadzenia Śląska 
Cieszyńskiego stały się realne. Władze w Pradze, ponaglane alarmującymi komuni-
katami konsula czeskiego w Krakowie – Karela Lochera9, musiały swoją interwencję 
przeprowadzić przed 26 stycznia 1919 r., tak aby uniemożliwić przeprowadzenie na 
Śląsku Cieszyńskim wyborów. Ich wynik stałby się decydującym argumentem strony 
polskiej, pokazującym go jako akt woli ludności tego regionu, chcącej przynależeć 

leżącą na dzisiejszej granicy czesko-słowackiej, niedaleko od Trenčína. Niestety, ta jednotorowa linia miała małą 
przepustowość, a w dodatku była stale zagrożona podmyciem przez wylewy rzeki Vlára.

6  F. Pelc, o těšínsko. Vzpomínky a úvahy, Slezská Ostrava 1928, s. 78.
7  J. Valenta, Český wallenrod (politický důvěrník české Maffie karel Locher v krakově v r. 1918), „Slovanské his-

torické studie”, 1993, 19, s. 65.
8  „Gwiazdka Cieszyńska”, 10 XII 1918, nr 99, s. 2.
9  Dokumenty československé zahraniční politiky. Sv. A II/1.Československo na pařížské mírové konferenci 1918-1920, 

Část 1, Praha 2001, s. 155.
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do Rzeczpospolitej. Oczywiście czeskim celem strategicznym było przejęcie kon-
troli nad całym obszarem Śląska Cieszyńskiego lub chociaż zajęcie i zabezpieczenie 
zagłębia karwińskiego oraz kolei bogumińsko-koszyckiej. Ostatecznie, po pewnych 
wahaniach, 19 stycznia rząd czeski wyznaczył termin ataku na 23 stycznia 1919 r.10 

Siły stron

Podstawą sił polskich na Śląsku Cieszyńskim był Pułk Piechoty Ziemi Cie-
szyńskiej11. Powstał na bazie austriackiego 31 pp, którego polscy oficerowie i żoł-
nierze, przy wsparciu czeskich towarzyszy broni, dokonali przewrotu w Cieszynie  
z 31 października na 1 listopada 1918 r.12 Dzięki ogłoszonej na początku listo-
pada 1918 r. mobilizacji werbunkowej (ochotniczej) w połowie grudnia 1918 r. 
pułk liczył około 2 400 ludzi w tym 196 oficerów. Na wezwanie rządu 8 stycznia  
1919 r. III Batalion cieszyńskiego pp został wysłany pod Lwów do walki z Ukraiń-
cami. Stan pułku pozostały do obrony Śląska Cieszyńskiego zmniejszył się do około 
2.000 ludzi i 18 karabinów maszynowych. 

W związku ze stosunkowo małym napływem ochotników do pułku cieszyńskie-
go, a jednocześnie alarmującymi meldunkami dotyczącymi rosnącego zagrożenia 
czeskim atakiem, zdecydowano się wzmocnić siły polskie na Śląsku Cieszyńskim. Do 
Bogumina przeniesiono połowę III Batalionu 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej 
w sile dwóch kompanii strzeleckich i połowy kompanii karabinów maszynowych13, 
dotychczas stacjonujących w Białej14. Cały półbatalion liczył około 320 ludzi pod 
dowództwem kapitana Władysława Mielnika, a dowódcą garnizonu Bogumina został 
podpułkownik Stanisław Nałęcz-Mroczkowski. 

W sumie oddziały regularnego wojska polskiego na Śląsku Cieszyńskim w chwili 
ataku czeskiego liczyły około 2 300 ludzi oraz ponad 540 umundurowanych i dobrze 
uzbrojonych żandarmów, wykonujących zadania policyjne15. Wzmocnieniem tych sił 
na terenach zaatakowanych w pierwszych dniach wojny było około 1.000 nieumun-

10  R. Brach, J. Lanik, Dva roky bojů a organizační práce: Československá armáda v letech 1918-1920, Praha 2013, s. 61.
11  1 lutego 1919 r. nazwę pułku zmieniono na 7 Pułk Piechoty Ziemi Cieszyńskiej, ale już dzień później 8 lutego 

przemianowano go po raz kolejny (i tym razem ostatni) na 10 pp. Pod tym numerem i nazwą pułk cieszyński 
jest najbardziej znany.

12  K. Matusiak, walki o ziemię Cieszyńską w latach 1914-20. pamiętniki, Cieszyn 1930, s. 109-110. 
13  A. Przybylski, walka o Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku, Warszawa 1932, s. 27.
14  F. Mucha, zarys historii wojennej 12-go pułku piechoty, Warszawa 1928, s. 12.
15  A. Przybylski, op. cit., s. 21.
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durowanych i słabo uzbrojonych członków Milicji Polskiej Księstwa Cieszyńskiego. 
Najsilniejsze liczebnie i bojowo nastawione były kompanie milicji z Karwiny, Dą-
browy, Frysztatu i Trzyńca16. Całością sił polskich dowodził płk Franciszek Ksawery 
Latinik.

Warto zwrócić uwagę, że powierzenie obrony Bogumina świadczy o dużym 
zaufaniu wobec żołnierzy pułku wadowickiego. Ten ważny węzeł kolejowy, położony 
tuż przy tymczasowej granicy rozdzielającej Śląsk Cieszyński, miał strategiczne zna-
czenie nie tylko dla Polaków i Czechów. Dla stacjonujących na południowej granicy 
Górnego Śląska wojsk niemieckich Bogumin był ważnym połączeniem z Niemcami. 
Dowództwo tych sił, mające kwaterę w Pszczynie, groziło RNKC zajęciem tej stacji 
na wypadek zablokowania swobodnego transportu17.

Według danych, które w 1924 r. opublikował kapitan Artur Pekárek, adiutant do-
wodzącego atakiem na Śląsk Cieszyński ppłk. Josefa Šnejdárka18, w dniu rozpoczęcia 
działań 23 stycznia 1919 r. siły czeskie liczyły około 6.000 – 7.000 ludzi, w tym elitar-
ne oddziały legionistów czechosłowackich z: 21 Pułku Strzelców Legii Francuskiej  
(3 bataliony) i 35 Pułku Piechoty Legii Włoskiej (2 bataliony). Siły te wspierane były 
liczną bronią maszynową, artylerią i pociągiem pancernym „Brno II”. Formalnie 

16  J. Szczurek, z wielkich dni Śląska Cieszyńskiego. o milicjach ludowych w latach 1918-1920, Cieszyn 1933, s. 37-38.
17  E. Długajczyk, M. Skrzypek, protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej księstwa Cieszyńskiego (1918-1920), 

część I, Cieszyn 2016, s. 126.
18  A. Pekárek, obsazení těšína a útok na Skočov, „Vojenské rozhledy” 1924, č. 4, s. 174.

Mjr Václav Šidlík, dowódca  
i. batalionu 21. pułku strzelców  

Legii Francuskiej

Por. Ladislav Preininger, dowódca  
1. kompanii i. bat. 21 pułku strzelców 

Legii Francuskiej
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głównodowodzącym operacją był podpułkownik armii francuskiej Antoine Char-
les Philippe Gillain, dowódca 21 ps Legii Francuskiej. Jednak faktycznym dowódcą 
został oficer czeski, podpułkownik J. Šnejdárek, były oficer Legii Cudzoziemskiej, 
doświadczony weteran I wojny światowej.

 
Walki w dniach 23-24 stycznia 1919 r.

Ppłk Mroczkowski już 22 stycznia 1919 r. wieczorem zaalarmował krakowskie 
Dowództwo Okręgu Generalnego o tym, że 23 stycznia nastąpi czeski atak. Mel-
dunek ten został jednak w Krakowie zlekceważony19. Podjął więc decyzję, by już 
wieczorem 22 stycznia rozpocząć odsyłanie taboru kolejowego z Bogumina w głąb 
Śląska Cieszyńskiego20. Sytuacja obrońców była tym trudniejsza, że zgodnie z pkt. 5 
polsko-czeskiej umowy z 5 listopada 1918 r. przy dworcu kolejowym w Boguminie 
stacjonowała liczna kompania czeska21. Wsparciem dla polskiego garnizonu była  
9 Kompania Milicji dowodzona przez ppor. Guzura, składająca się z polskich bo-
gumińskich robotników i mieszkańców okolicznych wsi. W sumie było więc około 
400 obrońców.

23 stycznia 1919 r. około godziny 8:00 rano polskie patrole zauważyły oddziały 
czeskie przemieszczające się z Gruszowa w kierunku na Bogumin i otwarły do nich 
ogień. Były to dwie czeskie kompanie batalionu bogumińskiego (w jego skład wcho-
dzili także ochotnicy spośród czeskiej ludności Bogumina i okolic)22. Informacje tę 
przekazano ppłk. Mroczkowskiemu. Ten zareagował szybko i stanowczo, wydając 
rozkaz natychmiastowego rozbrojenia i wzięcia do niewoli stacjonującej przy dworcu 
czeskiej kompanii. Liczyła ona około 200 żołnierzy i 4 oficerów dowodzonych przez 
ppor. Dostalíka. Kpt. W. Mielnik do akcji tej skierował jedną kompanię wzmocnioną 
plutonem ppor. Seweryna Jeschiwe (w sumie ponad 80 ludzi)23. Około godz. 11:00 
żołnierze polscy brawurowo zajęli kwatery zaskoczonych czeskich żołnierzy i przy 
niewielkim oporze rozbroili ich i wzięli do niewoli. Zginęło 2 polskich żołnierzy, 
a Czesi mieli 8 rannych24.

19  A. Przybylski, op. cit., s. 37.
20  J. Pryziński, walki o Śląsk Cieszyński, Warszawa 1921, s. 9.
21  W. Dąbrowski, kwestia cieszyńska. zbiór dokumentów z okresu walki o Śląsk Cieszyński 1918-1920, Katowice 

1923, s. 8.
22  Z. Ježek, Účast dobrovolníků v bojích o těšínsko a Slovensko v letech 1918-1919, v Praze 1937, s. 292.
23  W. Janik, Bitwa pod Skoczowem 28-30 stycznia 1919 roku, Cieszyn 1999, s. 69; J. Pryziński, op. cit., s. 9.
24  J. Pryziński, op. cit., s. 10.
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W tym samym czasie trwał ruch wojsk czeskich, przekraczających linię tymcza-
sowego podziału z 5 listopada i zbliżających się do Bogumina. Pod Pudłowem pluton 
dowodzony przez chor. Jakubca około godziny 10:00 rozpoczął ostrzał oddziałów 
czeskich. Mimo ich zdecydowanej przewagi liczebnej i w uzbrojeniu (6-8 karabinów 
maszynowych i kilka haubic), obrona zmusiła czeskie siły do rozwinięcia kolumn 
marszowych i rozpoczęcia manewru obejścia polskich pozycji. Spowodowało to 
spowolnienie posuwania się tych oddziałów na około trzy godziny – do 13:30.

Fałszywa komisja międzynarodowa

W Cieszynie płk Latinik po pierwszych informacjach z Bogumina ogłosił stan 
pogotowia bojowego wszystkich podległych mu sił. Około godz. 11:00 samochodami 
z Morawskiej Ostrawy do Cieszyna, do płk. Latinika przybyli oficerowie przedstawia-
jący się jako Komisja Międzysojusznicza25. Najwyższy stopniem był ppłk Šnejdárek 
w mundurze czechosłowackich legii sformowanych we Francji, który poza małymi 
oznaczeniami czeskimi był po prostu mundurem oficera francuskiego. Kolejni ran-
gą byli: oficer angielski mjr Crossfiled, Włoch mjr Noseda, Francuz mjr Maudhuit 
oraz oficer amerykański czeskiego pochodzenia por. Arthur Voska. Komisja w imie-
niu Ententy zażądała w formie ultimatum wycofania do godziny 13:00 wszystkich 
wojsk polskich za rzekę Białą, a więc całkowitego opuszczenia Śląska Cieszyńskiego. 
W przypadku niespełnienia tego żądania zagroziła użyciem siły. Zapewniła jedno-
cześnie, że wycofanie wojsk polskich i wejście wojsk Ententy wraz z oddziałami 
czechosłowackimi nie będzie decydowało o ostatecznej przynależności państwowej 
Śląska Cieszyńskiego, co rozstrzygnie konferencja pokojowa26. Płk Latinik przytom-
nie odpowiedział, że musi się skontaktować z władzami w Warszawie. Zgodzono się 
więc, że do godziny 13:00 zostanie przesłana polska odpowiedź do dowódcy wojsk 
czeskich w Morawskiej Ostrawie ppłk. Antoine Charlesa Philippe’a Gillaina27. 

Zdając sobie sprawę, że z Warszawy może nadejść tylko odmowna odpowiedź 
i że podstęp się nie udał, komisja wyjechała do Ostrawy. Warto zwrócić uwagę, że 
oficerowie Ententy z jej składu mogli zostać wprowadzeni w błąd przez Czechów co 
do rzeczywistej sytuacji na Śląsku Cieszyńskim28, jednak zdawali sobie sprawę, że 

25  M. K. Kamiński, konflikt polsko-czeski 1918-1920, Warszawa 2001, s. 34.
26  A. Przybylski, op. cit., s. 29.
27  P. Kołakowski, polsko-Czechosłowackie walki o Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku, „Słupskie Studia History-

czne”, 2012, nr 18, s. 200; A. Pekárek, op. cit.
28  A. Przybylski, op. cit., s. 28.
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nie mają żadnych pełnomocnictw swoich rządów29. Natomiast por. A. Voska choć 
urodzony w USA, działał także na korzyść czechosłowackiego wywiadu. Był synem 
kpt. Emanuela Vosky, który od 1907 r. współpracował z przyszłym prezydentem Cze-
chosłowacji – Tomášem Garrigue Masarykiem i w czasie I wojny światowej stał się 
najlepszym agentem czeskiego wywiadu i kontrwywiadu30. Ppłk Šnejdárek w swojej 
autobiografii przypisał sobie autorstwo fortelu z fikcyjną „komisją międzynarodową”, 
mającą być próbą uniknięcia rozlewu krwi i wybuchu walk czesko-polskich31. Plan tej 
mistyfikacji i jej przygotowanie (m.in. wydrukowanie specjalnych plakatów z odezwą 
„Komisji międzynarodowej”) został ustalony wcześniej w Pradze, podczas narad 
prowadzonych z udziałem ministra obrony narodowej Václava Klofáče32.

Odpowiedź z Dowództwa Okręgu Głównego w Krakowie i Naczelnego Do-
wództwa była jednoznaczna: nie ustąpić, nie dać się wyrzucić, a na gwałt odpowiedzieć 
siłą33. Jednocześnie Dowództwo Okręgu Głównego w Krakowie otrzymało rozkaz 
jak najszybszego wzmocnienia sił polskich na Śląsku Cieszyńskim. 

oszustwo w Boguminie

Kiedy z Cieszyna wyjeżdżała fałszywa komisja, w Boguminie około godziny 
12:00 wszyscy jeńcy czescy z rozbrojonej kompanii zostali zamknięci w wagonach 
kolejowych i odstawieni na pobliski dworzec w Piotrowicach. Po godz. 13:00 do 
dowództwa polskiego w Boguminie przybył mjr Sýkora (dowódca czeskiego ba-
talionu bogumińskiego) wraz z oficerami w mundurach angielskich i francuskich. 
Przekazał ppłk. Mroczkowskiemu list od ppłk. Antoine Gillaina z informacją, że to 
wojska koalicyjne Ententy zajmują Śląsk Cieszyński, a polski garnizon ma się wyco-
fać z Bogumina. Powtórzenie cieszyńskiego scenariusza próby oszustwa świadczy 
o realizacji ustalonego wcześniej planu. Ppłk Mroczkowski zgodził się na chwilo-
we zaprzestanie walki, chcąc skontaktować się z płk. Latinikiem i Radą Narodową 
Księstwa Cieszyńskiego. Warunkiem zawieszenia broni było pozostanie oddziałów 
obu stron na swoich dotychczasowych pozycjach. Mimo ustaleń, wymiana ognia 
praktycznie nie została zakończona, ponieważ czeskie oddziały kontynuowały ma-

29  R. Brach, J. Lanik, op. cit., s. 61.
30  Program Telewizji Czeskiej pt. Neznámí hrdinové. Krycí jméno Viktor. https://www.ceskatelevize.cz/po-

rady/10204458965-neznami-hrdinove/212452801390011/video/ [dostęp: 9 XI 2018].
31  J. Šnejdárek, Co jsem prožil, Praha 1939, s. 167.
32  paměti kapitana Em. V. Vosky. JAS Rodinný obrázkový týdeník, 1936, s. 9. 
33  A. Przybylski, op. cit., s. 30-31.
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newr okrążenia miasta. Chociaż płk Latinik rozkazał kontynuowanie obrony, to mjr 
Sýkora o godz. 15:00 ponownie poprosił o przedłużenie zawieszenia broni. Zgoda 
ppłk. Mroczkowskiego została wykorzystana przez przeciwnika: oprócz prowadzo-
nego cały czas manewru okrążenia po godz. 16:00 na teren dworca w Boguminie 
wjechał pociąg przewożący III Batalion 21 ps Legii Francuskiej dowodzony przez mjr. 
Sylvestra Bláhe. Legioniści czescy od razu zaatakowali polskie pozycje na dworcu. 
Okrążenie miasta przez batalion bogumiński i wprowadzenie batalionu legionistów 
bezpośrednio na teren dworca diametralnie zmieniło sytuację. Kiedy podjęto ponow-
ne rozmowy, to czeska strona zaczęła stawiać warunki. Zgodzono się wprawdzie na 
podstawienie pociągu, którym polscy obrońcy mieli być ewakuowani do Piotrowic. 
Postawiono jednak warunek uprzedniego uwolnienia czeskiej kompani ppor. Dosta-
líka. W trakcie tych rozmów kolejnym pociągiem na teren dworca bogumińskiego 
wjechał czeski II Batalion 54 pp. Przewaga atakujących była już co najmniej 6-krotna 
(trzy bataliony wzmocnione dużą ilością broni maszynowej i 1 baterią artylerii). 
W tym momencie, wbrew prowadzonym pertraktacjom, polski półbatalion został 
podstępnie rozbrojony i wzięty do niewoli34. Około godziny 22:00 bilans polskich 
strat na odcinku bogumińskim obejmował: ponad 240 wziętych do niewoli, kilku 
zabitych (prawdopodobnie 4), 16 rannych i rozbicie bogumińskiej kompanii milicji. 
Dodatkowo jeszcze atak czeskiego II/54 pp na Piotrowice doprowadził do uwolnie-
nia czeskiej kompanii ppor. Dostalíka i rozproszenia konwojentów. Zdobyto tam 
także tabory wadowickiego półbatalionu. Według wspomnień świadków uwolnieni 
czescy żołnierze po powrocie do Bogumina rzucili się na polskich jeńców, bijąc ich 
i okradając. Rannego w nogi ppor. S. Jeschiwe, który przed południem dowodził 
rozbrojeniem czeskiej kompanii, pobito kolbami tak mocno, że wymagał pomocy 
lekarskiej35.

W czasie tych walk garnizon Bogumina został bardzo słabo wsparty przez lokal-
nych milicjantów. Wysunięte nad tymczasową granicę patrole mogły liczyć na pomoc 
mieszkających w tych okolicach milicjantów, jednak przy dworcu w Boguminie do 
żołnierzy polskich przyłączyło się zaledwie kilku milicjantów i ochotników cywil-
nych. Rozdano im broń zdobytą na czeskiej kompanii ppor. Dostalíka. Wyjaśnieniem 
może być fakt, iż w tym czasie Bogumin dzielił się na dwa samodzielne organizmy 
miejskie: Bogumin-Miasto, gdzie mieszkała większość ludności i znajdowała się 
duża ilość fabryk, oraz Bogumin-Dworzec, leżący bliżej tymczasowej granicy ze 
zdecydowanie mniejszą populacją. Tak więc nim zebrano milicjantów i ochotników 

34  J. Pryziński, op. cit., s. 10.
35  P. Kołakowski, op. cit., s. 201.
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w Boguminie-Mieście, droga do Bogumina-Dworca była już odcięta przez oddziały 
czeskie, kontynuujące proces otaczania Bogumina od strony Pudłowa. Manewr ten 
został zapewne tak właśnie zaplanowany, żeby odciąć obsadę dworca od wsparcia 
polskiej robotniczej ludności Bogumina-Miasta, która należała do najbardziej pa-
triotycznej na Śląsku Cieszyńskim36.

Walki o Bogumin zaalarmowały komendanta powiatu frysztackiego – ppłk. Sta-
nisława Springwalda, odpowiedzialnego za obronę tej części karwińskiego zagłębia 
węglowego, która podlegała władzy RNKC. Jego siły liczyły ponad 400 żołnierzy 
z pułku cieszyńskiego, z 10 karabinami maszynowymi i 2 armatami oraz kilkuset mi-
licjantów i cywilnych ochotników. Przeciwko tym oddziałom Czesi rzucili do walki 
4 bataliony wsparte liczną bronią maszynową i lekką artylerią. Dzięki tej przewadze, 
mimo twardego polskiego oporu, udało się im do wieczora zająć część zagłębia.  
24 stycznia 1919 r. po wycofaniu wojsk polskich, pomimo oporu milicjantów i cywi-
lów, którzy bezskutecznie próbowali zatrzymać Czechów, Karwina i okolice zostały 
zajęte przez Czechów. Jeśli cywile zostali złapani z bronią w ręku, byli traktowani 
brutalnie i bez litości, co często oznaczało natychmiastową egzekucję bez sądu37. 
Według relacji polskich świadków zdarzały się przypadki, że zabijano niewinnych 
ludzi, którzy nie brali udziału w walkach38. Od rana 23 stycznia na terenie kontro-
lowanym przez Czechów, a później na terenach zajętych dokonywano aresztowań 
polskich działaczy narodowych, w tym również kobiet39.

Walki o Przełęcz jabłonkowską

Mimo że już 23 stycznia na prośbę władz polskich oficerowie Ententy, przeby-
wający w Polsce, próbowali depeszami interweniować u ppłk. Gillaina w Ostrawie, 
ten odpowiadał, że tylko na rozkaz Paryża lub Pragi wstrzyma atak wojsk czeskich. 
Wojna trwała więc dalej.

O świcie 24 stycznia wraz z manewrem, okrążającym zagłębie karwińskie, nastą-

36  Płk Latinik, bardzo krytycznie oceniający poziom patriotyzmu i zaangażowanie ludności Śląska Cieszyńskiego 
w obronę przed czeskim atakiem, wśród najbardziej wartościowych grup wymienia jednak właśnie polską 
ludność robotniczą Bogumina, w: Memoryał w sprawie Śląska cieszyńskiego, z czerwca 1919 r. z planem odbicia 
Śląska Cieszyńskiego, CAW I.130.56.2. s. 2.

37  L. Preininger, přísaha. Deníky francouzského legionáře Ladislava preiningera 1913-1940, Praha 2001, s. 277.
38  M.in. w Karwinie zabito niewinnego służącego na plebani i kucharza proboszcza. Zob. Biała księga zbrodni 

popełnionych w dniach 23- 29.01.1919 roku na Śląsku Cieszyńskim przez wojska ppłk. Josefa Šnejdárka, Książnica 
Cieszyńska, sygn. RS AKC III 1300, s. 10.

39  Z. Kirkor-Kiedroniowa, wspomnienia, t. 2: ziemia mojego męża, Kraków 1988, s. 339, 346.
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pił także atak czeski od strony Słowacji, z Czadcy. Pociągiem przez przełęcz jabłon-
kowską i tunele w Mostach ruszył III Batalion 35 pp Legii Włoskiej wsparty baterią  
6 Pułku Artylerii Polowej. W Mostach w gotowości bojowej stał pluton ppor. Krzystka 
z 7 kompanii cieszyńskiego pp., wsparty lokalną placówką milicji, liczącą 30 ludzi40. 
Zdążyli oni uszkodzić tory kolejowe. Zmusiło to Czechów do wyładowania z pociągu 
i rozwinięcia linii ataku pod ogniem polskiego oddziału. Po ciężkiej całodniowej 
walce, dzięki wsparciu kilkuset milicjantów z 2 Kompani Milicji z Trzyńca pod do-
wództwem ppor. Sojki, udało się opóźnić atak czeski aż do zapadnięcia zmroku41. 
Wtedy nadeszły wysłane z Cieszyna posiłki, w tym 6 Kompania „żywiecka” 12 pp 
por. Lachety42. Tym zbiorczym oddziałem dowodził mjr Aleksander Zörner, który 
przejął dowództwo obrony przełęczy Jabłonkowskiej. Czeskie siły zmuszone zostały 
do wycofania z powrotem do Czadcy43. 6 „żywiecka” Kompania 12 pp była jednym 
z pierwszych oddziałów przybyłych już 23 stycznia na odsiecz Śląska Cieszyńskiego. 

 Po dwóch dniach walk, mimo odniesionych sukcesów, dowództwo czeskie było 
zaskoczone, że nie udał się podstęp z przyjazdem „komisji Ententy” do Cieszyna i fał-
szywymi informacjami o tym, że czeski najazd to działania wojsk Ententy. Opór sił 
polskich pokazał, że nie ma szans na bezkrwawe, „administracyjne” przejęcie Śląska 
Cieszyńskiego. Do dużych operacji bojowych, uderzenia na Cieszyn i jednoczesnego 
zabezpieczenia już zajętego terytorium, posiadane siły były zdecydowanie za małe. 
Postanowiono więc 25 stycznia wstrzymać większe działania ofensywne i przegru-
pować posiadane siły oraz zaczęto pośpiesznie ściągnąć posiłki44. Do wieczora 25 
stycznia przybyły pierwsze oddziały 2 Brygady Piechoty ppłk. Jindřicha Lva Hanáka, 
tzw. „domácího vojska” (wojska krajowego), tworzonego na bazie czeskich jednostek 
byłej armii austro-węgierskiej. Do 27 stycznia powiększyło to siły czeskie o kolejne 
4.000 – 5.000 żołnierzy45. 

Również polscy obrońcy Śląska Cieszyńskiego otrzymali wsparcie. Oprócz wy-
mienionej już 6 Kompanii 12 pp, 23 stycznia wieczorem przybyły także szwadron kon-

40  J. Szczurek, z wielkich dni Śląska Cieszyńskiego. o milicjach ludowych w latach 1918-1920, op. cit., s. 66.
41  K. Matusiak, op. cit., s. 215.
42  J. Pryziński, op. cit., s. 15.
43  P. Kołakowski, op. cit., s. 202.
44  O braku pełnego militarnego przygotowania do przełamywania regularnego oporu wojsk polskich i zbrojnej 

okupacji świadczy pośpieszne ściąganie posiłków. Część oddziałów transportowano nawet w nocy, w odkrytych 
wagonach towarowych (przy mrozie sięgającym – 20 °C), bez kuchni polowych i zapasów żywności. Artylerii 
większych kalibrów nie zdążono sprowadzić do czasu zakończenia walk, choć posiłki czeskie docierały na front 
cieszyński do ostatnich godzin wojny. 

45  J. Solpera, komplikovaná proměna - jak se z pětasedmdesátníků v letech 1918-1920 stali Devětadvacátí a nejen 
o nich, Muzeum Jindřichohradecka 2010, s. 65.
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ny i szwadron pieszy 2 Pułku Szwoleżerów pod dowództwem por. Jana Pryzińskiego.  
24 stycznia przed południem – dwie kompanie (10 i 11) z 12 wadowickiego pp pod 
dowództwem por. Mazura. Dowództwo Okręgu Generalnego w Krakowie po wzię-
ciu do niewoli polskiego garnizonu Bogumina nakazało Dowództwu Okręgu Woj-
skowego w Wadowicach sformowanie oddziału, który miał być jeszcze 24 stycznia 
wysłany koleją do Zebrzydowic46. Na czele tego półbatalionu (trzy kompanie 12 pp  
z 2 karabinami maszynowymi, w sumie 240 ludzi) stanął kpt. Cezary Haller. Siły 
te zajęły pozycje na linii Zebrzydowice Górne – Zebrzydowice dworzec kolejowy 
– Kończyce Małe. Odtworzono w ten sposób prawe skrzydło polskiej obrony i za-

bezpieczono linię kolejową Zebrzydowice-Dziedzice.
Dzięki napływającym posiłkom 26 stycznia 1919 r. siły polskie na Śląsku Cie-

szyńskim liczyły 21 kompanii piechoty, 1 szwadron pieszy i 1 konny oraz 4 baterie 
artylerii. Tak więc wzrosły w stosunku do 23 stycznia dwukrotnie. Jednak, jak pi-
saliśmy powyżej, także siły czeskie powiększyły się o 2 Brygadę ppłk. Jindřicha Ha-
náka i liczyły: około 18 batalionów piechoty, szwadron kawalerii i 3,5 baterii artylerii 
polowej. Tak więc stosunek sił i przytłaczająca przewaga wojsk czeskich pozostała 

46 Najprawdopodobniej w wyekwipowaniu i wysłaniu posiłków na Śląsk Cieszyński brał udział ojciec Jana Pawła 
II, Karol Wojtyła (senior), oficer – urzędnik wojskowy Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej.

Budynek dworca kolejowego w Zebrzydowicach (1919 r.)



71

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

praktycznie bez zmian.
Czarny dzień 12 pp

prawe skrzydło polskiej obrony obsadził półbatalion 12 pp kpt. C. Hallera: kom-
pania ppor. Henryka tauba na dworcu kolejowym w zebrzydowicach, kompania ppor. 
kalarusa w kończycach Małych (gdzie kwaterę miał kpt. Haller) i wydzielony pluton 
w zebrzydowicach Górnych. informacje o zajęciu tych pozycji kpt. Haller przekazywał 
do krakowa, ale w wyniku słabej koordynacji działań Dowództwa okręgu General-
nego w krakowie i Dowództwa okręgu w Cieszynie sztab w Cieszynie nie miał z nim 
bezpośredniej łączności47. w linii polskiej obrony, w Stonawie pozycje zajęła także  
11 kompania 12 pp pod dowództwem por. Józefa kawałkowskiego48. W zgromadzo-
nych w Cieszynie odwodach były również dwie kompanie pułku wadowickiego. 

Atak czeski rozpoczął się nad ranem 26 stycznia (w niedzielę), uderzeniem grupy 
mjr. S. Bláhy na półbatalion kpt. C. Hallera. Z Piotrowic wzdłuż toru kolejowego na 
Zebrzydowice atak prowadził 17 Batalion Strzelców, jednocześnie z Frysztatu przez 
tzw. Czarny Las (przez który dzisiaj biegnie granica polsko-czeska) w kierunku na 
Kończyce Małe uderzył III Batalion 21 ps Legii Francuskiej. Legioniści czescy rozwi-
nęli szeroko tyraliery, tak że oprócz uderzenia na Kończyce Małe ich lewe skrzydło 
atakowało również dworzec w Zebrzydowicach od południa i przecięło drogę między 
Zebrzydowicami a Kończycami Małymi. Wykorzystując przerwę w polskich liniach 
między Kończycami Małymi i Kończycami Wielkimi, prawdopodobnie weszli także 
w tę lukę, odcinając oddział kpt. Hallera od reszty sił polskich.

Wszystko wskazuje na to, że oddziały polskie w Kończycach Małych zostały 
zaskoczone czeskim atakiem. Mroźną noc żołnierze kpt. Hallera spędzili zakwatero-
wani w dwóch gospodach gminnych i w prywatnych domach. Według relacji księdza 
A. Gałuszki, proboszcza z Kończycach Małych, podanej w marcu 1919 r. w liście do 
wdowy po kpt. Hallerze49, w momencie ataku żołnierze polscy, stacjonujący w Koń-
czycach Małych na swoich kwaterach, dopiero przygotowywali śniadanie50. Kpt. Hal-
ler próbował na czele kompanii ppor. Kalarusa organizować obronę, ale jadący konno 
został postrzelony i spadł z konia. Ranny, cofając się pieszo z niedobitkami kompanii 
na wschód w stronę Pruchnej, po przejściu około 500 metrów osłabł z upływu krwi 

47  F. Latinik, walka o Śląsk Cieszyński w r. 1919, Cieszyn 1934, s. 59 i 61; K. Nowak, Na prawym brzegu olzy  
w 1919 roku, „Zwrot” 1999, nr 1, s. 5. 

48  J. Pryziński, op. cit., s. 16-17.
49  List datowany na 18 marca 1919 r. został udostępniony na stronach internetowych Archiwum Narodowego 

w Krakowie, sygn. AH 31, s. 1.
50  Ibidem, s.1. 
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i zmarł51. O skali tego zaskoczenia może również świadczyć niewielka liczba zabitych. 
Oprócz kpt. Hallera zginąć mieli szeregowcy 12 pp: Mieczysław Sikorski, pochodzący 
z Łodzi, Andrzej Krzemień z Brzezinki k/Oświęcimia, Jakub Wowra z Brzeszcz (po-
chowani na cmentarzu parafialnym w Kończycach Małych). Czwartym zabitym był 
Józef Nieciak z Zagórza, który prawdopodobnie padł bliżej Zebrzydowic, ponieważ 
Czesi kazali przewieźć jego ciało na cmentarz w Zebrzydowicach. Pozostała część 
żołnierzy podległych kpt. Hallerowi dostała się do niewoli lub rozproszona wycofała 

się w stronę Pruchnej i Kończyc Wielkich.
Kompania ppor. Henryka Tauba, obsadzająca Zebrzydowice, była przygotowana 

do walki, a przed budynek dworca wysłano patrole. Była to zapewne zasługa młodego 
(urodzonego w 1898 r. w Strzyżowie), ale doświadczonego już dowódcy52, który już 

51  F. Latinik, op. cit., s. 60.
52  Henryk Karol Taub po maturze w roku 1916 został wcielony do austriackiego 20 Galicyjskiego Pułku Piechoty 

Księcia Pruskiego Henryka, stacjonującego w Krakowie i Nowym Saczu. 86% jego żołnierzy stanowili Polacy. 
Walcząc w jego szeregach na froncie włoskim, Henryk Taub zdobył doświadczenie wojskowe, pierwsze odznacze-
nia i stopień podporucznika.

Fragment listu ks. Alojzego Gałuszki, proboszcza parafii w kończycach Małych do wdowy 
po kpt. Cezarym Hallerze, w którym relacjonował okoliczności śmierci jej męża, 18.03.1919 r. 

(Archiwum narodowe w krakowie)
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jako nastolatek w 1914 r. zgłosił się do 
Legionów Piłsudskiego53, ale ze względu 
na młody wiek nie został przyjęty. W li-
stopadzie 1918 r., jako były podporucz-
nik c.k. armii, na ochotnika wstąpił do  
12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej. 
Na wieść o czeskim ataku 24 stycznia 
1919 r. również ochotniczo zgłosił się 
do formowanych posiłków wysłanych 
na front czeski54. Ppor. H. Taub nie 
tylko dobrze spełnił swoje obowiąz-
ki jako dowódca kompanii, wysyłając 
patrole i utrzymując od świtu swój od-
dział w pogotowiu bojowym, ale także 
bohatersko dowodził obroną dworca55. 
W czasie walki, gdy wraz z grupą około 
30-40 żołnierzy został otoczony w bu-
dynku dworca, podjął prawdopodob-
nie jeszcze desperacką próbę przebicia 
się56. Ciężko ranny został odwieziony do 
szpitala w Orłowej, ale tego samego dnia 
zmarł w wyniku rany postrzałowej płuca  
i 28 stycznia 1919 r. pochowano go na cmentarzu żydowskim w Orłowej57. W wal-
kach w Zebrzydowicach zginęło 6 polskich żołnierzy, których pochowano w zbio-
rowej mogile (wraz z Józefem Nieciakiem z kompanii ppor. Kalarusa z Kończyc 
Małych) na cmentarzu w Zebrzydowicach. Około 90 żołnierzy z kompanii ppor. 
Tauba i prawdopodobnie z plutonu, obsadzającego Zebrzydowice Górne, dostało 

53  K. Iwańska, Cmentarz żydowski w wadowicach, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 9, 2005, s. 109.
54  Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej, t. I: Żydzi bojownicy o niepodległość polski: 1918-1939, red. A. Kunert, 

A. Przewoźnik, Warszawa 2002, s. 284-285.
55  Biała księga zbrodni, op. cit., s. 11-12 [dostęp: 2 XI 2018]; F. Latinik, op. cit., s. 61.
56  Może na to wskazywać relacja jego podwładnego, plutonowego Bychawskiego, który zeznał, że ppor. Taub 

ranny wpadł do domu, a więc śmiertelną ranę otrzymał prawdopodobnie już po opuszczeniu budynku dworca 
kolejowego, w czasie próby przebicia. Zob. Biała księga zbrodni, op. cit., s. 12 [dostęp: 2 XI 2018].

57  Fond Digitální badatelny, Matriky židovských náboženských obcí z let 1784-1949, národní archiv v Praze.  
http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1024&reproId=192644 [dostęp: 2 XI 2018]. Po 
aneksji Zaolzia w 1938 r. jego zwłoki ekshumowano z orłowskiego kirkutu i 16 kwietnia 1939 r. przewieziono na 
kirkut w Wadowicach, gdzie został pochowany z pełnymi honorami wojskowymi w grobie ojca Samuela Tauba.  
K. Iwańska, op. cit., s. 110.

Ppor. c.k. 20 Pułku Piechoty Henryk Taub  
z siostrą normą i artystą-malarzem  
Zbigniewem Pronaszką (ok. 1918 r.)
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się do niewoli58. Pozostali, którym udało się uniknąć okrążenia, wycofali się wzdłuż 
linii kolejowej na Pruchną.

Jednocześnie z uderzeniem grupy mjr. Bláhy na Zebrzydowice i Kończyce Małe 
nastąpił skoordynowany z nim atak grupy mjr. Vlasáka w kierunku na Łąki i Stonawę. 
Początkowo nie znając siły polskiej obsadzającej ten odcinek obrony, mjr Vlasák 
o godz. 8:00 wysłał silny oddział rozpoznawczy w kierunku Stonawy. Ten zwiad 
został zatrzymany na pozycjach 11 Kompanii 12 pp, dowodzonej przez por. Kawał-
kowskiego, a nawet jeden z jej plutonów ruszył w pościg za cofającym się czeskim 
rozpoznaniem. Sprowokowało to atak I Batalionu 21 ps Legii Francuskiej, który 
jednak nie zdołał przełamać polskich pozycji. Po godzinie 10:00 nastąpiło bardzo 
silne uderzenie obu (I i II) batalionów 21 ps Legii Francuskiej, nacierających w trzech 
liniach gęstych tyralier59. Kiedy po godzinie 12:00 obrońcom Stonawy zaczęła koń-
czyć się amunicja, zmuszeni zostali do wycofania się w stronę Olbrachcic i zatrzymali 
się na pozycjach kompanii ppor. Łyska z 8 pp. Po otrzymaniu posiłków w sile plutonu 
z tej kompanii i amunicji por. Kawałkowski podjął próbę kontrataku w celu odbicia 
Stonawy. Żołnierze polscy w śniegu musieli atakować pod górę stosunkowo stromego 
zbocza, na szczycie którego rozłożona jest wieś Stonawa. Por. Kawałkowski próbował 
tyraliery rozciągnąć jak najbardziej w lewo, aby na wieś uderzyć również od zacho-
du, gdzie podejście na stonawskie wzgórze było stosunkowo łagodniejsze. Niestety, 
weterani z 21 ps Legii Francuskiej zdążyli już dobrze przygotować się do obrony i tak 
rozmieścić liczne karabiny maszynowe, że w ich krzyżowym ogniu polska kompania 
została zdziesiątkowana i rozbita. Około godz. 15:00 żołnierze polscy wycofali się 
w kierunku Olbrachcic60, ale na nową pozycję na nasypie kolejowym dotarła zaled-
wie 1/4 oddziału61. Zmęczona kilkugodzinną zażartą walką i wstrząśnięta stratami  
11 Kompania 12 pp, a właściwie jej resztki, bez rozkazu opuściła swoje pozycje 
i odeszła do Cieszyna. W tym czasie z Suchej Górnej zaatakował Olbrachcice czeski  
13 Batalion Strzelców, rozbijając po godzinnej walce słabe na tym odcinku siły pol-
skie. Około godziny 16:00 walki w tym rejonie wygasają.

W czasie walk o Stonawę zginęło 21 polskich żołnierzy i milicjantów (w tym  
16 lub 18 z 12 pp). Niestety, w ferworze walki i już po jej zakończeniu czescy żołnierze 
dopuścili się zbrodni wojennej, dobijając kilku rannych i jeńców polskich62.

58  W. Janik, op. cit., s. 79. 
59  F. Latinik, op. cit., s. 62.  
60  A. Przybylski, op. cit., s. 59. 
61  J. Pryziński, op. cit., s. 18. 
62  Według relacji polskich świadków zebranych w Białej księdze zbrodni popełnionych w dniach 23-29.01.1919 roku 

na Śląsku Cieszyńskim przez wojska ppłk. Josefa Šnejdárka (sygn. RS AKC III 1300) prawdopodobnie dobitych 
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Płk Latinik około 
godziny 14:00 miał już 
informacje o rozbiciu 
oddziału kpt. Hallera. 
Ważna linia kolejowa, 
tzw. kolej północna, po-
została z Zebrzydowic 
do Dziedzic bez osłony63. 
Czesi mieli więc otwartą 
drogę na niebronione 
mosty kolejowe i drogo-
we w Drogomyślu. Ist-
niało także realne zagro-
żenie wejścia dużych sił czeskich między Cieszyn i Skoczów i okrążenia sił polskich, 
znajdujących się jeszcze nad rzeką Olzą. Płk Latinik podjął więc decyzję o wycofaniu 
wojsk na nową pozycję opartą o linię rzeki Wisły. W późnych godzinach wieczor-
nych 26 stycznia oddziały polskie rozpoczęły odwrót, jednak źle i chaotycznie prze-
prowadzony, co doprowadziło do dużych i nieodwracalnych strat w „zaginionych”. 
Grupa blokująca Przesmyk Jabłonkowski, w tym 6 Kompania 12 pp otrzymała rozkaz 
odejścia do Skoczowa przez góry oddzielające ją od doliny rzeki Wisły64. Żołnie-
rze musieli w środku zimy, mroźną nocą przejść zaśnieżonymi górskimi drogami 
kilkadziesiąt kilometrów. Oznaczało to wielogodzinny, wyczerpujący marsz. W sa-
mym Cieszynie w narastającym chaosie któryś z oficerów intendentury „pożałował” 
zapasów spirytusu, którego nie można już było wywieźć65. Jak wspomina kapelan 
cieszyńskiego pułku, ks. Grycz: na zapasy spirytusu pozwolono się rzucić żołnierzom, 
którzy pijani stracili zupełnie poczucie dyscypliny66. Kolejne przegrane starcie, krwawe 
straty i wieści o brutalności przeciwnika, do tego nocny odwrót i nadmiar alkoholu 
spowodowały upadek morale żołnierzy. Ci z pułku cieszyńskiego, którzy cofając się 
na Skoczów, porzucali swoje rodzinne domy, w znacznej liczbie dezerterowali i do 
Skoczowa dotarło zaledwie 30% stanu liczbowego pułku, który 23 stycznia liczył 

mogło zostać 6 lub 7 żołnierzy.
63  z pamiętnika wojennego ks. karola Grycza, ewangel. proboszcza wojskowego w krakowie, „Poseł Ewangelicki” 

1929, nr 51, s. 2. 
64  A. Przybylski, op. cit., s. 61.
65  K. Matusiak, op. cit., s. 217-218.
66  z pamiętnika wojennego ks. karola Grycza, ewangel. proboszcza wojskowego w krakowie, op. cit.

Żołnierze polegli i pomordowani 
w walkach o Stonawę (styczeń 1919 r.)
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około 2.000 ludzi67. Doszło też do sytuacji, że zupełnie pijani przydziałowym spiry-
tusem żołnierze (prawdopodobnie z 12 pp), którzy mieli w Skoczowie obsadzić wy-
znaczone pozycje, nie chcieli w ogóle wysiąść na tej stacji i pojechali dalej do Bielska. 
Tam dopiero, pod eskortą odstawiono ich do bielskich koszar68. Ten dramatyczny, 
nieprzygotowany odwrót praktycznie podwoił straty bojowe z 26 stycznia. Duża 
część żołnierzy i oficerów, którzy dotarli na nowe pozycje na linii rzeki Wisły, była 
wstrząśnięta i przygnębiona dotychczasowym przebiegiem walk i przede wszystkim 
oddaniem Cieszyna po stosunkowo krótkim oporze na jego przedpolu69.

Bitwa pod Skoczowem

Tą nazwą określa się cały szereg starć, do których doszło w dniach 28-30 stycznia 
1919 r. na całej długości frontu, od Strumienia po Ustroń. Dzięki oderwaniu się od 
nieprzyjaciela cały dzień 27 stycznia 1919 r. upłynął bez większych starć. Pozwoliło 
to zreorganizować polskie oddziały i wzmocnić linię obrony o kolejne przybywające 
posiłki. Na północnym odcinku frontu między Strumieniem a Wiślicą, gdzie teren 
był płaski i stosunkowo słabo zalesiony, odgrodzono się od przeciwnika rzeką Wisłą. 
Od Wiślicy pozycje polskie poprowadzono, wykorzystując pasma wzgórz, otaczające 
łukiem od zachodu Skoczów, aż do Kisielowa. Dalej linia obrony skręcała na wschód 
do Nierodzimia i Kamieńca nad Wisłą. Siły polskie, wzmacniane do końca bitwy 
skoczowskiej (m.in. kolejnymi dwoma kompaniami 12 pp), w dniu 30 stycznia liczyły 
około 5.000 ludzi wspartych silną artylerią i pociągiem pancernym „Hallerczyk”. 
Oddziały czeskie również cały czas zasilane posiłkami liczyły od 14.000 do 16.000 
ludzi, z czego na froncie i jego najbliższym zapleczu ponad 10.000. 

Oddziały 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej w ugrupowaniu polskim zaj-
mowały następujące pozycje: miasta Strumień na zachodnim brzegu Wisły broniła 
kompania szturmowa 12 pp pod dowództwem ppor. Łobodzińskiego. W Drogomy-
ślu stacjonowała zbiorcza kompania oznaczona nr 264, złożona z żołnierzy 8 Pułku 
Ułanów i 12 pp (prawdopodobnie z rozbitego półbatalionu kpt. Hallera), dowodzo-
na przez por. Staszewskiego i wzmocniona dwoma karabinami maszynowymi. Od 
drewnianego mostu w Ochabach Wielkich przez Ochaby Małe do Wiślicy – dowodził 
żołnierzami por. Mazur mający do dyspozycji 10 Kompanię 12 pp, wzmocnioną plu-
tonem karabinów maszynowych z cieszyńskiego pp. W Simoradzu odwodem obrony 

67  J. Szczurek, z wielkich dni Śląska Cieszyńskiego. pułk piechoty ziemi Cieszyńskiej, cz. IV, Cieszyn 1930, s. 18.
68  z pamiętnika wojennego ks. karola Grycza, ewangel. proboszcza wojskowego w krakowie, op. cit., s. 3.
69  J. Unicki, kilka dni pod Skoczowem w styczniu 1919, Cieszyn Zachodni, bez daty wydania, s. 5 i 10.
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odcinka była 2 Kompania 12 pp, a 6 Kompania „żywiecka” 12 pp por. Lachety, po 
wyczerpującym odwrocie przez góry, na front dotarła dopiero 28 stycznia i obsadziła 
praktycznie niebroniony odcinek na południe od Skoczowa70.

28 stycznia Czesi atakowali wielokrotnie w różnych miejscach polskiego frontu, 
siłami od kompanii do batalionu, starając się rozpoznać polskie pozycje i znaleźć 
w nich słabe punkty. Na północnym odcinku frontu w rejonie Drogomyśla czeskie 
próby zajęcia mostów kolejowych zostały odparte przez pociąg pancerny „Haller-
czyk”. Większy atak nastąpił w Ochabach Małych około godziny 21:00, gdy oddział 
czeski w sile dwóch kompanii próbował sforsować Wisłę, ale został odparty przez 
10 i 12 kompanię 12 pp, dowodzone przez por. Mazura, przy celnym ogniowym 
wsparciu polskiej artylerii. 29 stycznia od rana polska artyleria powstrzymywała 
czeskie ataki w środkowej części frontu osłaniającego bezpośrednio Skoczów. W tym 
dniu oddziałom 35 pp Legii Włoskiej udało się jednak zająć niebroniony ustroń wraz 
z mostem przez wisłę71.

30 stycznia był dniem rozstrzygającego starcia, a walka rozpoczęła się po godzi-
nie 7:00 na całym froncie: od Drogomyśla po Nierodzim. Główne kierunki czeskich 
uderzeń skierowane były na mosty kolejowe w Drogomyślu, pozycje polskie bronią-
ce Skoczowa w Wiślicy, Simoradzu, Międzyświeciu i Kisielowie oraz w godzinach 
popołudniowych doliną Wisły z Ustronia w kierunku na Skoczów. Atak na mosty 
kolejowe w Drogomyślu był tak silny, że prawie udało się je Czechom opanować. Do 
kontrataku ruszył pociąg pancerny „Hallerczyk”. Odrzucił on za Pruchną co najmniej 
jeden batalion czeskiej piechoty, którego część sił rozproszył, a kiedy przeciwko nie-
mu wysłano czeski pociąg pancerny „Brno II”, artylerzyści naszego „pancerniaka” 
celnym ogniem zmusili go do odwrotu. Odrzuceni od mostów w Drogomyślu Czesi, 
około godziny 17:00, posuwając się tuż przy granicy z Górnym Śląskiem, zaatakowali 
miasto Strumień. Po krótkim oporze kompania szturmowa 12 pp ppor. Łobodziń-
skiego musiała się wycofać za rzekę Wisłę, ponieważ miasto leżało po zachodniej 
stronie rzeki, w płaskim terenie, gdzie obrona nie rokowała sukcesu72. Dowódca tego 
odcinka frontu, ppłk Springwald wzmocnił wadowickich szturmowców kompanią 
krakowskiego 8 pp pod dowództwem por. Jacheciaka i półbaterią por. Rothenberga. 
Odział czeski musiał zatrzymać się nad rzeką i około godziny 18:00 walka na tym 
odcinku wygasła.

Bardzo silny atak przeprowadzili Czesi z Dębowca na Simoradz, gdzie broniły się 

70  F. Latinik, op. cit., s. 72.
71  ibidem, s. 73.
72  ibidem, s. 78.
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trzy polskie kompanie (4 z 16 pp, 2 z 12 pp i kompania z 9 pp). Do ataku ruszył I/75 
pp z Jindřichova Hradce. Około godziny 7:00 Czesi rozwinęli się w tyraliery i ude-
rzyli pod górę na polską linię obrony. Pod ogniem polskich dział 4 Baterii 2 Pułku 
Artylerii Polowej, która miała pozycje na skraju wsi na szczycie wzgórza, a następnie 
karabinów maszynowych i broni ręcznej polskiej piechoty, atak czeski się zatrzymał. 
Piechota czeska musiała się cofnąć o 100-200 metrów za wzgórze, żeby zejść z pola 
ostrzału kaemów i broni ręcznej. Wykorzystując zalesioną dolinę strumienia, która 
częściowo kryła ruchy czeskich oddziałów, 1 i 3 Kompania I/75 pp ruszyła w lewo 
i zajęła murowany, piętrowy budynek szkoły. Szybko przerzucono tam kompanię 
karabinów maszynowych (6 sztuk) i ustawiono kaemy w oknach na I piętrze szkoły. 
Mając dobre pole ostrzału polskich pozycji, zmuszono polską piechotę w okopach 
do osłabienia ognia73. Jednak polska artyleria ostrzeliwała szkołę, uciszając czeskie 
karabiny maszynowe. Około godziny 18:00 I/75 pp wycofał się na pozycje wyjściowe 
w kierunku na Dębowiec.

Na południowym odcinku frontu było, niestety, dużo gorzej. Tę cześć linii obro-
ny obsadzała tylko słaba 6 Kompania „żywiecka” z 12 pp wzmocniona patrolami 
szwoleżerów por. Pryzińskiego. Atakujący z Kozakowic Górnych na odcinku na 
wschód od linii kolejowej Goleszów-Skoczów III Batalion 35 pp Legii Włoskiej do-
wodzony przez kpt. Melihara, mimo oporu obrońców zdołał zająć wieś Nierodzim. 
Istniało poważne zagrożenie, że Czesi zajmą także Kamieniec i most przez rzekę 
Wisłę. Co więcej, mogliby z tych zajętych wsi poprowadzić atak oboma brzegami 
Wisły z południa na Skoczów. Płk Latinik rozumiejąc powagę sytuacji, posłał dwie 
kompanie cieszyńskiego pp (5 i 7) i baterię artylerii kpt. Cichockiego dla wsparcia 
6 Kompanii 12 pp. Oddziały te do godziny 16:00 w zażartych walkach, m.in. dzięki 
baterii kpt. Cichockiego, która ogniem bezpośrednim z kilkuset metrów rozpraszała 
czeskie kolumny szturmowe, odbiły Nierodzim, odtwarzając linię obrony tego od-
cinka. Trafiając na całym froncie na twardy opór sił polskich, dowództwo czeskie, 
wykorzystując most w Ustroniu, zorganizowało natarcie wydzielonego oddziału  
II Batalionu 35 pp Legii Włoskiej po wschodniej stronie Wisły na północ w stronę 
Skoczowa. Sytuacja stawała się wyjątkowo groźna, ponieważ istniało realne niebez-
pieczeństwo okrążenia Skoczowa od południowego wschodu. Dowództwo polskie 
rzuciło więc pięć odwodowych kompanii pułku cieszyńskiego i szwadron 2 Pułku 
Ułanów rotmistrza Rowińskiego (kilka godzin wcześniej przybył koleją do Skoczo-
wa)74, które pod dowództwem mjr. Aleksandra Zörnera odrzuciły siły czeskie w kie-

73  J. Solpera, op. cit., s. 68.
74  J. Pryziński, op. cit., s. 24.
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runku na Ustroń, a walkę przerwały zapadające ciemności75.
 

kolejny odwrót

Mimo utrzymania linii frontu wieczorem 30 stycznia około godziny 18:00 sztab 
polski rozpoczął przygotowania do kolejnego odwrotu na linię Bielowicko – Gro-
dziec – Witaliusz – Górki Wielkie, która blokowała linię kolejową na Bielsko i drogę 
Skoczów-Bielsko. Dowództwo polskie zmuszone zostało do takiej decyzji groźbą 
obejścia przez Czechów Skoczowa od południa wzdłuż wschodniego brzegu Wisły. 
Istniała poważna groźba, że Czesi przerzucą do Ustronia i okolicy większe siły, które 
31 stycznia zaatakują ponownie. Wiedziano, że w odwodzie czekają siły wielkości 
dwóch pułków (m.in. bataliony z 54 pp, 17 strzelców i cały elitarny 21 ps Legii Fran-
cuskiej). Zdawano sobie sprawę, że nieprzyjaciel ma dość sił dla zorganizowania 
silnego uderzenia, przełamującego polską linię obrony.

Informacja o planowanym odwrocie wywołała wśród polskich żołnierzy wielkie 
wzburzenie. Ci spośród nich, którzy pochodzili ze Śląska Cieszyńskiego, nie mo-
gli się z taką decyzją pogodzić i wysłali do płk. Latinika delegację, domagając się 
odwołania odwrotu. Ten potraktował ich prawie jak buntowników, grożąc sądem 
polowym. Według relacji kapelana cieszyńskiego pp ks. Karola Grycza miał on po-
wiedzieć: pierwszym obowiązkiem żołnierza jest posłuszeństwo; jeśli mnie dzisiaj jako 
żołnierzowi każą oddać kraków, to ja i kraków oddam76. Na szczęście około godziny 
20:00 do sztabu płk. Latinika dotarli czescy parlamentariusze z propozycją zawarcia 
rozejmu. Oburzenie polityków Ententy zgromadzonych na rozpoczętej 18 stycznia  
1919 r. konferencji pokojowej w Paryżu na czeski atak spowodowało, że rząd w Pra-
dze chciał zakończyć konflikt, za wystarczający sukces uznając zajęcie zagłębia kar-
wińskiego i kolei bogumińsko-koszyckiej. Rozejm został podpisany, wojska obu stron 
pozostały na swoich pozycjach i mimo wielu incydentów zbrojnych walki frontowe 
nie zostały już wznowione.

W czasie tej krótkiej wojny siły polskie straciły ponad 100 żołnierzy (w tym  
7 oficerów), ponadto zginęło wielu milicjantów i cywilów, rannych zostało ponad 850 
żołnierzy, do niewoli trafiło około 570, aż 813 uznano za zaginionych (w zdecydowa-
nej większości z pułku cieszyńskiego). Natomiast Czesi stracili ponad 50 żołnierzy, 

75  A. Pekárek, op. cit., s. 177; F. Latinik, op. cit., s. 80.
76  z pamiętnika wojennego ks. karola Grycza, ewangel. proboszcza wojskowego w krakowie, „Poseł Ewangelicki” 

1930, nr 4, s. 2.
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ponad 120 zostało rannych i 7 uznano za zaginionych.
Spór o Śląsk Cieszyński miał zostać rozstrzygnięty w wyniku rozmów dwu-

stronnych, niestety, nie udało się wypracować żadnego polsko-czechosłowackiego 
kompromisu. Kilka różnych międzynarodowych propozycji podziału spornego te-
rytorium zostało odrzuconych zarówno przez Czechosłowację, jak i Polskę. Wresz-
cie obie strony zgodziły się na zorganizowanie plebiscytu, w którym ludność sama 
miała dokonać wyboru. Niestety, obie strony sięgnęły po najostrzejsze metody walki, 
tworząc zbrojne bojówki, dokonując napadów, morderstw politycznych i ataków 
bombowych. W tej sytuacji latem 1920 r., gdy bolszewicy parli na Warszawę, premier 
Władysław Grabski zgodził się na konferencji w Spa na arbitraż mocarstw. Po wysłu-
chaniu stanowisk obu krajów 28 lipca 1920 r. konferencja ambasadorów w Paryżu 
podzieliła Śląsk Cieszyński, a Polska i Czechosłowacja zaakceptowały ten podział 
mimo protestów społeczeństwa polskiego.  

12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej pierwszy i najliczniej wsparł obronę Śląska 
Cieszyńskiego. To żołnierze tego pułku oddali pierwsze strzały w tej wojnie i skutecz-
nie bronili Bogumina. Dopiero czeski podstęp i oszustwo doprowadziły do zajęcia 
tego miasta. W dniach 24 – 26 stycznia, kiedy dowództwo polskie popełniało naj-
większe błędy, a pierwsze posiłki dopiero zaczęły nadchodzić z głębi kraju, to właśnie 
oddziały 12 pp były rdzeniem obrony. Jego żołnierze mimo krwawych strat nie upadli 
na duchu i do końca walczyli odważnie. W czasie walk zginęło 30 żołnierzy pułku, 
a drugie tyle zostało rannych. 

Zginęli także dwaj oficerowie: kpt. Cezary Haller i ppor. Henryk Taub (syn zna-
nego wadowickiego lekarza Samuela Tauba)77. Na prośbę rodziny kpt. Hallera (rów-
nież gen. Józefa Hallera) za pośrednictwem i przy wsparciu dyplomatów Ententy 
w Paryżu zażądano (prawdopodobnie już 30 stycznia) od strony czeskiej wydania 
z honorami wojskowymi ciała kapitana. Zgoda czeska w formie polecenia lub rozkazu 
wydanego w Pradze została przekazana ppłk. Šnejdárkowi78. Ciało Cezarego Hallera, 
pośmiertnie awansowanego do stopnia majora i odznaczonego Krzyżem Srebrnym 
Orderu Virtuti Militari, przewieziono do Dworów koło Oświęcimia i pochowano 
6 lutego 1919 r. z honorami wojskowymi w obecności wielu delegacji i tysięcy osób 
w rodowej kaplicy zachowanej do dnia dzisiejszego79.

Natomiast z niewyjaśnionych do końca przyczyn ppor. Henryk Taub był jedy-
nym spośród poległych w wojnie polsko-czeskiej 1919 r. polskich oficerów, który 

77  F. Mucha, op. cit., s. 12.
78  polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1919 styczeń-maj, red. S. Dębski, Warszawa 2016, s. 239.
79  „Czas”, 7 lutego 1919 r., nr 32, s. 2.
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nie otrzymał pośmiertnie orderu Virtuti Militari80. Chcąc przywrócić pamięć o tym 
młodym bohaterze, autor tego artykułu zwrócił się do Kancelarii Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej z wnioskiem o pośmiertne uhonorowanie ppor. Tauba. Dzięki 
pomocy pracowników Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta oraz 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Represjonowanych, Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej postanowieniem z dnia 22 października 2018 r. pośmiertnie uhonorował 
Henryka Karola Tauba Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne 
zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
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Summary
12th infantry Regiment garrisoned in Wadowice in the defense 
of Cieszyn Silesia

The article remains participation of the 12th Infantry Regiment in the defense 
of Cieszyn Silesia during the Czech invasion of Poland from 23rd to 30th January  
1919 r. This conflict was a part of the regaining independence process by Poland and 
the struggle of the shape of Polish borders. The introduction includes the subject of 
the dispute, its history and antagonists’ arguments . There are also some political and 
economic reasons of the outbreak of Czech-Polish war. The author underlines insi-
dious and disinformation actions by Czech. Their army pretends to be Ententa army 
and tries to use the international mandate for their aggression. The next part shows 
the military aspect of the conflict and the Polish and Czech strength. The presentation 
of war events connected to the 12th Infantry Regiment participation in the war is also 
presented and the diplomatic circumstances of the end of the conflict between both 
countries are wildly described. The gory battle near Stonawa, Kończyce Małe and 
Zebrzydowice on 26th January is emphasized because of the participation of soldiers 
from 12th Infantry Regiment. One of the soldiers, who died on 26th January near 
Stonawa, was Henryk Karol Taub. He was given the Knight’s Cross of the Order of 
Polonia Restituta by the president of Poland on 22nd October 2018.

key words: Poland–Czechoslovakia War, Cieszyn Silesia or Teschen Silesia, 
Seven-day war.
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Marta Muranowicz

Przysposobienie Wojskowe 
Kobiet na ziemi wadowickiej 
(1928 – 1939)

We współczesnym społeczeństwie wciąż mało mówi się o historii z perspektywy 
kobiety i jej roli w walkach o odzyskanie niepodległości i późniejszej odbudowy 
państwa polskiego. Jedną z form aktywności, których się podejmowały, był udział 
w organizacjach kobiecych w czasach II Rzeczpospolitej, a wśród nich ogromne 
znaczenie miała Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet. 

Początki idei przysposobienia wojskowego kobiet sięgają 1922 r. i momentu roz-
wiązania Ochotniczej Legii Kobiet. Członkinie OLK od 1918 r. szkoliły się i ofiarnie 
służyły w wojsku. Według dostępnych danych podczas obrony Lwowa w listopadzie  
1918 r. w oddziałach liniowych walczyły co najmniej 33 kobiety. Tworzyły patrole sa-
nitarne, które funkcjonowały na linii walk. Kolejne oddziały kobiece w ramach OLK 
utworzono w Wilnie, Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Chęci kobiet do włączenia się 
w struktury OLK były ogromne. Pod koniec wojny polsko-bolszewickiej stan OLK 
osiągnął prawie dwa i pół tysiąca legionistek1. Ochotniczki sprawowały służbę wartow-
niczą i łączności, opiekowały się rannymi, przejmowały obowiązki gospodarcze oraz 
włączały się bezpośrednio w walki, dowodząc swej dzielności. Część ochotniczek zdo-
była wykształcenie wojskowe w szkołach podchorążych. Po zakończeniu wojny polsko- 
-bolszewickiej władze wojskowe niechętnie odnosiły się do pomysłu dalszego funk-
cjonowania Ochotniczej Legii Kobiet. Mimo starań kobiet – żołnierzy w 1922 r. na-
stąpiła likwidacja OLK. Sytuacja ta spowodowała ogromne poruszenie wśród kobiet, 
które postanowiły dokonać wszelkich starań, aby ich dorobek i praca nie zostały 
zmarnowane. Skutkiem tego już w tym samym roku został utworzony Klub Starszych 
Instruktorek Przysposobienia Wojskowego, któremu przewodziła porucznik Maria 
Wittek. Klub miał za zadanie przygotować kobiety do pełnienia służby wojskowej 
na ewentualność wybuchu wojny z zastrzeżeniem, iż nie będzie to służba frontowa 
z bronią w ręku. Istotne było wyszkolenie kadry instruktorskiej oraz uzyskanie pod-
staw prawnych do pełnienia wojskowej służby przez kobiety.

1  M. Wiśniewska, kobiety w systemie obronnym polski w latach 1918-1939, Oświęcim 2015, s. 86.
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Szerzenie idei przysposobienia woj-
skowego kobiet nie byłoby możliwe bez 
poparcia jej przez inne organizacje i sto-
warzyszenia kobiece. Dlatego utworzono 
Komitet Rezerw Kobiecych, ostatecznie 
przemianowany na Komitet Społeczny 
Przysposobienia Kobiet do Obrony Kra-
ju, który skupiał różne organizacje kobie-
ce m.in. Związek Strzelecki, Koło Polek, 
Związek Harcerstwa Polskiego, Polski 
Biały Krzyż, Towarzystwo Gimnastycz-
ne „Sokół”. Dzięki dotarciu do większego 
grona kobiet mogły powstać pierwsze 
hufce PWK. Stworzono program, który 
obejmował przedmioty zawierające ele-
menty wiedzy wojskowej. Nacisk kładzio-
no także na rozwój tężyzny fizycznej.

W 1927 r. powstał Państwowy Urząd 
Wychowania Fizycznego i Przysposobie-
nia Wojskowego (PUWFiPW). Na ręce 
pierwszego dyrektora Urzędu został złożony raport o stanie i warunkach pracy PWK. 
Jednocześnie zwrócono się z prośbą o uwzględnienie PWK przy organizacji pań-
stwowych władz Przysposobienia Wojskowego. Na zwołanej przez MSW konferencji 
Józef Piłsudski złożył na ręce delegatek PWK wyrazy uznania dla dotychczasowej 
pracy i polecił utworzenie Samodzielnego Referatu Wychowania Fizycznego i Przy-
sposobienia Wojskowego Kobiet. Dzięki zdobytym środkom finansowym i umoco-
waniu prawnemu organizacje kobiece mogły w pełni rozwinąć swoją działalność. 
Stworzono strukturę organizacyjną na terenie całego kraju. Powstawały Komendy 
Regionowe. W związku z tak prężnym rozwojem pojawiła się potrzeba ujęcia PWK 
w odrębną jednostkę organizacyjną o osobowości prawnej. Dlatego w marcu 1928 r. 
odbyło się w Warszawie zebranie założycielskie stowarzyszenia. 20 marca organizację 
zapisano w rejestrze stowarzyszeń pod nazwą Organizacja Przysposobienia Kobiet 
do Obrony Kraju (OPKdOK)2. Komendantką naczelną została Maria Wittek3.

2  Służba polek na frontach ii wojny światowej, cz. 8, z dziejów przysposobienia wojskowego kobiet i wojskowej 
Służby kobiet, red. E. Zawacka, Toruń 1999.

3  A. E. Markert, przysposobienie wojskowe kobiet (1922-1939). zarys historii, dokumenty i materiały, Warszawa 
2002, s. 43.

Członkinie ochotniczej Ligi kobiet.
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Celem Organizacji PWK było przede wszystkim zadbanie o możliwość rozwoju 
wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego oraz przygotowanie kobiet 
do wojskowej pomocniczej służby kobiet na wypadek wojny. Pod hasłem „służba 
pomocnicza” rozumiano zastąpienie powołanych do wojska mężczyzn w ich dotych-
czasowej pracy, pomoc w administracji państwowej i przemyśle, udział w zwalczaniu 
dywersji przeciwnika poprzez samoobronę przeciwgazową i przeciwlotniczą, a także 
służbę bezpośrednio sprawowaną na rzecz wojska – sanitarną, biurową, gospodarczą. 
Aby zrealizować te założenia programowe, opracowano kurs ogólnowojskowy, któ-
ry musiała ukończyć każda nowo przyjęta pewiaczka. Kurs obejmował 150 godzin 
zajęć i był realizowany w ciągu dwóch lat. Przewidywał zajęcia z zakresu higieny 
i ratownictwa, wychowania fizycznego, wychowania obywatelskiego, nauki służ-
by, obrony przeciwgazowej i przeciwlotniczej, łucznictwa, strzelectwa oraz służby 
polowej, w skład której wchodziły gry polowe, łączność i terenoznawstwo4. Po jego 
ukończeniu kobiety wybierały dział pomocniczych służb wojskowych, w którym 
chciały się specjalizować. Do wyboru miały: służbę sanitarną, służbę oświatową, 
służbę łączności, służbę gospodarczą lub kancelaryjną. Po ukończeniu wyszkolenia 
fachowego absolwentki odbywały praktyki w Drużynach Pracy Społecznej.

Członkinie PWK organizowane były w oddziały. Były to w większości żeńskie 
hufce szkolne i akademickie oraz oddziały PWK, które skupiały młodzież pozasz-
kolną. Na czele hufca stała odpowiednio przygotowana komendantka. Organizacja 
PWK była oparta na zasadzie terytorialnej, która polegała na tym, że członkinie 
PWK z jednej miejscowości tworzyły koło lokalne. Ich zadaniami było: zapoznanie 
społeczeństwa z zasadami i ideologią PWK, organizacja wydarzeń mająca na celu 
zebranie funduszy na pracę i sprzęt, tworzenie świetlicy dla młodzieży ćwiczącej, 
zapewnienie umundurowania, które było jednolite dla wszystkich członkiń PWK 
i regulowane przez regulaminy. Na cotygodniowych zbiórkach odbywały się pro-
gramowe pogadanki, ćwiczenie musztry i składania zwartych meldunków, zajęcia 
świetlicowe i sportowe. Oddziały uczestniczyły także w obchodach uroczystości pań-
stwowych w swojej okolicy. Organizowane były wyjścia na strzelnicę czy wycieczki 
połączone z grami polowymi.

W końcowym okresie pracy PWK istniało 108 kół lokalnych5. Jednym z pręż-
niej rozwijających się było Koło Krakowskie. Powstało w lutym 1929 r6. Aby mogło 
w pełni funkcjonować, musiało pozyskać niezbędne fundusze. W związku z tym już 

4  Regulamin związku Strzeleckiego, praca kobiet, cz. V, nr 6, Warszawa 1934.
5  Służba polek na frontach ii wojny światowej, cz. 8, z dziejów przysposobienia wojskowego kobiet i wojskowej 

Służby kobiet, op. cit.
6  „Dla Przyszłości”, maj 1930, nr 4, s. 14.
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w 1930 r. została utworzona Sekcja Pracy. Jako pierwsze zadanie otrzymała uszycie 
1200 prześcieradeł oraz 750 poszewek na zlecenie Okręgowego Szpitala Wojskowego. 
W ten sposób na książkę kasy oszczędności Koła wpłynęły pierwsze zarobione pie-
niądze. Dzięki Sekcji Pracy były szyte także mundury PWK dla nowych dziewcząt7.

O dużym zaangażowaniu pewiaczek krakowskich w pracę świadczy nadanie 
i poświęcenie w 1930 r. sztandaru. Uroczystości rozpoczęła msza święta. Na rodziców 
chrzestnych sztandaru zostali wybrani: pani prezydentowa miasta Hanna Rolle i pan 
wojewoda Kwaśniewski z żoną, gen. Łuczyński, pani generałowa Smorawińska oraz 
pan kurator Kupczyński. Symboliczne wbicie gwoździ pamiątkowych odbyło się na 
Rynku. Sztandar odebrała komendantka Koła Krakowskiego, młodsza aspirantka 
Maria Zawodzińska. Następnie odbyła się defilada przed sztandarem oraz przegląd 
batalionu PWK przez podinspektor Wandę Gertz zastępującą komendantkę naczel-
ną. Ostatnim punktem programu była defilada do siedziby Koła, która mieściła się 
w gmachu województwa, oraz przemówienia i złożenie przyrzeczenia dotrzymania 
zobowiązania zaciągniętego wobec organizacji i sztandaru przez członkinie Koła 
Krakowskiego8.

7  ibidem, s. 14-16.
8  Z. Popławska, poświęcenie Sztandaru o.p.k d. o. k. w krakowie, „Dla Przyszłości”, listopad 1930, nr 10, s. 9-11. 

obóz letni PWk w istebnej, 15 lipca 1937 r. 
Pewiaczki siedzą na schodach schroniska, które służyło jako komenda obozowa.
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Koło Krakowskie było pierwszym kołem lokalnym, które założyło klub wycho-
wania fizycznego „Sprawność”. W ramach klubu odbywały się zajęcia z gimnastyki, 
lekkoatletyki, gier sportowych i ruchowych, łucznictwa i turystyki9. Koło lokalne 
w Krakowie również jako jedno z pierwszych założyło hufczyk dla dziewcząt w wieku 
12-14 lat, który rozpoczął działalność w roku szkolnym 1934/35. Instruktorka tak 
o nim opowiadała: Małe hufczyki były z nami wszędzie, są w świetlicy, na ognisku, na 
bliższych wycieczkach, na raportach i defiladach. Bywały na koncentracji, gdzie miały 
swój namiot i swoje zajęcia, bywały również na uroczystym przypięciu orzełków, chło-
nąc szeroko otwartymi oczami wszystko to, co dopiero czeka na nie, co jest upragnione 
i wytęsknione przez długi czas [- -]10.

Koło lokalne PWK istniało również w Wadowicach. W 1935 r. zorganizowany 
został kurs informacyjno-organizacyjny dla pewiaczek oraz kurs dla kobiet niesto-
warzyszonych. Kursy te w kolejnych latach były cyklicznie powtarzane. W 1936 r. 
utworzono Drużynę Pracy Społecznej11, która między innymi pełniła stałe dyżury 
w świetlicy żołnierskiej, pomagając w pracy świetliczance12. O współpracy wadowic-
kich pewiaczek z 12 Pułkiem Piechoty świadczy wiele wydarzeń tworzonych wspól-
nie. Członkinie PWK organizowały mikołajki dla żołnierzy czy urządzały akademię 
listopadową, biorąc udział w wykonaniu programu13. 8 maja 1938 r. przeprowadziły 
zbiórkę uliczną na dar dla miejscowego pułku piech., oraz na fundusz obozowy14. Pe-
wiaczki były także aktywne w innych sferach życia społecznego. 29 listopada 1937 r. 
organizowały święto andrzejkowe dla hufca licealnego oraz dla szkoły dokształcają-
cej. W marcu 1938 r. członkinie Koła Wadowickiego współdziałały przy organizo-
waniu kursu kroju i szycia prowadzonego przez instruktorkę Kuratorium, pełniąc 
dyżury przy zapisach15. W 1939 r. odbył się kurs informacyjny przysposobienia do 
obrony kraju z dużą przewagą tematyki samoobronnej16.

Pewnym jest, iż koło lokalne PWK w Wadowicach działało prężnie i liczyło wiele 
członkiń. Świadczy o tym chociażby fakt, iż 26 lutego 1938 r. odbyło się uroczyste 
przyjęcie do organizacji uczestniczek hufców i hufczyków. Orzełki PWK otrzymało 
wówczas 60 dziewcząt, a 56 dodatkowo emblematy PWK, czyli haftowane orzełki 

9  A. E. Markert, , op. cit., s. 85.
10  ibidem, s. 79.
11  ibidem.
12  „Dla Przyszłości”, styczeń 1938, nr 1, s. 17.
13  Ibidem.
14  „Dla Przyszłości”, czerwiec 1938, nr 6, s. 22.
15  Ibidem, s. 21.
16  „Biuletyn Organizacji PWK”, 1939, nr 4, s. 12.
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dopinane do białych koszulek gimnastycznych17. 27 listopada 1938 r. powstał tak-
że hufczyk w Andrychowie18, który współdziałał z wadowickim. Świadczy o tym 
fakt, że w kronice organizacyjnej zamieszczonej w miesięczniku „Dla Przyszłości” 
odnotowano: 12/iV. hufczyk w andrychowie urządził święcone, na które zaprosił huf-
czyk z wadowic. w święconym wzięli udział rodzice dziewcząt oraz nauczycielstwo19.  
20 grudnia 1939 r. do organizacji przyjęto hufiec pozaszkolny i hufczyk z Wadowic, 
a 22 grudnia hufczyk w Suchej. Pokazuje to prężny rozwój organizacji w naszym 
regionie. W spisach uczestniczek korespondencyjnych zawodów strzeleckich od-
notowano dwa nazwiska wadowickich pewiaczek z hufców szkolnych – Danuty Po-
pkówny i Ewy Bohdanowicz20. Wiadomo także, że przeszkolenie przysposobienia do 
obrony kraju w Kole Wadowickim otrzymała również Maria Babińska-Adamczyk, 
która pracowała aktywnie z młodzieżą, prowadząc między innymi amatorskie koło 
teatralne. W 1931 r. odbyła kurs podinstruktorski na obozie letnim w Garczynie, 
a następnie roczny kurs dla sióstr sanitarnych P.C.K. na wypadek wojny, organizo-
wany przez 12 Pułk Piechoty21.

11 lutego 1939 r. Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet uzyskała 
status stowarzyszenia wyższej użyteczności. 25 marca odbył się Nadzwyczajny Walny 
Zjazd PWK. Najważniejszym postanowieniem zjazdu było powołanie pogotowia 
społecznego. Celem pogotowia społecznego było przygotowanie wszystkich kobiet 
do samoobrony i samopomocy w warunkach wojennych oraz do udzielenia pomocy 
wojsku i pozostałej ludności, gdyż [- -] wszyscy mężczyźni zdrowi i silni pójdą do sze-
regów wojska – jako jedyne opiekunki rodzin i domów pozostaną kobiety22. Pogotowie 
społeczne zostało podzielone na sekcje: pomocy wojsku, pomocy ludności, domu 
i dziecka, gospodarcza, zdrowia. Rozwinęło swoją działalność nie tylko w miastach, 
ale i na wsi, docierając tym samym do kobiet ze wszystkich warstw społecznych. 

Początkowe projekty wykorzystania przeszkolonych kobiet do służby pomoc-
niczej wojsku przekreślił nagły wybuch wojny. Część instruktorek otrzymała infor-
mację o mobilizacji, lecz podkreślono w niej, że jest to tylko obowiązek stawien-
nictwa i dyspozycyjności, a dalsze rozkazy przekażą komórki mobilizacyjne, które 
ostatecznie nie powstały. Imienne wezwania dostała tylko część personelu służby 
zdrowia, telefonistki i juzistki, czyli telegrafistki przeszkolone w obsłudze aparatów 

17  „Dla Przyszłości”, czerwiec 1938, nr 6, op. cit.
18  „Dla Przyszłości”, styczeń 1938, nr 1, op. cit.
19  „Dla Przyszłości”, czerwiec 1938, nr 6, s. 23.
20  „Dla Przyszłości”, lipiec 1939, nr 7, s. 11.
21  Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu. Akta osobowe sygn. 5/WSK. 
22  „Biuletyn Organizacji PWK i Stowarzyszeń Współdziałających”, 1939, nr 1-2, s. 4.
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telegraficznych systemu Hughesa. Pomimo tego Główna Rada Społeczna PWK wy-
dała polecenie, aby wszystkie ośrodki terenowe pogotowia społecznego stawiły się 
do dyspozycji lokalnych komitetów samopomocy społecznej.

Dzięki przeszkoleniu kobiet do obrony kraju wyczulone na hasło czynnej obrony 
niepodległości ojczyzny jako obowiązku każdej Polki, wielotysięczne rzesze kobiet 
włączyły się do aktualnych prac obronnych. Wykazały się wielką ofiarnością i po-
święceniem. Dały temu wyraz przez kolejne pięć lat wojny, pełniąc wojskową służbę 
kobiet w szeregach Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, w ramach 
oddziałów wojskowych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Wojska Polskiego 
formowanego na wschodzie. Postawa tych dziewcząt i kobiet stanowiła największy 
sukces ruchu przysposobienia wojskowego kobiet.
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Summary
The Organization for Preparing Women for the Defense of the Country / Female 

Military Training Organisation (Polish acronym: PWK) was established on March 
20, 1928 in order to prepare women for auxiliary functions in the army in the event 
of the outbreak of war. Members of the Organisation were undergoing sanitary, 
communications, economic and office training. In March 1939, the Social Emergency 
Service was established to acquaint Polish women, who were not associated, with 
the principles of self-defense and self-help during the war. The Organization (PWK) 
also had a dynamically developing Local Circle in Wadowice, which cooperated with 
the local 12th Infantry Regiment. At the outbreak of the war, the initial mobilization 
plans failed, but the trained members of PWK joined the current defensive works 
throughout the country.

key words: The Organization for Preparing Women for the Defense of the Co-
untry/ Female Military Training Organisation, Voluntary Legion of Women, 12th 
Infantry Regiment, Second Polish Republic
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Michał Siwiec-Cielebon

Wolności siew.
Absolwenci i uczniowie c. i k. Gimnazjum 
Wyższego w Wadowicach do 1918 r.
jako kadra przyszłych sił zbrojnych 
odrodzonej Rzeczypospolitej

Wprowadzenie
wolności siew to pierwotny tytuł opracowanego w 1937 r. przez działaczy Związ-

ku Legionistów Polskich1 w Wadowicach, a ostatecznie zredagowanego przez Włady-
sława Hajewskiego zarysu historii pracy niepodległościowej powiatu wadowickiego2. 
Dlaczego zrezygnowano z tego tytułu i zadrukowano go na stronie tytułowej wydru-
kowanej już broszury czarnymi barwami wstążki Krzyża i Medalu Niepodległości, 
nie wiadomo. Wykorzystuję ten tytuł rozmyślnie, uwzględniając fakt, że praca nie-
podległościowa i polskie wychowanie patriotyczne w wadowickim c. i k. Gimnazjum 
Wyższym, szczególnie w latach drugiej dekady XX w., były autentycznym zasiewem 
wolności i obywatelskiej świadomości wśród wychowanków szkoły. Oddziaływało 
ono szeroko na wszystkie środowiska mieszkańców Ziemi Wadowickiej, a po roz-
proszeniu się dawnych uczniów szkoły w różnych zakątkach kraju także na miejsca 
ich dalszej pracy i służby.

Artykuł niniejszy jest próbą wstępnego zestawienia ustalonych i potwierdzonych 
informacji o uczniach, którzy w latach I wojny światowej wyruszyli w bój o wolną 
Polskę, uzyskując nierzadko odznaczenia bojowe. Po jej wywalczeniu znaczna część 

1  Związek Legionistów Polskich (ZLP) – najstarsza polska organizacja kombatancka i niepodległościowa. Założony 
30 maja 1918 r. skupiał byłych żołnierzy Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, później także ich rodziny oraz 
inne osoby identyfikujące się z ideą czynu niepodległościowego. Pierwszym komendantem ZLP był późniejszy 
marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły. Do 1939 r. Zarząd Główny ZLP miał siedzibę przy ul. Jana Matejki 3 
w Warszawie. Po wybuchu II wojny światowej ZLP został zdelegalizowany dekretem generalnego gubernatora 
Hansa Franka. Działał w konspiracji pod kryptonimem „Grupa Oleandry”. W latach 70. XX w. środowisko 
legionowe w Krakowie reaktywowało nieformalnie Związek Legionistów Polskich. 19 marca 1990 r. minister 
spraw wewnętrznych RP prawomocną decyzją uznał za nieważne wcześniejsze delegalizacje związku. 3 sierpnia 
1990 r. przywrócony został wpis Związku do rejestru stowarzyszeń. Jednocześnie sąd zatwierdził historyczny 
Statut ZLP oraz potwierdził ciągłość prawną istnienia Związku od dnia jego powstania. W Wadowicach działało 
Koło ZLP oraz Zarząd Powiatowy Związku od co najmniej 1925 r.

2  zarys historii pracy niepodległościowej powiatu wadowickiego, oprac. W. Hajewski, Wadowice 1937.
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z nich została oficerami zawodowymi i rezerwy odrodzonej polskiej siły zbrojnej 
– Wojska Polskiego. O części z nich pisałem już w dwóch artykułach na łamach 
„Wadovian”, poświęconych stratom wojennym wśród wychowanków i nauczycieli 
wspomnianej szkoły3 oraz prowadzonej do wybuchu I wojny światowej działalności 
niepodległościowej młodzieży4. Nigdy jednak wcześniej nie została podjęta próba 
określenia procentowego udziału wychowanków Gimnazjum w składzie korpusu 
osobowego oficerów WP.

 Oczywiście, nieco inaczej wyglądała sprawa służby w armii zaborczej, do któ-
rej w zdecydowanej większości wcielano obywateli monarchii z poboru, a inaczej 
w Legionach Polskich, do których wstępowali ochotnicy. Motywacja legionistów 
była niewątpliwie elementem świadomego patriotyzmu polskiego. W przypadku 
służby w armii austro-węgierskiej nawet w formacjach z dominacją rekruta polskie-
go, jak w 56 galicyjskim (wadowickim) pp, motywacja niewątpliwie była pochodną 
konieczności (przymusu państwowego) oraz lojalności wobec monarchii. Jednak 
poborowi posiadający cenzus wykształcenia średniego lub przynajmniej kilku klas 
gimnazjum, nie byli rekrutami tak ślepo zapatrzonymi w wielkość Najjaśniejszego 
Pana i zafascynowanymi zaborczą armią, jak opisywany przez Józefa Herzoga w jego 
wspomnieniach krzyż Niepodległości kapral Michał Nowak z Zagórnika spod grapy, 
poległy w bitwie pod Kraśnikiem5. Ale o wysokiej polskiej świadomości patriotycz-
nej zarówno oficerów, jak i żołnierzy wspomnianego 56 pp świadczyć mogą m.in.: 
zgłoszenie się ochotniczo do Legionów większości oficerów w czasie zimowych walk 
w Karpatach czy założenie na bagnety pierwszych pododdziałów baonu zapasowe-
go, wkraczającego w listopadzie 1915 r. do Kielc, biało-czerwonych chorągiewek6. 
Więcej o służbie Polaków w armii austro-węgierskiej można przeczytać w pracach 
prof. Michała Baczkowskiego (także w odniesieniu do Wadowic)7 i prof. Jana Rydla8,  

3  M. Siwiec-Cielebon, Dla pamięci rzetelnej. problematyka badania i weryfikacji strat wojennych pra-
cowników i wychowanków Gimnazjum i Liceum w wadowicach, „Wadoviana. Przegląd historyczno- 
kulturalny”, 2011, nr 14, s. 127-186.

4  Idem, w oczekiwaniu „wojny powszechnej o wolność ludów”. koncepcje militarnego przygotowania uczniów  
C. k. Gimnazjum wyższego w wadowicach do walki o niepodległość polski przed wybuchem i wojny światowej, 
„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2010, nr 13, s. 52-103.

5  J. Herzog, krzyż Niepodległości. wspomnienia ze służby w Legionach, Kraków 2001, s. 34-36 i 47.
6  M. Siwiec-Cielebon, ku Niepodległej, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 1998, nr 2, s. 38-45.
7  M. Baczkowski, pod czarno-żółtymi sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy wobec austro-węgierskich struktur 

militarnych 1848-1914, Kraków 2003; idem, austriacki garnizon w wadowicach, w: wadowice. Siedem wieków 
historii, red. T. Graff, Kraków 2009, s. 133-147; idem, ilu polaków walczyło w armii austro-węgierskiej podczas 
i wojny światowej?, w: Mało znana wielka wojna. Studia i szkice z dziejów i wojny światowej, red. A. Smoliński, 
Oświęcim 2014, s. 65-84.

8 J. Rydel, w służbie cesarza i króla. Generałowie i admirałowie narodowości polskiej w siłach zbrojnych austro-
węgier w latach 1868-1918, Kraków 2001.
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a o roli i znaczeniu polskiego patriotyzmu wśród austrowęgierskiej kadry dowódczej 
polskiej narodowości w opracowaniu Jerzego Gizy, poświęconemu Wojskowemu 
Związkowi Rewolucyjnemu „Wolność”9.

Zawartość i stan archiwów, czyli problemy  
z weryfikacją informacji

Idealne czy nawet zbliżone do stuprocentowego wyliczenie danych o wycho-
wankach Gimnazjum, którzy zostali oficerami WP, nie jest jeszcze możliwe z kilku 
co najmniej przyczyn, które wskazuję poniżej.

Najpoważniejszą z nich jest stan uporządkowania i opracowania archiwaliów 
wojskowych, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym Wojsko-
wego Biura Historycznego w Warszawie (dalej CAW). Kolekcja akt personalnych 
i odznaczeniowych (dalej APO) z okresu międzywojennego opracowana jest na razie 
tylko częściowo (litery A-E), zaś np. kolekcja akt odznaczeniowych Komitetu Krzyża 
i Medalu Niepodległości (dalej KKiMN) została jedynie przed wielu laty wstępnie 
uporządkowana, ale nie została wyodrębniona i kompleksowo zinwentaryzowana, 
zaś karty katalogowe KKiMN włączone są nadal do ciągu kompleksu katalogowego 
APO. Dla zilustrowania objętości katalogu APO CAW warto zauważyć pewne pro-
porcje objętościowe zawartych w tym katalogu informacji. Tylko karty z nazwiskami 
na literę „A”, których wszak nie jest zbyt wiele w polskim mianownictwie, zajmują 
cztery szufladki katalogu. Część spośród tych kart – w tym przede wszystkim karty 
katalogu KKiMN – zapisana jest obustronnie. Znacznie więcej szufladek, bo aż 30, 
zajmują karty nazwisk na literę „B”, choć wiadomo, że również nie jest to w języku 
polskim grupa najliczniejsza. Także część z nich zapisana jest obustronnie10. Dopiero 
od trzech lat karty te dostępne są w postaci zdigitalizowanej, co częściowo ułatwia 
szybkie korzystanie, ale ze względu na różny standard zawartych na nich opisów 
weryfikacja każdego nazwiska musi być dokonywana bardzo precyzyjnie i w oparciu 
o wszelkie dostępne akta. Nawet bowiem zbieżność nazwiska na karcie nie gwa-
rantuje pełnej zgodności osoby z poszukiwaną, a zachowane akta, ze względu na 
wypełnianie wniosków odznaczeniowych przez samych petentów, także nie zawsze 
pozwalają na uzyskanie ostatecznej pewności.

9  J. Giza, organizacja „wolność” 1918, Kraków 2011.
10  Karty katalogowe zdigitalizowane zostały według ich układu w szufladkach katalogu archiwalnego, dzięki czemu 

wiadomo, że karty nazwisk na literę „A” obejmują ponad pięć tysięcy kart (10739 ponumerowanych stron), zaś 
na literę „B” ponad 44 tys. kart (87762 strony).
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Inną przyczyną niemożności ostatecznego zbilansowania udziału wadowickich 
uczniów w korpusie oficerskim i podoficerskim WP jest także częściowe zdekomple-
towanie akt oficerskich, a szczególnie podoficerskich z okresu II RP, choć generalnie 
ten zasób akt można uznać za zachowany w znacznym procencie11.

Zbiorowość uczniów i absolwentów Gimnazjum  
do 1918 roku – statystyki i problem metodologii 
badań

Do braków archiwaliów wojskowych dochodzi także trudność precyzyjnego 
określenia, w jakim procencie kompletna jest wiedza o uczniach wadowickiego Gim-
nazjum. Skorowidz zidentyfikowanych nazwisk uczniów c. i k. Gimnazjum Wyż-
szego w Wadowicach z lat 1866-1918 obejmuje 3837 osób, należy przy tym jednak 
uwzględnić dwa podstawowe zastrzeżenia.

Pierwsze dotyczy ilości uczniów niezidentyfikowanych, których dane nie wystę-
pują w żadnych zachowanych szkolnych dokumentach, publikacjach oraz dostęp-
nych bazach źródłowych, względnie nie można ich nazwisk powiązać z informacjami 
o pobieraniu nauki w wadowickiej szkole. Mogli to być np. uczniowie osiągający 
słabe postępy w roku szkolnym, a zatem niesklasyfikowani, a zdający po wakacjach 
egzaminy do klas kolejnych, uczniowie zdający poprawki (dla wielu roczników spra-
wozdania dyrekcji Gimnazjum nie podają ich nazwisk) lub uczniowie, którzy wystą-
pili ze szkoły w ciągu roku szkolnego, ale powrócili do niej w innym roku. Niektóre 
nazwiska pojawiają się w sprawozdaniach w odstępie kilku lat, ale niewątpliwie były 
także takie, które w zapisach sprawozdań nigdy nie zostały odnotowane.

Drugie zastrzeżenie natury znacznie ogólniejszej to konieczność uwzględnienia 
faktu, że spora część uczniów przychodziła do Gimnazjum wadowickiego z innych 

11  Do ustalenia i weryfikacji danych wykorzystano również „Roczniki Oficerskie” wydawane przez MSWojsk. 
w latach 1923, 1924, 1928 i 1932 oraz „Rocznik Oficerski Rezerw” wydany w 1934 r. Wykorzystano także opra-
cowany przez Ryszarda Rybkę i Kamila Stepana Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 21 marca 1939 r., Kraków 
2006, „Rocznik Oficerów Kawalerii 1930”, Listę starszeństwa oficerów zawodowych piechoty - 1 lipiec 1933 r., Listę 
starszeństwa oficerów zawodowych piechoty - 5 czerwiec 1935 r., Listę starszeństwa oficerów zawodowych korpusu 
sanitarnego z 1930 i Listę starszeństwa oficerów zawodowych korpusu sanitarnego z czerwca 1934. Mimo staran-
nej weryfikacji danych w dwóch lub trzech wypadkach nie udało się identyfikacji potwierdzić jednoznacznie, 
ponieważ występują przydomki i różne wersje daty urodzenia. Włączono jednak te osoby do przedstawianej 
listy, gdyż mieszczą się one w granicy dopuszczalnego błędu statystycznego, jako że stanowią niespełna 1% całej 
zbiorowości. Należy także uwzględnić fakt, że dalsze kwerendy niewątpliwie spowodują ujawnienie co najmniej 
kilku kolejnych nazwisk spełniających przyjęte w badaniu kryteria, a co za tym idzie, lista ulegnie zwiększeniu. 
W przypadku uczniów, którzy nie osiągnęli stopni oficerskich, ale służyli w WP jako podoficerowie, sprawa jest 
o tyle trudniejsza, że korpusów podoficerskich nie systematyzowano w żadnych schematyzmach czy listach 
starszeństwa, zatem do ich weryfikacji służyć mogą jedynie akta, pod warunkiem, że się zachowały.
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zakładów, względnie do innych odchodziła. Trzeba zatem pamiętać, że ich nazwiska 
pojawią się i będą wliczane do grupy statystycznej zarówno w przypadku badań nad 
dziejami szkoły w Wadowicach, jak też innych placówek. W przypadku jednostko-
wych badań nad historią Gimnazjum w Wadowicach nie stanowi to problemu, ale 
gdyby badaniom takim poddano wszystkie ówczesne gimnazja, próbując wyciągnąć 
statystyczne uogólnienia, proste zsumowanie liczb uczniów byłoby niewątpliwie wa-
dliwe, znacznie przekraczające dopuszczalny błąd statystyczny.

Proponowane przez dotychczas zajmującego się dziejami Gimnazjum dr. Gu-
stawa Studnickiego skupienie się w badaniach tylko nad absolwentami szkoły12 
także nie wydaje się metodą lepszą. Wprawdzie ich liczba jest możliwa do bardziej 
precyzyjnego wyliczenia, ale obliczenia narażone są na te same wątpliwości co 
w przypadku całej zbiorowości uczniowskiej. Przede wszystkim dlatego, że absol-
wenci także niekoniecznie byli uczniami tej konkretnej szkoły przez pełny okres 
ośmioletni, czego najlepszymi przykładami są zdający tzw. matury wojenne, zatem 
wielu absolwentów będących abiturientami lub długoletnimi uczniami innych za-
kładów właściwiej należałoby przypisać do ich macierzystych szkół13. Z kolei wielu 
długoletnich uczniów Gimnazjum w Wadowicach w wyniku różnych okoliczności 
– migracje rodziców lub wojenne, problemy zdrowotne, sankcje pedagogiczne – nie 
było w efekcie absolwentami szkoły, z którą byli związani faktycznym pobieraniem 
nauki14. Ponadto ograniczenie badań tylko do grupy absolwentów znacznie zubaża 
i spłyca obraz całej zbiorowości szkolnej oraz procesu kształtowania się polskiej 
inteligencji w ówczesnej Galicji.

Ośmioletnie Gimnazjum gromadziło w momencie odzyskiwania niepodległości 
zbiorowość w wieku od 10. do ponad 20. lat. Oczywistym jest, że zdecydowana więk-
szość uczniów klas wyższych miała świadomość zachodzących wydarzeń, a część z nich 
brała już udział w wojnie. Ponieważ jednak nie byli to wszyscy uczniowie in gremio, 
należało przyjąć jednolite kryteria formalne, uzasadniające zaliczenie poszczególnych 
osób do grupy przyszłych kadr wojskowych niepodległej Polski już w momencie ro-
dzenia się Rzeczypospolitej. Do grupy przyszłych kadr WP zaliczono uczniów i absol-
wentów Gimnazjum do roku 1918 włącznie, według następujących kryteriów:

12  G. Studnicki, pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w wadowicach, Wadowice 1991 i inne pub-
likacje tego autora. Warto zauważyć, że autor ten przyjął koncepcję badania tylko absolwentów szkoły niezbyt 
konsekwentnie, podając często także informacje dotyczące uczniów niebędących absolwentami.

13  Przykładami może tu być owych 19. uczniów z innych gimnazjów, zdających w Wadowicach maturę wojenną 
w roku szk. 1914/15. Byli wśród nich Leopold Kula (później Lis-Kula), Franciszek Demel, Józef Kuryłowicz 
(później Juhas-Kuryłowicz), Ludwik Piękoś czy Marian Tomicki.

14  Na przykład Bronisław Maszlanka wojenną maturę zdawał w Wiedniu, a Michał Siwiec egzamin dojrzałości 
złożył w gimnazjum w Nowym Targu.
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1)  absolwenci szkoły z okresu przed wybuchem I wojny światowej, którzy zostali 
wcześniej oficerami (lub aspirantami na oficerów) w armiach zaborczych oraz 
polskich formacjach niepodległościowych, jeżeli później przyjęci zostali do WP 
w stopniach oficerów;

2)  absolwenci zdający egzamin dojrzałości w trybie wojennym – bowiem złożenie 
go powiązane było z następującym po nim poborem, wcieleniem lub ochotni-
czym wstąpieniem do wojska, przy czym uwzględnić należy, że nie wszyscy oni 
osiągnęli stopnie oficerskie i także nie wszyscy przyjęci zostali do WP;

3)  odnotowanie w dokumentach szkolnych – sprawozdaniach – faktu pełnienia 
służby wojskowej;

4)  potwierdzony w dokumentach personalnych udział w wydarzeniach z paździer-
nika – listopada 1918 r.
W artykule wskazano także tych absolwentów i uczniów przedwojennych oraz zda-

jących wojenne egzaminy dojrzałości lub powołanych do wojska, którzy ostatecznie nie 
zostali oficerami WP. Część z nich zginęła na frontach I wojny światowej jako żołnierze 
Legionów Polskich lub w mundurach armii zaborczych, przede wszystkim armii austro- 
węgierskiej, ale niewątpliwie z racji swego przygotowania i zaangażowania zostaliby 
włączeni do korpusu oficerskiego WP. Kolejni polegli w zmaganiach w latach 1918-
1920 o utrzymanie niepodległości i granice Rzeczypospolitej, przy czym kilku z nich 
nie zdążono nawet formalnie przyjąć do WP, a kilku innych zweryfikowano jako 
oficerów WP pośmiertnie.

Absolwenci składający w latach I wojny światowej zwykłe (według zapisów 
sprawozdań „normalne”) egzaminy dojrzałości zostali uwzględnieni w badaniach, 
jeżeli jednym z późniejszych skutków ich cenzusu było podjęcie służby wojskowej 
i zaliczenie ich po 1918 r. do grona oficerów WP. W grupie badanych znaleźli się 
także ci wychowankowie szkoły, którzy z różnych przyczyn nie kontynuowali nauki 
w Gimnazjum, a zatem nie mogli aspirować do osiągnięcia stopni oficerskich, ale – 
nierzadko przez wiele lat, a nawet cały okres międzywojenny – służyli w WP jako 
zawodowi podoficerowie. Odrębną grupę stanowią ci, którzy za swoją działalność 
wyróżnieni zostali odznaczeniami niepodległościowymi – Krzyżem względnie Me-
dalem Niepodległości. Szczególnie ta ostatnia grupa, stanowiła bowiem kadrowy 
zalążek armii polskiej, pełniąc służbę w Legionach Polskich i realnie przyczyniając 
się do powstania niepodległej Polski oraz jej sił zbrojnych. Tak zestawiona grupa 
obejmuje obecnie 518 nazwisk. Jest to sześciu nauczycieli oraz 512, a właściwie 513 
uczniów i absolwentów, gdyż warto zauważyć, że jeden z profesorów (Józef Heriadin) 
był również wcześniej uczniem i absolwentem wadowickiego Gimnazjum.
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Cezura 1918 roku – niepodległościowa i maturalna

Jako czasowe ramy opracowania przyjęto granicę roku 1918 z następującymi 
uwagami. Matura normalna zdawana w okresie letnim przypadła w tym roku dla 
większości zdających ją absolwentów jeszcze pod panowaniem zaborców. Proces for-
malnego przejmowania władzy przez Polaków rozpoczął się bowiem w Wadowicach 
dopiero 30 października, zaś jako datę odzyskania jej przez państwo Polskie przy-
jęto później dzień 11 listopada 1918 r. W okresie od czerwca do początku listopada  
1918 r. w szkole przeprowadzono szereg15 egzaminów maturalnych, zwykłych i wo-
jennych, zatem także zdający je uczniowie mieszczą się w grupie objętej badaniami. 
Z kolei większość uczniów16, którzy maturę – szczególnie wojenną – zdawali już po 
zrzuceniu zaborczego jarzma, jesienią 1918 i zimą 1918/19 r., albo już wcześniej 
pełniła służbę wojskową, albo podjęła ją w różnych formach w dniach przejmowania 
władzy przez Polaków i organizowania pierwszych oddziałów WP. Dlatego ich także 
należało zaliczyć do grupy objętej badaniami i obliczeniami statystycznymi.

Szkoła w latach wojen w świetle Sprawozdań 
dyrekcji Gimnazjum

Bardzo dobrym źródłem wiedzy o uczniach Gimnazjum są publikowane co-
rocznie „Sprawozdania Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Wadowicach”, podsumowu-
jące kolejne lata nauki. Ukazywały się one także w latach I wojny światowej i po 
niej, podając m.in. informacje o uczniach poległych i zmarłych w wyniku działań 
wojennych, służących w wojsku (z oczywistej przyczyny przede wszystkim w au-
stro-węgierskim i Legionach Polskich) oraz odznaczonych za dokonania wojenne. 
Informacje o egzaminach dojrzałości podawano w rozdzieleniu na matury wojenne, 
czyli zdawane zgodnie z reskryptem Ministerstwa Wyznań i Oświecenia w trybie 
przyspieszonym, bez konieczności ukończenia klasy VIII, ze względu na podjęcie 
służby wojskowej przez absolwentów, oraz na matury normalne, czyli zdawane 
w trybie ogólnie przyjętym, ale jak w każdym roku w terminie stałym (wiosen-

15  Maturę wojenną zdawało w dwunastu różnych terminach 14. uczniów, zaś maturę normalną w dniu 27 września 
1918 r. złożyło 3. absolwentów, w tym 2. eksternistów.

16  Wprawdzie spośród 18. absolwentów-mężczyzn, którzy w roku szk. 1918/19 byli w kl. VIII, tylko przy pięciu 
nazwiskach zaznaczono w sprawozdaniu fakt pełnienia służby wojskowej, ale wiadome jest, że co najmniej 
kolejnych pięciu także tę służbę pełniło – być może nie w chwili zdawania matury i dlatego nie zostało to 
odnotowane. Spośród 11. zdających matury wojenne w dziesięciu terminach w okresie od listopada 1918 r. do 
czerwca 1919 r. służbę wojskową pełniło 10. uczniów.
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nym) oraz w terminach jesiennym czy zimowym, w zależności od przygotowania 
zdającego ucznia.

Rok szkolny 1914/15
Pierwsze ze sprawozdań17 wydanych w czasie wojny przynosi m.in. na  

s. 42-43 informacje o 38 uczniach zdających matury wojenne, przy czym po-
grupowano ich w dwóch seriach, odrębnie uczniów Gimnazjum w Wadowi-
cach (19) oraz osobno uczniów gimnazjów obcych (także 19). Spośród nich 
37 zdało, a 1 został reprobowany, czyli przeznaczony do poprawki na 1/2 roku. 
W rozdziale „Kronika zakładu” na s. 35 odnotowano, że 6 nauczycieli oraz  
56 uczniów wstąpiło do wojska, przy czym nie rozróżniono, ilu do armii austro- 
-węgierskiej, a ilu do Legionów Polskich. Nieco drobniejszych informacji o funk-
cjonowaniu szkoły w czasie wojny i aktywności uczniów zawarto w danych staty-
stycznych oraz opisowych „Sprawozdania”, zaś w „Wykazie uczniów” na s. 53-58 
zaznaczono przy niektórych (przy 9 nazwiskach) fakt pełnienia służby wojskowej.

Rok szkolny 1915/16
„Sprawozdanie” za kolejny rok nauki18 przynosi więcej danych dotyczących 

uczniów służących w wojsku. Na s. 6-7 wymieniono 20 uczniów i absolwentów, 
którzy polegli w pierwszych latach trwania wojny światowej, dalej na s. 7-8 wymie-
niono 22 nazwiska uczniów i profesorów odznaczonych za czyny wojenne, a na s. 8-9 
podano 50 nazwisk uczniów pełniących służbę wojskową. Na s. 45 podane zostały 
nazwiska 15 absolwentów, którzy złożyli maturę wojenną. W wykazie uczniów na 
s. 57-64 przy 50 nazwiskach uczniów zaznaczono fakt pełnienia służby wojskowej.

Rok szkolny 1916/17
W „Sprawozdaniu za rok 1916/17”19 na s. 5 wymieniono 9 nazwisk poległych 

i zmarłych uczniów i absolwentów, oraz 5 nazwisk odznaczonych. Na s. 6-7 wy-
mieniono 52 nazwiska uczniów pełniących służbę wojskową, wydzielając grupę 
powołanych do armii austro-węgierskiej (34 nazwiska) oraz do Legionów Polskich  
(18 nazwisk). Wojenny egzamin dojrzałości zdawało w tym roku 41 uczniów, któ-
rych nazwiska odnotowano na s. 30-31. Ponadto w „Wykazie uczniów kl. VIII” na 
s. 43-44 przy nazwiskach 2 uczniów zdających maturę wojenną, odnotowano, że 

17  „Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1914/15”, s. 35, 42-43 i 53-58.
18  Idem, za rok szkolny 1915/16, s. 6-7, 8-9, 45 i 57-64.
19  Idem, za rok szkolny 1916/17, s. 5, 6-7, 30-31 i 43-44.
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zostali reprobowani na 1/2 roku. W tym „Sprawozdaniu” nie odnotowano w spisach 
poszczególnych klas faktu pełnienia służby wojskowej przez uczniów.

Rok szkolny 1917/18
„Sprawozdanie”20 na s. 4-5 podaje 3 nazwiska poległych i zmarłych oraz dalej 

na s. 5 nazwiska 4 odznaczonych i 17 pełniących służbę wojskową. Przy 10 z nich 
odnotowano, że ochotniczo wstąpili do Legionów, a później wcieleni zostali do c. i k. 
armii. Na s. 26 podano listę 26 uczniów zdających maturę wojenną. Nie odnotowano 
dodatkowo faktu pełnienia służby wojskowej w spisach klas w „Wykazie uczniów”.

Rok szkolny 1918/19
Jako że wydane zostało już w wolnej Polsce, „Sprawozdanie” za ten rok jest 

już „Sprawozdaniem Dyrekcyi Gimnazyum Państwowego”21. Z przyczyn przed-
stawionych wcześniej i przyjętej cezury czasowej część danych i informacji z tego 
źródła także została wykorzystana przy opracowywaniu niniejszego artykułu. Na  
s. 4 podano 5 nazwisk uczniów poległych lub zmarłych w wyniku działań wojennych 
oraz sprostowanie informacji ze „Sprawozdania za rok 1916/17”, dotyczącej ucznia 
podanego jako poległego, wskazując, że po dwóch latach wrócił z niewoli rosyjskiej. 
Na s. 20 podano 25 nazwisk uczniów zdających matury wojenne, spośród których 
11 zdawało egzaminy dojrzałości już po 1 listopada 1918 r., a zatem w Polsce nie-
podległej. Przy 20 nazwiskach w „Wykazie uczniów” na s. 22-31 odnotowano fakt 
pełnienia przez nich służby wojskowej.

W wielu przypadkach uczniowie, zdający wojenne egzaminy dojrzałości, nie 
zostali później oficerami, mimo posiadanego cenzusu wykształcenia. Zatem proste 
zsumowanie nazwisk podanych w poszczególnych sprawozdaniach może być mylące. 
W obliczeniach uwzględniono tylko tych spośród nich, których nazwiska potwier-
dzono w dokumentach wojskowych.

nauczyciele jako przewodnicy na drogach  
do niepodległości

Ważnym elementem badań, dotyczących ścieżek życiowych wychowanków, 
jest próba oceny pod tym samym kątem grupy nauczycieli – wychowawców, którzy 

20  Idem, za rok szkolny 1917/18, s. 4-5 i 26.
21  „Sprawozdanie Dyrekcyi Gimnazyum Państwowego w Wadowicach za rok szkolny 1918/19”, s. 4, 20 i 22-31.
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niewątpliwie mieli wpływ na kształtowanie wrażliwości oraz poglądów na otacza-
jący świat u swoich podopiecznych, a nierzadko byli także wzorcami do naślado-
wania. Artykuł poświęcony jest wprawdzie uczniom, a nie nauczycielom szkoły, 
zatem szczegółowe omawianie wojskowych karier profesorów nie jest konieczne, 
warto jednakże przypomnieć przynajmniej nazwiska tych kilku spośród grona 
nauczycielskiego, którzy w latach poprzedzających wybuch I wojny światowej oraz 
w czasie jej trwania dawali osobisty przykład patriotycznego myślenia, organizując 
paramilitarne szkolenie uczniów, współpracując z uczniami w działalności konspi-
racyjnej, czy wraz z podopiecznymi wyruszając na szlak bojowy Legionów Polskich.  
Byli to:
1.  Heriadin/Heradin Józef Antoni, ur. 18.03.1885 Andrychów, u. 1896/97-1902/03 

z odznaczeniem, a. 1904 z odznaczeniem, nauczyciel Gimnazjum, por. posp. 
rusz. art. 1.06.1919 k. 168, OKO V, PKU/KRU Wadowice, odznaczony VM, kn;

2.  kiliński Władysław, ur. 24.05.1887 Kraków, nauczyciel Gimnazjum płk dypl. 
sł. st. art. 1.01.1930 k. 3, szef Gabinetu Ministra SWojsk., odznaczony VM, kn, 
ooP 3 i 4, kW2, kZz;

3.  Lipiński Józef Kazimierz, ur. 20.02.1885 Stara Ukta, zastępca nauczyciela Gim-
nazjum 1909/10, opiekun koła sportowego i prekursor skautingu wśród uczniów, 
legionista, kpt. sł. st. piech. (później przeniesiony do korpusu oficerów oświa-
towych) 1.06.1919, od 1933 r. w st. sp., odznaczony kn, kW, [+ 1942 KL Au-
schwitz]; 

4.  Michałkiewicz Mieczysław, ur. 28.10.1888 Ulanów, zastępca nauczyciela i na-
uczyciel Gimnazjum 1912-1919, działacz PSL, członek Powiatowej Polskiej Ko-
misji Likwidacyjnej w Wadowicach, współpracownik POW w Wadowicach, 
[+ 13.05.1945 Neuburg von Wald po uwolnieniu z obozu koncentracyjnego 
w Buchenwaldzie];

5.  Piątkiewicz Bronisław Stanisław, ur. 14.09.1878 Babica, nauczyciel Gimnazjum 
1910/11, opiekun koła sportowego uczniów i prekursor skautingu, ppłk posp. 
rusz. WP;

6.  Stokłosa Jan, ur. 21.06.1881, prof. Gimnazjum w l. 1910-1920; wymieniony 
z imieniem Józef w zarysie historii pracy niepodległościowej, jako jeden z tych 
profesorów, którzy wyruszyli wraz z młodzieżą do Legionów Polskich22.

22  Opracowanie W. Hajewskiego na s. 67 wymienia jeszcze dwa nazwiska: Topolskiego i Zięboraka (obydwa bez 
imion czy choćby inicjałów) jako nauczycieli gimnazjalnych, którzy wyruszyli wraz z uczniami do Legionów, 
ale nie ma nazwisk takich nauczycieli w sprawozdaniach dyrekcji Gimnazjum. Ze względu na brak możliwości 
weryfikacji lub uprawdopodobnienia konkretnych osób przynajmniej chwilowo sprawę tę musimy uznać za 
niewyjaśnioną.
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Służba w armiach zaborczych jako przygotowanie 
do walki o niepodległość Polski
Po odzyskaniu niepodległości Polacy, którzy uzyskali status oficerski w armiach 

zaborczych w naturalny sposób przeszli do sił zbrojnych odrodzonej ojczyzny. Zapisy 
historyczne dokumentują, że byli wśród nich tacy, którzy przeszkolenie wojskowe, 
uzyskanie cenzusu oficerskiego, a nawet podjęcie zawodowej służby wojskowej w ar-
mii zaborcy traktowali jako formę przygotowania do służby wojskowej w przyszłej 
armii polskiej. Przypadek taki opisany został w zarysie historii pracy niepodległo-
ściowej, a dotyczył Jerzego Kazimierza Dobrodzickiego oraz Feliksa Pukły, którzy 
uczestnicząc w działalności młodzieżowej konspiracji niepodległościowej w Gim-
nazjum, zdecydowali się wstąpić do austriackiej szkoły kadeckiej, aby uzyskać stop-
nie zawodowych oficerów23. J. Dobrodzicki był później generałem WP24, a F. Pukło 
przeszedł do rezerwy w niepodległej Polsce w stopniu majora.

Nie można wykluczyć, że podobne idee przyświecały także innym uczniom czy 
absolwentom wadowickiego Gimnazjum, którzy decydowali się wkroczyć na ścieżki 
karier wojskowych w armiach zaborczych.

23  ibidem, s. 15.
24  Zobacz m.in. P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów wojska polskiego 1918-1939, Warszawa 1994, s. 102;  

T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, Generałowie polski Niepodległej, Warszawa 1990; H. P. Kosk, Generalicja polska. 
popularny słownik biograficzny, Tom I A-Ł, Warszawa 1998, s. 120.

Por. jan Antoni Władysław Hernich kpt. józef kazimierz Lipiński
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Polegli i zmarli w latach walk o niepodległość  
i u jej zarania

Co najmniej 54 uczniów i absolwentów Gimnazjum z okresu do 1918 r. poległo, 
zmarło z ran lub wskutek wojennych chorób na różnych frontach w latach I wojny 
światowej. Większość z nich (29, czyli 55%) służyła w mundurach armii austro-
-węgierskiej, ale aż 25 (45%) już wtedy walczyło w mundurach żołnierzy polskich 
– przede wszystkim Legionów. Po odrodzeniu Rzeczypospolitej walki Polaków nie 
ustały, gdyż odzyskana niepodległość jeszcze przez prawie trzy lata była zagrożona. 
W tych kampaniach poległa lub zmarła kolejna liczna grupa wychowanków szkoły, 
a jak dziś wiemy, było ich co najmniej 20. Zatem lista strat z okresu tamtych wojen 
obejmuje łącznie 74 nazwiska uczniów i absolwentów Gimnazjum.

Wielu spośród nich za walki w szeregach Legionów Polskich, a także w forma-
cjach odradzającego się WP, zostało odznaczonych. Ordery Virtuti Militari (dalej 
VM) otrzymało 14 poległych wychowanków Gimnazjum, a Krzyżami Walecznych 
(dalej KW) odznaczono 11, w tym 5 dwukrotnie. Po ustanowieniu odznaczeń nie-
podległościowych, czyli Krzyża i Medalu Niepodległości, odznaczono: Krzyżem 
Niepodległości z Mieczami (dalej KNzM) 1 – ppłk. Leopolda Lisa-Kulę, Krzyżami 
Niepodległości (dalej KN) 27, zaś Medalami (dalej MN) 3. Być może w wyniku dal-
szej weryfikacji zasobu aktowego CAW listę tę będzie można uzupełnić, szczególnie 
w odniesieniu do odznaczeń KW oraz KN i MN.

a) W okresie I wojny światowej polegli i zmarli z chorób wojennych:
7. Bentkowski/Bętkowski Józef, + 29.10.1914 Mołotków, u. 1911/12-1913/14, 

szer. LP;
8. Biesik później Mojmir Herman, ur. 1874 Wilamowice, + 1918, u. 1884/85-

1887/88, dr wnl, kpt. lek. posp. rusz. armii austr.;
9. Bilewicz Franciszek, ur. 18.09.1891 Wadowice, + 28.06.1915, u. 1902/03-

1912/13, a. ext. 7.05.1915;
10. Błasiak Franciszek, ur. 1894 Czaniec, + 20.01.1916 Kostiuchnówka, u. 1909/10-

1913/14, sierż. LP, pośm. odznaczony VM, kn, kW;
11. Borończyk Wincenty, ur. 23.01.1898 Izdebnik, + c. ranny 23.05.1915 Ożarów 

zmarł z ran, u. 1911/12-1914/15, szer. LP, pośm. odznaczony kn;
12. dziama Leszek/Tadeusz?, ur. 1878 Sambor, + 1914, u. 1888/89-1893/94, a. ext 

1897, prawnik, naczelnik sądu w Makowie;
13. Gabryl Maksymilian Józef, ur. 1893 Wieprz, + 06.1915, u. 1904/051911/12,  

a. 1912, kadet asp. 56 pp austr.;
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14. Guzdek Władysław, ur. 23.05.1903 Stryj, + 28.10.1914 Mołotków/Bitków,  
u. 1903/04-1905/06, pośm. zweryfikowany jako por. WP i odznaczony VM i kn;

15. Helm Jan, ur. 13.02.1894 Borynia, + 1.10.1915 Wólka Gałuzyjska, a. mw 1915, 
starszy legionista LP, pośmiertnie odznaczony kn;

16. Hyla Eugeniusz, ur. 1899 Żarnówka, + 28.10.1917 Łużany, u. 1912/13-1913/14, 
szer. kolumny san. Polskiego Korpusu Posiłkowego;

17. jaworek Czesław (błędnie Adam), ur. 29.01.1896 Ponikiew, + 20.05.1917 zmarł 
w niewoli ros. w Astrachaniu, u. 1911/12-1913/14, mw 17.07.1915, szer. LP, 
pośm. odznaczony kn;

18. kalec Bolesław Maksymilian, ur. 1889 Wadowice, + 29.10.1914 Mołotków/Bo-
horodczany, u. 1900/01-1906/07, a. 1908, kpr. LP, pośm. odznaczony kn;

19. karasiński Cyprian, ur. 1895 Radocza, + 13.06.1915 Rokitna, u. 1905/06-
1909/10, kapral LP, pośm. odznaczony kn;

20. karasiński Karol, ur. 1894 Kęty, + 3.06.1915 Meran, 1904/05/1909/10, kapral 
LP, pośm. odznaczony kn;

21. kawski Mieczysław/Roman, ur. 1898 Jordanów, + 11.09.1915 Hulewicze,  
u. 1908/09, kpr. LP, pośm. odznaczony kn;

22. kobiałka Jan, ur. 13.10.1893 Chocznia, + 1915 Gorlice, u. 1906/07-1913/14,  
a. 1914, oficer armii austr.;

23. koeb/koep Roman, ur. 1894, + .10.1915 Sokal, u. 1905/06-1906/07, kadet asp.16 ps austr.;
24. kołodziejczyk Edmund, ur. 1888 Wadowice, + 24.05.1915 Surochów, u. 1899/900-

1904/05, a. 1907, kadet asp. 56 pp austr.;
25. kramer Emil Jan, ur. 1891 Szczyrzyc, + 16.10.1916 front włoski, u. 1902/03-

1904/05, kpr. armii austr.;
26. krobicki Henryk Norbert, ur. 1884 Wadowice, + 1915 Jaworów, u. 1897/98-

1901/02, a. 1903 z odznaczeniem, dr praw, por. 56 pp armii austr.;
27. krysta Władysław, ur. 21.02.1891 Buczkowice, + 1915, u. 1904/05-1911/12, 

a 1912 w terminie jesiennym, kadet asp. 56 pp;
28. kublin Karol, ur. 1892 Wadowice, + 1914 w szpitalu wojskowym w Travniku 

[Serbia], u. 1903/04-1909/10, a. ext. 1912, słuchacz praw;
29. kurowski Andrzej/Jędrzej, ur. 1872 Jawornik, + 1914, u. 1885/86-1891/92,  

a. 1892, prawnik, oficer armii austr.;
30. kuwik Józef Stanisław, ur. 1891 Andrychów, + 3.05.1915 Gorlice, u. 1902/03-

1909/10, a. 1910 z odznaczeniem, słuchacz praw, jednoroczny ochotnik 56 pp;
31. Luranc/Luranz Stefan, ur. 25.10.1895 Wieprz, + 5.07.1916 Polska Góra/Ko-

stiuchnówka, u. 1906/07-1913/14, a. 1914 z odznaczeniem, chor. LP, pośm. od-
znaczony VM i kn;
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32. Majewski Tadeusz Kazimierz, ur. 8.08.1871 Pilzno, + 26.05.1918 Kraków,  
u. 1881/82, dr wnl, kpt. lek. LP 15.05.1915, pośm. awansowany do stopnia mjr 
lek. WP i odznaczony VM, kn, kW2;

33. Majkuciński Eugeniusz, ur. 1896 Wadowice, + 23.07.1918 Berszad (Podole),  
u. 1907/08-1913/14, ppor. LP, pośm. odznaczony VM, kn, kW;

34. Matus Wojciech, ur. 28.03.1880 Buczyna, + 1914 poległ w I wojnie światowej, 
zastępca nauczyciela 1907-12, oficer armii austr.;

35. Miodoński Jan Jakub, ur. 25.07.1891 Żywiec, + 1916 Buczacz, u. 1902/03-
1910/11, a. 1911, por. 56 pp austr.;

36. Mocniak/Mocnik Władysław/Jan, ur. 1896 Chocznia, + 29.10.1914 Mołotków, 
u. 1909/10-1913/14, kpr. LP, pośm. odznaczony kn;

37. Mroziński Michał Kazimierz, ur. 2.06.1888 Wadowice, + 4.07.1916 Kostiuch-
nówka, u. 1903/04-1910/11, kpr. LP, pośm. odznaczony kn;

38. nowak Leonard/Leon, + 1915 zmarł w niewoli rosyjskiej, u. 1909/10-1912/13, 
szer. LP, pośm. odznaczony kn;

39. obtułowicz Jan, ur. 1885 Żywiec, + 1915 Jarosław, u. 1898/99-1904/05, a. 1906 
z odznaczeniem, por. 56 pp austr.;

40. Pachoński Józef, ur. 1892 Skawina, + 22.12.1914 Łowczówek, u. 1902/03-
1906/07, szer. LP, pośm. odznaczony kn;

41. Piękoś Ludwik, ur. 1896 Sokołów, + 4.07.1916 Kostiuchnówka, a. mw 1915, sierż. 
LP, pośm. odznaczony VM, kn, kW2;

42. Piskorczyk Stanisław Jan, ur. 1890 Kęty, + 1915, u. 1901/02-1909/10, a. 1910, 
chor. 56 pp austr.;

43. Profic Edward Antoni, ur. 1887 Wadowice, + 1915 Pińczów, u. 1897/98-1903/04, 
a. 1905 z odznaczeniem, dr praw, por. 56 pp austr.;

44. Pyka Andrzej, ur. 31.10.1891 Czaniec, + 1915 Dęblin, u. 1905/06-1912/13,  
a. 1913 z odznaczeniem, kadet asp. 56 pp austr.;

45. Reich Juliusz, ur. 1899, + 17.10.1917 Kraków, u. 1910/11-1917/18, jednoroczny 
ochotnik 56 pp austr.;

46. Ruła Józef, ur. 1890 Chocznia, + I wojna światowa, u. 1901/02-1909/10, a. 1910, 
żołn. armii austr.;

47. Rusinek Antoni, ur. 1895 Inwałd, + zaginął w czasie I wojny światowej, praw-
dopodobnie zmarł w niewoli rosyjskiej, u. 1905/06-1908/09, szer. LP;

48. Rytko Ludwik, ur. 1895 Kraków, + 3.08.1916 Sitowicze, u. 1905/06-1908/09, kpr. 
LP, pośm. odznaczony VM i kn;

49. Spisak Franciszek, ur. 1884 Radocza, + jesienią 1915, u. 1897/98-1903/04,  
a. 1905, por. 56 pp austr.;
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50. Stuglik Konstanty, ur. 1899 Inwałd, + 1918 zaginiony na froncie włoskim,  
u. 1910/11-1916/17, szer. LP a później, 56 pp austr.;

51. Szafraniec Jan Marian, ur. 23.08.1886 Sól, + 15.05.1915 Jarosław, u. 1902/03-
1905/06, prawnik, chor. 56 pp armii austr.;

52. Szurek Jan Gustaw/Gustaw, ur. 3.04.1875 Milówka, + 1915, brak potwierdzenia, 
że był uczniem Gimnazjum, ale wymieniony został w Sprawozdaniu 1915/16 
wśród poległych, oficer armii austr.;

53. Szymeczko/Szymeczka Józef Leonard, ur. 6.11.1892 Dwory, + 5.07.1916 Monte 
Maio, u. 1905/06-1907/08, a. 1909 w terminie jesiennym, ppor. 84 pp austr.;

54. Thom Jan/Karol Jan, ur. 1881 Wadowice, + 1915, u. 1892/93-1900/01, a 1902, 
żołn. 56 pp austr.;

55. Tylko Kazimierz Albin, ur. 1884 Wadowice, + 1914 zaginął na froncie wschod-
nim, u. 1897/98-1900/01, a. 1902, dr praw, por. 16 ps austr.;

56. Węglarz/Weglarz Ignacy, ur. 1899 Bulowice, + 27.01.1917 zmarł z wycieńczenia 
w Bulowicach, u. 1910/11-1915/16, jednoroczny ochotnik 56 pp austr.;

57. Wilkowski Julian, ur. 29.05.1890 Gębale, + 29.10.1914 Mołotków, u. 1902/03-
1909/10, a 1910, chor. LP, pośm. odznaczony VM i kn;

58. Wojda Tadeusz, ur. 1898?, + 11.02.1917 zmarł z wycieńczenia na froncie połu-
dniowym, u. 1914/15, jednoroczny ochotnik 56 pp austr.;

59. Wyrwalski Władysław Józef, ur. 1894 Żywiec, + 13.07.1916 zmarł z ran odnie-
sionych 4.07.1916 r. w bitwie pod Kostiuchnówką, u. 1904/05-1911/12, a. 1912, 
ppor. LP, odznaczony pośm. VM, kn i kW2;

60. Źródłowski Józef, ur. 25.02.1893 Wadowice, + 28.07.1916 Kraków, u. 1906/07-
1913/14, a. mw 19.10.1915, kpr. LP;

Mjr Antoni Alberti kpt. Tadeusz Andrzej Fijałek
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b) W latach walk o granice Rzeczypospolitej polegli lub zmarli uczniowie 
i absolwenci:

61. Alberti Stanisław Leon, ur. 20.11.1892 Zabłocie, + 22.02.1919 Wadowice,  
u. 1902/03-1906/07, por. piech. WP; 

62. Bigaj Władysław, ur. 5.11.1898 Paczółtowice, + 22.07.1919 Nielidowicze,  
u. 1909/10-1911/12, por. piech. 2 ppleg., pośm. awansowany do stopnia kpt. WP 
i odznaczony kn i kW2;

63. Budzoń Józef, ur. 7.02.1893 Maków Podhalański + 25.01.1921 Maków Podha-
lański, u. 1905/06-1908/09, por. 27 pp, pośmiertnie zweryfikowany w stopniu 
kpt. i odznaczony kW;

64. Ceremuga Andrzej, ur. 14.11.1896 Juszczyn, + poległ 23.05.1920 Duniłowicze – 
ze względu na nieodnalezienie ciała ujęty w ewidencji wojskowej jako zaginiony 
na terenie działań wojennych podczas wojny polsko-bolszewickiej, u. 1908/09-
1915/16, zweryfikowany jako por. rez. piech. 1.06.1919 k. 2621;

65. Czeżowski/Czeżowski-jastrzębiec Tadeusz, ur. 28.08.1902 Buczacz,  
+ 21.11.1918 Lwów, u. 1915/16-1916/17, pośm. odznaczony Mn;

66. Feuerring Teobald, ur. 1.04.1899 Stanisławów, + 10.04.1919 Przemyśl zmarł od 
ran, u. 1916/17, a. mw 11.10.1917, szer. LP, następnie 20 ps austr., chor. WP;

67. Gabrysiewicz de janina Ignacy Marian, ur. 1897 Śleszowice, + 24.04.1919 Wi-
szenka Mała, u. 1908/09-1913/14, ppor. 12 pp, pośm. odznaczony kW i Mn;

68. Graca Franciszek, ur. 9.11.1893 Inwałd, + zaginiony na terenie działań wojen-
nych podczas wojny polsko-bolszewickiej, u. 1904/05-1911/12, a. 1912 z od-
znaczeniem, szer. LP, ppor. WP, zweryfikowany jako por. rez. piech. 1.06.1919 
k. 2878, pośm. odznaczony VM i kn;

69. Hernich Jan Antoni, ur. 10.03.1899 Wadowice, + 1.08.1920 Leszniów, u. 1909/10-
1916/17, a. mw 28.06.1918, szer. LP, ppor. 12 pp WP, pośm. odznaczony kW;

70. Hojnor/Hajnor Stanisław, ur. 1896 Jasienna, + 20.08.1920 Aleksandria,  
u. 1907/08-1911/12, kapral LP, szer. LP, ppor. 5 ppleg. WP, pośmiertnie zwery-
fikowany jako kpt. WP i odznaczony VM i kn;

71. Horowitz Maciej, + 23/25.11.1920 zmarł z ran w szpitalu wojskowym w Ino-
wrocławiu, u. 1913/14-1917/18, szer. 12 pp;

72. jettmar Rudolf, ur. 1888 Zator, + 14.12.1918 Wadowice/Zator?, u. 1900/01-
1908/09, a. 1909, prawnik, por. WP;

73. kostmanowicz/Hostmanowicz Michał, ur. 1897 Polanka Wlk., + 16.06.1919 
Niżniów, u. 1908/09-1913/14, a. mw 8.11.1918, ppor. LP i por. 7 ppleg. WP, pośm. 
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zweryfikowany w stopniu majora WP 1.04.1920 i odznaczony VM, kn, kW;
74. kowalczyk Józef, ur. 29.01.1896 Gorzeń Dln., + 21.09.1920 Brzostowiczany,  

u. 1907/08-1913/14, szer. LP, ppor. 7 ppleg. WP, pośm. zweryfikowany w stopniu 
kpt. WP oraz odznaczony kn;

75. krzemień Władysław, ur. 1895 Brzezinka, + 2.07.1919 Jaworów, u. 1910/11-
1913/14 i 1917/18, a. prywatysta 1918, pchor. 12 pp WP;

76. kula/kula-Lis Leopold, ur. 11.11.1896 Kosina, + 7.03.1919 Torczyn, kpt. LP, 
mjr 23 pp WP, pośm. awansowany do stopnia ppłka 1.04.1920 i odznaczony VM 
i knzM;

77. Lisowski Stanisław, ur. 1898 Stanisławów, + 30.06.1920 Zasław, u.1916/17,  
a. mw 2.10.1916, ppor. 19 pp WP, pośm. odznaczony VM i Mn;

78. Rokowski Edward Franciszek, ur. 30.10.1898/1899 Wadowice, + 14.09.1920 
Lwów, u. 1911/12-1916/17, szer. LP, ppor. 40 pp Strzelców Lwowskich, pośm. 
awansowany do stopnia por. WP i odznaczony kn;

79. Taub Henryk, ur. 12.12.1898 Strzyżów, + 26.01.1919 Zebrzydowice [Śląsk Cie-
szyński], u. 1915/16, a. mw 4.05.1916, kadet asp. 20 ps austr., ppor. 12 pp WP;

80. Wągiel Edward, ur. 1899 Morawska Ostrawa/Sucha Beskidzka, + 12.09.1920 
Lwów, u. 1911/12-1815/16, ppor. 12 pp WP, pośm odznaczony kW2;

Status wojskowy b. uczniów i absolwentów  
w ii RP – statystyki

W okresie międzywojennym wojskowe sprawy ewidencyjne zostały uporząd-
kowane, zaś wszystkie osoby przynależne do korpusu oficerskiego i pełniące funkcje 
oficerskie w WP zostały zweryfikowane. Pierwsze listy starszeństwa opublikowano 
niedługo po zakończeniu działań wojennych, odrębnie dla oficerów zawodowych, 
odrębnie dla oficerów rezerwy25. Scalono je w Roczniku oficerskim wydanym po raz 
pierwszy w 1923 r. i po zweryfikowaniu w kolejnym, w roku 1924 (dalej RO z od-
powiednią końcówką daty rocznej). Roczniki oficerskie z 1928 i 1932 r. obejmowały 
już tylko korpusy broni i służb oficerów zawodowych. Z upływem czasu, wskutek 
chorób i zgonów wykreślano część przedstawicieli kolejnych roczników urodzenia 
z ewidencji wojskowej, ale pełna i szczegółowa weryfikacja danych możliwa będzie 
dopiero po przeczytaniu akt wszystkich oficerów będących niegdyś uczniami i ab-

25  Lista starszeństwa oficerów zawodowych, Warszawa 1922; alfabetyczny spis oficerów rezerwy, Warszawa 1921.
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solwentami Gimnazjum w Wadowicach.
Oficerów pozostających w rezerwie, względnie przeniesionych w stan spoczynku 

lub do pospolitego ruszenia objęły wprawdzie zapisy wydanego w 1934 r. i traktowa-
nego jako tajny dokument mobilizacyjny Rocznika oficerskiego rezerw, jednak daje się 
w nim zauważyć brak przynajmniej kilku nazwisk, odnotowanych w RO z 1923 czy 
1924 r. Zapewne byli to oficerowie z różnych przyczyn skreśleni z ewidencji wojskowej.

Przez cały okres międzywojenny zawodową służbę w WP (od 1937 r. okre-
ślaną jako służba stała) pełniło 85 wychowanków wadowickiej szkoły z okresu do  
1918 r., z tego w 1939 r. było w stopniach kpt. (29 oficerów), mjr. (28), ppłk. (17) płk. 
(6) oraz generałów brygady (5)26. Większość z nich (37 oficerów oraz 4 generałów) 
była oficerami piechoty, bo ta stanowiła podstawową broń główną ówczesnych sił 
zbrojnych. Poza tym było 10 oficerów artylerii, 2 broni pancernej, 2 lotnictwa, 1 służ-
by uzbrojenia, 2 taborów, 15 intendentów (14 oficerów i 1 generał), w tym 5 oficerów 
z wyższymi studiami wojskowymi (absolwenci Wyższej Szkoły Intendentury) oraz  
1 intendent Marynarki Wojennej, 2 prawników (audytorów), 2 lekarzy, 1 farmaceuta 
i 3 sanitarnych, 1 saper, 1 żandarm oraz 1 kapelan. W grupie oficerów zawodowych 
12 ukończyło Wyższą Szkołę Wojenną i 11 z nich przysługiwał tytuł naukowy oficera 
Sztabu Generalnego – od 1928 r. oficera dyplomowanego.

Prawnicy, lekarze, farmaceuta i duchowny byli także absolwentami właściwych 
studiów akademickich, dyplomy magistrów prawa uzyskało także dwóch innych 
oficerów (1 intendent i 1 artylerzysta).

W tej grupie wychowanków szkoły odznaczonych orderem VM było 19, KW – 
48 (w tym dwukrotnie 12, trzykrotnie 3 i czterokrotnie 13), KNzM: 2 – gen. Walerian 
Czuma i gen. Maksymilian Milan-Kamski, KN – 35 i MN – 14.

W przypadku znacznie liczniejszej grupy oficerów rezerwy, pospolitego ruszenia 
oraz w stanie spoczynku obliczenia są bardziej skomplikowane, gdyż nie wszystkie 
informacje się zachowały. Udało się wprawdzie udokumentować 291 osób według 
dostępnych danych z lat 1923 i 1934, ale nie ma pewności, że są to wszystkie nazwi-
ska. Trudne jest także zweryfikowanie wszystkich odznaczeń oficerów ujętych na 
kolejnych listach. W tej grupie było 4 generałów – w tym 1 dywizji i 3 brygady. Gen. 
dyw. był lekarzem, a jeden z gen. bryg. prawnikiem, pozostali dwaj byli oficerami 
piechoty27. Według korpusów osobowych dominowali oficerowie piechoty (140), 
ale nie brakło przedstawicieli innych broni, w tym także korpusu oficerów kawalerii 

26  Wspomniani generałowie brygady to: Walerian Czuma, Maksymilian Milan-Kamski, Karol Masny, Bruno 
Edward Olbrycht i Józef Zając.

27  Tyt. gen. dyw. Tadeusz Zapałowicz był lekarzem, gen. bryg. Tadeusz Zachariasiewicz prawnikiem, gen. bryg. 
Wojciech Dobija i gen. bryg. Jerzy Kazimierz Dobrodzicki byli oficerami piechoty.
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(wcześniej jazdy), których nie było w grupie oficerów zawodowych (9). Stosunkowo 
duże grupy stanowili oficerowie artylerii (23), intendentury (21, w tym 5 z wyższymi 
studiami wojskowymi), lekarze (24) i farmaceuci (6), duchowni (14) oraz prawnicy 
(późniejsza nazwa: audytorzy) należący do korpusu sądowego (13). Podkreślenie 
przynależności do korpusu audytorów jest ważne, gdyż kilkunastu oficerów innych 
broni także legitymowało się dyplomami doktorów i magistrów praw. Do innych 
korpusów należało: lotnictwa – 2 oficerów, inżynierii i saperów – 9, administracji – 4, 
administracji sanitarnej i podlekarzy (medycy z nieukończonymi studiami lekarski-
mi) – 7, taborów – 4, łączności – 2, samochodowego – 2, geografów – 2, żandarmerii 
– 2, weterynarii – 3 oraz kontrolerów – 1.

Także rozpiętość stopni w tej grupie jest znacznie większa, obejmująca je od ppor. 
do gen. dyw., ale z oczywistych względów najwięcej było oficerów w stopniach ppor. 
i por. Niektórzy z oficerów rezerwy uzyskali awanse w latach 1935-1939 w związku 
z rozwojem planów przygotowań do obrony Polski28. W tym zakresie konieczna jest 
dalsza weryfikacja poszczególnych nazwisk, gdyż nie wszystkie awanse w tego okresu 
są udokumentowane w zachowanych archiwaliach.

W wykazie ujęto także 19 oficerów zawodowych i rez., którzy zmarli w okresie 
międzywojennym, oraz 12 uczniów, którzy nie ukończyli nauki gimnazjalnej i nie 
osiągnęli stopni oficerskich, ale uczestniczyli w działalności niepodległościowej 
i służyli później w WP w stopniach podoficerów. Na pewno nie są to wszyscy, ale 
wychwycenie pełnej listy nazwisk wymaga przejrzenia znacznej części wojskowej 
dokumentacji personalnej zgromadzonej w CAW, co najmniej kilkunastu tysięcy 
jednostek archiwalnych (gdyż niektórych osób dotyczy nawet po kilkanaście sy-
gnatur archiwalnych), o różnym – jak już wspomniano – stopniu uporządkowania. 
Wśród oficerów rezerwy, pospolitego ruszenia i stanu spoczynku oraz podoficerów 
i urzędników wojskowych było odznaczonych orderem VM 17, KW – 44 (w tym 
dwukrotnie – 8, trzykrotnie – 6, a czterokrotnie – 12). KNzM odznaczony był jeden 
– kpt. Jan Wadoń, KN miało 41, a MN – 21 wychowanków, w tym w grupie 12 pod-
oficerów i urzędników wojskowych KW odznaczonych było 4 (jeden trzykrotnie), 
KN posiadało także 4, a MN – 1.

Listę oficerów ułożono w porządku alfabetycznym, gdyż zastosowanie ukła-
du według stopni wymagałoby także dokonania podziału według korpusów oso-
bowych i dodatkowych objaśnień. Ponadto wielu spośród wymienionych w ciągu 
międzywojennego dwudziestolecia zmieniło przydziały do korpusów osobowych. 
Zachowano stopnie z okresu II RP i służby do 1947 r., choć wiadomo, że co najmniej 

28  R. Rybka, K. Stepan, awanse oficerskie w wojsku polskim 1935-1939, Kraków 2006.
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w kilku przypadkach wymienieni zostali awansowani w wiele lat po zakończeniu 
wojny zarówno przez komunistyczne władze w kraju, jak też przez prawowity Rząd 
RP na wychodźstwie. Nie uwzględniono także pośmiertnych awansów, w tym tzw. 
katyńskich, również dlatego, że nadal nie wszyscy, którzy ponieśli śmierć w wyniku 
Zbrodni Katyńskiej je otrzymali. Uczyniono tak również dlatego, że artykuł dotyczy 
generalnie stanu dla okresu do 1945 r. Daty śmierci podano w przypadkach, gdy 
były one znane, dla poległych i pomordowanych w okresie wojny i powojennym. 

Wielu wychowanków szkoły z różnych przyczyn nie uzyskało cenzusu oficer-
skiego29. Decydowały o tym względy zdrowotne, zaangażowanie w innych gałęziach 
służby państwowej i wreszcie potrzeby sił zbrojnych. Jednak także spośród tych, 
którzy nie zostali oficerami, również wielu uczestniczyło w działalności niepodległo-
ściowej, czego dowodem jest kolejna lista zestawiająca 40 nazwisk innych uczniów 
i absolwentów odznaczonych KN (26) i MN (13) oraz wyróżnionego dwukrotnie 
KW arcybiskupa Józefa Bilczewskiego.

Wykaz zamyka nieliczna grupa wychowanków nieprzyjętych do WP, choć posia-
dających status oficerski w armiach zaborczych. Przyczyny nieprzyjęcia ich do armii 
polskiej był różne. Niektórzy bez usprawiedliwiającego powodu zbyt późno zgłosili 
się do WP – już po zakończeniu wojen, a zatem uznawano ich za uchylających się 
od służby dla Rzeczypospolitej. Inni nie czuli się obywatelami odrodzonej Polski 
i po 1918 r. służyli w armiach obcych: rosyjskiej, ukraińskiej, niemieckiej, mimo iż 
wiedzieli, że Polska odzyskała niepodległość i powinni zgłosić się do WP w najbliż-
szym możliwym terminie lub wręcz brali udział w szeregach tych armii w walkach 
przeciwko formacjom WP. Byli i tacy jak gen. Władysław Fuchsig, którzy w chwili 
zgłoszenia przekroczyli wiek emerytalny dla swego stopnia i korpusu. Wiadomo 
jednak, że ten gen. podjął cywilną służbę dla państwa polskiego.

Uczniowie i absolwenci  
– oficerowie Wojska Polskiego ii RP

Oficerowie służby stałej do 1939 r.
81. Alberti Antoni, ur. 25.03.1899/1900 Wadowice, u. 1910/11- 1917/18 [1918/19], 

kpt. sł. st. int. 19.03.1937, 9 psk – oficer gosp.;
82. Bałos Ludwik, ur. 9.02.1897 Grzechynia, u. 1912/13-1917/18 [1918/19], mjr 

29  Przykładami mogą tu być: Adam Franciszek Boczar, Eugeniusz Aleksy Borek, Grzegorz Kasper, Stanisław Og-
niewski czy Czesław Antoni Panczakiewicz, późniejszy profesor Gimnazjum, który służbę w WP pełnił w stopniu 
plutonowego.
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sł. st. piech. 19.03.1937, 20 pp – dowódca DKPR 6 DP, odznaczony kW, kZs 
[w 1939 r. VM], po 1945 r. ppłk LWP;

83. Bandoła Tadeusz Kazimierz, ur. 13.03.1896 Ryczów, u. 1914/15 (nieklas.) (woj-
sko), mjr. sł. st. piech. 19.03.1937, 82 pp – dowódca I batalionu, odznaczony VM, 
kW, Mn, kZs;

84. Bedronek Antoni Marian, ur. 27.04.1897 Jachówka, u. 1910/11, mjr sł. st. piech. 
1.01.1935, 78 pp – dowódca I batalionu, odznaczony kn, kW4, kZz;

85. Białkowski Michał, ur. 24.03.1893 Dąbrowa, u. 1907/08-1908/09 z odznacze-
niem, płk dypl. sł. st. piech. 19.03.1938, DOK VII – szef sztabu, odznaczony VM, 
kn, ooP5, kW4, kZz;

86. Boczek Teodor Teofil, ur. 2./3.11.1897 Lachowice, u. 1908/09-1915/16, a. mw 
8.10.1915, mjr sł. st. piech. 1.01.1935, 2 bpanc., odznaczony kW2, kZz, Mn, 
po 1945 r. ppłk LWP;

87. Brózda Ignacy Jakub, ur. 23.09.1891 Radziszów, u. 1902/03-1904/05, kpt. sł. 
st. san. [zdr.]1.06.1919, 8 Szp. Okr. – pomocnik komendanta do spraw gosp., 
odznaczony Mn, kZs;

88. Brzazgacz Aleksander Bolesław, ur. 8.11.1895 Pisarzowa, u. 1908/09, ppłk sł. st. 
lotn. gr. techn. 1.01.1934, Kier. Zaop. Lotnictwa – zastępca kierownika do spraw 
fabrykacji, odznaczony kn, ooP5;

89. Czapik Tadeusz Stanisław, ur. 30.06.1891 Wadowice, u. 1902/03-1904/05, kpt. 
sł. st. int. 15.08.1924 k., Składnica Mundurowa nr 2, odznaczony kZs;

90. Czuma Walerian Adam, ur. 24.12.1890 Niepołomice, u. 1903/04-1910/11,  
a. 1911, gen. bryg. sł. st. 1.01.1929, komendant Straży Granicznej, odznaczony 
VM, knzM, ooP3 i 4, kW4, kZz2, w 1939 r. odznaczony VM3 i 4;

91. Czuma Władysław, ur. 1.05.1893 Niepołomice, u. 1905/06-1912/13, a. 1914 
w terminie zimowym, ppłk sł. st. piech. 19.03.1939, 23 DP – zastępca kierownika 
Rejonu PW i WF, odznaczony kn, kW2, kZz, oPWi;

92. Ćwiertniak Józef Stefan, ur. 7.09.1896 Dobczyce, u. 1907/08-1913/14, a. mw 
10.11.1914, płk dypl. sł. st. piech. 1.01.1929, dowódca 13 DP, odznaczony VM, 
kn, ooP4 i 5, kW 4, kZz2, oPWi, [+ 21/22.09.1939 Hołosko k. Lwowa];

93. demel Franciszek Władysław, ur. 19.11.1896 Brody, a. mw 10.03.1915, ppłk dypl. 
sł. st. piech. 1.01.1936, GISZ – I oficer sztabu „na odcinku Polesie” [gen. broni 
Kazimierza Sosnkowskiego], odznaczony kn, ooP5, kZs;

94. Ficek Władysław, ur. 21.05.1898 Skawica, u. 1909/10-1916/17, a. mw 21.11.1916, 
mjr sł. st. int. dypl. [z w.s.w.] 19.03.1937, WSInt. – kierownik przedmiotu, od-
znaczony kZs;

95. Fiałek/Fiołek/Fijałek/Fijołek Tadeusz Andrzej, ur. 25.09.1896 Wadowice,  
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u. 1906/07-1914/15, a. mw 8.07.1915, kpt. sł. st. int. 1.01.1936, kierownictwo 
zaopatrzenia Intendentury – Centrala Odbiorcza Materiałów Intendentury, 
odznaczony kZs;

96. Gadowski Franciszek Jan, ur. 11.11.1898 Kalwaria Zebrz., u. 1909/10-1916/17, 
a. mw 15.06.1917, mjr sł. st. uzbr. 1.01.1936, Centrum Badań Balistycznych – 
kierownik Działu Broni Małokalibrowej, odznaczony kZs, [+ 1939 Lwów];

97. Geras Tadeusz Leonard, ur. 6.11.1895 Kalwaria Zebrz., u. 1907/08-1914/15,  
a. mw 1.08.1918, kpt. sł. st. adm. [piech.] 19.03.1937, PKU/KRU Konin – kie-
rownik II referatu (uzupełnień), odznaczony kn, kZs;

98. Gergovich Władysław Stanisław Ignacy, ur. 16.04.1893 Jaworzno, u. 1903/04-
1911/12, a. 1912, dr wnl, ppłk sł. st. [san.] zdr. lek. 1.01.1936, CWSan. – dyrektor 
nauk, odznaczony kn, kW, kZz, w 1939 r. odznaczony VM;

99. Gębarowicz Stanisław Wojciech, ur. 29.05.1896 Jarosław, a. ma 10.03.1915, mjr 
sł. st. adm. [piech.] 19.03.1937, 40 pp – oficer mob., odznaczony Mn, kZs;

100. Góralczyk Jan, ur. 2.06.1893 Babica, u. 1906/07-1913/14, a. 1914 w terminie je-
siennym 5.09.1914, mjr sł. st. piech. 1.01.1931, komendant PKU/KRU Kamionka 
Strumiłowa, odznaczony kW, kZz, Mn, kZs, [+ 1940 Katyń];

101. Górnisiewicz Stefan Wiktor, ur. 1.06.1897 Morawska Ostrawa, u. 1907/08-
1913/14 (pryw.), ppłk dypl. sł. st. piech. 19.03.1937, DOK VII – kierownik Sa-
modzielnego Referatu Ogólnego, odznaczony VM, kn, ooP5, kW4, kZz, 
w AK i BCh płk;

102. Grudniewicz Idzi Stefan, ur. 1.09.1900, u. 1911/12-1915/16 i 1918/19, kpt. sł. 
st. mar. woj. sł. adm. 19.03.1939, szefostwo Intendentury KMW – kierownik 
referatu żywnościowego, odznaczony kZs, [+ 1940 Katyń];

103. Grzesło Jan/Janusz Józef, ur. 13.05.1896 Radocza, u. 1907/08-1913/14, mgr praw, 
ppłk sł. st. art. 19.03.1937, 5 pal – zastępca dowódcy pułku, odznaczony kn, 
kW2, kZs;

104. Herzog Józef, ur. 16.03.1901 Osiek, u. 1912/13-1913/14, mjr sł. st. piech. 
1.01.1935, 27 pp – dowódca I Batalionu, odznaczony kn, kW4, kZz, kZs, 
w 1939 r. odznaczony VM;

105. Herzog Stefan, ur. 7.07.1899 Kęty, u. 1911/12-1913/14, kpt. sł. st. int. 15.08.1924, 
szefostwo Intendentury DOK III – kierownik referatu cenzury, odznaczony kn, 
kZs, [+ 1940 Katyń];

106. Hoła Józef, ur. 1.02.1893 Monowice, u. 1905/06-1913/14, a. mw 5.06.1916, kpt. 
sł. st. adm. [piech.] 19.03.1937, Biuro Personalne MSWojsk., odznaczony kn, kW3, kZs;

107. jakubowski Tadeusz Zdzisław, ur. 8.10.1896 Wysoki Brzeg, u. 1907/08-1913/14, 
a. mw. 30.01.1919, ppłk dypl. sł. st. piech. 19.03.1937, 38 pp – zastępca dowódcy 
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pułku, odznaczony VM, kn, kW2, kZz2;
108. jancarz Henryk Wincenty, ur. 1.01.1892 Kojszówka, u. 1905/06-1912/13, a. 1913, 

mjr sł. st. piech. 15.08.1924, komendant KRU Katowice, odznaczony VM, kn, kW, kZz;
109. jasiński Edward Jan, ur. 24.06.1897 Kęty, u. 1907/08-1915/16, a. ext. 14-

15.06.1917, mjr. sł. st. piech. 19.03.1939, 32 pp – dowódca I Batalionu, odzna-
czony kW, kZs, w 1939 r. odznaczony kW2, w AK ppłk odznaczony VM,  
[+ 1945 zamordowany na Zamku Lubelskim przez NKWD i UB];

110. jaworski Mieczysław Józef/Stanisław, ur. 17.02.1897 Andrychów, u. 1907/08-
19113/14, a. mw 8.10.1915, kpt. sł. st. art. 1.01.1936, O II SG, odznaczony ooP5, 
kZs;

111. jura Jacek Aleksy, ur. 17.07.1896 Kęty, u. 1907/08, ppłk piech. 19.03.1939, do-
wódca Baonu KOP „Kleck”, odznaczony VM, kW2, kZz, kZs;

112. juszczakiewicz Stanisław, ur. 21.10.1897 Biała, u. 1914/15-1915/16, a. mw 
8.10.1915, mjr sł. st. piech. 1.01.1936, 25 pp – dowódca II Batalionu, odznaczo-
ny VM, kZz, w AK płk, Szef Biura Pers. KG AK, w Powstaniu Warszawskim 
odznaczony VM4;

113. kamski później kamski-Milan Maksymilian, ur. 18.10.1895 Trzebieńczyce,  
u. 1910/11-1913/14, a. mw 26.03.1915, gen. bryg. sł. st. 19.03.1939, dowódca 17 DP, 
odznaczony VM, knzM, ooP4, kW4, kZz2, w 1939 r. i PSZ odznaczony VM4 
i kW4;

114. karolus Stanisław Jan, ur. 3.08.1898 Oświęcim, u. 1908/09, mjr sł. st. piech. 
1.01.1935, 11 pp – dowódca III Batalionu, odznaczony kZz, Mn, w PSZ ppłk i płk;

115. kaschny/kaszny Franciszek, ur. 8.09.1897 r. Brzezinka, u. 1907/08-1917/18,  
a. mw 1.10.1918, mjr sł. st. lotn. 19.03.1938, 3 pl, Baza Lotnicza Poznań – do-
wódca oddziału portowego, odznaczony kn, kW, kZz [+ 18.03.1940 w PSP 
zginął śmiercią lotnika];

116. klauzner/klausner Józef, ur. 29.10.1896 Mucharz, u. 1908/09-1913/14, a. ext. 
12.10.1916, kpt. sł. st. int. dypl. [z w.s.w.] 1.01.1931, 14 DP – oficer intendentury, 
odznaczony kZs, po 1945 r. mjr LWP;

117. komędera/komendera Stefan Karol/Stanisław, ur. 21.07.1893 Brzezinka,  
u. 1905/06-1912/13, a. 1913, ppłk piech. 19.03.1939, 71 pp – zastępca dowódcy 
pułku, odznaczony kn, kW2, kZz, kZs;

118. komorowski Adam Mieczysław, ur. 5.11.1897 Skałat, a. mw 15.10.1918, kpt. 
piech. 15.08.1924, 19 pp – dowódca 9 Kompanii, odznaczony Mn, kZs, [+ 1940 
Charków];

119. kraus Jan Józef, ur. 21.10.1894 Strzałkowo, u. 1905/06-1908/09, mjr sł. st. piech. 
1.07.1925, komendant PKU/KRU Hrubieszów, odznaczony VM, kn, kW2, 



115

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

kZz, [+ 1940 Charków];
120. krupnik Józef, ur. 24.12.1893 Wieprz, u. 1906/07, kpt. sł. st. adm. [piech.] 

1.06.1919, Szkoła Podoficerów Piechoty dla Małoletnich nr 1 – zastępca ko-
mendanta do spraw gospodarczych, odznaczony Mn, kZs;

121. kubica Franciszek Tadeusz, ur. 1.10.1894 Regulice, u. 19096/07-1913/14, a. 1914 
w terminie jesiennym 5.09.1914, kpt. sł. st. adm. [piech.] 1.06.1919, Kadra Floty 
– oficer mobilizacyjny, odznaczony kZs;

122. kublin Józef Wojciech, ur. 25.02.1895 Wadowice, u. 1905/06-1912/13, a. 1913, 
kpt. sł. st. [san.] zdr. 1.01.1931, 1 Szp. Okr. – oficer mobilizacyjny, odznaczony 
Mn, kZs;

123. kurdziel Antoni, ur. 16.01.1895, u. 1907/08, kpt. sł. st. piech. 1.01.1930, 73 pp 
– adiutant IV Batalionu, odznaczony kn, kZs;

124. kuś Józef Michał, ur. 28.08.1886 Nidek, u. 1899/900-1903/04, dr wnl, ppłk sł. 
st. zdr. lek. 1.01.1933, 37 pp – naczelny lekarz pułku, odznaczony kZz, [+ 1940 
Charków];

125. kuś Kazimierz Aleksander, ur. 1.12.1896 Nidek, u. 1909/10-1913/14, a. mw 
12.07.1918, ppłk dypl. sł. st. art. 19.03.1938, Dep. Art. MSWojsk. – szef Wydzia-
łu Wyszkolenia, odznaczony VM, kn, kW, kZs, w PSZ płk, odznaczony kW 
i kZz z mieczami, 11.11.1990 r. mianowany gen. bryg. WP;

126. Małusecki Alojzy Stanisław, ur. 1.04.1897 Śleszowice, u. 1909/10-1916/17, a. mw 
17.05.1918, kpt. sł. st. piech. 1.01.1928, 12 pp, odznaczony kW2, kZs, w AK mjr;

127. Masny Karol, ur. 27.12.1887 Wadowice, u. 1899/900-1902/03, gen. bryg. 
19.03.1939 r., szef Departamentu Intendentury MSWojsk., odznaczony kn, 
ooP4, kW4, kZz;

128. Maszlanka Bronisław, ur. 14.06.1897, u. 1907/08-1913/14, ppłk dypl. sł. st. art. 
19.03.1939, Inspektorat Armii we Lwowie – III oficer sztabu, odznaczony kn, 
kW2, kZs, w PSZ płk, odznaczony kZz z mieczami, po 1945 r. płk LWP, re-
presjonowany;

129. Mazurek Karol Wincenty, ur. 23.09.1895 Żywiec, u. 1905/06-1912/13, a. 1913 
z odznaczeniem, mgr praw, mjr sł. st. int. dypl. [z w.s.w.] 10.03.1939, Szkoła 
Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich, Baza Lotnicza Krosno – zastępca ko-
mendanta ds. intendentury, odznaczony kZs;

130. Medwicz Roman Zbigniew Józef, ur. 26.01.1887 Kolbuszowa, u. 1899/900-
1903/04, dr praw, płk sł. st. KS [audytor] 19.03.1938, szef WSO V, odznaczony kZz;

131. Miodoński Antoni, ur. 26.03.1889 Żywiec, u. 1899/900-1906/07, a. 1908, ks., 
dziekan (płk) sł. st. 19.03.1938, szef Duszpasterstwa Katolickiego DOK X, od-
znaczony kW2, kZz, w PSZ dziekan PSP, odznaczony kZz z mieczami;
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132. Miodoński Stanisław Jakub, ur. 15.03.1893 Andrychów, u. 1904/05-1910/11, 
mjr sł. st. adm. [piech.] 19.03.1939, PKU/KRU Równe – kierownik I referatu 
(ewidencji), odznaczony kW, kZs, w AK i NSZ ppłk;

133. Miodoński Szymon, ur. 22.06.1889 Radziechowy, u. 1903/04-1907/08, płk sł. 
st. int. dypl. [z w.s.w.] 1.01.1935, szef Intendentury DOK V, odznaczony kn, 
ooP4, kW, kZz;

134. Moskal później Moskalewicz Władysław Franciszek, ur. 20.06.1897 Wadowice, 
u. 1907/08-1915/16 prywatysta, mgr farm., kpt. sł. st. [san.] zdr. 1.01.1933, kie-
rownictwo Zaopatrzenia Sanitarnego – oficer Centrali Odbiorczej, odznaczony 
kZs, [+ 2.03.1942 rozstrzelany w Puszczy Kampinoskiej];

135. nidecki Jan Michał, ur. 24.09.1892 Radocza, u. 1904/05-1911/12, a. 1912, kpt. 
sł. st. adm. [piech.] 1.06.1919, Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich – 
kierownik nauczania ogólnego, odznaczony kZs, [+ 1940 Katyń];

136. nowak Adam/Adam Otton, ur. 30.01.1893 Stanisławów, u. 1906/06-1911/12,  
a. 1912 w terminie jesiennym, kpt. sł. st. san. [zdr.] 19.03.1937, CWSan. – dowód-
ca kompanii gospodarczej, odznaczony kn, kW3, kZs, [+ 1940 Starobielsk];

137. nowak Karol Ignacy, ur. 8.09.1889 Lachowice, u. 1900/01-1909/10, a. 1910 z od-
znaczeniem, płk sł. st. art. 1.01.1927, dowódca 6 Grupy Artylerii, odznaczony 
VM, kn, ooP4, kW, kZz2;

138. olbrycht Bruno Edward, ur. 6.10.1895 Sanok, u. 1907/08-1913/14, a. mw 
23.03.1915, gen. bryg. sł. st. 19.03.1937, komendant CWPiech., odznaczony VM, 
kn, ooP4 i 5, kW, kZz, w AK inspektor KG i dowódca GO „Śląsk Cieszyński”, 
po 1945 r. w LWP – gen. dyw., odznaczony Orderem Krzyża Grunwaldu III kl. 
i pośm. Krzyżem Partyzanckim;

139. Pająk Albin, ur. 15.12.1897, u. 1909/10-1913/14, mjr sł. st. art. 1.01.1935, Dy-
wizjon Pomiarów Artylerii – I zastępca dowódcy dywizjonu, odznaczony kW, 
Mn, kZs, [+ 4.09.1939 Aleksandrów Kujawski];

140. Peters Jan Maria/Marian, ur. 6.06.1897 Kraków, u. 1910/11-1915/16, a. mw 
20.03.1916, mjr sł. st. br. panc. gr. techn. 19.03.1938, kierownictwo Zaopatrzenia 
Broni Pancernych – kierownik referatu zakupów, odznaczony kW, kZz;

141. Pikoń Stanisław, ur. 1896, u. 1908/09-1911/12, kpt. sł. st. int. 19.03.1937, 7 bpanc. 
– oficer administracyjny, odznaczony kZs, [+ 11.09.1939 Brańsk];

142. Popiel Józef, ur. 20.01.1894 Palczowice, u. 1905/06-1913/14, a. 1914 w terminie 
jesiennym 5.09.1914, mjr sł. st. art. 1.01.1930, DOK IV – oficer sztabu OPL, 
odznaczony kn, kZs;

143. Pukło później Mroziński Kazimierz Tadeusz, ur. 18.03.1898 Wadowice,  
u. 1909/10-1910/11, mjr sł. st. art. 19.03.1938, MSWojsk. – dowództwo Artylerii  
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Przeciwlotniczej – szef Wydziału Broni, odznaczony kZz, Mn, kZs, [+ 1940 
Charków];

144. Rosner Franciszek, ur. 22.11.1895, u. 1907/08-1908/09, mjr dypl. sł. st. art. 
1.01.1936, O I SG Wydział Organizacyjny – kierownik samodzielnego referatu 
służb, odznaczony kW, kZs, [+ 1940 Charków];

145. Różański Władysław Jan, ur. 26.06.1898 Zarzecze, u. 1909/10-1915/16, a. mw 
19.05.1916, kpt. sł. st. int. dypl. [z w.s.w.] 1.01.1932, 6 DP – oficer intendentury, 
odznaczony kn, kW4, kZs;

146. Schindel Feliks/Szczęsny Jan, ur. 27.05.1899 Wadowice/Kraków, u. 1909/10-
1913/14, kpt. sł. st. piech. 1.01.1935, Baon KOP „Słobódka” – adiutant, odzna-
czony Mn, kZs, [+ 1940 Katyń];

147. Semik Tadeusz Franciszek, ur. 26.08.1899 Sucha, u. 1915/16-1918/19, kpt. sł. 
st. piech. 1.01.1934, Baon KOP „Czortów” – dowódca 1 Kompanii km, odzna-
czony kZs, w 1939 r. odznaczony VM;

148. Skoczylas Szymon, 27.10.1894 Kozy, u. 1906/07-1913/14, a. 1914, ppłk sł. st. 
tab. 19.03.1938, dowódca 5 dtab., odznaczony kn, kW2, kZz, [+ 1940 Char-
ków];

149. Sordyl Karol Józef, ur. 24.10.1898 Wadowice, u. 1909/10-1916/17, a. mw 
5.02.1917, kpt. sł. st. piech. 1.01.1928, 67 pp, [+ 1940 Charków];

150. Sordyl Stefan Antoni, ur. 3.10.1897 Brzezinka, u. 1910/11-1915/16, kpt. sł. st. 
żand. 1.01.1932, 9 dżand. – II zastępca dowódcy [kwatermistrz], odznaczony 
kZs, [+ 1940 Charków];

151. Stopka później Starzewski Edward Tadeusz, ur. 6.09.1895 Wadowice,  
u. 1905/06-1912/13, a. 1913, kpt. sł. st. adm. [art.] 1.01.1928, 2 dpoc. panc., 
odznaczony kW, Mn, kZs, [+ 1945 Gmünd];

152. Szpądrowski Kazimierz Stanisław, ur. 1.03.1899 Krościenko, u. 1909/10-
1916/17, a. mw 14.12.1916, mjr dypl. sł. st. art. 1.01.1935, 6 pac – dowódca 
III Dywizjonu, odznaczony kW, kZz, Mn, kZs, [+ 1940 rozstrzelany w Mo-
skwie];

153. Tobiasiewicz Antoni, ur. 9.05.1891 Kęty, u. 1905/06-1907/08 z odznaczeniem, 
mjr sł. st. piech. 1.01.1930, 52 pp – II zastępca dowódcy pułku [kwatermistrz], 
odznaczony kW, kZz;

154. Tomicki Marian Konstanty Karol, ur. 8.09./12.1896 Ocieka, [uczeń G. II w Rze-
szowie], a. mw 25.02.1915, ppłk dypl. sł. st. piech. 1.01.1936, O IV SG, odzna-
czony kn, ooP5, kW4, kZs, [+ 1939 Rumunia];

155. Turyczyn Władysław Paweł, ur. 18.01.1894 Maków, u. 1904/05-1912/13,  
a. 1913, ppłk piech. 1.01.1936, PUWFiPW – szef Wydziału PW, odznaczony 
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VM, kn, ooP5, kW, kZz;
156. Wądrzyk Karol Jan, ur. 6.07.1893 Głębowice, u. 1907/08-1912/13, a. 1913, 

mjr sł. st. int. 19.03.1938, zarządca Składnicy Mundurowej nr 3 w Poznaniu, 
odznaczony kW, kZz, [+ 1940 Charków];

157. Weigel Adolf, ur. 17.06.1893 Lwów, u. uczeń G. VI we Lwowie, składał w Wa-
dowicach egz. uzupełniający 12.06.1915, kpt. sł. st. tab. 19.03.1937, 51 pp – 
dowódca komp. gosp. i oficer taborowy, [+ 1940 Ukraina];

158. Węda Michał Franciszek/Franciszek Michał, u. 1904/05-1911/12, a. 1912 z od-
znaczeniem, mjr sł. st. piech. 1.01.1928, komendant PKU/KRU Częstochowa, 
odznaczony VM, kZz2, [+ 1940 Katyń];

159. Widlarz Wojciech, ur. 14.01.1894 Chocznia, u. 1905/06-1912/13, a. 1913, mjr 
sł. st. adm. [int.] 1.01.1933, korpus kontrolerów, odznaczony kZz, kZs;

160. Winiarski Władysław Marian, ur. 27.11.1892 Lwów, a. ext. 16.07.1915, ppłk 
dypl. sł. st. piech. 1.01.1930, dowódca 63 pp, odznaczony VM, kn, ooP5, 
kW4, kZz;

161. Zachariasiewicz Feliks Aleksander Krzysztof, ur. 18.06.1902 Czerniowce,  
u. 1915/16-1920/21, a. 1921, kpt. sł. st. sap. 19.03.1937, 5 bsap., odznaczony 

Oficerowie w stanie spoczynku, rezerwy i pospolitego 
ruszenia do 1933 r.

Płk dypl. dr Władysław Stanisław Gergovich Płk dziekan ks. Antoni Miodoński
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kZs, [+ 1940 Katyń];
162. Zagórski Julian Witold/Witołd, ur. 4.02.1891 Zawadka, u. 1903/04, mjr sł. st. 

KS [audytor] 1.01.1931, WSO II w Lublinie – sędzia orzekający, odznaczony kZz;
163. Zając Bolesław Stefan, ur. 30.03.1892 Rzeszów, u. 1903/04-1909/10, a. 1911 

w terminie zimowym, kpt. sł. st. int. 1.06.1919, zarządca Składnicy Materiału 
Intendenckiego nr 6 we Lwowie, odznaczony kn, kW3, kZs, [+ 1940 Char-
ków];

164. Zając Józef, ur. 14.03.1891 Rzeszów, u. 1903/04-1908/09, a. 1909 z odznacze-
niem, dr filozofii, pilot, gen. bryg. sł. st. 15.08.1924, inspektor Obrony Po-
wietrznej Państwa – dowódca Obrony Przeciwlotniczej MSWojsk., odznaczony 
VM, kn, ooP4, kW4, kZz2, kZWLŚr., w PSZ gen. dyw. odznaczony kZz 
z mieczami;

165. Zając Stefan, ur. 26.12.1895 Rzeszów, u. 1906/07-1913/14, a. mw 10.11.1914, 
ppłk sł. st. piech. 1.01.1934, dowódca 32 pp, odznaczony VM, kn, ooP5, 
kW4, kZz, w 1939 r. odznaczony VM4;
Oficerowie w stanie spoczynku, rezerwy i pospolitego ruszenia do 1933 r.30

166. Adler Herman, ur. 16.04.1896 Rzeszów, u. 1914/15 (pryw.), ppor. rez. piech.,  
3 ppleg., PKU Rzeszów;

167. Allerhand/Allerhand-Różniecki Henryk Joachim, ur. 15.09.1896 Rzeszów,  
u. 1914/15 (pryw.), por. rez. piech., 52 pp, PKU Lwów Miasto, odznaczony Mn 
zweryfikowanym na kn;

168. Babiński Aleksander, ur. 4.01.1889 Roczyny, u. 1901/02-1908/09, a. 1909, por. 
rez. piech., OKO V, PKU Wadowice;

169. Babiński Stanisław Jan, ur. 6.06.1895 Andrychów, u. 1906/07-1913/14, a. 1914, 
ppor. rez. piech., OKO V, PKU Dębica;

170. Baca Józef Jan, ur. 5.06.1889 Las, u. 1901/02-1907/08, por. st. sp. uzbr. 1.12.1920 
k. 8, OKO V, PKU Nowy Targ;

171. Bacz Mieczysław, ur. 17.10.1895 Podgórze, [u. IV G. w Krakowie], mw 
18.03.1915, por. rez. lotn. pil. w 1928 r. przen. do rez. z 6 pl;

172. Baczak Kazimierz Antoni, ur. 3.01.1892 Kęty, u. 1903/04-1906/07, dr, kpt. posp. 
rusz. piech., OKO I, PKU Warszawa Miasto III;

173. Bała/Bala Marian Antoni, ur. 13.09.1895 Piaski Wlk., u. 1906/07-1915/16,  

30  Jeżeli nie podano innej daty starszeństwa w przypadku oficerów rez., posp. rusz. i st. sp., było to starszeństwo 
z dniem 1.06.1919 r., czyli najwyższe w WP, określane także jako weryfikacyjne, gdyż było nadawane automaty-
cznie po uporządkowaniu spraw personalnych tworzącej się armii polskiej. Nawet jeżeli oficer miał w dawnej 
armii zaborczej wyższe starszeństwo, w wyniku zatwierdzenia wcielenia do korpusu oficerskiego WP otrzymywał 
je z dniem 1.06.1919 r.
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a. mw 18.10.1918, por. rez. piech.;
174. Banaś Stanisław, ur. 25.04.1889 Wadowice, u. 1901/02-1904/05, kpt. st. sp. inż. 

i sap., odznaczony kW, kZoŚl.;
175. Baścik Karol Kazimierz, ur. 24.01.1892 Kęty, u. 1903/04/1904/05, por. rez. piech.; 
176. Baścik Stanisław Franciszek, ur. 13.01.1897 Kęty, u. 1908/09, por. rez. piech., bez 

przydziału ze względu na nieznany adres zamieszkania;
177. Batko Franciszek, 24.11.1885/1884 Sygneczów, u. 1901/02-1902/03, por. rez. 

piech., OKO V, PKU Kraków Miasto;
178. Bąk później Bogdanowski Wincenty, ur. 31.01.1894 Ślemień, u. 1905/06-

1912/13, a. 1913, dr, por. posp. rusz. piech., OKO V, PKU Kraków Miasto;
179. Bąkowski Stefan Mikołaj Teofil, ur. 8.06.1896 Baranów, u. 1907/07-1913/14,  

a. 1914 z odznaczeniem, kpt. rez. piech. 2.01.1932, 18 pp, PKU Warszawa Miasto 
III, odznaczony VM;

180. Bąkowski Zygmunt Antoni, ur. 10.10.1899 Żywiec, u. 1910/11-1917/18, por. rez. 
adm. 1.06.1921, PKU Pińczów;

181. Bedronek Ignacy, ur. 29.07.1893 Wieliczka, u. 1910/11, a. ext. 11.10.1915, por. 
rez. piech., 6 psp, PKU Gródek Jagielloński;

182. Beker/Bekker/Becker także Bekker-Byliński Władysław Kazimierz, ur. 
13.02.1891 Wilkowice, u. 1910/11, kpt. st. sp. int. dypl., PKU Żywiec, odzna-
czony kW i Mn;

183. Beranek Stanisław Klemens, ur. 11.11.1877 Andrychów, u. 1887/88-1894/95,  
a. 1895, ppor. posp. rusz. piech., OKO V, PKU Kraków Miasto;

184. Betleja Edward, ur. 14.07.1897 Zator, u. 1911/12-1913/14, kpt. st. sp. piech. 
1.07.1925, OKO V, PKU Miechów;

185. Betleja Tadeusz ur. 21.04.1901 Zator, u. 1911/12-1918/19, a. 1919, dr, por. rez. 
piech. 1.01.1936, 74 pp, PKU Wadowice [+ 1939];

186. Bezwiński Jan Kanty, ur. 26.09.1891 Kęty, u. 1903/04-1908/09, mgr farmacji, 
por. rez. san. [zdr.] apt.;

187. Białek Roman Ignacy, ur. 21.01.1891 Żywiec, u. 1905/06-1909/10, a. 1910, dr 
wnl, kpt. rez. san. [zdr.] lek., KZ 5 Szp. Okr., PKU Żywiec, [+ 1940 Katyń];

188. Biel Franciszek, ur. 1.12.1897 Łękawica, u. 1910/11-1916/17, a. mw 10.04.1919, 
ppor. rez. tab., Kadra 1 dtab., PKU Warszawa Miasto III, [+ 1940 Katyń];

189. Bielenin Anastazy Urban, ur. 19.04.1893 Chocznia, u. 1904/05-1907/08, kpt. st. 
sp. piech./adm. 1.12.1920, PKU Warszawa Miasto III;

190. Bielenin Eugeniusz Stanisław, ur. 3.07.1891 Kęty, u. 1902/03-1910/11, a. 1911, 
por. rez. piech., OKO V, PKU Kraków Miasto;

191. Bieleś Czesław Mieczysław/Władysław, ur. 7.01.1888 Jordanów, u. 1900/01, kpt. 
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rez. piech., OKO II, PKU Równe; 
192. Bielewicz Antoni Adolf, ur. 23.05.1870 Frydrychowice, u. 1882/83-1889/90,  

a. 1890, kpt. rez. piech.;
193. Bieliński Bolesław Władysław Roman, ur. 9.08.1876/1878 Jasło, u. 1892/93-

1896/97, a. 1897, dr, mjr st. sp. int.;
194. Bieniek Franciszek, ur. 22.07.1893 Rychwałd, u. 1905/06-1911/12, dr praw, por. 

rez. piech., 75 pp, PKU Katowice;
195. Bier Leonard, ur. 25.09.1872 Kęty, u. 1887/88-1889/90, a. 1890, dr wnl, kpt. rez. 

san. [zdr.] lek.;
196. Bigo Zbigniew Bronisław, ur. 6.09.1899 Mielec, u. 1916/17, a. mw 15.02.1918, 

ppor. rez. piech., 8 ppleg., PKU Warszawa Miasto III;
197. Bilczewski Eugeniusz, ur. 3.07.1894 Wiedeń, u. 1905/06-1906/07, por. rez. 

piech., 20 pp, PKU Żywiec;
198. Bilczewski Józef, ur. 18.10.1895 Hecznarowice, u. 1906/07, inż., ppor. posp. rusz. 

łączn. 1.07.1925, OKO V, PKU Żywiec;
199. Bobrzyński Mieczysław, ur. 11.01.1876 Wadowice, u. 1886/87-1887/88, ppłk st. 

sp. int. 1.07.1923, PKU Kraków Miasto;
200. Borek Władysław Jan, ur. 24.06.1899 Ulanów, u. 1909/10-1916/17, a. 14-

15.06.1917, ppor. rez. piech. 1.09.1929, 55 pp, PKU Jarocin, [+ 1940 Charków];
201. Borth/Bort Władysław, ur. 24.06.1882 Kozy, u. 1905/06-1912/13, a. 1913 z odzn., 

dr praw, mjr rez. KS [audytor];
202. Brand Wilhelm Waldemar, ur. 9.08.1896 Tarnów, a. mw 14.11.1916, ppor. rez. 

int. 1.07.1925, PKU Tarnów;
203. Brożek Józef Tadeusz/Tadeusz Józef ur. 2.01.1896 Kraków, u. 1906/07, ppor. rez. 

piech., 1 ppleg., PKU Wilno Miasto;
204. Bryzek Antoni, 5.06.1879 Bulowice, u. 1891/92-1898/99, a. 1899, por. posp. rusz. 

piech., OKO X, PKU Jarosław;
205. Bryzek Jan Kanty, ur. 18.10.1881, u. 1895/96-1901/02, a. 1903, mjr posp. rusz. 

KS [audytor], PKU Warszawa Miasto III;
206. Bujak Kazimierz, ur. 18.02.1899, u. 1909/10-1916/17, a. mw 22.06.1918, kpt. rez. 

art. 19.03.1939, 21 pal, PKU Wadowice;
207. Bukowczan Józef, ur. 5.03.1887 Cięcina, u. 1900/01, mjr st. sp. int. dypl., PKU 

Kraków Miasto;
208. Caputa Józef, ur. 30.05.1894 Zabłocie, u. 1906/07-1913/14, a. mw 8.11.1918, por. 

rez. int. 19.03.1939, PKU Żywiec;
209. Ceratkiewicz August/Gustaw, ur. 10.04.1882 Palczowice, u. 1894/95-1900/01, 

rtm. posp. rusz. kaw., OKO II, PKU Zamość; odznaczony VM, kn, kW;
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210. Chlebus/Chlebuś Józef/Henryk Józef, ur. 2.06.1893 Rudze, u. 1905/06-1907/08, 
por. rez. piech., 59 pp, PKU Poznań Miasto;

211. Chodorowski Józef Tadeusz, ur. 14.02.1890, u. 1901/02-1909/10, a. 1910, dr, kpt. 
rez. piech., 68 pp, PKU Poznań Miasto, odznaczony kn;

212. Chojecki Karol Walerian, ur. 15.09.1895 Wadowice, u. 1906/07-1909/10, ppor. 
rez. adm. san. [zdr.], KZ 2 Szp. Okr., PKU Kraków Miasto;

213. Cholewka Władysław, ur. 25.05.1885 Inwałd, u. 1896/97-1903/04, a. 1905, dr 
wnl, mjr rez. san. [zdr.] lek., KZ 5 Szp. Okr., PKU Żywiec;

214. Chorąży Bronisław, ur. 13.10.1897 Skawinki, u. 1910/11-1915/16, por. rez. 
piech., OKO I, PKU Warszawa Miasto III, [oficer PP];

215. Chrapek Józef, ur. 1.03.1892 Frydrychowice, u. 1904/05-1912/13, a. 1913 w ter-
minie jesiennym, ks., kpl. (kpt.) rez.;

216. Chrząszcz Michał Aleksander Ludwik, ur. 23.12.1901 Graboszyce, u. 1912/13-
1913/14, ppor. posp. rusz. kaw. 1.01.1927, OKO V, PKU Wadowice, odznaczony Mn;

217. Ciepły Józef, ur. 20/22.11.1902 Jaśkowice, u. 1916/17, por. rez. br. panc. 
19.03.1939, Kadra 10 dsam., PKU Warszawa Miasto III, odznaczony kW,  
[+ 1940 Katyń];

218. Cyankiewicz Jan, ur. 29.03.1887/1889 Zembrzyce, u. 1898/99-1904/05, kpt. rez. 
san. [zdr.] plek., KZ 1 Szp. Okr., PKU Warszawa Miasto III;

219. Cyankiewicz Leon Marian, ur. 5.04.1885 Lachowice, u. 1896/97-1902/03, kpt. 
rez. piech., OKO V, PKU Katowice;

220. Cyankiewicz Stanisław Jan, ur. 22.05.1884 Stryszawa, u. 1896/97-1902/03,  
a. 1904, kpt. rez. piech., OKO V, PKU Kraków Miasto, [+ 1940 Katyń];

221. Czarnota Jan, ur. 4.12.1889 Sporysz, u. 1902/03-1910/11, inż., kpt. st. sp. geogr. 
15.08.1924, PKU Sosnowiec, odznaczony Mn;

222. Czekaj Ludwik, ur. 11.08.1891 Babice, u. 1901/02-1902/03, dr wnl, kpt. rez. san. 
[zdr.] lek., KZ 10 Szp. Okr., PKU Stryj;

223. Czeżowski Edward, ur. 30.01.1899 Buczacz, u. 1916/17, a. mw 20.12.1916, por. 
st. sp. art. 1.07.1919, OKO VI, PKU Lwów Miasto, odznaczony Mn;

224. Czuba Alojzy, ur. 12.03.1895 Łękawica, u. 1908/09-1916/17, a. mw 18.06.1917, 
por. posp. rusz. piech., OKO V, PKU Wadowice;

225. Ćwiertnia Franciszek, ur. 13.01.1896 Kęty, u. 1907/08, por. posp. rusz. piech., 
OKO V, PKU Bielsko na Śląsku;

226. dadej Kazimierz Władysław, ur. 2.10.1886 Drohobycz, u. 1896/97-1902/03,  
a. 1904, dr wnl, kpt. rez. san. [zdr.] lek., KZ 5 Szp. Okr., PKU Nowy Targ, [+ 1940 
Charków];

227. danek Franciszek, ur. 21.01.1879 Wilamowice, u. 1890/91-1898/99, a. 1899, kpt. 
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posp. rusz. piech., OKO V, PKU Wadowice;
228. daniel Ryszard Jakub, ur. 17.03./05.1887 Wadowice, u. 1897/98-1903/04, a. 1905, 

dr praw, por. rez. piech., OKO V, PKU Wadowice;
229. dębski Józef, ur. 19.03.1895 Bachowice, u. 1908/09-1911/12, ppor. rez. piech.  

3 ppleg., odznaczony VM, kn;
230. dickman/dickmann później Wojna Ludwik, ur. 12.11.1864 Kraków,  

u. 1875/76-1878/79, prawnik, kpt. rez. piech., 12 pp;
231. długoszewski/długoszowski Feliks, ur. 30.05.18951896 Kraków, u. 1907/08-

1913/14, a. mw 11.03.1915, por. rez. piech., 75 pp, PKU Katowice;
232. dobrodzicki Adam, ur. 8.04.1882 Wadowice, u. 1894/95-1900/01, a. 1902, mjr 

posp. rusz. piech., OKO V, PKU Nowy Targ, odznaczony VM, kn, ooP4, kW4, 
[+ 1944 Warszawa/Pruszków?];

233. dobrowolski Wilhelm, ur. 7.11.1896 Trembowla, u. 1915/16, a. mw 30.11.1915, 
mgr, por. posp. rusz. piech., OKO II, PKU Łuck;

234. drabik Władysław Leon, ur. 11.01.1881 Tarnawa Dln., u. 1892/92-1899/900, 
a. 1900, profesor gimnazjalny, kpt. posp. rusz. art., OKO VI, PKU Stanisławów, 
odznaczony kZz [+ 1941];

235. drapella Włodzimierz Stanisław, ur. 21./31.01./02 1894 Sucha, u. 1904/05-
1910/11, kpt. rez. piech., 21 pp, PKU Warszawa Miasto III;

236. drozdowski Antoni, ur. 4.12.1887 Lachowice, u. 1899/900-1903/04, por. rez. 
piech., OKO V, PKU Wadowice;

237. dworak Antoni Jan, ur. 12.06.1887 Wadowice, u. 1899/900-1905/06, a. 1907, 
inż., kpt. posp. rusz. art., OKO X, PKU Kielce;

238. dwornik Stefan Wincenty Bartłomiej, ur. 28.07.1889 Sławków, u. 1902/03-
1903/04, mjr st. sp. piech., OKO V, PKU Wadowice, odznaczony ooP5, kW, 
[+ 1940 Charków];

239. dyduch Wincenty, ur. 6.01.1899 Lachowice, u. 1913/14-1916/17, a. 1922, dr wnl, 
ppor. rez. san. [zdr.] lek. 1.07.1921, KZ 7 Szp. Okr., PKU Gniezno;

240. ellnain/ellnein Kazimierz Roman, ur. 3.04.1896 Sokołów, u. 1908/09-1913/14, 
por. st. sp. adm., PKU Kraków Miasto;

241. erychleb Jan Józef, ur. 8.04.1887 Brody, u. 1899/900-1905/06, mgr farm., por. 
rez. san. [zdr.] apt., KZ 5 Szp. Okr., PKU Nowy Targ;

242. Feldman/Feldmann Izak, ur. 24.06.1889 Wadowice, a. 1908, dr praw, kpt. rez. 
piech., OKO V, PKU Bielsko na Śląsku;

243. Figwer Józef Michał, ur. 24.09.1896 Wilamowice, u. 19102/13-1915/16, a. mw 
17.10.1916, dr praw, kpt. rez. piech. 2.01.1932, 16 pp, PKU Dębica;

244. Fischgrund Maksymilian/Max, ur. 20.04.1895 Budzów, u. 1906/07-1913/14,  
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a. mw 22.04.1918, ppor. rez. piech., 65 pp;
245. Fonferko Adam Stefan, ur. 22.121875 Wadowice, u. 1886/86-1893/94, a. 1894 

z odznaczeniem, dr wnl, kpt. rez. san. [zdr.] lek., 10 bsan.;
246. Frister Wilhelm, ur. 7.10.1888, u. 1898/99-1904/05, a. 1907, dr praw, por. rez. 

art., OKO V, PKU Bielsko na Śląsku;
247. Froncz Stanisław, ur. 30.03.1891 Wadowice, u. 1904/05-1911/12, a. 1912, por. 

rez. int., PKU Wadowice;
248. Gancarz Stefan Władysław, ur. 8.12.1900, u. 1916/17-1917/18, ppor. posp. rusz. 

piech., OKO V, PKU Wadowice, odznaczony kW2, Mn;
249. Ganczarski Artur Alfred, ur. 6.04.1878 Zakopane, u. 1890/91-1993/94, prawnik, 

płk st. sp. KS [audytor], PKU/KRU Lublin Miasto;
250. Gedl Edgar/Edgard Zbigniew, ur. 31.03.1885 Wadowice, u. 1895/96-1901/02,  

a. 1903, dr wnl, kpt. rez. san. [zdr.] lek., KZ 5 Szp. Okr., PKU Kraków Miasto;
251. Gedl Tytus Przemysław, ur. 8.08.1899 Wadowice, u. 1909/10-1916/17, a. 1917 

prywatysta służący w wojsku 27.12.1917, ppor. posp. rusz. art. 1.06.1923, OKO 
V, PKU Królewska Huta;

252. Geppert Franciszek Ksawery Edward Władysław/Franciszek Władysław, ur. 
3.12.1892 Lwów, u. 1903/04-1910/11, a. 1911 z odznaczeniem, dr, rtm. posp. 
rusz. kaw., OKO VI, PKU Rawa Ruska;

253. Geppert Marian Władysław Hipolit, ur. 8.02.1887 Kraków, u. 1899/900-1903/04, 
a. 1905 z odznaczeniem, dr praw, rtm. rez. kaw., OKO I, PKU Warszawa Miasto 
III;

254. Geras Władysław, ur. 29.05.1898, u. 1911/12-1916/17, por. st. sp. piech. 1.06.1921, 
OKO V, PKU Kraków Miasto, odznaczony kn;

255. Gergovich Tadeusz Marian Jan, ur. 11.06.1898, u. 1908.09-1911/12, ks., kpl. 
(kpt.) rez. 1.01.1927;

256. Giebułtowski Stanisław Jerzy, ur. 24.10.1896, u. 1912/13-1913/14, ppor. rez. 
piech. 1.05.1921, 9 ppleg., PKU Zamość;

257. Goldberger później Górczyński Leopold/Leib, ur. 19.09.1895 Wadowice,  
u. 1906/07-1913/14, a. mw. 27.12.1897, dr praw, por. rez. adm. san.;

258. Górkiewicz Czesław Wiktor, ur. 21.10.1884 Lgota, u. 1895/96-1900/01, a. 1903, 
mr praw, ppłk st. sp. art., OKO I, PKU Mińsk Mazowiecki, odznaczony kW3;

259. Graca Władysław, ur. 18.02.1900 Wadowice, u. 1910/11-1918/19, por. st. sp. 
piech. 1.09.1920; 12 pp;

260. Gross Mojżesz/Edmund, ur. 12.09.1887 Brzeźnica, u. 1898/99-1902/03, a. 1906, 
dr wnl, ppłk st. sp. san. [zdr.] lek., KZ 5 Szp. Okr., PKU Nowy Targ, odznaczony 
VM, kn, kW4;
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261. Gruszecki Wojciech, ur. 4.04.1894 Godziszka Nowa, u. 1908/09-1912/13, a. 1913 
w terminie zimowym, dr wnl, kpt. st. sp. san. [zdr.] lek., KZ 5 Szp. Okr., PKU 
Żywiec, odznaczony kn;

262. Gruszeczka Ignacy, ur. 1.02.1888 Zembrzyce, u. 1901/02-1906/07, por. rez. int., 
PKU Kraków Miasto, [+ 1940 Charków];

263. Gruszeczka Józef, ur. 20.02.1880 Zembrzyce, u. 1891/92-1898/99, a. 1899, kpt. 
posp. rusz. art., OKO V, PKU Wadowice;

264. Guzdek Wincenty Piotr, ur. 30.03.1873 Inwałd, u. 1887/88-1894/95, a. 1895, 
prawnik, por. posp. rusz. piech., OKO V, PKU Kraków Miasto;

265. Hajost Jan, ur. 8.08.1895 Rzyki, u. 1908/09-1915/16, a. mw 21.10.1916, inż. le-
śnik, mjr rez. piech. 19.03.1939, 86 pp, PKU Wilejka, odznaczony VM, kW;

266. Hałatek Roman, ur. 17.07.1896 Kęty, u. 1907/08-1915/16, a. mw 30.11.1915, por. 
posp. rusz. piech., OKO V, PKU Królewska Huta;

267. Hauser Mieczysław, ur. 25.09.1898 Kamień, u. 1915/16, a. 4.05.1916, por. posp. 
rusz. piech., OKO V, PKU Kraków Miasto;

268. Hawiger Roman Stanisław, ur. 23.08.1898 Wadowice, u. 1908/09-1916/17, a. mw 
12.02.1917, por. rez. uzbr., Kadra 5 OSU, PKU Wadowice, [+ 19.09.1942 KL Auschwitz];

269. Homme Władysław Adolf Paweł, ur. 6.06.1871 Leżajsk, u. 1884/84-1885/86, mgr 
farm., płk st. sp. san. [zdr.] apt. 1.07.1923, KZ 5 Szp. Okr., PKU Kraków Miasto, 
odznaczony VM, kn, kW4, [+ 1939];

270. Horak Stefan Kazimierz, ur. 22.12.1892, u. 1907/08-1909/10, a. 1911 w terminie 
jesiennym, kpt. rez. piech., OKO I, PKU Radom, [+ 1940 Katyń];

271. Horak Wacław, ur. 7.09.1895, u. 1908/09-1910/11, ppor. posp. rusz. piech., OKO 
V, PKU Kraków Miasto, odznaczony kn;

272. Humpola Jan, ur. 19.12.1889 Sucha, u. 1902/03-1903/04 z odznaczeniem, ks., 
kpl. (kpt.) rez., odznaczony ooP3, Mn;

273. Huppert Ignacy, ur. 10.01.1889 Barwałd Dolny, u. 1899/900-1905/06, a. 1907, 
dr praw, kpt. rez. KS [audytor], PKU Bielsko na Śląsku [+ 10.1942 rozstrzelany 
w więzieniu Montelupich w Krakowie];

274. Huppert Maurycy, ur. 6.05.1893 Gorzeń, u. 1904/05-1912/13, a. 1913 w terminie 
jesiennym, dr praw, por. posp. rusz. piech., OKO V, PKU Wadowice;

275. jakubiec Wawrzyniec, ur. 13.07.1885 Bierna, u. 1898/99-1904/05, a. 1906, por. 
rez. piech., OKO VI, PKU Stanisławów, [+ 30.08.1941 rozstrzelany w Pawełczach];

276. jankowski Mieczysław Franciszek, ur. 1.11.1892 Wadowice, u. 1903/04-1911/12, 
a. 1912, ppor. rez. kaw., OKO I, PKU Łomża;

277. janowicz Kajetan Antoni, ur. 3.01.1901, u. 1916/17, por. rez. tab. 1.01.1937,  
6 dtab., PKU Lwów Miasto, odznaczony Mn;
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278. januszyk Franciszek Karol, ur. 23.04.1891 Isep, u. 1903/04-1910/11, a. 1911 
z odznaczeniem, kpt. posp. rusz. piech., OKO V, PKU Żywiec, odznaczony kn;

279. jetel Stanisław Wacław, ur. 19.09.1882 Jasienica, u. 1894/95-1898/99, płk st. sp. 
piech., OKO I, PKU Warszawa Miasto III, odznaczony kW2, [+ 1940 Ukraina];

280. jędrzejowski Władysław Piotr, ur. 19.10.1892 Sambor, u. 1908/09-1910/11,  
a. 1911, dr praw, por. rez. int., PKU Kraków Miasto, odznaczony Mn;

281. jura Stanisław Walerian, ur. 14.04.1885 Andrychów, u. 1897/98-1903/04, a. 1905, 
mjr st. sp. piech., OKO VIII, PKU Toruń;

282. jurecki Franciszek, ur. 19.11.1893, u. 1905/06-1913/14, a. mw 5.11.1914, por. 
posp. rusz. piech., OKO V, PKU Wadowice;

283. jurewicz Zenon Alfred, ur. 12.12.1873 Stryj, u. 1893/94, a. 1894, kpt. posp. rusz. 
piech., OKO VI, PKU Lwów Miasto;

284. kaczmarz Stefan Marian, ur. 20.03.1895, u. 1905/06-1906/07 z odznaczeniem, 
por. rez. uzbr. 19.03.1939, Kadra 10 OSU, PKU Lwów Miasto, odznaczony Mn 
[+1939 zaginął podczas działań wojennych];

285. kamecki Cyprian Franciszek, ur. 16.09.1877 Gumniska, u. 1889/90-1896/97,  
a. 1897, por. posp. rusz. piech., OKO X, PKU Ostrowiec;

286. kamieński Alfred Władysław Wincenty, ur. 25.06.1887 Pilzno, u. 1897/98-
1903/04, a. 1905 z odznaczeniem, dr praw, mjr rez. KS [audytor], PKU Wado-
wice, odznaczony VM;

287. kamieński/kamiński Erwin Walerian, ur. 29.08.1893 Oświęcim, u. 1903/04-
1910/11, a.1911 w terminie jesiennym, dr, kpt. rez. uzbr., OKO I, PKU Biała-
-Bielsko, odznaczony Mn;

288. kamieński Oskar Władysław, ur. 25.02.1884 Königsberg (Klimkovice),  
u. 1901/02-1902/03, a. 1904, por. rez. piech., OKO VII, PKU Kościan;

289. kamski Kazimierz, ur. 4.08.1879, u. 1893/94-1896/97, profesor gimnazjalny, 
por. posp. rusz. piech., OKO V, PKU Katowice; 

290. kania Michał, ur. 10/19.09.1891 Łodygowice, u. 1903/04/1910/11, a. 1911, ks., 
kpl. (kpt.) rez.;

291. kantorek Michał Ignacy, ur. 30/31.07.1886 Wadowice, u. 1897/98-1903/04, dr 
wnl, kpt. rez. san. [zdr.] lek., KZ 4 Szp. Okr., PKU Kutno;

292. kantorek Roman Michał, ur. 5.08.1883 Czatkowice, u. 1897/98-1898/99, mgr 
praw, ppłk st. sp. piech. 1.01.1927, OKO VII, PKU Poznań Miasto;

293. kasperczyk Michał, ur. 9.09.1890 Zator, u. 1901/02-1903/04, por. rez. piech.,  
74 pp, PKU Będzin;

294. kądziela Jan, ur. 30.11.1894 Kierlikówka, a. 31.03.1915, por. rez. Piech., 71 pp, 
PKU Warszawa Miasto III, odznaczony kn;
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295. kempner Władysław Adrian, ur. 20.02.1882 Stryj, u. 1900/01, a. 1902, rtm. posp. 
rusz. kaw., OKO V, PKU Kraków Miasto;

296. klimecki Stanisław Feliks, ur. 20.11.1883 Wola Przemykowska, u. 1897/98-
1898/99, dr praw, kpt. rez. piech., OKO V, PKU Kraków Miasto, odznaczony 
kn [+ 11.12.1942 rozstrzelany w rej. Kozie Górki w Puszczy Niepołomickiej];

297. kluger Wilhelm Wolf, ur. 25.12.1885 Wadowice, u. 1896/97-1901/02, a. 1904, 
dr praw, kpt. rez. KS [audytor], PKU Wadowice;

298. kłapkowski Bolesław, ur. 22.04.1897 Kolbuszowa, u. 1907/08-1913/14, a. mw 
10.03.1915, dr praw, kpt. posp. rusz. art., OKO I, PKU Warszawa Miasto III, 
odznaczony kn i kW3;

299. kłósak/kłosak Antoni Roman, ur. 1.02.1887 Cięcina, u. 1899/900-1906/07,  
a. 1908, ppor. rez. piech., OKO V, PKU Kraków Miasto;

300. koenner/könner Edward Antoni Franciszek, ur. 5.02.1901 Wadowice,  
u. 1915/16-1919/20, a. 1920, ppor. rez. piech. 1.01.1931, 65 pp, PKU Grudziądz, 
[+ 1940 Katyń];

301. kolber Józef, ur. 26.01.1901 Chocznia, u. 1911/12-1918/19, a. 1919, ks., kpl. 
(kpt.) rez. 1.08.1925;

302. kołomłocki Władysław Tadeusz, ur. 27.06.1892 Wadowice, u. 1902/03-1904/05, 
por. rez. piech., OKO VII, PKU Jarocin, odznaczony kn, [+ 3.09.1939 Środa 
Wlkp.];

303. koniar Henryk Edward, ur. 29.07.1892 Wadowice, u. 1905/06-1909/10, a. ext. 
30.12.1916, ppor. rez. art., OKO IV, PKU Łódź Miasto II, odznaczony kn;

304. konieczny Wojciech, ur. 15.07.1887 Poznachowice Górne, u. 1900/01-1906/07, 
a. 1908, profesor gimnazjalny, kpt. rez. piech., OKO V, PKU Kraków Miasto;

305. korn Stanisław Walter, ur. 18.03.1888, u. 1898/99-1904/05, a. 1906, dr praw, 
ppor. rez. art., OKO V, PKU Wadowice;

306. kornicki Wojciech, ur. 18.07/12.1874 Rzeszów, u. 1887/88, ppor. posp. rusz. san. 
[zdr.] apt., KZ 5 Szp. Okr., PKU Żywiec, odznaczony Mn;

307. kostecki Antoni, ur. 20.01.1896 Złoty Potok, u. 1917/18, a. mw 14.09.1918, por. 
rez. łączn. 19.03.1939, 6 btelegr., PKU Buczacz;

308. kowalczewski Mieczysław Józef, ur. 27.12.1891 Wadowice, u. 1902/03-1910/11, 
a. 1911, ppor. rez. piech. 1.06.1923, OKO V, PKU Wadowice, odznaczony Mn;

309. kozłowski Adam Juliusz Zygmunt ur. 23/24.12.1898/1899 Oświęcim,  
u. 1910/11-1916/17, a. mw. 17.05.1918, por. rez. art., 21 pal, PKU Kielce;

310. krupa później Starzycki Roman Jan, ur. 3.02.1893 Jaworzno, u. 1904/05-
1912/13, a. 1913, dr wnl, kpt. st. sp. san. [zdr.] lek. 1.07.1925, KZ 5 Szp. Okr., 
PKU Kraków Miasto;
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311. krzystkiewicz Bronisław, ur. 25/26.08.1888 Zator, u. 1905/06-1908/09, a. 1909, 
dr praw, kpt. rez. piech., OKO I, PKU Warszawa Miasto III;

312. krzysztoforski Karol Paweł, ur. 15/18.01.1884 Wadowice, u. 1895/96-1901/02, 
a. 1904, dr wnl, kpt. rez. san. [zdr.] lek., KZ 5 Szp. Okr., PKU Wadowice;

313. kuzia Adam ur. 20.12.1891, u. 1902/03-1909/10, a. 1910, por. rez. inż. i sap., 
OKO I, PKU Radom;

314. kuzia Tadeusz, ur. 28.09.1894 Kęty, u. 1906/07-1913/14, a. 1914 w terminie 
jesiennym 5.09.1914, por. posp. rusz. piech., OKO IV, PKU Łódź Miasto II;

315. Lampel Dawid Leib, ur. 27.08.1898 Brody, a. mw 29.11.1918, dr wnl, ppor. rez. 
san. [zdr.] lek., KZ 5 Szp. Okr., PKU Lwów Miasto;

316. Langer Alfons Wiktor, ur. 15.04.1902, u. 1916/17-1917/18, por. rez. art. 1.01.1936, 
31 pal, PKU Bydgoszcz Miasto, odznaczony Mn;

317. Lekki Witołd/Witold Franciszek, ur. 29.01.1886 Tešanj (Bośnia), u. 1899/900-
1903/04, a. 1905, ppłk st. sp. int. dypl. 15.08.1924, PKU Warszawa Miasto III;

318. Leńczowski/Lenczowski Franciszek, ur. 25.05.1895 Stronie, u. 1907/08-1913/14, 
a. mw 14.05.1915, dr filozofii, kpt. posp. rusz. piech. 1.07.1919, OKO V, PKU 
Królewska Huta, odznaczony kn;

319. Lisko Czesław Jan, ur. 6.02.1899 Wadowice, u. 1909/10-1916/17, a. 14-15.06.1917, 
mgr praw, ppor. rez. int. 1.07.1925, PKU Wadowice [+ 1940 Charków];

320. Liśkiewicz Mikołaj Aleksander Jan, ur. 6.12.1886 Kołomyja, u. 1898/99-1902/03, 
mgr farm., ppor. rez. san. [zdr.] apt., KZ 5 Szp. Okr., PKU Kraków Miasto;

321. Lukas Jan Antoni, ur. 9.09.1877 Wadowice, u. 1888/89-1895/96, a. 1896, płk st. 
sp. KS [audytor], PKU Wilno Miasto;

322. Łasak Józef/Józef Alojzy, ur. 19.08.1891 Tarnawa, u. 1906/07-1913/14, a. 1914, 
dr praw, por. rez. inż. i sap., OKO IV, PKU Łódź Miasto II, [+ 1940 Katyń];

323. Łazarski Edgard/Edgar Józef, ur. 21.09.1889 Wadowice, u. 1899/900-1905/06, 
a. 1907, mgr praw, mjr st. sp. kaw., OKO V, PKU Tarnów;

324. Łazarski Roman, ur. 20.05.1887, u. 1897/98-1903/04, a. 1905 z odznaczeniem, 
dr praw, por. rez. kaw., OKO I, PKU Warszawa Miasto III;

325. Łęczyński Bronisław Józef, ur. 12.05.1898 Kalwaria, u. 1910/11-1915/16, a. mw 
4.07.1918, ppor. rez. piech., 66 pp, PKU Grudziądz;

326. Maciejczyk Marian Stanisław, ur. 15.08.1899 Kęty, u. 1910/11-1916/17 prywa-
tysta, a. 1918 w terminie 30.01.1919, ppor. rez. adm. san. [zdr.] 1.07.1925, Kadra 
4 Szp. Okr., PKU Grodzisk Maz.;

327. Malarczyk Antoni, ur. 19.04.1896 Skawina, u. 1907/08-1913/14, a. mw 
23.03.1915, por. rez. piech., 72 pp, PKU Radom;

328. Malina de Poraj później Malina Stanisław, ur. 26.06.1889, u. 1900/01-1906/07, 
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a. 1908, inż., kpt. rez. inż. i sap., OKO VI, PKU Lwów Miasto;
329. Marczyński Stefan Franciszek, ur. 31.08.1882 Targanice, u. 1895/96-1901/02,  

a. 1904, ppor. posp. rusz. piech., OKO V, PKU Kraków Miasto;
330. Marek później Marekowski (czasem błędnie Morelowski) Władysław, ur. 

27.07.1886 Wadowice, u. 1898/99-1904/05, a. 1906, dr praw, por. rez. KS [audy-
tor], PKU Kraków Miasto;

331. Masny Ignacy Kazimierz, ur. 26.10.1870 Wadowice, u. 1882/83-1887/88, dr wnl, 
płk st. sp. san. [zdr.] lek., KZ 5 Szp. Okr., PKU Kraków Miasto, odznaczony ooP4;

332. Meus Henryk Leon, ur. 17.07.1892 Wołowice, u. 1908/09-1909/10, inż. rolnik, 
rtm. rez. kaw., OKO VI, PKU Drohobycz, odznaczony kn i kW3;

333. Mikuła Dominik Jan, ur. 28.07.1894 Głębowice, u. 1907/08-1913/14, a. mw 
22.03.1918, ppor. rez. piech. 1.06.1923, OKO IV, PKU Łódź Miasto II, odzna-
czony kZs, [oficer PP + 1940 Twer/Miednoje];

334. Miller Bernard Zygmunt, ur. 1.05.1886 Kraków, u. 1902/03-1903/04, a. 1905, 
mjr st. sp. piech., OKO IV, PKU Częstochowa;

335. Miśko Tadeusz, ur. 10.04.1889 Harbutowice, 1900/01-1902/03, leśniczy, por. rez. 
piech., OKO VIII, PKU Bydgoszcz Miasto, [+ 1940 Katyń];

336. Mitoraj Rudolf, ur. 2.04.1893 Osiek, u. 1906/07-1914/15, a. mw 2.12.1916, por. 
rez. samoch., Kadra 9 dsam., PKU Równe;

337. Moskal później Moskalewicz Józef Jan, ur. 23.06.1895 Wadowice, u. 1905/06-
1915/16, a. mw 2.02.1916, ppor. rez. piech., 8 ppleg., PKU Warszawa Miasto III, 
odznaczony kn;

338. Mozołowski Feliks, ur. 20.11.1891 Bóbrka, u. 1910/11-1912/13, a. 1913, por. 
posp. rusz. piech., OKO VII, PKU Poznań Miasto;

339. Mutka Marian, ur. 22.08.1898 Kalwaria Zebrz., u. 1908/09-1913/14, a. mw 
6.04.1918, por. rez. piech., OKO VIII, PKU Kościerzyna, [oficer SG + 1940 Twer/
Miednoje];

340. Mydlarz Jan, ur. 18.01.1894 Zagórnik, u. 1905/06-1914/15, a. mw 19.06.1915, 
por. rez. piech., 12 pp;

341. Mydlarz później Mirosławski Maciej, ur. 8.07.1892 Inwałd, u. 1904/05-1905/06 
z odznaczeniem, ppor. rez. int. 1.07.1919, PKU Wadowice, [+ 1940 Katyń];

342. nikliborc Władysław Michał, ur. 2.01.1899, u. 1912/13-1916/17, a. mw 
14.12.1916, ppor. posp. rusz. art., OKO VI, PKU Lwów Miasto;

343. nodzyński Mieczysław Władysław, ur. 20.01.1883 Wieliczka, u. 1895/96-
1901/02, a. 1903 z odznaczeniem, mjr rez. KS [audytor], PKU Pszczyna;

344. nowak Tadeusz Stanisław, ur. 26.08.1891 Brody, u. 1905/06-1909/10, a. 1910 
z odznaczeniem, inż., ppor. rez. inż. i sap., OKO V, PKU Katowice;
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345. olbrycht Tadeusz Maria Celestyn, ur. 23.05.1891, u. 1907/08-1909/10, a. 1910, 
kpt. rez. wet., PKU Lwów Miasto, odznaczony Mn;

346. osiowski Stefan Jan, ur. 26.12.1884, u. 1895/96-1901/02, a. 1903, inż., kpt. rez. 
inż. i sap., OKO V, PKU Katowice;

347. Panzer Maurycy Bernard, ur. 25.10.1899 Stanisławów, u. 1916/17, a. 14-
15.06.1917, dr wnl, ppor. rez. san. [zdr.] lek. 1.07.1925, KZ 10 Szp. Okr., PKU 
Kałusz;

348. Pawełek Szczepan/Stefan, ur. 2.09./11.1893 Żywiec, u. 1904/05-1910/11, a. 1911, 
dr teologii, ks., kpl. (kpt.) rez. 1.01.1927;

349. Pietraszek Ignacy, ur. 6.03.1898 Inwałd, u. 1909/10-1916/17, a. mw 16.01.1917, 
ppor. rez. piech., 20 pp, PKU Kraków Miasto;

350. Pietraszek Józef, ur. 13.03.1897 Inwałd, u. 1909/10-1916/17, a. mw 12.05.1917, 
por. rez. piech., 61 pp, PKU Starogard;

351. Pitułej Włodzimierz, ur. 28.07.1899 Ohladów, u. 1909/10-1916/17, a. mw 13.12 
1917, por. rez. żand., OKO I, PKU Warszawa Miasto III, odznaczony kn;

352. Podworski Edward Antoni, ur. 10.06.1896 Kęty, u. 1907/08-1913/14, dr wnl, 
por. rez. san. [zdr.] 2.01.1932, KZ 9 Szp. Okr., PKU Kraków Miasto;

353. Podworski Stefan Franciszek, ur. 4.10.1892 Barwałd Dolny, u. 1902/03-1904/05, 
kpt. posp. rusz. piech., OKO I, PKU Warszawa Miasto III, odznaczony kn;

354. Pradel/Pradl Robert, ur. 7.06.1884, u. 1895/96-1901/02, a. 1909 w terminie 
jesiennym, ppor. rez. art., OKO V, PKU Kraków Miasto;

355. Profic Stanisław Józef, ur. ur. 4.12.1896 Wadowice, u. 1910/11-1913/14, a. ext. 
12.08.1916, mjr st. sp. piech., OKO III, PKU Wilno Miasto, odznaczony VM, 
kn, kW4, kZz, [+ 1940 Charków];

356. Prokopczyc Bogdan/Bohdan, ur. 17.08.1895 Szczerzec, u. 1916/17, a. mw 
15.06.1917, por. rez. piech., 40 pp, PKU Lwów Miasto, odznaczony Mn, [+ 1940 
Charków];

357. Przybylski Władysław Jan, ur. 7.10.1896 Niegowice, a. mw 17.05.1918, kpt. rez. 
art. 2.01.1932, OKO VI, PKU Kołomyja;

358. Przyprawa Urban ur. 9.02.1880 Przeciszów, u. 1894/95-1900/01, a. 1902 z od-
znaczeniem, por. posp. rusz. piech., OKO VI, PKU Rawa Ruska;

359. Pukło Feliks, ur. 14.10.1885 Wadowice, u. 1896/97-1899/900, mjr st. sp. piech., 
OKO V, PKU Kraków Miasto, odznaczony kZz;

360. Pukło Józef, ur. 4.08.1879 Wadowice, u. 1894/95, inż., ppor. posp. rusz. piech., 
OKO V, PKU Wadowice, odznaczony kn, kZs2;

361. Radwański Mieczysław Antoni, ur. 25.05.1893 Oświęcim, u. 1903/04-1910/11, 
a. 1911, prawnik, kpt. rez. KS [audytor], PKU Starogard;
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362. Radwański Stanisław Ireneusz Jan, ur. 15.12.1890/1891 Oświęcim, u. 1903/04-
1908/09, a. 1909, dr wnl, mjr rez. zdr. lek. 19.03.1939, KZ 8 Szp. Okr., PKU 
Żywiec;

363. Reich Maurycy ur. 25.09./10.1881 Jazowsko, u. 1893/94-1900/01, a. 1902, ppor. 
posp. rusz. piech., PKU Bielsko na Śląsku;

364. Reich Zygmunt ur. 22.04.1885 Wadowice, u. 1898/99-1902/03, a. 1904, dr wnl, 
kpt. rez. san. [zdr.] lek., KZ 10 Szp. Okr., PKU Bielsko na Śląsku;

365. Reichmann/Reichman Józef, ur. 11.01.1898 Andrychów, u. 1908/09-1916/17, 
a. mw 11.11.1916, por. rez. piech., 12 pp;

366. Remer Michał Stefan, ur. 4.09.1893 Zator, u. 1904/05-1905/06, kpt. st. sp. piech., 
1 psp;

367. Rose Maksymilian ur. 19.05.1883 Przemyśl, u. 1897/98-1900/01, a. 1902 z odzna-
czeniem, dr wnl, mjr rez. san. [zdr.] lek., KZ 5 Szp. Okr., PKU Kraków Miasto;

368. Rosenberg Hermann/Herman/Hersch, ur. 19.12.1883 Wadowice, u. 1894/94-
1894/95, kpt. rez. piech., OKO V, PKU Żywiec, [+ 1940 Ukraina];

369. Rybicki Stanisław Józef, ur. 9.11.1899 Lwów, u. 1917/18, a. mw 4.07.1918 z od-
znaczeniem, por. rez. art., 7 pal, kpt. rez. art. 19.03.1939 k. 42, PKU Częstochowa;

370. Ryszka Józef Marek, ur. 18.12.1893 Bestwina, u. 1906/07-1913/14, a. mw 
23.03.1915, mjr rez. piech., 42 pp, PKU Grodno, odznaczony VM, kn, kW;

371. Sapiński Franciszek Michał, ur. 18.08.1887 Sporysz, u. 1900/01-1906/07, a. 1908, 
profesor gimnazjalny, kpt. rez. adm. san. [zdr.], KZ 5 Szp. Okr., PKU Kraków 
Miasto;

372. Sarapata Józef, ur. 17.03.1886 Zebrzydowice, u. 1899/900-1905/06, a. 1907, dr 
praw, por. rez. KS [audytor], PKU Warszawa Miasto III;

373. Siuty Wojciech, ur. 22.01.1890 Witów/Czarny Dunajec, u. 1902/03-1909/10,  
a. 1910, mgr praw, kpt. rez. piech., OKO V, PKU Nowy Targ;

374. Skowron Władysław, ur. 17.04.1894 Wieprz, [uczeń G. św. Jacka w Krakowie] 
a. mw 16.06.1915, ppor. rez. tab., 10 dtab., PKU Warszawa Miasto III;

375. Sładki Oskar Franciszek, ur. 8.06.1895 Felsendorf, u. 1915/16, a. mw 22.05.1916, 
kpt. rez. int. 19.03.1939, PKU Bielsko na Śląsku;

376. Smulowicz Rafał, ur. 7.08.1889 Gorzeń Dolny, u. 1901/02-1908/09, a. 1911 w ter-
minie zimowym, dr praw, ppor. posp. rusz. piech., OKO V, PKU Kraków Miasto;

377. Solarski Stanisław Tadeusz, ur. 23.04.1897 Dynów, u. 1907/08-1915/16, a. mw 
8.10.1915, por. posp. rusz. piech., OKO V, PKU Kraków Miasto;

378. Sordyl Stefan ur. 27.08.1884 Wadowice, u. 1896/97-1902/03, a. 1904, ppor. rez. 
piech. 1.06.1923, OKO V, PKU Żywiec;

379. Starzewski/Starzewski-ostoja Maciej Jan Adolf, ur. 17.06.1891, u. 1901/02-
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1902/03, dr praw, por. rez. piech., 16 pp, PKU Kraków Miasto, odznaczony kW i Mn;
380. Staszkiewicz Karol Franciszek, ur. 18.10.1898 Żywiec, u. 1909/10-1915/16,  

a. mw 17.05.1918, kpt. st. sp. piech. 1.01.1928, OKO II, PKU Łuck;
381. Stawowy Baltazar, ur. 29.10.1893 Stronie, u. 1906/07-1913/14, a. 1914 z odzna-

czeniem, ppor. rez. piech. 1.07.1925, 77 pp, PKU Baranowicze;
382. Stefankiewicz Wojciech, ur. 26.10.1895 Trembowla, u. 1915/16, a. mw 5.10.1915, 

por. posp. rusz. piech., OKO VI, PKU Lwów Miasto;
383. Sternal Stanisław Franciszek, ur. 20.03.1891 Wadowice, u. 1901/02-1908/09 

z odznaczeniem, a. 1909 z odznaczeniem, dr wnl, kpt. rez. san. [zdr.] lek., KZ 5 
Szp. Okr., PKU Wadowice;

384. Stopa Alojzy, ur. 11.05.1894 Klecza Górna, u. 1906/07-1913/14, a. 1914, ppor. 
rez. piech. 1.07.1925, OKO V, PKU Pszczyna;

385. Studnicki Jan Kanty, ur. 24.10.1891 Barwałd Górny, u. 1903/04-1910/11, a. 1911, 
ppor. rez. piech., OKO VIII, PKU Toruń, [+ 1940 Katyń];

386. Szczepka Stanisław Jakub, ur. 3.10.1887, u. 1899/900-1905/06, a. 1907 z odzna-
czeniem, inż., kpt. rez. inż. i sap., 4 bsap., PKU Drohobycz;

387. Szczerbowski Józef, ur. 16.03.1896 Frydrychowice, u. 1906/07-1914/15 (pryw., 
wojsko), por. rez. piech., 12 pp, PKU Wadowice;

388. Śniatyński Jan Michał Wojciech, ur. 28.09.1880 Kraków, u. 1896/97, a. ext. 1901, 
ppor. posp. rusz. piech., OKO III, PKU Suwałki;

389. Thieberger Beno/Benon, ur. 15.02.1897 Wadowice, u. 1907/08-1916/17, a. mw 
2.10.1916, por. rez. san. [zdr.] plek., KZ 5 Szp. Okr., PKU Wadowice;

390. Thieberger Izydor/Aizek, ur. 19.11.1898 Wadowice, u. 1909/10-1916/17, a. mw 
14.06.1918, ppor. rez. piech. 1.07.1925, OKO VI, PKU Lwów Miasto;

391. Tylko Feliks Seweryn, ur. 5.02/12.1889 Drohobycz, u. 1900/01, inż., mjr rez. art. 
19.03.1939, OKO VI, PKU Lwów Miasto, odznaczony kW2, [+ 1940 Ukraina];

392. Tyran Adam Teofil, ur. 8.11.1882 Polanka Wlk., u. 1895/96-1901/02, a. 1903, 
por. posp. rusz. piech., OKO V, PKU Królewska Huta;

393. Urbańczyk Franciszek, ur. 6.01.1900 Kwaczała, u. 1914/15-1917/18, a. 18-
20.06.1918, ppor. posp. rusz. piech. 1.07.1925, OKO V, PKU Kraków Miasto;

394. Usiekniewicz Józef, ur. 19.08.1898 Wadowice, u. 1908/09-1915/16, a. 4.05.1916, 
por. rez. piech., 3 bstrz., PKU Warszawa Miasto III;

395. Wadoń Jan, ur. 16.05.1888, u. 1899/900-1901/02, kpt. posp. rusz. piech., OKO 
V, PKU Bielsko na Śl., odznaczony knzM i kW;

396. Waligórski Franciszek, ur. 7.06.1896 Lwów, u. 1907/08-1916/17, a. mw 
17.02.1917, ppor. rez. piech. 1.07.1925, 4 psp, PKU Wadowice;

397. Wądolny Jan Marcin, ur. 22.10.1881 Wadowice, u. 1891/92-1899/900, a. 1900, 
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ks., kpl. (kpt.) posp. rusz.;
398. Wądrzyk Antoni Adam, ur. 5./10.04./05.1888 Polanka Wlk., u. 1902/03-1909/10, 

a. 1910, ks., kpl. (kpt.) rez.;
399. Widlarz Michał Franciszek, ur. 27.09.1882 Chocznia, u. 1893/94-1900/01,  

a. 1902, mjr posp. rusz. KS [audytor], PKU Żywiec;
400. Wihnanek Marian Leopold, ur. 17.09.1879 Zadniszówka, u. 1893/94-1896/97, 

a. 1897, mgr farm., płk st. sp. san. [zdr.] apt. 1.07.1925, KZ 5 Szp. Okr., PKU 
Dębica;

401. Wilder Oskar Kazimierz/Kazimierz Oskar, ur. 12.05.1899 Tarnopol, u. 1916/17, 
a. mw 13.02.1917, dr, ppor. posp. rusz. art., OKO VI, PKU Stanisławów;

402. Witek Karol Paweł, ur. 31.03.1887, u. 1898/99-1903/04, a. 1906, kpt. rez. wet., 
PKU Wilno Miasto;

403. Wołoszynowski Eugeniusz, ur. 1.11.1884 Tarnów, u. 1897/98-1901/02, a. 1903, 
mjr st. sp. geogr., PKU Warszawa Miasto III;

404. Wójcik Karol Jan, ur. 16.06.1887 Hecznarowice, u. 1899/900-1906/07, a. 1908, 
ks., kpl. (kpt.) rez.;

405. Wręźlewicz/Wręzlewicz/Wrężlewicz/Wręślewicz Edward Franciszek, ur. 
12.10.1885 Żywiec, u. 1899/900-1905/06, a. 1907, ks., kpl. (kpt.) rez.;

406. Zachariasiewicz Tadeusz, ur. 13.02.1872 Cieszanów, u. 1882/83-1889/90,  
a. 1890, prawnik, gen. bryg. st. sp.;

407. Zając Stanisław Antoni, ur. 3.05.1898, u. 1908/09-1915/16, a. 4.05.1916, kpt. st. 
sp. int. dypl. 1.01.1931, PKU Warszawa Miasto III, [+ 1940 Katyń];

408. Zaremba/Zaręba Antoni, ur. 9.05.1889 Roczyny, u. 1903/04-1909/10, a. 1911 
w terminie jesiennym, ks., kpl. (kpt.) rez. 1.01.1927;

409. Zemanek Gabriel, ur. 24.03.1892 Klecza Dln., u. 1905/06-1916/17, a. 1914, ks., 
kpl (kpt.) rez.;

410. Zemła/Zemka Józef, ur. 7.11.1887 Polanka Wlk., u. 1900/01-1906/07, a. 1908, 
dr praw, kpt. rez. piech., OKO V, PKU Katowice;

411. Zennerman Józef Stanisław, ur. 30.07.1893 Wadowice, u. 1879/80, a. 1880, ppor. 
rez. piech., 35 pp, PKU Łuków, [+ 1940 Katyń];

412. Zwoliński Karol Antoni, ur. 7.03.1880 Milówka, u. 1894/95-1900/01, a. 1902 
z odznaczeniem, ks., kpl. (kpt.) posp. rusz.;

413. Zworowski Dionizy Szczepan Wilhelm, ur. 6.04.1892 Milowice-Walcownia, 
u. 1905/06-1912/13, a. 1913, mgr praw, ppor. rez. int., PKU Pińczów;
414. Żabiński Ludwik Józef, ur. 29.03.1891 Inwałd, u. 1902/03-1909/10, a. 1910, kpt. 

rez. KS [audytor], PKU Łódź Miasto;
415. Żegleń Józef, ur. 4.03.1890 Maków Podhalański, u. 1902/03, dr wnl, por. posp. 
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rusz. san. lek., KZ 5 Szp. Okr., PKU Nowy Targ;
416. Żelazny Czesław Bolesław, ur. 11.08.1889 Szare, u.1899/900-1904/05, kpt. st. 

piech., 21pp, odznaczony kW3;
417. Żyła Edward Antoni, ur. 13.10.1883 Kraków, u. 1896/97-1902/03, por. rez. piech., 

OKO X, PKU Rzeszów, [oficer SW + 1940 Twer/Miednoje];

Oficerowie przeniesieni do rez., posp. rusz. i w stan spocz. w latach 1934-1939
418. Adamek Józef Jan, ur. 19.03.1889 Pewel Wlk., u. 1903/04-1907/08, mjr. st. sp. 

wet.;
419. Babiarczyk Bolesław Maksymilian/Stanisław, ur. 12.09.1897 Głębowice,  

u. 1909/10-1913/14, a. mw 17.05.1918, kpt. st. sp. piech., odznaczony kZs;
420. Babiński Józef Maciej, ur. 10.02.1901 Andrychów, u. 1912/13-1917/18, por. rez. int.;
421. Ciapka Józef, ur. 31.12.1893 Cięcina, u. 1906/07-1907/08, kpt. sł. st. adm. 

19.03.1939 przeniesiony z 44 pp w st. sp., odznaczony kW2, kZs;
422. Cibor Michał, ur. 28.09.1889 Chocznia, u. 1902/03-1905/06, a. ext. 22.06.1915, 

kpt. st. sp. int. dypl., odznaczony kZs;
423. Czech Jan, ur. 24.04.1890 Radziechowy, u. 1901/02-1908/09, a. 1909, kpt. sł. st. 

int. 19.03.1938 przeniesiony z DOK IV w st. sp. z przydziałem mob. do 8 dapl, 
odznaczony kZs [+ 1940 Charków];

424. durda Ludwik Leopold, ur. 24.08.1895 Jarosław, u. 1908/09-1916/17, a. mw 
14.06.1918, kpt. sł. st. art. 1.07.1925 przeniesiony do rez. i odkomenderowany 
do PP, [oficer PP];

425. duźniak/dużniak Józef, ur. 19.02.1892 Kozy, u. 1904/05-1911/12 z odznacze-
niem, a. 1912, kpt. rez. inż. i sap., mjr rez. sap. 19.03.1939 k. 1, odznaczony kW, 
kZs;

426. Fryś później Fryszowski Rudolf, ur. 18.04.1889 Andrychów, u. 1901/02-1908/09, 
a. 1909, mjr. st. sp. inż. i sap., 4 psap. – kierownictwo fortyfikacji Obszaru Wa-
rownego Gdynia, odznaczony kW;

427. Hischtin/Hisztin Stanisław ur. 5.09.1889 , u. 1900/01-1905/06, dr med., kpt. sł. 
st. lek. 1.01.1932 przeniesiony w st. sp. w 1934 r.;

428. Hutowski/Huttowski Kazimierz Antoni/Bernard, ur. 12.02.1895, u. 1909/10-
1913/14, kpt. st. sp. art., odznaczony kn, kW4;

429. Hyla Marian Jan/Marcin, ur. 21.06.1891 Żarnówka, u. 1903/04-1910/11,  
a. 1911, ppłk sł. st. piech. 1.01.1928, w 1936 r. przeniesiony w st. sp. ze stanowiska 
komendanta PKU Słonim, komendant powiatu morskiego Federacji Polskich 
Związków Obrońców Ojczyzny w Gdyni, odznaczony VM, kW2, Mn;

430. Hyłko Tadeusz, ur. 17.09.1900 Niwiska, u. 1911/12-1917/18, a. mw 2.05.1919, 
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kpt. sł. st. tab. 1.01.1935 przeniesiony w st. sp. w 1937 r.;
431. kalinowski Eugeniusz Józef, ur. 17.08.1887 Dolna Wieś-Myślenice, u. 1897/98-

1903/04, a. 1905, ppłk int. sł. st. 1.07.1923 przeniesiony w st. sp. w 1938 r. z Dep. 
Int. MSWojsk., odznaczony kn, ooP5, kW, kZz, [+ 1940 Starobielsk];

432. kiesłowski/kieslowski Stefan Władysław, ur. 13.02.1892 Podgórze, a. prywa-
tysta 7.04.1915, mjr st. sp. piech. 1.01.1927, oficer 21 pp z przydziałem do Biura 
Pers. MSWojsk., przeniesiony w st. sp. z DOK V, odznaczony kW4, Mn;

433. koppel Henryk Wojciech, ur. 26.04.1898 Rzeszów, u. 1910/11-1915/16, a. 1916 
z odznaczeniem, kpt. st. sp. piech. 1.01.1931, 76 pp, odznaczony kW2;

434. Matlakiewicz Władysław, ur. 19.02.1897 Żywiec, u. 1908/09-1915/16, a. mw 
13.06.1919, kpt. st. sp. piech. 1.01.1930, 86 pp, odznaczony kZs;

435. Michno Szczepan/Stefan Stanisław, ur. 24.12.1893, u. 1907/08-1909/10, mjr sł. 
st. piech. 15.08.1924 przeniesiony w st. sp. w 1936 r. ze stanowiska komendanta 
PKU Nowy Sącz, odznaczony VM, kn, kW2, kZz;

436. Migdałek Eugeniusz, ur. 2.06.1899 Zator, u. 1900/01-1904/05, mjr sł. st. adm. 
san. przeniesiony w st. sp. 31.08.1935 r. z Dep. Uzupełnień MSWojsk., odzna-
czony kZz, Mn, [+ 1940 Charków];

437. Porębski Stanisław Jan, ur. 26.04.1898 Zembrzyce, u. 1910/11-1913/14, kpt. sł. 
st. piech. 1.01.1930 przeniesiony w 1936 r. do rez. i odkomenderowany do PP, 
odznaczony kn, kW4, kZs, [oficer PP + 1940 Twer/Miednoje];

438. Radoniewicz Julian Jan, ur. 8.10.1895 Żmigród, u. 1907/08-1909/10, kpt. sł. 
st. piech. 1.01.1930 przeniesiony w 1935 r. do rez. i odkomenderowany do PP, 
odznaczony kn, kW2, kZz, kZs, [oficer PP +1940 Twer/Miednoje];

439. Ramza Franciszek, 29.10.1889 Frydrychowice, u. 1902/03-1909/10, a. mw 
13.08.1917, kpt. sł. st. adm. int. 15.08.1924, przeniesiony w st. sp. z Dep. Int. 
MSWojsk., odznaczony kn, kZs;

440. Tobiasiewicz Władysław, ur. 20.06.1886 Kęty, u. 1898/99-1904/05, a. 1906 z od-
znaczeniem, profesor gimnazjalny, ppłk st. sp. piech. 15.08.1924, przeniesiony 
w st. sp. ze stanowiska komendanta PKU Stanisławów, odznaczony kW, kZz, 
Mn, [+ 1940 Ukraina];

441. Tyrała Piotr Paweł, ur. 23.01.1893 Kalwaria, u. 1908/09-1914/15, a. ext. 
27.09.1918, por. st. sp. adm. gosp., 

442. Wrzesiński Jan Juliusz, ur. 27.01.1895 Tarnów, u. 1908/09-1914/15, a. mw 
29.03.1915, kpt. sł. st. art. 1.07.1925 przeniesiony do rez. i odkomenderowany 
do PP, odznaczony kn, kZs, [oficer PP];

443. Źróbek później Żytomski Stanisław, ur. 21.04.1889, u. 1902/03-1905/06, u.w. 
XI r. później por. zaw. adm. kanc. 1.12.1920, przeniesiony w st. sp. w 1936 r.  
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z 5 dsam.;

Oficerowie zmarli przed 1 września 1939 r.
444. Baścik Jan Antoni, ur. 6.01.1887 Kęty, + 9.08.1929, u. 1897/98-1903/04, dr wnl, 

mjr san. [zdr.] lek.;
445. Bobula Józef, ur. 5.04.1899 Pobiedr, + 3.10.1932 Warszawa, u. 1911/12-1917/18, 

ppor. rez. int.;
446. Bukowski Stefan, ur. 28.08.1898 Wadowice, + 23.01.1923, u. 1909/10-1912/13, 

por. art., 18 pap, odznaczony kW3, pośm. kn;
447. Chęciński Albin Józef, ur. 1.03.1885 Kraków, + 13.09.1931 Warszawa, u. 1896/97-

1901/02 z odznacz., płk int., odznaczony ooP5, kZz, oPWi, pośm. kn;
448. Chrząszcz Ludwik, ur. 13.04.1869 Graboszyce, + 18.09.1927, u. 1880/81-1887/88 

a. 1888, por. rez. piech.;
449. Czechowski Jerzy, ur. 22.04.1901 Kraków, + 30.11.1930, u. 1911/12-1914/15, 

por. zaw. lotn.1.12.1920, 6 pl, odznaczony kW4;
450. datka Kazimierz, ur. 28.01./02/12.1895 Nowy Wiśnicz, + 10.10.1926 Lwów,  

u. 1906/07-1914/15 a. mw 6.03.1915, por. rez. piech., 51 pp;
451. dobija Wojciech, ur. 21.04.1859 Rybarzowice, + 10.02.1933 Lwów, u. 1873/74-

1877/78 a. 1878 z odznaczeniem, gen bryg. st. sp. 1.06.1919;
452. dobrodzicki Jerzy Kazimierz, ur. 14.12.1884 Wadowice, + 15.11.1934 Warszawa, 

u. 1896/97-1899/900, gen. bryg. 1.01.1929, odznaczony VM, kn, ooP3, kW4;
453. dudzik Franciszek, 1.10.1888 Wadowice, + 1.06.1930 Kraków, u. 1899/900-

1906/07 a. 1908, kpt. st. sp. żand., 2 dżand.;
454. Fryś Wilhelm, ur. 1869 Andrychów, + 1923 Warszawa, u. 1883/84-1889/90  

a. 1890, płk zaw. KK, Wojskowa Kontrola Generalna – VI grupa – szef grupy;
455. kamski Antoni, ur. 20.12.1893 Rudze, + 15.05.1928 Kraków, u. 1906/07-1913/14 

a. 1914, kpt. sł. st. piech., 75 pp, odznaczony VM, kW;
456. kuryłowicz-juhas Józef Stanisław, ur. 16.04.1894 Radymno, + 18.07.1939 Lwów, 

a. mjr sł. st. piech. 15.08.1924, komendant PKU/KRU Lwów Powiat, odznaczony 
VM, kn, kW4, kZz;

457. Lenczowsky/Lenczowski Karol, ur. 8.08.1891, + 22.07.1936 Przemyśl,  
u. 1903/04-1906/07 z odznaczeniem, ppłk dypl. sł. st. piech. 1.01.1930, GISZ, szef 
sztabu Inspektora Obrony Powietrznej Państwa, odznaczony VM, kn, ooP5, 
kW4, kZz;

458. Mydlarz Ignacy Karol, ur. 5.07.1889 Inwałd, + 1921, u. 1901/02-1908/09, a. 1909, 
kapelan WP, pośm. odznaczony Mn;

459. Siwiec Michał, ur. 1.09.1892 Stryszawa, + 4.06.1931 Wadowice, u. 1906/07-
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1913/14, mjr sł. st. piech. 1.01.1930, 12 pp, odznaczony kW, kZs;
460. Ruciński Feliks/Szczęsny, ur. 30.05.1867 Przeworsk, + 9.01.1926 Kraków,  

u. 1877/78-1878/79 (a prawdopodobnie dłużej, do 1883 r.), mjr posp. rusz. 
piech., odznaczony kW i pośm. kn;

461. Uhler Józef Marian, ur. 2.02.1892 Sucha, + 1930, u. 1904/05-1911/12, a. 1912, 
mjr sł. st. piech. 1.01.1927, odznaczony VM, kW4 oraz pośm. kn;

462. Zapałowicz Tadeusz, ur. 25.03.1859 Wadowice, + 16.05.1936 Kraków, u. 
1875/76-1877/87, a. 1878, lekarz, tyt. gen. 
dyw. st. sp.;

Podoficerowie i urzędnicy WP
463. Bandoła Daniel Piotr, ur. 9.11.1982 Chocz-

nia, u. 1896/97-1897/98, chor. piech., PKU 
Wadowice;

464. Bandurski Bronisław, ur. 11.07.1895 Ze-
brzydowice, u. 1905/06-1906/07, st. ogn. 
uzbr.; odznaczony kn, kW3, kZb;

465. Barszczewski Stanisław, 25.07.1901 Biłka 
Szlachecka, u. 1912/13-1913/14, st. żand.
[plut. żand.];

466. Bentkowski/Bętkowski Jan, ur. 24.02.1895 
Wadowice, u. 1905/06, sierż. piech.;

467. Borek Eugeniusz Aleksy, ur. 11.07.1901 
Ulanów, u. 1911/12-1917/19, u.w. XI r.;

468. Ceremuga Szczepan/Stefan, ur. 16.12.1892 
Juszczyn, u. 19106/07-1909/10, plut. piech.;

469. Cholewa Józef, ur. 5.05.1894 Mucharz,  
u. 1904/05-1906/07, chor. piech., 2 ppleg., 
odznaczony kn, kW, [w 1939 r. odznaczo-
ny VM];

470. Chwałek Aleksander, ur. 2.01.1893 Wado-
wice, u. 1906/07, u.w. XI r.;

471. Ćwiertniak Władysław Julian, ur. 
18.02.1899 Dobczyce, u. 1909/10-1912/13, 
szer. LP, plut. rez. WP, pracownik cyw. woj-
ska, odznaczony kW, Mn, [+ 1944];

St. żand./plut. Stanisław Barszczewski

Mjr Michał Siwiec
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472. kubielas Julian, ur. 1899 Lachowice, u. 1911/12-1913/14, żołnierz LP, starszy 
sierżant WP, odznaczony kn, kW, kZb, [+ 2/12.06.1943 KL Auschwitz];

473. Leńczowski/Lenczowski Antoni, ur. 1897 Stronie, u. 1907/08-1909/10, sierż. 
piech., odznaczony kn;

Inni ustaleni wychowankowie wyróżnieni odznaczeniami bojowymi i niepodle-
głościowymi

474. Beer Wacław, ur. 1897, + zmarł 1932 r., u. 1908/09, odznaczony pośm. kn;
475. Bernaś Tomasz, ur. 9.05.1893 Monowice, u. 1905/06-1908/09, odznaczony kn;
476. Biba później Bilczewski Józef, ur. 1860 Wilamowice, + 1923 Lwów, u. 1873/74-

1879/80, a. 1880 z odznaczeniem, arcybiskup metropolita lwowski obrządku 
łacińskiego, odznaczony kW2;

477. Boczar Adam Franciszek, ur. 18.07.1900 Wadowice, u. 1910/11-1917/18, żoł-
nierz LP, odznaczony Mn;

478. Cisek Damian, ur. 21.09.1897 Żołynia, u. 1916/17, a. mw 21.05.1917, odznaczo-
ny kn;

479. Gąsiorek Szczepan/Stefan, ur. 1894 Koszarawa, u. 1905/06-1912/13, a. 1913, szer. 
LP, ks., odznaczony kn, kW, kZz, kapelan PSZ odznaczony kZs z mieczami 
i krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino [+ 11.09.1945 Włochy];

480. Geppert Eugeniusz Stanisław, ur. 1890 Lwów, u. 1901/02-1906/07, a. 1908, od-
znaczony Mn;

481. Grabowski Tadeusz Zygmunt Marian, ur. 1896 Złoczów, u. 1907/08-1914/15, 
odznaczony kn;

482. Grolich później Grolicki Stanisław, ur. 2.02.1892 Kraków, u. 1906/07-1909/10, 
a. 1910, odznaczony kn;

483. Hahn Tadeusz Karol, ur. 1894, + zmarł w okresie międzywojennym, u. 1905/06-
1907/08 z odznaczeniem, pośm. odznaczony kn;

484. Hyla Józef, ur. 1887 Brzeźnica, u. 1900/01-1905/06, odznaczony Mn;
485. jabłoński Roman, ur. 1893 Klecza Grn., żołnierz LP, nauczyciel, odznaczony 

kn, [+ 3.07.1941 KL Auschwitz];
486. jamroga Tadeusz Eugeniusz, ur. 1887, u. 1897/98-1903/04, a. 1906, odznaczony 

kn;
487. kalec Tadeusz Ignacy, ur. 25.09.1893 Wadowice, u. 1903/04-1910/11, a. 1911, 

dr praw, pracownik administracji państwowej, odznaczony Mn, [+ 1944 War-
szawa];

488. kamieński Edmund Walerian, ur. 1885 Majdan, + zmarł w okresie międzywo-
jennym, u. 1897/98-1902/03, a. 1904, pośm. odznaczony kn;
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489. kamski Stanisław, ur. 1890, u. 1901/02-1902/03, odznaczony Mn;
490. karatnicki Roman, ur. 1902, u. 1916/17, odznaczony Mn;
491. käppler Karol, ur. 1892, u. 1902/03, odznaczony kn;
492. koczerski Tadeusz Jan Marian, ur. 1899, u. 1916/17, odznaczony Mn;
493. kolber Stanisław, ur. 20.03.1892 Inwałd, u. 1903/04-1910/11, a. 1911 z odzna-

czeniem, żołnierz LP, odznaczony kn [+ 1944];
494. korzeń Edward, ur. 1896, u. 1907/08-1908/09, odznaczony kn;
495. kosman Emil, ur. 1894, u. 1904/05, odznaczony Mn;
496. kosman Karol, ur. 1892, u. 1904/05, odznaczony kn;
497. krobicki Jan Nepomucen Izydor, ur. 10.03.1882 Wadowice, u. 1897/98-1899/900, 

a. 1901, odznaczony kn;
498. krygowski Tadeusz Stanisław Henryk, ur. 3.08.1860 Koszlaki, u. 1876/77-

1877/78 z odznaczeniem, a. 1878 z odznaczeniem, dr wnl, odznaczony Mn;
499. kubielas Franciszek, ur. 1.10.1891 Kuków, u. 1907/08-1913/14, a. mw 26.03.1915, 

żołnierz LP, nauczyciel, odznaczony kn;
500. kublin Franciszek, ur. 1897, u. 1909/10, odznaczony kn;
501. kublin Leon, ur. 1901, u. 1912/13-1916/17, odznaczony Mn;
502. kulig Wiktor, ur. 3.08.1893 Sucha, u. 1903/04-1910/11, a. 1911, żołnierz LP, 

odznaczony kn;
503. kuzia Mieczysław, ur. 1888 Wadowice, u. 1900/01-1904/05, żołnierz LP, odzna-

czony kn;
504. kuźma Ludwik, ur. 1893 Andrychów, u. 1905/06-1911/12, żołnierz LP, odzna-

czony kn;
505. Lekostaj Marian, ur. 1891, u. 1901/02-1902/03, żołnierz LP, odznaczony kn;
506. Litwicki Franciszek, ur. 1905, u. 1916/17-1917/18, odznaczony Mn;
507. Łazarski Kazimierz Jan, ur. 7.02.1899 Żywiec, u. 1909/10-1916/17, a. mw 

14.12.1916, żołnierz LP, mgr praw, urzędnik państwowy, odznaczony Mn;
508. Łukaszewski Jan, ur. 7.09.1893 Podniebyle, a. mw 25.02.1915, żołnierz LP, od-

znaczony kn;
509. Łukowski Mieczysław, ur. 1898, u. 1909/10, żołnierz LP, odznaczony kn;
510. ogniewski Grzegorz Kasper Stanisław, ur. 10.01.1892 Wadowice, + zmarł 1936, 

u. 1903/04-1909/10, a. 1910 z odznaczeniem, żołnierz I Kompanii Kadrowej LP, 
dr praw, urzędnik państwowy, odznaczony Mn zweryfikowanym na kn;

511. Pawłowski Tadeusz, ur. 20.06.1893 Kraków, u. 1903/04-1910/11, a. 1911, praw-
nik, odznaczony Mn;

512. Uryczyn Kazimierz Kajetan, ur. 1892 Wadowice, u. 1902/03-1905/06, dr praw, 
żołnierz LP, odznaczony kn;



140

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

513. Turyczyn Stanisław Franciszek, ur. 4.10.1895 Maków, u. 1905/06-1912/13,  
a. 1913, żołnierz LP, inż. leśnik, odznaczony kn;

Oficerowie nieprzyjęci do WP
514. Berger Maksymilian, ur. 23.12.1866 Kęty, u. 1877/78-1879/80, oficer lekarz z ar-

mii austro-węgierskiej, nieprzyjęty do WP;
515. Ciszek Józef Franciszek, ur. 21.01.1869 Czarny Dunajec, 1889/90-1890/91,  

a. 1891, oficer armii austro-węgierskiej, nieprzyjęty do WP;
516. Czerwiński Władysław, ur. 12.12.1870 Sambor, u. 1886/87-1887/88 a. 1888, 

prawnik, oficer armii austro-węgierskiej, nieprzyjęty do WP;
517. Czykaluk Jerzy, ur. 16.07.1898 Tarnopol, u. 1915/16 a. mw 4.05.1916, oficer armii 

austro-węgierskiej, nieprzyjęty do WP;
518. Fuchsig Władysław, ur. 14.01.1858 Harbutowice, + 28.01.1922 Wiedeń,  

u. 1873/74, a. 1875 z odznaczeniem, prawnik, generał audytor armii austro-
-węgierskiej, nieprzyjęty formalnie do WP, po 1918 r. pracował jako urzędnik 
polskiego poselstwa w Wiedniu.

Polegli i zmarli w latach 1939-1956

W latach II wojny światowej wymienieni w niniejszym artykule oficerowie WP 
i inni uczestnicy działalności niepodległościowej dali kolejne dowody wierności 
Rzeczypospolitej. Aż 79 spośród nich poległo, zostało zamordowanych lub zmarło 
wskutek działań wojennych w latach 1939-45, w tym prawie połowa w miejscach 
kaźni w ZSSR. Zatem łącznie w latach wojen zginęło co najmniej 159 uczniów i ab-
solwentów Gimnazjum z lat 1866-1918, którzy uzyskali status oficerski.

Próba podsumowania

W działalności niepodległościowej przed wybuchem I wojny światowej oraz 
w walce o niepodległość Polski wzięło udział co najmniej 200 wychowanków 
Gimnazjum Wyższego w Wadowicach, a zatem prawie 6% tych, których odnoto-
wały dokumenty szkolne z lat 1866-1918. W szeregach Legionów Polskich poległo  
25 spośród nich. Za walki o niepodległość oraz w obronie odrodzonej Rzeczypospo-
litej wadowiccy nauczyciele, uczniowie i absolwenci uzyskali łącznie 154 odznaczenia 
bojowe, w tym 51 orderów VM i 103 KW, oraz 199 odznaczeń niepodległościowych, 
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w tym KNzM – 4, KN – 144 i MN – 51. Co najmniej 393 wychowanków, czyli ponad 
10 %, można zaliczyć do kadr sił zbrojnych odrodzonej Polski, (382 oficerów oraz 
11 podoficerów i urzędników wojskowych), przy czym 85 z nich pełniło zawodową 
służbę wojskową w stopniach oficerów przez cały okres międzywojenny. Należy przy 
tym pamiętać, że lista byłaby większa o prawie 80 nazwisk poległych i zmarłych 
w okresie wojen 1914-1921. Pokazuje to, jak wielki wkład wniosła wadowicka szkoła 
w budowanie zrębów militarnego bezpieczeństwa odrodzonego państwa polskiego.

Skróty zastosowane w artykule:
a. – absolwent
adm. – administracji
apt. – aptekarz
asp. (kadet asp.) – aspirant (kandydat oficerski)
bpanc. – batalion pancerny
br. panc. – broni pancernej
bsan. – batalion sanitarny
bsap. – batalion saperów
btelegr. – batalion telegraficzny
CWPiech. – Centrum Wyszkolenia Piechoty
CWSan. – Centrum Wyszkolenia Sanitarnego
cyw. – cywil, cywilny
dapl – dywizjon artylerii przeciwlotniczej
Dep. – Departament
Dep. Art. – Departament Artylerii (MSWojsk.)
Dep. Int. – Departament Intendentury (MSWojsk.)
DKPR – Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy
DOK – Dowództwo Okręgu Korpusu
dpoc. panc. – dywizjon pociągów pancernych
dsam. – dywizjon samochodowy
dtab. – dywizjon taborów
dżand. – dywizjon żandarmerii
ext. – eksternistyczna (matura)
farm. – farmacja, farmaceuta
G. – gimnazjum, najczęściej z podaniem numeru i/lub miejscowości
GISZ – Generalny Inspektor (Inspektorat) Sił Zbrojnych
gr. techn. – grupa techniczna
int. – intendent, intendentura
inż. i sap. – inżynierii i saperów
k. – kolejność (w starszeństwie stopnia wojskowego, wśród innych awansów z tego samego dnia)
kanc. – kancelaryjny
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kaw. – kawaleria, kawalerii
Kier. Zaop. Lotn. – Kierownictwo Zaopatrzenia Lotnictwa
KK – Korpus Kontrolerów (Wojskowa Kontrola Generalna)
KKiMN – Komitet Krzyża i Medalu Niepodległości, także Kolekcja Akt Komitetu Krzyża i Medalu Nie-

podległości w Centralnym Archiwum Wojskowym
KMW – Kierownictwo Marynarki Wojennej
KN – Krzyż Niepodległości
KNzM – Krzyż Niepodległości z Mieczami
kpl. – kapelan (odpowiednik kapitana w duchowieństwie wojskowym)
KS – Korpus Sądowy (audytorzy, sądownictwo wojskowe)
KW (KW 2, 3, 4) – Krzyż Walecznych (Krzyż Walecznych po raz drugi, trzeci lub czwarty)
KZz, KZs, KZb – Krzyż Zasługi złoty, srebrny, brązowy (z cyfrą 2, 3 – po raz drugi, trzeci)
KZz z mieczami – Krzyż Zasługi złoty z mieczami
KZs z mieczami – Krzyż Zasługi srebrny z mieczami
lek. – lekarz
lotn. – lotniczy, lotnictwa
łączn. – łączności
MN – Medal Niepodległości
mob. – mobilizacja, mobilizacyjny
mw – matura wojenna
nieklas. – nieklasyfikowany
ogn. – ogniomistrz
O I, O II, O III, O IV – Oddział I, II, III, IV (w Sztabie Generalnym/Głównym WP)
odzn. – odznaczenie, także: matura z odznaczeniem
OKO – Oficerska Kadra Okręgowa
okr. – okręg, okręgowa 
OOP 5, 4, 3 – Order Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) 5, 4 lub 3 klasy
OPL – Obrona Przeciw Lotnicza
OPWI – Odznaka Pamiątkowa Więźniów Ideowych
OSU – Oddział Służby Uzbrojenia
pac – pułk artylerii ciężkiej
pal – pułk artylerii lekkiej (wcześniej polowej)
pap – pułk artylerii polowej (później lekkiej)
Pers. – Personalne (Biuro) w MSWojsk. lub KG AK
PKU – Powiatowa Komenda Uzupełnień (od 1938 r. KRU – Komenda Rejonu Uzupełnień)
pl – pułk lotniczy
plek. – podlekarz (absolwent studiów medycznych bez dyplomu lekarza, doktora med.)
posp. rusz. – pospolitego ruszenia
pośm. – pośmiertnie (odznaczony, awansowany, mianowany)
PP – Policja Państwowa
ppleg. – pułk piechoty legionów
pryw. – prywatysta, tzw. uczeń prywatny (pobierający naukę na własny koszt) w gimnazjum
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ps – pułk strzelców
psap. – pułk saperów
psk – pułk strzelców konnych
PSP – Polskie Siły Powietrzne
psp – pułk strzelców podhalańskich
PUWFiPW – Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
PW i WF – Przysposobienie Wojskowe i Wychowanie Fizyczne
RO, ROR – Rocznik Oficerski, Rocznik Oficerski Rezerw
san. – sanitarny
sap. – saperów
S.G. – Sztab Generalny/Główny WP
SG – Straż Graniczna
sł. st. – służby stałej (do 1937 r. zawodowy)
st. sp. – stanu spoczynku, w stanie spoczynku
Szp. Okr. – Szpital Okręgowy
tab. – taborów
u. – uczeń
u. w. – urzędnik wojskowy, najczęściej z dodaniem rangi (stopnia służbowego) cyfrą rzymską
uzbr. – uzbrojenia
VM (VM 4, 3) – Order Virtuti Militari (Order Virtuti Militari 4 lub 3 klasy)
wet. – weterynarii, weterynarz
wnl – wszech nauk lekarskich (doktor)
WSInt. – Wyższa Szkoła Intendentury
WSO – Wojskowy Sąd Okręgowy
WSWoj. – Wyższa Szkoła Wojenna
w. s. w. – wyższe studia wojskowe, z wyższymi studiami wojskowymi (absolwent Wyższej Szkoły Inten-

dentury)
zaw. – zawodowy
zdr. – zdrowia
ZLP – Związek Legionistów Polskich
żand. – żandarm, żandarmerii
żołn. – żołnierz
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Summary
The article collects and discusses information about students from the Wadowice 

Junior High School from 1866-1918 who rendered meritorious services to Poland’s 
regaining independence in 1918 and those who achieved the status of officers of the 
Polish Army. The groups of those who died in World War I and wars from 1918-1921, 
as well as those who died in the interwar period were regarded separately. A group 
of professional officers and reserve, levee en mass and inactive duty were presented. 
Statistical calculations indicate that the Wadowice school - through its pupils and 
several teachers - had a significant contribution to the reconstruction of Polish sta-
tehood after half a century of captivity. According to the findings of the author of the 
article, at least 200 pupils of the school, which amounts to 6%, actively participated 
in the independence struggles in 1914-1918, for which they were distinguished by 
the Cross or the Medal of Independence, established in the interwar period. From 
among those fighting in the Polish formations in the years 1914-1921, at least 154 
were distinguished by military awards, 51 received Virtuti Militari Order and 103 - 
the Polish Cross of Valor. At least 393 pupils of the school (almost 12%) continued to 
serve in the interwar period, or belonged to the army reserve, with 382 being officers. 
In the battles of 1914-1921, 80 wounded students died of injuries and exhaustion.

key words: independence, World War One, 1914-1921 battles, officers of the 
Polish Army, Junior High School in Wadowice.
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Topografia wolności. 
Patriotyczne urbanonimy w przestrzeni 
Wadowic (do 1939 r.)

Wstęp

Urbanonimy rozumiane jako nazwy własne obiektów przestrzeni miejskiej1 są 
przedmiotem badań zarówno w niewielkich jednostkach administracyjnych, np. 
podkrakowskie Filipowice2, jak i w dużych ośrodkach miejskich. Według A. Myszki 
większość dużych miast [- -] i bardzo wiele małych doczekało się swoich monografii 
nazewniczych3. Badanie te koncentrują się nad klasyfikacją i etymologią nazw, zmien-
nością w czasie, procesem kształtowania systemu nazewnictwa, poprawnością języ-
kową, nazewnictwem na terenach wielokulturowych, poszukiwaniem archetypów4. 
Jednym z kierunków badań nad urbanonimami jest odszukiwanie w nich elementów 
tradycji i kultury5, a zatem również przejawów patriotyzmu lokalnego i narodowego.

Bardzo istotnym elementem badań nad urbanonimami jest ich klasyfikacja6. 
Podstawowymi typami toponimów w nazewnictwie miejskim są nazwy: lokalizują-
ce, kierunkowe, pamiątkowe, charakteryzujące i posesywne. Cztery pierwsze typy 

1  A. Czerny, teoria nazw geograficznych, Warszawa 2011, s. 15. Urbanonimy są podzbiorem nazw geograficznych 
(toponimów), wśród których wyróżnia się nazwy ulic, placów, parków i budynków. Do obiektów komunikacyj-
nych, takich jak „bursztynowy szlak”, odnoszą się natomiast hodonimy.

2  P. Pałka, Mikrotoponimy jako świadectwo historii mikroregionu. Nazwy terenowe wsi Filipowice, „Język w Komu-
nikacji”, 2013, t. 3, s. 111-117.

3  A. Myszka, Ewolucja motywacji współczesnych nazw ulic województwa podkarpackiego, w: Jednotlivé a všeobecne 
v onomastiké, red. M. Ološtiak, Preszów 2012, s. 251. Autorka przywołuje w tekście szereg opracowań miast 
wojewódzkich.

4  ibidem.
5  E. Rzetelska-Feleszko, w świecie nazw własnych, Warszawa-Kraków 2006, ss. 249.
6  K. Handke, Nazewnictwo miejskie, w: polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warsza-

wa-Kraków 1998, s. 283-307. Por. A. Myszka, op. cit., s. 251-252 (i literatura tam wskazana).
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były już stosowane w starożytnym Rzymie7. W średniowieczu zaczęto używać typu 
piątego – posesywnego oraz nowego typu – nazw związanych z kultem świętych8, 
które współcześnie włącza się do pamiątkowych. Nazwy lokalizujące odnoszą się 
do położonego w sąsiedztwie obiektu. Nazwy kierunkowe odnoszą się do kierun-
ku, w którym biegną ulice, zwykle do miast, rzadziej oddalonych budynków lub 
obiektów przyrodniczych. Według A. Myszki współczesne nazwy kierunkowe od-
noszą się do obiektów znajdujących się w pobliżu – sąsiednich wsi i przysiółków, 
w przeciwieństwie do dawniej nadawanych dalekich destynacji9. Nazwy pamiąt-
kowe nawiązują do postaci lub wydarzeń historycznych, ale także do świeckich 
i religijnych tradycji. Nazwy charakteryzujące odnoszą się do różnych elementów 
typowych dla danej ulicy. Mogą to być cechy przyrodnicze, topograficzne itp. Na-
zwy posesywne wskazują na instytucje, osoby, dawniej przede wszystkim zakony 
związane z daną ulicą.

W przypadku terenów pogranicza lub obszarów wielokulturowych zmiany nazw, 
powodowane poczuciem patriotyzmu, były szczególnie widoczne. Na obszarze tzw. 
Ziem Odzyskanych po 1945 r. prowadzono na bardzo szeroką skalę odniemcza-
nie toponimów, w tym urbanonimów, często nadając nazwy zupełnie niezwiązane 
z miejscem. Równolegle z oficjalnymi nazwami polskimi funkcjonowały nazwy zwy-
czajowe wywodzące się z dialektu śląskiego10. Efektem takich działań było zniszczenie 
w warstwie językowej międzykulturowego charakteru przygranicza11. Oczyszczenie 
przestrzeni publicznej z języka nienarodowego traktowano jako element umacniania 
prestiżu władzy12. Międzykulturowe zbiory toponimów przetrwały natomiast na 
wschodzie kraju, pomimo konfliktów narodowościowych13.

Osobnym problemem jest kształtowanie i funkcjonowanie systemu nazewnic-
twa pod zaborami. W przypadku Galicji obowiązywała zasada nienarzucania nazw 
terenowych przez administrację zaborcy, co miało szczególne znaczenie przy sporzą-
dzaniu map wojskowych14. Nadawanie urbanonimów przez lokalną administrację, 

7  K. Handke, polskie nazewnictwo miejskie, Warszawa 1992, s. 25-27.
8  M. Buczyński, pamiątkowe nazwy miejscowe w językach słowiańskich, Lublin 1997, ss. 434.
9  A. Myszka, op. cit., s. 253.
10  D. Chylińska, G.. Kosmala, analiza zmian nazw lokalnych Chełmska Śląskiego i Racławiczek w XX wieku jako 

przykład geograficznych badań przestrzeni toponimicznej Śląska, „Polski Przegląd Kartograficzny”, 2010, t. 42 
(1), s. 30-39.

11  Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych, red. M. Łesiów, M. Olejnik, Lublin 2005, ss. 245.
12  R. Szul, Język. Naród. państwo. Język jako zjawisko polityczne, Warszawa 2009, ss. 416.
13  J. Rieger, Elementy ukraińskie w toponimii polskiej i w toponimii polski, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia 

Linguistica”, 1993, v. 27, s. 247-253.
14  W. Włoskowicz, toponomastyczna praca topografa w austro-węgrzech i w ii Rzeczypospolitej, „Prace języko-
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zwłaszcza w dobie autonomii, mogło być powodowane przywiązaniem do tradycji 
I Rzeczypospolitej czy chęcią uczczenia wybitnych Polaków. Jeszcze inaczej sprawa 
ma się z urbanonimami w II Rzeczypospolitej, kiedy nowym ulicom i placom nada-
wano nazwy nawiązujące nie tylko do doniosłych wydarzeń z dziejów Polski (np. 
ul. 3 Maja) czy honorujące wybitne postacie z przeszłości. Patronami ulic stawały 
się bowiem osoby zasłużone dla odzyskania niepodległości, z marszałkiem Józefem 
Piłsudskim na czele.

Niniejszy artykuł jest przyczynkiem do badań nad wadowickimi urbanonimami 
do końca II Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem nazewnictwa pa-
triotycznego (pamiątkowego) w okresie autonomii galicyjskiej i w dwudziestoleciu 
międzywojennym.

Stan badań

Toponomastyka Wadowic była już przedmiotem badań historyków. Analiza 
układu przestrzennego rynku i zabudowy Wadowic w okresie XV-XVI w. została 
przedstawiona w artykule J. Rajmana15. Autor podjął w nim również temat wczesno-
średniowiecznych „toponimów obronnych” w dolinie Skawy. Z kolei XVII-wieczne 
granice miasta opisał dokładnie Z. Noga16. 

Inne spojrzenie na zagadnienie toponomastyki Wadowic miał krakowski archi-
tekt K. Kuśnierz, który dokonał m.in. rekonstrukcji etapów rozwoju przestrzennego 
miasta17. O rozbudowie miasta na przełomie XIX i XX w., z uwzględnieniem nazw 
ulic i placów, pisał M. Drozd, opierając się na archiwach miejskich z lat 1905 i 1911. 
Informacje tam zamieszczone są jednak nieprecyzyjne, a często błędne18. Analiza 
nazewnictwa wadowickich ulic i placów była przedmiotem dwóch artykułów, które 
ukazały się na łamach rocznika „Wadoviana”. Temat ten w 1998 r. podjęli A. No-

znawcze UWM”, 2015, v. 17 (3), s. 137-154. Nazwy używane przez wojsko miały być tożsame z nazwami znanymi 
lokalnej ludności.

15  J. Rajman, Średniowieczne wadowice na tle osadnictwa nad Skawą i wieprzówką, w: wadowice. Studia z dziejów 
miasta, red. E. Kotowiecki, A. Nowakowski, G.. Studnicki, Wadowice 1997, s. 23-62.

16  Z. Noga, z dziejów wadowic w XVii-XViii wieku (do czasu i rozbioru polski w roku 1772), w: wadowice. Studia 
z dziejów miasta, op. cit., s. 63-64.

17  K. Kuśniarz, z historii rozwoju przestrzennego wadowic, w: wadowice. Miasto Jana pawła ii, red. W. Zin,  
A. Kadłuczka, K. Kuśnierz, Kraków 1997, s. 27-56.

18  M. Drozd, organizacja i działalność gminy miejskiej w wadowice w latach 1866-1914, w: królewskie wolne miasto 
wadowice. Studia z dziejów i ustroju miasta, red. A. Nowakowski, Warszawa 1994, s. 50-51.
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wakowski19 i G. Studnicki20. Także Ci autorzy nie ustrzegli się pewnych nieścisłości 
i uproszczeń w interesującej nas tematyce.

Kwestia nazewnictwa ulic i ich zmian w XIX i początkach XX w. była wielo-
krotnie poruszana w monografii galicyjskich Wadowic autorstwa K. Meusa21. Za-
gadnienie toponomastyki miasta znalazło swoje miejsce także na kartach albumów 
poświęconych Wadowicom22 oraz w pracach popularnonaukowych23.

nazewnictwo ulic w okresie przedautonomicznym

Pierwsze zwyczajowe nazwy obiektów fizjograficznych na terenie Wado-
wic notowane były już w wieku XVI. W lustracji województwa krakowskiego  
z 1564 r. wspomniana jest pusta rola o nazwie Niemeczki Kąth24. W połowie XVII 
w. zamożny rajca miejski, wiceburmistrz i burmistrz miasta Walenty Leń posiadał 
grunty zwane Miedzne, Pod Stawy, Kąt Piekłowski, ogród Pod Górą i rolę na Za-
gumniu25. W dokumencie z 1686 r. rajca wadowicki Wojciech Rudzki zastawił swoje 
nieruchomości w Łęgu i na Łazach26. Część tych nazw przetrwała w niezmienionej 
formie (Miedzne), część na przestrzeni lat uległa pewnym modyfikacjom (Podsta-
wie, Łęgowa, Łazówka), inne zaniknęły. Wymienione toponimy nawiązywały do 
charakteru miejsca – tereny nad stawami, łąki czy łazy (role powstające w wyniku 
wypalania pokrywających je krzaków i drzew)27.

W okresie przedrozbiorowym funkcjonowały także nazwy nawiązujące do wy-
darzeń z lokalnej historii. Przykładem tego jest niwa Barwałdzka – ślad po kon-
flikcie między posesorem Barwałdu Średniego Józefem Moszczyńskim a władzami 

19  A. Nowakowski, Nazewnictwo ulic i placów w wadowicach, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 1998, 
nr 1, s. 40-48.

20  G.. Studnicki, Jeszcze o nazwach ulic i placów w wadowicach, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 
1998, nr 2, s. 73-76.

21  K. Meus, wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013.
22  wadowice na dawnych pocztówkach, red. P. Wyrobiec, Wadowice 2000; wadowice kartki z rodzinnego albu-

mu, red. P. Wyrobiec, tekst H. Cz. Gil OCD, Wadowice 2008; wadowice. w obiektywie czasu, red. Z. Jurczak,  
W. Kołodenny, J. Krupnik, S. Kulig, R. Talaga, W. Witkowski, P. Wyrobiec, tekst M. Witkowski, K. Witkowski, 
Wadowice 2015.

23  Z. Jurczak, wadowiczanie, Wadowice 2012.
24  Lustracja województwa krakowskiego 1564, cz. I, wyd. J. Małecki, Warszawa 1962, s. 220-222.
25  Z. Noga, z dziejów wadowic w XVii – XViii wieku, op. cit., s. 70-71; por. G. Studnicki, kto był kim w wadowi-

cach?, Wadowice 2004, s. 142.
26  ibidem, s. 71.
27  Słownik geograficzny królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 5, Warszawa 1880-1914, s. 624.
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miejskimi, który zakończył się przyłączeniem stawów do majątku barwałdzkiego28. 
Przed 1846 r. do miasta przyłączono dawne wójtostwo Mikołaj, zawdzięczające swą 
nazwę jednemu z wójtów wadowskich – Mikołajowi Komorowskiemu (1578-1633)29.

Włączenie Wadowic w granice monarchii habsburskiej przyniosło z sobą po-
jawienie się na mapie miasta kolejnych nazw ulic i placów. Na mapie katastralnej  
z 1845 r. znajdują się przede wszystkim urbanonimy kierunkowe: ulice Wiedeń-
ska i Lwowska (składające się na przebiegający przez miasto gościniec cesarski), 
Krakowska, Nowa, Nowotarska, Zatorska (dawny gościniec zatorski) i Zawadzka. 
O charakterze miejsca świadczą nazwy ulic: Piaskowa i Głęboka30.

Urbanonimy w dobie autonomii

Przekształcenie Austrii w monarchię konstytucyjną przyniosło z sobą nada-
nie autonomii krajom koronnym i możliwość stanowienia w nich odrębnych norm 
prawnych. Także Galicja uzyskała własny Sejm Krajowy, Wydział Krajowy jako wła-
dzę wykonawczą i Radę Szkolną Krajową. Na przestrzeni lat 60. XIX w. trwał proces 
polonizacji administracji, sądownictwa i szkolnictwa. Kolejne ustawy usankcjono-
wały organizację samorządu terytorialnego.

Ustawa o gminach z 5 marca 1862 r. powoływała Radę Gminną jako organ 
uchwalający i nadzorujący oraz odpowiadającą przed nią Zwierzchność Gminną 
jako organ wykonawczy31. W sierpniu 1866 r. przyjęto obowiązującą w Galicji ustawę 
regulującą ustrój gminy miejskiej, kompetencje Rady Gminnej i powoływanej przez 
nią Zwierzchności z burmistrzem i asesorami32. W oparciu o ustawę zaprowadzono 
w Wadowicach gminę miejską, a ustawa gminna z 13 marca 1889 r. zaliczyła miasto 

28  Konflikt dotyczył stawów: Tarlik, Młyński, Łącznik, Szubienicznik, Granicznik, Pobocznik oraz należący do 
nich młyn (por. G. Studnicki, Barwałd. zarys dziejów, Wadowice 1994, s. 132).

29  M. Porębski, Budownictwo obronne i rezydencjonalne powiatu wadowickiego, Kalwaria Zebrzydowska 2009,  
s. 111; G. Studnicki, kto był kim, op. cit., s. 118-119.

30  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wadowicach, kataster 1845 r., „Stadt Wadowice 
samt der einverlebten Gemeinde Mikołaj in Galizien Wadowicer Kreis”. Zupełne nieuzasadnione jest podawanie przez 
M. Drozda informacji o gościńcu zatorskim czy krakowskim w roku 1905, a tym bardziej informacja, jakoby w 1911 
r. powstały w mieście ulice Lwowska, Zatorska i Piaskowa (por. M. Drozd, op. cit. 51).

31  A. Nowakowski, Samorząd terytorialny w Galicji na przełomie XiX i XX wieku, „Samorząd Terytorialny”, nr 1-2, 
1993, s. 93-100. 

32  ustawa gminna obowiązująca w królestwie Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem, z dnia 
12 Sierpnia 1866 r. (dz.ust.kraj.N.19), w: zbiór ustaw i Rozporządzeń administracyjnych w królestwie Galicyi 
i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem obowiązujących z wyciągiem orzeczeń c.k. trybunału admin-
istracyjnego, red. J. R. Kasperek, Lwów 1884, s. 3-80.
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w poczet trzydziestu „znaczniejszych miast Galicji”33.
Działająca w oparciu o powyższe ustawy oraz kolejne regulacje prawne 

Zwierzchność Gminna zajmowała się m.in. zakładaniem i utrzymaniem [- -] gmin-
nych dróg, mostów, ulic i placów [- -]34. Kosztorysy remontów sporządzała Sekcja III 
Rady Gminnej – u schyłku lat 60. XIX w. Rada podejmowała m.in. decyzje o szutro-
waniu ulic Piaskowej, Głębokiej, Targowicy i „drogi młyńskiej”35. Do kompetencji 
władz miejskich należało również porządkowanie przestrzeni publicznej Wadowic 
poprzez nadawanie ulicom nazw bądź ich zmiany. Na tym polu duże zasługi miał dr 
Władysław Mieczysław Gedl, lekarz i radny miejski, który w grudniu 1882 r. zaini-
cjował dokonanie zmian w nazewnictwie wadowickich ulic36. W tym czasie na mapie 
urbanonimów pojawiły się ulice: Gimnazjalna (Gimnazyalna), Jana III Sobieskiego, 
Spadzista (dotychczas Wysoka)37 i Trybunalska (Niżna i Wyżna).

Nadanie w grudniu 1882 r. jednej z wadowickich ulic imienia króla Jana III 
Sobieskiego była pierwszą inicjatywą wprowadzenia w przestrzeń miejską urbano-
nimu nawiązującego do chlubnej historii I Rzeczypospolitej. Nazwanie ulicy łączącej 
południowo-zachodni narożnik rynku z rynkiem zbożowym (zbożnym, górnym) 
imieniem tego wybitnego monarchy wiązało się bez wątpienia z rocznicą wiktorii 
wiedeńskiej. W Wadowicach uroczystości odbyły się we wrześniu 1883 r. Na ich 
organizację nie żałowano środków, bowiem Rada Gminna udzieliła Zwierzchności 
Gminnej absolutorium, na [- -] poczynione wydatki z powodu uroczystości 200-letniej 
rocznicy odsieczy wiednia przez Sobieskiego38. Do obchodów włączyła się również 
młodzież gimnazjalna, która 12 września 1883 r. wzięła udział w uroczystym nabo-
żeństwie zakończonym odśpiewaniem „Te Deum Laudamus”39. Można przypuszczać, 
że uczczenie rocznicy wiktorii wiedeńskiej władze miejskie miały na uwadze jeszcze 
przed nazwaniem ulicy. W protokole z posiedzenia Rady Gminnej z 1 maja 1880 r. 
zachował się bowiem zapis, iż [- -] wskutek reskryptu wydziału krajowego uchwalono 

33  zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych, t. 1, red. J. Piwocki, Lwów 1899, s. 480.
34  ustawa gminna obowiązująca w królestwie Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem, z dnia  

2 Sierpnia 1866 r., op. cit., s. 207.
35  Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej (dalej: APB-B), Akta Miasta Wadowice (dalej: 

AMW), Protokoły Posiedzeń Rady Gminnej (dalej: PPRG) za latach 1867-1888, 13/469/7, k. 83; Ibidem,  
k. 113-114.

36  Ibidem, k. 489-501.
37  Na mapie katastralnej z 1845 r. figuruje jako ulica Nowa. Później nosiła nazwę Wysoka. Jest o niej mowa w pos-

tanowieniach dotyczących zakazu stawiania drewnianych budynków (3.03.1874 r.), który obowiązywał m.in. 
w rejonie ul. [- -] wysokiej od Starostwa Nr 202 do ulicy Nowotarskiej [- -] (APB-B, AMW, PPRG za lata 1867-
1888, 13/469/7, k. 250.

38  APB-B, AMW, PPRG za lata 1867-1888, 13/469/7, k. 528.
39  Sprawozdanie Dyrekcyi c.k. Gimnazjum w wadowicach za rok szkolny 1884, Wadowice 1884, s. 53.
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nabyć [- -] kopie obrazów bitew króla Jana iii stoczonych pod wiedniem i parkanami, 
jeżeli takowe farbami kolorowane nie więcej jak 10 złr [- -] kosztować będą40. Nie udało 
się ustalić, czy do rzeczonego zakupu doszło.

Ulica Sobieskiego pojawia się w Regulaminie Targowym z kwietnia 1885 r. wraz 
z informacją, że w dni jarmarków handlowano tam słoniną41.

Drugą ulicą, która łączyła rynek zbożowy z południowo-wschodnim naroż-
nikiem rynku głównego była (i jest obecnie) ulica Jagiellońska. W dokumentach 
miejskich pierwszy raz wzmiankowana jest w sierpniu 1905 r. W uchwalonym 
wówczas „Regulaminie w sprawie zaopatrywania ubogich” Rada podzieliła gminę 
miasta Wadowic na cztery części. Do „I dzielnicy” zaliczono (według kolejności 
zamieszczonej w regulaminie): Rynek, Plac Kościuszki, Jagiellońską, Sobieskiego, 
Karmelicką, Trybunalską (Wyższą i Niższą), Spadzistą i Niwy, Lwowską do ul. Dłu-
giej [- -] z przylegającymi ulicami i placami lub domami42. Uwzględniając przykłady 
innych miast galicyjskich, można domniemywać, że nazwa ta powstała już wcześniej, 
u schyłku XIX w. W Nowym Sączu w 1886 r. Rada Miejska przyjęła zmianę nazwy 
ulicy Węgierskiej na ulicę Jagiellońską, podobna sytuacja miała miejsce w roku 1898 
w Sanoku43.

Sprowadzenie prochów Adama Mickiewicza i uroczysty ich pochówek 4 lipca 
1890 r. w katedrze wawelskiej były okazją do patriotycznej manifestacji, w którą 
aktywnie włączyli się wadowiczanie. W mieście powstał, zawiązany przez Ludo-
we Towarzystwo Ochrony Ziemi, Ludowy Komitet Uroczystości Pogrzebowych 
w Krakowie, który wydał odezwę do nadsyłania wieńców mających uświetnić po-
grzeb wieszcza. Do Wadowic przysłano ich łącznie ponad 400. Wszystkie zostały 
później przetransportowane koleją do Krakowa, gdzie niesiono je w uroczystym 
pochodzie na Wawel44. Kult autora Dziadów widoczny był w kolejnych latach m.in. 
w wychowaniu młodzieży. Od grudnia 1896 r. w wadowickim gimnazjum oraz 
w gmachu „Sokoła” organizowane były wieczorki muzykalno-deklamacyjne ku 

40  APB-B, AMW, PPRG za lata 1867-1888, 13/469/7, k. 442.
41  K. Meus, wadowice 1772-1914, op. cit., s. 225-226.
42  APB-B, AMW, PPRG za lata 1905, 1909-1910, 13/469/8, Regulamin w sprawie zaopatrywania ubogich gminy 

m. Wadowic, k. 65.
43  L. Migrała, ulica Jagiellońska w Nowym Sączu od końca XiX wieku do 1945 roku – mieszkańcy i zabudowa, Nowy 

Sącz 2012, s. 4; M. Szramowiat, Samorząd Gminy Miasta Sanoka 1867-1990. Samorząd miejski Sanoka okresu 
galicyjskiego. przemiany gospodarcze w Sanoku, „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”, nr 8, s. 32. W 1886 r. Rada 
Miejska Nowego Sącza zmieniła także nazwę ulicy Nowej na Jana III Sobieskiego. 

44  G. Studnicki, kult adama Mickiewicza w wadowicach: w 200. rocznicę urodzin wieszcza, „Wadoviana. Przegląd 
historyczno-kulturalny”, 1998, nr 1, s. 36-39.
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uczczeniu pamięci Adama Mickiewicza45. Nazwisko wieszcza pojawiło się również 
w przestrzeni miejskiej. W 1898 r., w 100-lecie urodzin autora pana tadeusza, 
władze miejskie przemianowały ulicę Wiedeńską na ulicę Mickiewicza. Akt ten 
upamiętniono tablicą, która do dzisiaj znajduje się na kamienicy w narożniku 
rynku i ulicy poety. Jego postać została uhonorowana w galicyjskich Wadowicach 
w innym jeszcze miejscu. Staraniem Towarzystwa Upiększania Miasta Wadowic 
i Okolicy na Górnicy został założony w 1912 r. park miejski, który otrzymał imię 
Adama Mickiewicza46.

Plac Tadeusza Kościuszki w miejsce zwyczajowej nazwy rynek zbożowy (zboż-
ny), mającej związek z głównym produktem, jakim handlowano tam w dni targo-
we, pojawia się na początku XX w. Charakterystyczna przestrzeń z dominującą ka-
mienicą Dworaków, w której swoją siedzibę miało c.k. starostwo, w przytoczonym 
wyżej „Regulaminie w sprawie zaopatrywania ubogich gminy m. [iasta] Wadowic”  
z 1905 r. nosi już imię przywódcy insurekcji47. Plac Kościuszki odnajdujemy jednak 
już wcześniej, na kartach kroniki klasztoru karmelitów, do której dołączono opis kon-
sekracji kościoła na Górce z niemieckiego miesięcznika „Stimmen vom Berge Kar-
mel”48. Autor wydawanego w Grazu pisma, relacjonując procesję, która 26 sierpnia  
1899 r. przeszła od dotychczasowej wadowickiej siedziby karmelitów na ul. Zator-
skiej do nowego klasztoru, pisał, że [- -] od placu kościuszki począwszy, aż do no-
wego kościoła [na Górce – przyp. aut.] paliły się podczas procesji lampy uliczne49. Od  
1905 r. określenie „Plac Kościuszki” występuje na wszystkich kartach pocztowych 
przedstawiających Górny Rynek50.

Wśród urbanonimów, które pojawiły się na mapie galicyjskich Wadowic w pierw-
szych latach XX w., znalazły się ulice: Stefana Batorego i Marcina Wadowity. W pro-
tokołach z posiedzeń Rady Gminnej obie nazwy zostały wymienione po raz pierwszy 

45  Sprawozdanie Dyrekcyi c.k. wyższego gimnazjum w wadowicach (dalej: SDGw) za rok szkolny 1897, Wadowice 
1897, s. 50; SDGw za rok szkolny 1900, Wadowice 1900, s. 43-44; SDGw za rok szkolny 1901, Wadowice 1901, 
s. 38; SDGw za rok szkolny 1902, Wadowice 1902, s. 62.

46  K. Meus, Struktura i funkcjonowanie „towarzystwa upiększania Miasta wadowic i okolicy” w okresie autonomii 
galicyjskiej, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2008, nr 11, s. 23-28. W latach 1919-1920 staraniem 
Towarzystwa Upiększania Miasta Wadowic i Okolic ukazał się cykl trzech pocztówek przedstawiających schro-
nisko „Górnica” w [- -] parku Mickiewicza dla zabaw ruchowych uczącej się młodzieży w wadowicach. Dochód 
ze sprzedaży kart miał pokryć po części wydatki na ukończenie schroniska, a po części na fundację inwalidzką. 
(por. wadowice na dawnych pocztówkach, op. cit., s. 173-174).

47  APB-B, AMW, PPRG za lata 1905, 1909-1910, 13/469/8, Regulamin w sprawie zaopatrywania ubogich gminy 
m. Wadowic, k. 65.

48  kronika klasztoru karmelitów Bosych w wadowicach 1892-1921, oprac. Cz. Gil OCD, Kraków 2009, s. 28.
49  ibidem, s. 30.
50  wadowice na dawnych pocztówkach, op. cit., s. 62, 81. 
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w sierpniu 1905 r.51 Imię polskiego monarchy otrzymała dotychczasowa ulica Frydry-
chowicka, która łączyła się z ul. Adama Mickiewicza w okolicach Bursy im. Stefana 
Batorego i z tym faktem najpewniej należy wiązać tę zmianę52. Z kolei imię wybitnego 
XVII-wiecznego akademika i teologa rodem z Wadowic otrzymała ulica Głęboka.

W kwietniu 1909 r. Rada podjęła uchwałę by [- -] nazwać nową ulicę powstałą 
z wylotem ku ul. wyższej trybunalskiej – ulicą Dra. iwańskiego, a równocześnie na 
pamiątkę 60. tej. rocznicy zgonu piewcy polskiego Juliusza Słowackiego, udziela nazwę 
ulicy wyższej trybunalskiej, ulicy Juliusza Słowackiego53. Postać wieszcza uhonorowa-
no nie tylko urbanonimem – radni oświadczyli się za sprowadzeniem zwłok poety 
i ponownym ich pochówkiem na Wawelu, a w lipcu 1909 r. miasto ufundowało 
Słowackiemu tablicę pamiątkową54.

Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości władze miejskie zmieniły nazwę ulicy 
Długiej na Henryka Sienkiewicza. Polski noblista zmarł w szwajcarskim Vevey w li-
stopadzie 1916 r. Uhonorowanie autora trylogii nazwą ulicy miało miejsce najpraw-
dopodobniej w roku 1917, choć na wydanej w tym czasie przez Chiela Bałamutha 
pocztówce z widokiem ulicy Sienkiewicza znalazł się opis wadowice. ulica Długa55.

Warto w tym miejscu podkreślić, że wprowadzanie nowych nazw nie skutkowało 

51  APB-B, AMW, PPRG za lata 1905, 1909-1910, 13/469/8, Regulamin w sprawie zaopatrywania ubogich gminy 
m. Wadowic, k. 66.

52  Bursa działała od lat 90. XIX w. (por. K. Meus, wadowice 1772-1914, op. cit., s. 368).
53  APB-B, AMW, PPRG za lata 1905, 1909-1910, 13/469/8, Protokół z posiedzenia Rady Gminnej z dn. 2.04.1909 r.
54  Ibidem, Protokół z posiedzenia Rady Gminnej z dn. 24.07.1909 r.
55  wadowice na dawnych pocztówkach, op. cit., s. 134.

Wykres 1. Przyrost liczby nazwanych ulic do roku 1910  
(w późniejszym okresie zmieniano nazwy ulic już istniejących)



155

R O Z P R A W Y  I  A R T Y K U Ł Y

ich natychmiastowym zastosowaniem. Świadczą o tym nie tylko opisy na kartach pocz-
towych56, ale także zapisy kronikarskie, gdzie jeszcze w 1915 r. pisano o ul. Wiedeńskiej, 
a w 1920 r. o gościńcu zatorskim57. Do roku 1910 nadawano nazwy ulicom, które ich nie 

posiadały, oraz zmieniano urbanonimy obiektów już nazwanych. W pierwszej połowie 
XIX w. nazwy otrzymało 13 ulic, a w drugiej – 21 (Wykres 1), co wynikało ze zmian 
politycznych w monarchii Habsburgów i nadaniu autonomii krajom koronnym.

W 1918 r. najwięcej było urbanonimów charakteryzujących – blisko połowa 
wszystkich nazw. Co czwarty był natomiast pamiątkowy. Tylko 1 nazwa ulicy, co sta-
nowiło zaledwie 2% ogółu, miała charakter posesywny (ul. Karmelicka) (Wykres 2).

W dwudziestoleciu międzywojennym

Dyrektor wadowickiego gimnazjum pod datą 1 listopada 1918 r. zanotował 
w swoim dzienniku: zaczynamy nowe życie jako obywatele państwa polskiego !! Ra-
dość powszechna! p. [olska] komisya Likwidacyjna – zaczyna rządzić – wszystkie 
orły pozrywane!58. Wadowice już pod koniec października 1918 r. mogły cieszyć się 
upragnioną niepodległością, która szybko znalazła swoje odzwierciedlenie w naz-
wach ulic i placów.

56  Np. na pocztówce z 1901 r., przedstawiającej c.k. Sąd Obwodowy, gimnazjum, dworzec kolejowy i ulicę Mick-
iewicza, ta ostatnia jest podpisana jako Wiedeńska (wadowice na dawnych pocztówkach, op. cit., s. 54).

57  kronika klasztoru karmelitów Bosych w wadowicach 1892-1921, op. cit., s. 229, 451.
58  J. Doroziński, Dziennik, oprac. G. Studnicki, Wadowice 1988, mps, s. 82.

Wykres 2. Udział procentowy poszczególnych urbanonimów Wadowic w 1918 r. 
(z wyszczególnieniem podziału urbanonimów pamiątkowych)
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Najprawdopodobniej jeszcze podczas wojny ul. Lwowska została zamieniona 
na ulicę 3 Maja. Na postawienie tej hipotezy pozwala zapis w kronice karmelitów. 
O. Maurycy Michalski, opisując pod datą 14 stycznia 1917 r. przeniesienie szpita-
la wojskowego z klasztoru na Górce, odnotował: Gdy jednak na froncie boju bitew 
żadnych większych nie staczano, a zatem też chorych żadnych do tutejszych szpitali 
nie przysłano, tak że nie tylko w klasztorze, także i w gimnazjum, i w bursie Batore-
go, i w szkołach miejskich, i w zakładzie nazaretanek na ul. Lwowskiej, teraźniejszej  
3 Maja szpitale wojenne poznoszono, a resztki chorych [z] tychże szpitali poprzenoszone 
zostały do szpitala epidemicznego59. Ulice upamiętniające pierwszą polską konstytucję 
powstawały już w 1916 r. przy okazji uroczystych obchodów 125. rocznicy tego wy-
darzenia. Władze okupacyjne wyrażały na to zgodę przy jednoczesnym utrudnianiu 
organizowania patriotycznych manifestacji60. Uchwały zmieniające nazwę ulic na  
3 Maja podjęły wówczas m.in. władze miejskie Warszawy i Lublina.

Około 1910 r. w sąsiedztwie synagogi powstało nowoczesne osiedle miesz-
kaniowe, na którym swoje wille miały żydowskie rodziny Sternlichtów, Wein-
erów, Szmajów, a także rabin Aszer Anszil Icchak Seltenreich i adwokat dr Leon 
Wadler61. W latach 20. odnotowane są nazwy dwóch równoległych do siebie ulic, 
które wyznaczały układ osiedla – Barska i księcia Kazimierza Pułaskiego62. Pier-
wsza nawiązywała do konfederacji barskiej (1768-1772), druga honorowała imię 
jednego z jej marszałków, późniejszego generała i bohatera walk o niepodległość 
Stanów Zjednoczonych. Wprowadzenie w przestrzeń miejską tych urbanonimów 
nie było przypadkowe. W lipcu 1768 r. w Wadowicach stacjonowały wojska kon-
federackie, które później, bezskutecznie, walczyły z Rosjanami o Kraków. Miasto, 
mimo poważnych problemów finansowych, dostarczało nałożonych na nie przez 
władze konfederackie podatków, furażu i podwód63. Wadowiczanie walczyli także 
u boku konfederatów w czerwcu 1771 r. z wojskami rosyjskimi o Lanckoronę. Sam 
patron ulicy Kazimierz Pułaski prowadził przez miasto swoje wojska64. Mimo iż 
w ostatecznym rozrachunku miasto w tym czasie zubożało, a w 1772 r. zostało zajęte 

59  kronika klasztoru karmelitów Bosych w wadowicach 1892-1921, op. cit., s. 287.
60  B. Wachowska, obchody krajowe 125 rocznicy konstytucji 3 Maja, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Historica”, 

1991, 41, s. 151.
61  księga pamiątkowa b. gmin żydowskich: wadowic, andrychowa, kalwarii i Myślenic, red. D. Jakubowicz, Tel Awiw 

1968, s. 30.
62  Archiwum Parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach (dalej: APW), Liber Natorum 1927-1947; APW, Liber 

Copulatorum 1907-1967; APW, Liber Mortuorum 1912-1946.
63  akta do konfederacji r. 1768 województwa krakowskiego, a zwłaszcza księstw oświęcimskiego i zatorskiego, wyd. 

T. Klima, Wadowice 1903, s. 3-7.
64  A. Wasiak, konfederacja barska w wadowicach, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 1999, nr 3, s. 76.
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przez Austriaków, władze Wadowic upamiętniły po 1918 r. tamten XVIII-wieczny 
zryw patriotyczny.

Do faktu odzyskania polskiej państwowości nawiązywała nazwa prowadzącej 
od klasztoru karmelitów w kierunku parku miejskiego Alei Wolności (dawnej ul. 
Zawadzkiej), która w metrykach parafialnych pojawia się na początku lat 20.65

Upamiętniając czyn zbrojny w walce o niepodległość, władze miejskie nadały 
w latach 20. części ulicy Młyńskiej nazwę Legionów Polskich, a przede wszystkim 
uhonorowały Józefa Piłsudskiego, nazywając jego imieniem główny rynek miasta. 
Kult marszałka był w dwudziestoleciu elementem społecznej integracji. Przybierał 
także formy zinstytucjonalizowane, a w skali całego kraju na ich straży stał Komitet 
Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego, posiadający swoje agendy powi-
atowe. Komitet opiniował formy honorowania osoby Komendanta poprzez budowę 
pomników, nadawanie nazw ulicom i placom66. Także wniosek władz miejskich 
Wadowic, które po śmierci Józefa Piłsudskiego (12 maja 1935 r.) wyszły z inicjatywą 
nadania rynkowi imienia zmarłego marszałka, musiał zostać pozytywnie zaopinio-
wany przez Komitet. Nową nazwę wprowadzono przed 1936 r.

Jedne z ostatnich ulic, które pojawiły się na mapie przedwojennych Wadowic, 
upamiętniały współczesne ówczesnym mieszkańcom miasta postacie. Imieniem 
dwóch polskich pilotów, Stanisława Wigury i Franciszka Żwirko, którzy zginęli we 
wrześniu 1932 r. w katastrofie lotniczej w Cierlicku Górnym, nazwano dotychczasowe 
ulice Studzienną i Trybunalską Wyżną. W czerwcu 1934 r. z rąk ukraińskiego na-
cjonalisty zginął Bronisław Pieracki, minister spraw wewnętrznych, były legionista 
i oficer WP. Władze Wadowic uczciły jego osobę, zmieniając nazwę ulicy Gimnaz-
jalnej na Pierackiego. W drugiej połowie lat 30. patronem części ulicy Zatorskiej, 
od Choczenki w kierunku Tomic, został gen. Oswald Frank, w latach 1921-1927 
dowódca stacjonującego w Wadowicach 12 Pułku Piechoty. Znajdujące się przy tej 
ulicy „Koszary Chocimskie” także zaczęto nazywać „Koszarami Chocimskimi 12 PP 
im. gen. Oswalda Franka”67.

W latach 30. w Wadowicach powstały także nowe ulice, którym nadawano 
nazwy. W 1933 r. przeprowadzono regulacje komunikacyjne na ul. 3 Maja w rejonie 
Urzędu Skarbowego i sąsiadującego z jego ogrodem zakładu masarskiego i rzeźni, 

65  APW, Liber Natorum 1917-1927; APW, Liber Mortuorum 1912-1946.
66  M. Siwiec-Cielebon, Hej, hej komendancie! uwagi o niektórych elementach kultu Józefa piłsudskiego w wadowi-

cach w okresie międzywojennym, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2006, nr 10, s. 114-115.
67  M. Siwiec-Cielebon, Garnizon wadowicki jako czynnik miastotwórczy: wpływ rozbudowy infrastruktury wojskowej na 

rozwój przestrzenny miasta – zarys problematyki, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2009, nr 12, s. 62.
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których właścicielem był Piotr Kasperkiewicz (3 Maja 20)68. Regulacja polegała na 
połączeniu ul. 3 Maja z ówczesną ul. E. Zegadłowicza69. Nowa droga otrzymała imię 
Teofila Kluka, wadowickiego kupca, restauratora, wiceburmistrza, a w latach 20. 
burmistrza miasta. Był to drugi przypadek (po Emilu Zegadłowiczu, który posiadał 
swoją ulicę w latach 1933-1936) nazwania ulicy imieniem osoby żyjącej (Kluk zmarł 
w 1943 r.)70. W dwudziestoleciu uzupełniono też panteon literatów wśród patronów 
wadowickich ulic. Do Mickiewicza i Słowackiego dołączył Zygmunt Krasiński, 

którego imię nadano jednej z przecznic od ulicy Słowackiego.
Wprowadzenie nowego nazewnictwa w latach 1918-1939 doprowadziło do 

zmiany proporcji między typami urbanonimów. W 1939 r. urbanonimy charak-
teryzujące zajmowały już drugie miejsce, a najczęstsze nazwy ulic i placów były typu 
pamiątkowego. Wzrost liczby tych ostatnich odbył się kosztem wszystkich pozos-
tałych, poza posesywnymi (Wykres 3).

68  G. Studnicki, kto był kim, op. cit., s. 105.
69  APB-B, AMW, 13/469/33, Plan regulacyjny ulicy T. Kluka, pl. Kościuszki i ul. Karmelickiej w Wadowicach, 1933 r.
70  G. Studnicki, kto był kim, op. cit., s. 110.

Wykres 3. Udział procentowy poszczególnych urbanonimów Wadowic w 1939 r. 
(z wyszczególnieniem podziału urbanonimów pamiątkowych)
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Podsumowanie

Pierwsze urbanonimy nawiązujące do postaci i wydarzeń z okresu I Rzeczy-
pospolitej pojawiły się w przestrzeni miejskiej Wadowic w latach 80. XIX w. Hon-
orowano postacie polskich królów (Jan III Sobieski, Stefan Batory), bohaterów naro-
dowych (Tadeusz Kościuszko) i osobistości związane z miastem (Marcin Wadowita, 
Jan Iwański). Nazwy nie miały niewłaściwych konotacji historycznych, stąd były 
akceptowane przez austriacką administrację. Na przełomie wieków, tak jak w innych 
galicyjskich miastach, uczczono w Wadowicach wieszczów – Adama Mickiewic-
za i Juliusza Słowackiego, nie tylko nadając im nazwy ulic, ale także włączając się 
w uroczyste obchody rocznic urodzin i śmierci poetów.

Po 1918 r. patriotyczne nazewnictwo stało się elementem polityki państwa, 
zwłaszcza związanej z kultem ojca czynu niepodległościowego, marszałka Józefa 
Piłsudskiego, którego imieniem nazwano wadowicki rynek. W drugiej połowie lat 
30. urbanonimy pamiątkowe stanowiły aż 40 % wszystkich toponimów w mieście.

Załącznik nr 1

Klasyfikacja urbanonimów Wadowic w 1918 r. z wyszczególnieniem dodatko-
wego podziału urbanonimów pamiątkowych.

Urbanonimy
lokalizujące kierunkowe pamiątkowe charakteryzujące posesywne
Gimnazyalna

(Gimnazjalna) Krakowska71 Barwałdzka
(Barwałdzkie) Cicha Karmelicka

Groble Lwowska Stefana Batorego Gotowizna
Kolejowa Tatrzańska72 Jana Iwańskiego Górnica

Kościelna Zatorska
Plac Tadeusza 

Kościuszki
(Rynek Górny)

Kręta73

Łęgowa (niwa) Zawadzka A. Mickiewicza Nowa
Młyńska74 Mikołaj Łazówka (niwa)
Studzienna Juliusza Słowackiego Miedzne (niwa)

Trybunalska 
Dolna (Niższa) Henryka Sienkiewicza Miejskie 

(Zaskawie)
Podstawie Jana III Sobieskiego Niwy

Świętokrzyska75 Ogrodowa76
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Marcina Wadowity Ogrody (niwa)
Jagiellońska Piaskowa

Piękna
Polna77

Przeczna78

Przerwana79

Rynek Bydlany
(Targowica)80

Rynek 
(Główny)81

Spadzista
Stodolna82

Wesoła
9 5 11 23 1

19,00% 10,00% 22,00% 47,00% 2,00%

Urbanonimy pamiątkowe

Wydarzenie lokalne Upamiętnienie krajowych 
osobistości

Upamiętnienie lokalnych 
osobistości

Barwałdzka
(Barwałdzkie) Stefana Batorego Marcina Wadowity

Plac Tadeusza Kościuszki
(Rynek Górny) Mikołaj

A. Mickiewicza Jana Iwańskiego
Juliusza Słowackiego

Henryka Sienkiewicza
Jana III Sobieskiego

Jagiellońska
1 7 3

9,00% 64,00% 27,00%

Źródła: APB-B, AMW, PPRG za lata 1867-1888, 13/469/7, k. 84, 225, 250, 550; APB-B, AMW, PPRG za 
lata 1905, 1909-1910, 13/469/8, k. 65-66, 225-226; APB-B, AMW, 13/469/11, Preliminarz wydatków 
i dochodów gminy miasta Wadowice oraz budżet drogowy, k. 1-6, 23-25; Spis abonentów c.k. Sieci 
telefonicznych w Galicyi, Lwów 1912; K. Meus, wadowice 1772-1914, op. cit., s. 271; M. Porębski, 
op. cit., s. 111; G. Studnicki, Barwałd. zarys dziejów, op. cit., s. 132; G. Studnicki, Jeszcze o nazwach 
ulic i placów, op. cit., s. 73.
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Załącznik nr 2

Klasyfikacja urbanonimów Wadowic w 1939 r. z wyszczególnieniem dodatko-
wego podziału urbanonimów pamiątkowych.

Urbanonimy
lokalizujące kierunkowe pamiątkowe charakteryzujące posesywne

Groble Krakowska 3 Maja Cicha Karmelicka
Kolejowa Tatrzańska Barska Gotowizna
Kościelna Zatorska Barwałdzka Górnica

Łęgowa (niwa) Stefana Batorego Kręta

Młyńska gen. Oswalda 
Franka Łazówka (niwa)

Nadbrzeżna Jana Iwańskiego Miedzne (niwa)
Szpitalna Teofila Kluka Mydlarska

Podstawie Plac Tadeusza 
Kościuszki Zaskawie

Trybunalska Zygmunta 
Krasińskiego Niwy

A. Mickiewicza Ogrodowa
Mikołaj Ogrody (niwa)

Bronisława 
Pierackiego Piaskowa

Plac Marszałka 
J. Piłsudskiego Polna

Kazimierza 
Pułaskiego Przeczna

Juliusza 
Słowackiego Przerwana

Henryka 
Sienkiewicza

Rynek Bydlany
(Targowica)

Jana III 
Sobieskiego Spadzista

Marcina 
Wadowity

Aleja Wolności
Jagiellońska

9 3 20 17 1
50 ulic / placów / alei / niw

18,00% 6,00% 40,00% 34,00% 2,00%
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Urbanonimy pamiątkowe
Wydarzenie 

lokalne
Wydarzenia 

ogólnopolskie
Upamiętnienie 

krajowych osobistości
Upamiętnienie 

lokalnych osobistości
Barwałdzka 3 Maja Stefana Batorego Marcina Wadowity

Barska gen. Oswalda Franka Mikołaj

Aleja Wolności Plac 
Tadeusza Kościuszki Jana Iwańskiego

Zygmunta 
Krasińskiego Teofila Kluka

A. Mickiewicza
Bronisława 
Pierackiego

Plac Marszałka
J. Piłsudskiego

Kazimierza 
Pułaskiego

Juliusza 
Słowackiego

Henryka 
Sienkiewicza

Jana III Sobieskiego

Jagiellońska

1 3 12 4
20 ulic / placów / alei / niw

5,00% 15,00% 60,00% 20,00%

Źródła: APB-B, AMW, 13/469/33, Plan regulacyjny ulicy T. Kluka, pl. Kościuszki i ul. Karmelickiej  
w Wadowicach, 1933 r. (skala 1:500); APB-B, AMW, 13/469/26, Koło Miejscowe LOPP w Wado-

71 Na mapie katastralnej z 1845 r. Krakowska Nowa Ulica.
72 Wcześniej Nowotarska.
73  Pierwotnie Kręcona.
74  Przed 1867 r. najprawdopodobniej „droga młyńska” (por. APB-B, AMW, PPRG za lata 1867-1888, 13/469/7, k. 83).
75  Nazwa ulicy nawiązuje do rozebranego w 1825 r. drewnianego kościoła Świętego Krzyża. Świątynię rozebrano 

głównie przez wzgląd na fakt usytuowania jej na obszarze zalewowym Choczenki.
76  Na mapie katastralnej z 1845 r. – „Okrotny Ulica” (zapewne „Okrężna Ulica”). O „drodze ogrodowej” jest mowa 

w aktach miejskich w 1871 r. Na wniosek Zw.[ierzchności] Gm.[innej] postanowiono odroczyć uregulowanie drogi 
ogrodowej i otwarcia chodnika przy Gonsiorze i wezwać komitet kościelny iżby budując dalsze budynki plebańskie, 
miał na uwadze regulować mającą się ulicę wesołą z czego wynika, iż przez obcięcie rogu szopy plebańskiej, takowa 
o 1º [jedną stopę] rozszerzoną być musi (APB-B, AMW, PPRG za lata 1867-1888, 13/469/7, k. 225). Powstała ok. 
1900 r. z części ul. Wesołej i Okrężnej.

77  Istniała przed 1874 r.
78  Istniała przed 1867 r.
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wicach Mapa miasta Wadowice, 1945 r. (skala 1:2.880); APB-B, AMW, 13/469/27, Plan miasta Wa-
dowice, 1945 r. (1:10.000); Archiwum Muzeum Miejskiego w Wadowicach, Plan miasta Wadowice, 
1938 r. (skala 1:5.000).
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Summary
Urbanonyms, as one of the elements characterizing the city are the subject of 

research, among linguists, historians and geographers. The naming policy can be the 
subject of ideologizing of urban space. Referring to important events or commemo-
ration of people in the names of streets for important events or commemoration of 
people strengthened the sense of patriotism, both national and local. In the artic-
le, the authors draw attention to commemorative urbanonyms, which appeared in 
Wadowice in the 1880s, and in the time of the Second Polish Republic the patriotic 
name convention became an element of the state’s policy. A clear manifestation of 
these changes is a 15% increase in the number of commemorative urbanonyms in 
Wadowice in the period 1918-1939.

key words: toponomastics, urbanonyms, urban space, Wadowice, Galicia
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Andrzej Nowakowski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Integracja księstwa 
oświęcimskiego z Królestwem 
Polskim (1454-1564) i późniejsze 
losy ziemi oświęcimskiej 
w kontekście Wadowic

Wprowadzenie

Historycy zajmujący się historią polityczną, okresami późnego średniowiecza 
oraz wczesnej epoki nowożytnej (XV-XVI w.), jak dotąd niezbyt często zajmowali 
się kwestiami niewielkich peryferyjnych ziem, położonych, jak ówcześnie mawiano, 
extra teritorium regni. Tę lukę częściowo wypełnili historycy z końca XIX w.: Igna-
cy Rychlik1 i Ferdynand Bostel2 oraz prawnicy specjalizujący się w historii ustroju 
i prawa: Stanisław Kutrzeba3, Czech Rudolf Rauscher4, a także autorzy pięciotomowej 
akademickiej edycji Historii państwa i prawa polskiego, zwłaszcza t. II. W dziewiętna-
stowiecznej nauce niemieckiej kwestie terytorium oświęcimskiego poruszyli w swym 
wydawnictwie źródłowym dwaj historycy Śląska: Colmar Grünhagen i Hermann 
Markgraf5. Popularną monografię na temat księstwa oświęcimskiego opublikował 
po drugiej wojnie światowej Jan Stanek6.

1  I. Rychlik, księstwo oświęcimskie i zatorskie. Sprawozdanie dyrekcji c.k. gimnazjum w tarnowie za r. szk. 1889, 
Tarnów 1889.

2  F. Bostel, Sądownictwo ziemskie oświęcimskie i zatorskie od r. 1440-1565, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, 
1888, r. 16, s. 835-843, 929-944, 1017-1033, 1074-1108.

3  S. Kutrzeba, prawa, przywileje, statuty i lauda księstw oświęcimskiego i zatorskiego, w: archiwum komisji 
prawniczej akademii umiejętności, 1913, t. 9, s. 217-334.

4  R. Rauscher, Soudni knihy osvĕtimské a zátorské, Praha 1931; idem, Soudni knihy osvĕtimské, Bratislava 1930.
5  C. Grünhagen, H. Markgraf, Lehens (Lehns) und Besitzurkunden und seiner Fürstenthümer in Mittelalter (Lehns-

und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstentümer in Mittelalter, (dalej: GrünMark.) hrsg. von  
C. Grünhagen, H. Markgraf, t. II, Leipzig 1883, Hrsg. C. Grünhagen, H. Markgraf. Wszystkie dokumenty po-
chodzą z rozdziału Auschwitz-Zator. Dokumenty dotyczące Oświęcimia znajdują się na s. 575-622.

6  J. Stanek, z dziejów ziemi oświęcimskiej. Dzieje polityczne księstwa oświęcimskiego, Kraków 1959.
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W ostatnich dziesięcioleciach kwestię terytorium oświęcimskiego (wraz z za-
torskim), podjęli również: Andrzej Nowakowski7 i Krzysztof Rafał Prokop8. Po-
nadto krakowski historyk, Jerzy Rajman parający się zagadnieniami historii Ma-
łopolski okresu późnego średniowiecza i epoki nowożytnej, przedstawił katalog 
nierozwiązanych, jego zdaniem, problemów dotyczących księstwa oświęcimskiego9.  
W 2014 r. w gminie Brzeźnica, należącej do 1445 r. do księstwa oświęcimskiego, a na-
stępnie do księstwa zatorskiego, położonej niemal u wrót Królestwa Polskiego, odbyła 
się konferencja naukowa, której jednym z tematów była stopniowa integracja ziem 
oświęcimsko-zatorskich z Polską10. W ostatnich kilkunastu latach dostrzegamy rów-
nież rosnące zainteresowanie innych badaczy tematyką oświęcimską, a rezultatem 
tych badań są kolejne publikacje11. W 2018 r. ukazała się obszerna praca zbiorowa, 
poświęcona dziejom miasta Oświęcimia i księstwa oświęcimskiego (tom pierwszy 
dotyczy zagadnień o charakterze ogólnym)12.

W niniejszym opracowaniu przedstawiony zostanie zarys podobnej integracji 
księstwa i starostwa oświęcimskiego z Polską, od aktu lennego stanów oświęcim-
skich względem Korony Polskiej w 1454 r., wykupu księstwa w 1457 r. przez króla 
Polski Kazimierza Jagiellończyka aż po ustawy, czyli „konstytucje” inkorporacyjne 
sejmów walnych koronnych z lat 1563 i 1564. Zostaną również zwięźle omówione 
pewne odrębności statusu prawnego miejscowej szlachty, zachowane w przywilejach 
inkorporacyjnych z lat 1563 i 1564 aż do upadku przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.

W szkicu bardziej szczegółowo omówiono Wadowice, ponieważ miejscowość 
ta, najpierw jako osada, a następnie od 1430 r. miasto, w latach 1327-1445 było czę-
ścią księstwa oświęcimskiego, zanim w 1445 r. weszło w skład księstwa zatorskiego. 

7  Kompleksowo tę kwestię przedstawił A. Nowakowski, Dzieje ustroju i prawa księstw oświęcimskiego i zatorskiego, 
Białystok 1988 (rozprawa habilitacyjna) oraz ostatnio: idem, ogólny zarys historyczny księstw oświęcimskiego 
i zatorskiego oraz etapy ich zbliżania do polski (w aspekcie prawnohistorycznym), w: zarys dziejów gminy Brzeźnica 
i Doliny karpia. w 450. rocznicę inkorporacji księstw oświęcimskiego i zatorskiego do polski (1564-2014), red.  
A. Nowakowski, Brzeźnica-Kraków 2014, s. 9-33.

8  K. R. Prokop, księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec korony polskiej w latach 1438-1513: dzieje polityczne, 
Kraków 2002.

9  J. Rajman, księstwo oświęcimskie. zarys dziejów i postulaty badawcze, w: osviecimensis. kroniki zamkowe, red. 
W. Oleś, D. Mleczko, Oświęcim 2013, s. 4-88. 

10  Pokłosiem tej konferencji jest opracowanie pt. zarys dziejów gminy Brzeźnica i Doliny karpia. w 450. rocznicę 
inkorporacji księstw oświęcimskiego i zatorskiego do polski (1564-2014), op. cit.

11  M. J. Ptak, kilka uwag o ustroju politycznym księstw oświęcimskiego i zatorskiego do 1563 roku, w: Studia z dziejów 
państwa i prawa polskiego, red. J. Matuszewski, W. Uruszczak, Łódź-Kraków 2000; K. Baczkowski, Stosunki księstwa 
oświęcimskiego i zatorskiego z koroną Czeską w późnym średniowieczu, w: osiem wieków historii i kultury miasta 
zatora i regionu, red. T. Gąsowski, współp. P. Stańko, Kraków 2006; E. Skalińska-Dindorf, kronika oświęcimia: 
dzieje oświęcimia na tle dziejów ziemi oświęcimsko-zatorskiej do 1772 roku, Oświęcim 2007; P. Stańko, prawa 
i przywileje szlachty oświęcimskiej i zatorskiej do 1564 roku, w: Historia vero testis temporum. księga jubileuszowa 
poświęcona profesorowi krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. J. Smołucha i in., Kraków 2008.

12  oświęcim miasto pogranicza, t. I, red. B. Czwojdrak, K. Miroszewski, P. Węcowski, Warszawa 2018.



168

S T U D I A

U schyłku średniowiecza i na początku ery nowożytnej miasto miało charakter rze-
mieślniczo-kupiecki, a ponadto było lokalnym węzłem drogowym. Należy przypo-
mnieć, że to książę oświęcimski Kazimierz nadał Wadowicom w 1430 r. prawa miejskie 
wzorowane na prawie chełmińskim, jako jedynemu wówczas miastu w Małopolsce, 
a fakt ten zapoczątkował szybki rozwój gospodarczo-społeczny i kulturalny miasta13.

Rok 1772 nie kończy jednak tych rozważań. Również pod zaborem austriackim 
obszar byłego księstwa oświęcimskiego wraz z Wadowicami był przedmiotem sporów 
politycznych, trwających niemal do końca Wielkiej Wojny w 1918 r. Kontrowersje 
wokół obszaru dawnego księstwa nie wygasły również w Drugiej Rzeczypospolitej, 
trwając niemal do czasów współczesnych.

Należy przypomnieć, że najważniejsze dokumenty dotyczące statusu prawnego 
i własnościowego księstwa oświęcimskiego z epoki staropolskiej zachowały się w Ar-
chiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Narodowym w Krakowie 
(Oddział na Wawelu), a niektóre kopie tych dokumentów w Archiwum Państwowym 
w Katowicach (Oddział w Bielsku-Białej), do którego przeniesiono zbiory b. archi-
wum oświęcimskiego. Archiwalia dotyczące stosunków księstwa oświęcimskiego 
z Królestwem Czech znajdują się w zbiorach Archiwum Państwowego w Pradze.

1. Ziemia oświęcimska od schyłku Xii w. do 1454 r.

1. 1. W okresie rozbicia dzielnicowego
Księstwo oświęcimskie ma wielowiekową i złożoną historię. Początki osady, 

a następnie grodu w Oświęcimiu prawdopodobnie datują się na wiek XI. Gród ów 
w skali ówczesnej Małopolski i ziemi krakowskiej zajmował strategiczne położenie, 
strzegąc ujścia Soły do Wisły i szlaku prowadzącego w głąb Śląska. Z czasem stał się 
on grodem kasztelańskim.  

Historyczna kasztelania oświęcimska, mimo swego peryferyjnego położenia, 
przynajmniej do roku 1177 (1179) stanowiła część dzielnicy senioralnej krakow-
skiej w okresie rozbicia dzielnicowego Polski. Wtedy też po raz pierwszy pojawiła 
się nazwa Oświęcim14. Po tej dacie, wskutek nieformalnego i brzemiennego w skut-
kach rozporządzenia księcia krakowskiego Kazimierza Sprawiedliwego, przeka-

13  Dane o ks. Kazimierzu podaje K. Jasiński, Rodowód piastów śląskich (dalej: Jasiński), t. III: piastowie opolscy, 
cieszyńscy i oświęcimscy, Wrocław 1977, s. 163-164. Zob. ponadto: A. Nowakowski, z dziejów miasta i parafii 
wadowice. Szkic historyczno-prawny, Kraków 1985, s. 24-27.

14  Zob. J. Sperka, ziemia i księstwo oświęcimskie do połowy XV wieku, w: oświęcim miasto pogranicza…, t. I,  
s. 54-55, 99. 
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zującego tę część swej dzielnicy w ręce Mieszka Plątonogiego, władcy w Opolu 
i Raciborzu, Oświęcim aż do połowy XV stulecia utracił łączność ze stołecznym 
Krakowem. Wspomniany akt oznaczał nie tylko przyłączenie posiadłości oświę-
cimskich do Śląska, ale również przesunięcie wpływów śląskich na wschód, aż po 
rzekę Skawę15. 

W drugiej połowie XIII stulecia nastąpiło znaczne przesunięcie na wschód 
ziem będących pod władzą Piastów śląskich (opolskich) aż po rzekę Skawinkę pod 
Skawiną, zwaną w górnym biegu Cedronem, a książę Władysław opolski w 1273 r. 
objął nawet dzielnicę senioralną w Krakowie. Jego władztwo przyczyniło się jed-
nak do wzmożonego osadnictwa na obszarze późniejszego księstwa oświęcimskie-
go i rozwoju sieci administracji kościelnej (parafii i dekanatów)16. W tym czasie  
(w 1278 r.) wschodnia granica posiadłości śląskich została przesunięta jeszcze bar-
dziej na wschód, sięgając niemal pod Tyniec. We władaniu dzielnicy krakowskiej 
pozostał jedynie tzw. korytarz Radwanitów, czyli wsie położone na prawym brzegu 
Wisły, w pobliżu dzisiejszej Skawiny, a także w północno-wschodniej części dzisiej-
szego powiatu wadowickiego (wschodnia część gminy Brzeźnica oraz północno-
-wschodnie skrawki gminy Wadowice)17. 

Około roku 1281 z dzielnicy opolsko-raciborskiej wyłoniło się księstwo cie-
szyńskie, a z niego (prawdopodobnie w latach 1314-1316, a nawet nieco wcześniej) 
powstało, w drodze spadku po zmarłym księciu cieszyńskim, księstwo oświęcimskie. 
Liczyło ono (w przybliżeniu) 2473 km2 powierzchni. Od początku swego istnienia 
obejmowało ono nie tylko tereny wokół Oświęcimia, ale także ziemię zatorską i Ży-
wiecczyznę. Pierwszym historycznym władcą oświęcimskim był książę Władysław, 
zwany również Władkiem albo z czeskiego Wladcem18. Książę Władysław zajmował 
propolską postawę. Był nawet, wspólnie z innymi Piastami śląskimi, sojusznikiem 
Władysława Łokietka przeciwko zakusom Brandenburgii. Jednak teza jakoby księ-
stwo oświęcimskie było samodzielnym podmiotem w polityce, niemal jak udzielne 
państwo, wydaje się być zbyt ryzykowna, choćby ze względu na niewielki obszar 
księstwa i krzyżowanie się wpływów Polski i Czech w okresie późnego średniowie-
cza. Należy pamiętać, że już w 1291 r. król Czech Wacław II przejściowo opanował 
Małopolskę, sięgając po Kraków i Sandomierz. 

15  Kwestię rozgraniczenia posiadłości małopolskich i śląskich, z uwzględnieniem Oświęcimia, podjął J. Rajman, 
pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu, Kraków 1998.

16  A. Nowakowski, z dziejów miasta i parafii wadowice…, op. cit., s. 29-35. 
17  E. Skalińska-Dindorf, kronika oświęcimia. Dzieje oświęcimia na tle dziejów ziemi oświęcimsko-zatorskiej do 

1772 roku, Radom 2002, s. 22 i n.
18  I. Rychlik, op. cit., s. 15.
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Jednak z prawnego punktu widzenia do 1327 r., jak na to ostatnio zwróciła 
uwagę Elżbieta Skalińska-Dindorf, księstwo oświęcimskie było formalnie niezależne 
zarówno od Polski, jak również od Czech19. 

1.2. Akt lenny oświęcimia wobec Czech z 1327 r.  
i jego następstwa
Następca księcia Władysława, książę Jan I, zwany Scholastykiem był najdłużej 

panującym władcą w Oświęcimiu. Władał księstwem przez 48 lat (1324-1372)20. 
W homagium bytomskim z 24 lutego 1327 r. uznał Jana Luksemburskiego (Luk-
semburczyka) za króla Polski i Czech. W dokumencie tym po raz pierwszy pojawiła 
się wzmianka o osadzie Wadowice (wadowicz et Spitkowicz opidis). Wspomniany 
monarcha czeski rościł sobie pretensje do tronu polskiego po przedstawicielach po-
przedniej dynastii Przemyślidów: Wacławie II i Wacławie III. W tym samym 1327 r. 
hołd księcia oświęcimskiego powtórzyli inni książęta górnośląscy21. W ten sposób, 
z prawnego punktu widzenia, ustanowiony został stosunek lenny księstwa oświę-
cimskiego od Czech, trwający 135 lat. 

Można dyskutować, jak silna była w praktyce zależność lenna książąt oświęcim-
skich od Korony Czeskiej. Kolejny książę oświęcimski, będąc wasalem króla Czech, 
miał obowiązek doradzać mu (co kilkakrotnie miało miejsce), a także wspierać go 
pomocą dyplomatyczną i zbrojną (dochodziło do takich sytuacji)22. Król Czech był 
również, przynajmniej teoretycznie, najwyższym sędzią dla mieszkańców księstwa, 
łącznie z samym księciem. W praktyce jednak, ze względu na peryferyjne położenie 
księstwa oświęcimskiego wobec Czech oraz zmienną sytuację polityczną, książę-
ta oświęcimscy zachowali spory margines samodzielności w polityce wewnętrznej 
i zewnętrznej. Był to zatem dość luźny stosunek lenny, określany w nauce mianem 
stosunku lennego ograniczonego. Zdaniem współczesnego historyka, Krzysztofa 
Koźbiała, w okresie wpływów czeskich księstwo oświęcimskie było tzw. księstwem 
udzielnym, a jego władcy bronili swoich osobnych praw i przywilejów23. Być może 

19  E. Skalińska-Dindorf, op. cit., s. 38.
20  Jasiński, s. 125-126.
21  Zob. np. Silesiacarum rerum scriptores, vol. I, hrsg von F.W. Sommersberg (dalej: Sommersberg), Leipzig 1729,  

s. 807. Oryginał homagium bytomskiego znajduje się w archiwum państwowym w Pradze. Kwestię tego doku-
mentu poruszył ostatnio K. Baczkowski, Stosunki księstwa oświęcimskiego i zatorskiego z koroną Czeską w późnym 
średniowieczu, w: osiem wieków historii i kultury miasta zatora i regionu, red. T. Gąsowski, współp. P. Stańko, 
Kraków 2006, s. 29.

22  Jan I Scholastyk dwukrotnie uczestniczył w zjazdach książąt-lenników Czech: 14 II 1337 r. (Wrocław) i 9 X 1355 r.  
(Praga). Natomiast po śmierci Jana I, jego syn Jan II około 1372 r. udał się do Brna, aby objąć, jako lennik 
Wacława IV, księstwo oświęcimskie po swym ojcu. Zob. E. Skalińska-Dindorf, op. cit., s. 42, 45. 

23  K. Koźbiał, Starostwo zatorskie. zarys dziejów do 1772 roku, Kraków 2000, s. 41-42.
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nawet w okresie wpływów czeskich (1327-1437) pozycję ustrojową władców Oświę-
cimia nadal regulowało polskie prawo książęce24.

Czołowi polscy politycy zdawali sobie sprawę z faktu, że wskutek hołdu  
z 1327 r., granica państwowa polsko-czeska przebiegała w odległości zaledwie dwóch 
mil od Krakowa, będącego stolicą Polski. Już w 1327 r. władca Czech podjął próbę 
inwazji na Kraków, powstrzymaną dzięki węgierskiej mediacji. Konflikt polsko-cze-
ski rozgorzał na nowo w 1345 r. W odwecie za wyprawę Kazimierza Wielkiego na 
Śląsk (dotarł pod Racibórz) wojska czeskie dotarły aż do Czyżyn pod Krakowem, ale 
samego grodu krakowskiego nie zdobyły. Stan konfliktu trwał do 1348 r.25 

W latach 1327-1348 miały miejsce ważne wydarzenia, umacniające wpływy 
Czech na południowo-zachodnich granicach Polski. Dnia 24 sierpnia 1335 r. w sło-
wackim Trenczynie nad Wagiem, położonym wówczas na terenie Królestwa Wę-
gier, została zawarta ugoda polsko-czeska. Stwierdzono w niej, że król Czech nie 
będzie popierał Krzyżaków, a król Polski zrzeknie się praw zwierzchnich do księstw 
śląskich, w tym do Oświęcimia. Ugoda ta, z oczywistą szkodą dla Polski, została 
powtórzona przez Kazimierza Wielkiego w Krakowie 9 lutego 1339 r., potwierdzając 
zrzeczenie się praw Korony Polskiej do ziem, które wcześniej uznały władzę Czech. 
Oświadczenie monarchy skutkowało również wobec księstwa oświęcimskiego. Mo-
narcha polski dążył później do naprawienia swego błędu, zwracając się w 1364 r. 
do papieża Urbana V, rezydującego wówczas w Awinionie, w południowej Francji, 
o dyspensowanie go od zawartych wcześniej umów i oświadczeń woli, zawartych 
w przymusowej sytuacji26. 

Cesarz Rzeszy, a zarazem król Czech Karol IV w dniu 7 kwietnia 1348 r., nie 
czekając na układ pokojowy z Polską, proklamował „inkorporację” księstwa oświę-
cimskiego do Korony św. Wacława. Natomiast polsko-czeski konflikt o pograni-
cze śląsko-małopolskie powstrzymał układ pokojowy zawarty w Namysłowie na 
Opolszczyźnie 22 listopada 1348 r. Sprawę przynależności posiadłości oświęcimskich 
odłożono w nim ad acta27. Akt „inkorporacyjny” władcy Czech z 1348 r. został po-
nowiony 9 października 1355 r. Prawdopodobnie czeskiemu monarsze nie chodziło 
o formalne włączenie lenna oświęcimskiego do państwa czeskiego, ale o podkreślenie 
politycznych intencji utrzymania, a nawet poszerzenia strefy wpływów w środkowej 

24  J. Rajman, księstwo oświęcimskie…, op. cit., s. 7. Podobny pogląd wyraził też M. J. Ptak, kilka uwag o ustroju 
politycznym księstw oświęcimskiego i zatorskiego do 1563 roku, w: Studia z dziejów państwa i prawa polskiego,  
t. V, red. J. Matuszewski, W. Uruszczak, Łódź-Kraków 2000, s. 101.

25  J. Wyrozumski, kazimierz wielki, Wrocław 2004, s. 120-123.
26  ibidem, s. 140-141.
27  ibidem, s. 128, 130.
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Europie. Król Ludwik Węgierski, panujący wówczas na tronie polskim, w 1372 r. 
potwierdził ważność układu namysłowskiego. Pośrednio zatem uznał, że księstwo 
oświęcimskie nadal stanowi lenno Czech28. 

1.3. Zbliżenie księstwa oświęcimskiego  
do Polski (1438-1454)
Początki zbliżenia z Polską księstwa oświęcimskiego miały miejsce za panowania 

w Oświęcimiu księcia Jana III w ostatniej dekadzie XIV w.29 Władca ten w obliczu 
konfliktu króla Władysława Jagiełły z księciem Władysławem Opolczykiem stanął 
po stronie Polski. W 1394 r. ożenił się z siostrą Władysława Jagiełły, Jadwigą, co 
wpłynęło również na ożywienie stosunków polsko-oświęcimskich. Władca dopiero 
w 1402 r. złożył homagium wobec Czech, nie przywiązując większej wagi do zobo-
wiązań lennych. Tym niemniej nadal musiał uzyskać potwierdzenie króla Czech na 
ważniejsze czynności prawne dotyczące księstwa oświęcimskiego. Również sytuacja 
w Czechach ułatwiła zbliżenie Oświęcimia do Polski. Na przełomie XIV-XV w. na 
tronie czeskim panował król Wacław IV (Luksemburski). Był on wprawdzie nie-
udolnym władcą, ale w 1404 r. zamierzał nawet przekazać Śląsk Polsce z powodu 
walk o władzę w Czechach. 

Jeszcze 13 maja 1400 r. Wacław IV bezpośrednio ingerował w sprawy swego 
lennika, zatwierdzając dokument, na mocy którego książę oświęcimski Jan III prze-
kazał, jako uposażenie, dla swojej żony Jadwigi, szereg miejscowości w księstwie, 
w tym Wadowice30. 

Ostatni znany dokument świadczący o zależności lennej Oświęcimia od Czech 
pochodzi z 1407 r. Wówczas to Wacław IV przekazał księstwo oświęcimskie księciu 
cieszyńskiemu Przemysławowi I (Przemysłowi) Noszakowi31. Tenże książę był bliskim 
doradcą Wacława IV. Pełnił m.in. funkcję sędziego nadwornego na dworze praskim 
i „wikariusza państwa rzymskiego” na kraje niemieckie. Jednak władca Czech zwol-
nił go od obowiązku osobistego stawienia się w Pradze w celu złożenia homagium. 
Odtąd wystarczyła już tylko formuła korespondencyjna dopełnienia tego aktu32. Po 
śmierci księcia oświęcimskiego Przemysława, w latach 1405-1414 rządy w Oświęci-
miu sprawował książę cieszyński Bolesław, stając po stronie Polski w sporze polsko- 

28  Sommersberg, vol. I, s. 778-779.
29  Jasiński, s. 158-159.
30  GrünMark, t. II, nr 6. O tym dokumencie wspomina I. Panic, książę cieszyński przemysław Noszak (ok. 

1332/1336-1410), Cieszyn 1996, s. 80.
31  Jasiński, s. 149-150.
32  E. Skalińska-Dindorf, op. cit., s. 46, 48.
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-krzyżackim33. Kolejny książę oświęcimski, Kazimierz, zachowywał względną rów-
nowagę w stosunkach między Polską i Czechami. 

Przejściowo, kiedy w 1414 r. książę Kazimierz objął władztwo w Oświęcimiu, 
do posiadłości księstwa oświęcimskiego weszły jeszcze (w drodze dziedziczenia): 
Gliwice, Toszek i Pyskowice. Po śmierci tegoż księcia (1433/1434) do 1445 r. księ-
stwem współrządzili trzej jego synowie: Jan, Przemysław i Wacław, a każdy z nich 
nosił tytuł księcia oświęcimskiego34.

Od wstąpienia na tron oświęcimski księcia Wacława w 1434 r. aż do podziału 
księstwa oświęcimskiego w 1445 r. zauważalne były rosnące z roku na rok wpływy 
Polski, a nawet rosnąca presja państwa polskiego na księstwo oświęcimskie. Zna-
mienny był w tym przypadku 1437 r., kiedy to zakończone zostało panowanie dyna-
stii Luksemburczyków w Czechach. Do 1440 r. tzw. dzierżawą barwałdzką, bezpo-
średnio przed jej przejęciem przez Polskę, obejmującą południowo-wschodnią rubież 
księstwa oświęcimskiego, władał jeszcze Czech z pochodzenia, Jan Čapek. Wskutek 
wyprawy Dzierżysława (Dzierżka) z Rytwian na Oświęcim i Zator w 1438 r. Polska 
w zamian za odparcie ataku i obronę Zatora odkupiła ową enklawę wokół Barwałdu 
oraz dwie wsie: Chocznię i Jaroszowice koło Wadowic35. Porozumienie w tej sprawie 
doszło do skutku 28 grudnia 1440 r. W imieniu monarchy polskiego, Władysława 
Warneńczyka, tą polską enklawą w księstwie oświęcimskim zarządzał Mikołaj Sera-
fin, żupnik krakowski (wielicki) i ruski oraz miecznik krakowski (królewski) herbu 
Nieczuja. Król Władysław III Warneńczyk przekazał Serafinowi dzierżawę (tenutę) 
barwałdzką, przebywając w Budzie (część dzisiejszego Budapesztu) – władca ten 
zasiadał równocześnie na tronie Węgier i Chorwacji36. Już po epizodzie barwałdzkim 
w 1441 r. władca Oświęcimia po raz pierwszy publicznie oświadczył zamiar złożenia 
hołdu lennego Królestwu Polskiemu. Co więcej, w dokumencie datowanym 8 stycz-
nia 1441 r., wystawionym w Zatorze, 34 przedstawicieli ziemian oświęcimskich za-
gwarantowało, iż książę zatorski, w zamian za polską pomoc przy odzyskaniu grodu, 
złoży hołd królowi Polski. Wśród nich byli również przedstawiciele szlachty z okolic 
Wadowic: Jan z Frydrychowic, Mikołaj Słupski z Kleczy, Wawrzyniec z Tomic, Adam 
i Jan Sycz z Radoczy oraz Jan z Barwałdu37. Po 1440 r. w oficjalnych dokumentach 

33  J. Rajman, księstwo oświęcimskie..., op. cit., s. 42-43.
34  Jasiński, s. 176-178; E. Skalińska-Dindorf, op. cit., s. 48, 51.
35  J. Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego królestwa polskiego (dalej: Długosz), red. K. Baczkowski i in.,  

ks. 11: 1431-1444, Warszawa 2004: [- -] zamek Barwałd był [- -] własnością króla (ibidem, s. 201). O przejęciu 
tzw. enklawy barwałdzkiej przez Polskę w 1440 r. pisze również K. R. Prokop, op. cit., s. 65-70. 

36  polski Słownik Biograficzny, red. H. Markiewicz, t. 36, cz. 2, Warszawa-Kraków 1995, s. 285-289. Biogram Mikoła-
ja Serafina autorstwa W. Bukowskiego.

37  J. Sperka, op. cit., s. 87. W przypadku Zatora, już jako odrębnego księstwa zatorskiego, do złożenia Polsce hołdu 
lennego doszło dopiero w 1456 r.
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polsko-oświęcimskich zaczęły pojawiać się pojęcia protekcji i opieki ze strony Polski, 
a następnie elementy właściwe dla prawa lennego38.

Nieco wcześniej, w dniu 27 września 1440 r. możnowładcy czescy, sprawujący 
w Czechach regencję wobec małoletniości króla Władysława V (Pogrobowca), wydali 
dokument pozwalający książętom oświęcimskim na poddanie się Polsce, jeżeli zaist-
nieją odpowiednie okoliczności. Według najnowszych ocen historyków dokument 
ten jest falsyfikatem, który najprawdopodobniej powstał w okresie późniejszym, bez-
pośrednio przed 1462 r., aby uzasadnić zrzeczenie się przez Czechy pretensji do ziem 
południowej Polski39. Prawo określa taką sytuację „stanem wyższej konieczności”.

W obu księstwach ważną rolę, na wzór czeski, pełnili starostowie jako namiest-
nicy księcia. W latach 1440-1441 taką funkcję w Oświęcimiu pełnił niejaki Jan z Fry-
drychowic koło Wadowic40.

Po akcie z dnia 19 stycznia 1445 r., oddzielającym księstwo oświęcimskie od 
nowo powstałego księstwa zatorskiego, terytoria przynależne do władców Oświę-
cimia liczyły około 1800 km2 powierzchni, czyli 4,5 razy więcej niż liczy powiat 
oświęcimski w obecnych granicach. Wówczas panującym w Oświęcimiu został książę 
Jan IV, chociaż w obu księstwach (oświęcimskim i zatorskim) wprowadzono wspólną 
monetę, bitą w Oświęcimiu41. Natomiast Żywiecczyzna, ze względu na swą górską 
specyfikę, stanowiła autonomiczną enklawę na obszarze posiadłości oświęcimskich. 
Wówczas to w 1445 r. z księstwa oświęcimskiego wyodrębniły się następujące jed-
nostki polityczne: księstwo toszeckie i zatorskie, obejmujące wschodnią część posia-
dłości oświęcimskich. Jak zauważył współczesny historyk, zajmujący się kwestiami 
ustrojowymi, Marian J. Ptak, po 1445 r. dzieje Oświęcimia (wraz z Zatorem) i po-
zostałych pogranicznych księstw potoczyły się odmiennymi drogami42. Książętom 
władającym Oświęcimiem i Zatorem przysługiwał tytuł „książę oświęcimski i za-
torski”. Akt podziału księstwa oświęcimskiego z 1445 r. dokonał się bez zgody króla 
Czech. Nie wiadomo, czy monarcha został o tym fakcie powiadomiony. Ta czynność 
prawna przypominała wcześniejszy akt z 1443 r., kiedy to jeden z książąt cieszyń-
skich, Wacław, również będący lennikiem Czech, sprzedał całkowicie samodzielnie 
posiadłości siewierskie na rzecz biskupa i kapituły krakowskiej43.

38  J. Rajman, księstwo oświęcimskie…, op. cit., s. 48-57; M. J. Ptak, op. cit., s. 102.
39  Zob. zbiór dokumentów małopolskich, cz. 8: Dokumenty z lat 1435-1450. uzupełnienie: dokumenty z lat 1286-

1442, wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska-Kuraś, Wrocław 1975, nr 2568. Kwestię braku autentyczności tego doku-
mentu porusza K. Baczkowski, Stosunki księstwa oświęcimskiego i zatorskiego z koroną Czeską…, op. cit., s. 37. 
Kontrowersje związane z dokumentem porusza także K. R. Prokop, op. cit., s. 59-65. 

40  J. Sperka, op. cit., s. 87.
41  J. Rajman, księstwo oświęcimskie…, op. cit., s. 55.
42  M. J. Ptak, op. cit., s. 100.
43  K. R. Prokop, op. cit., s. 72.
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Książę ten, mimo rosnącej potęgi Polski, usiłował jeszcze prowadzić nielojalną 
politykę wobec dworu krakowskiego, zwłaszcza na przełomie lat 1452-1453. Od  
1453 r. polska załoga nieprzerwanie przebywała w zamku oświęcimskim. Ta okolicz-
ność przyspieszyła poddanie się księstwa oświęcimskiego Koronie Polskiej.

2. księstwo oświęcimskie lennem Polski (1454 r.)

Przed 1454 r. żaden stosunek prawny nie łączył księstwa oświęcimskiego z Pol-
ską. W kolejnych dziesięcioleciach XV stulecia można było obserwować narastanie 
więzów dyplomatycznych, gospodarczych i kulturalnych między miejscowymi wład-
cami, ludnością a pobliską Polską. Odległość między Krakowem (stolicą państwa 
Jagiellonów) a Oświęcimiem wynosiła przecież zaledwie 60 km. Natomiast dystans 
z Oświęcimia do Pragi to prawie 500 km. Ponadto przez Oświęcim, począwszy od 
późnego średniowiecza, przechodził ważny trakt handlowy, łączący Czechy i Mora-
wy (przez Bramę Morawską) z pobliskim Zatorem, Skawiną, Krakowem i żupami 
solnymi w Wieliczce. O drożności tego obszaru pisali zarówno Jerzy Rajman, jak 
i Krzysztof Koźbiał44. W najnowszej literaturze przedmiotu temat drożności księstwa 
poruszyli ostatnio Piotr Węcowski i Marek Ferenc, a przede wszystkim Bożena Wy-
rozumska45. W okresie staropolskim, począwszy od późnego średniowiecza, przez 
Wadowice biegły drugorzędne szlaki komunikacyjne: z Żywca przez Andrychów 
w kierunku Myślenic, z Wadowic kotliną Skawy w kierunku Podhala oraz do Za-
tora i Brzeźnicy, łącząc się w tych miejscowościach z główną drogą46. Do podziału 
księstwa oświęcimskiego w 1445 r. za dzisiejszą Brzeźnicą mieściła się komora cel-
na należąca do władców Oświęcimia, w której pobierano cła od kupców. Dalej na 
wschód były już tereny Królestwa Polskiego.

Z roku na rok wymiana handlowa między Oświęcimiem a stołecznym Krako-
wem ulegała intensyfikacji, zwłaszcza w zakresie wywozu oświęcimskich płodów 
rolnych, a także ryb, łącznie z karpiami, hodowanymi w miejscowych stawach, do 

44  J. Rajman, pogranicze śląsko-małopolskie…, op. cit., s. 119; K. Koźbiał, osadnictwo oraz trakty komunikacyjne na 
obszarze księstw oświęcimskiego i zatorskiego, w: zarys dziejów gminy Brzeźnica i Doliny karpia. w 450. rocznicę 
inkorporacji księstw oświęcimskiego i zatorskiego do polski (1564-2014), red. A. Nowakowski, Brzeźnica-Kraków 
2014, s. 35-47. 

45  B. Wyrozumska, Drogi w ziemi krakowskiej do końca XVi wieku, Wrocław 1977, s. 46-47. Przez Oświęcim biegła 
główna droga z Krakowa do Czech i na Morawy według lustracji dróg województwa krakowskiego przeprow-
adzonej w 1570 r.

46  P. Węcowski, Sieć drożna ziemi oświęcimskiej do połowy XVi wieku, w: oświęcim miasto pogranicza, t. I, red. 
B. Czwojdrak, K. Miroszewski, P. Węcowski, Warszawa 2018, s. 31-39 oraz M. Ferenc, Sieć drożna ziemi 
oświęcimskiej w latach 1564-1772, w: oświęcim miasto pogranicza, t. I, op. cit., s. 40-46. 
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Królestwa Polskiego. Z Polski przywożono sól wielicką, mięso, warzywa i skóry, wy-
korzystując również wiślaną drogę wodną. Studenci z księstwa rozpoczynali studia 
w Uniwersytecie Krakowskim. Tak więc ożywiona wymiana gospodarcza i osobowa 
stopniowo torowała drogę „unii” Oświęcimia z Polską47.

Toteż w dniu 19 marca 1454 r. za kwotę 20 tys. szerokich groszy praskich książę 
Jan IV48 zrzekł się zwierzchnictwa nad Oświęcimiem na rzecz króla Polski i zwol-
nił swoich poddanych od obowiązku wierności wobec siebie. Jednak, co ciekawe, 
sam książę oświęcimski hołdu lennego nie złożył. Jak wyjaśnił ostatnio Krzysztof R. 
Prokop, władca Oświęcimia na kilka albo kilkanaście dni przed wymienioną wyżej 
datą zjawił się osobiście w Krakowie, uzgadniając z polskim monarchą szczegóły 
układu lennego. Ten sam autor podkreślił, że Jan IV nie złożył przysięgi hołdowni-
czej, ponieważ nie miał z czego, skoro księstwo oświęcimskie przechodziło wraz ze 
wszystkimi prawami na rzecz króla Polski, a poddani oświęcimscy zwolnieni zostali 
od obowiązku wierności wobec miejscowego władcy49. 

Jednak sprawa wykupu księstwa oświęcimskiego przez Polskę opóźniła się o trzy 
lata. Prawdopodobnie król Kazimierz Jagiellończyk nie wykupił wówczas księstwa 
oświęcimskiego dlatego, że nie miał wystarczających środków pieniężnych, a najważ-
niejszą sprawą dla niego była rozpoczęta wojna z Zakonem Krzyżackim (trzynasto-
letnia) i spłacenie żołdu wojskom zaciężnym. Szlachta w Koronie, zgromadzona m.in. 
na ogólnopolskim zjeździe w Piotrkowie w 1455 r., domagała się od króla wykupu 
ziemi oświęcimskiej50. Tym niemniej księstwo oświęcimskie stało się z prawnego 
punktu widzenia lennem Polski; uzasadnione jest również twierdzenie, że Oświęcim 
był od tego czasu pod polskim „protektoratem”.

W akcie lennym Oświęcimia z 1454 r. król Polski potwierdził stanom oświęcim-
skim ich przywileje i wolności uzyskane od królów czeskich51. Homagium oświę-
cimskie podpisało 34 przedstawicieli miejscowej szlachty oraz dwóch burmistrzów 
(Oświęcimia i Kęt). W akcie tym widnieje formuła, iż został on zawarty pod wiarą 
i honorem. Wśród osób podpisujących akt homagialny księstwa oświęcimskiego 
względem państwa polskiego dostrzegamy nie tylko nazwiska przedstawicieli stanu 
szlacheckiego, ale także mieszczan, nie tylko ze stołecznego Oświęcimia, ale także 
z Kęt, drugiego ośrodka miejskiego w księstwie, po jego podziale i wyodrębnieniu 

47  Zob. np. J. Rajman, pogranicze śląsko-małopolskie…, op. cit., s. 224-258. 
48  Jasiński, s. 179.
49  K. R. Prokop, op. cit., s. 62-63.
50  O tym zjeździe wspomina Długosz, ks. 12: 1445-1461, s. 261-262. Zob. też. K. R. Prokop, op. cit., s. 125-148 

(zwłoka w wykupie księstwa), s. 136 (zjazd piotrkowski).  
51  S. Kutrzeba, prawa, przywileje, statuty i lauda…, op. cit., s. 240-241 (nr 1).



177

S T U D I A

księstwa zatorskiego w 1445 r. Ta propolska postawa mieszczan obu miast wynikała 
zapewne z tego, że teren Królestwa Polskiego był naturalnym obszarem ożywionej 
wymiany handlowej. Należy dodać, że wszystkie najważniejsze czynności prawne 
ze strony książąt oświęcimskich, w tym dotyczące zbliżenia z Polską, podejmowane 
były wspólnie z radą książęcą, grupującą przedstawicieli najważniejszych rodów 
możnowładczych w księstwie, zgodnie z regułami ustroju monarchii stanowej52.

W oparciu o akt lenny z 1454 r. król Polski przekazał starostwo oświęcimskie 
Mikołajowi z Dubovca (Dębowca), dotychczasowemu marszałkowi księstwa cie-
szyńskiego, znającemu miejscowe prawa i zwyczaje. Odtąd na zamku w Oświęci-
miu rezydowali już tylko starostowie z nadania polskich monarchów. Ponadto już 
wówczas monarcha Polski występując w roli seniora, mógł każdą sprawę sądową 
z obszaru księstwa oświęcimskiego wywołać przed swój sąd. Było to tzw. prawo 
ewokacji monarszej. 

Z drugiej strony ówczesne księstwo oświęcimskie pozostawało nadal w prawnej 
zależności lennej od Królestwa Czech, mimo iż z roku na rok zależność ta ulegała roz-
luźnieniu. W księstwie nadal językiem urzędowym był język czeski (jako drugi w ko-
lejności język urzędowy po łacinie), rozpowszechniony zarówno wśród rycerstwa, jak 
również wśród ludu, szczególnie w XV w., i obowiązywały czesko-morawskie, a także 
śląsko-niemieckie urządzenia prawne i ustrojowe53. Od wyroków sądów miejscowego 
starosty i księcia nie można było apelować do sądów polskich, lecz jedynie zdawać się 
na dwory do książąt okolicznych księstw, zależnych od Czech, szczególnie do Opawy, 
położonej stosunkowo blisko od Oświęcimia54. Księstwo oświęcimskie było również 
włączone w czeski system walutowy, a pieniądzem obiegowym były szerokie grosze 
praskie. Również w sferze kulturalnej i ludnościowej widoczna była wówczas „cze-
chizacja” (bohemizacja) księstwa, przejawiająca się w nazewnictwie mieszkańców. 
W księgach metrykalnych, w tym w Wadowicach i w najbliższych okolicach miasta 
(m.in. w Inwałdzie), widoczne była nazwiska: Hrdina, Konecny, Kralka, Navratil, 
Novak, Poslusny, Stuglik, Zahradnik, Zeman, które z czasem, zwłaszcza od drugiej 
połowy XVI w., uległy spolszczeniu. Księgi te były jeszcze dostępne na przełomie 
XIX-XX w. (w wadowickiej parafii przy bazylice zachowały się niektóre dane w tym 
zakresie, pochodzące z XVII w.). Nazwiska wskazujące na czeską proweniencję wy-
stępowały wśród wadowickich mieszczan na przełomie XV i XVI w., co przedstawił 

52  P. Stańko, prawa i przywileje szlachty oświęcimskiej i zatorskiej…, op. cit., s. 511-526.
53  Zob. J. Rajman, pogranicze śląsko-małopolskie…, op. cit., s. 175; K. Baczkowski, Stosunki księstwa oświęcimskiego 

i zatorskiego z koroną Czeską…, op. cit., s. 31.
54  R. Rauscher, Soudni knihy osvĕtimské…, op. cit., s. 5.
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Jerzy Rajman55. Co ciekawe, już po wykupie księstwa oświęcimskiego przez Polskę, 
niemal aż do jego inkorporacji, główne dokumenty sądowe i magistrackie nadal 
sporządzane były w języku czeskim. W Wadowicach taka procedura utrzymywała się 
w okresie od 1463 r. do co najmniej 1550 r.56 Dopiero w 1638 r. sejm walny nakazał 
przetłumaczenie ksiąg sądowych oświęcimskich i zatorskich na język polski57. 

Kiedy został nawiązany stosunek lenny między Królestwem Polskim a księ-
stwem oświęcimskim, z prawnego punktu widzenia księstwo to pozostawało nadal 
w stosunku zależności lennej od Korony Czeskiej św. Wacława. Teoretycznie mogła 
zatem zachodzić kolizja interesów Polski i Czech, ponieważ nadal obowiązywał akt 
lenny z 1327 r. Należy jednak pamiętać o tym, że ówczesne państwo czeskie było 
wewnętrznie rozdarte i podzielone po wojnach husyckich, a także po rywalizacjach 
różnych „partii” o władzę. Ponadto Czechy w tym okresie nie interesowały się zbytnio 
skrawkiem ziemi położonym w pobliżu granic Polski, z dala od centrum państwa 
czeskiego. W doktrynie prawa wysuwa się pogląd, że dana czynność prawna może 
wygasnąć przez długotrwałe jej niestosowanie, z łac. desuetudo, mimo iż oficjalnie nie 
została uchylona58. Do tego poglądu skłaniają dalsze relacje polsko-czeskie w kontek-
ście Oświęcimia, które zostały potwierdzone pięć lat po wykupie księstwa – w 1462 r.

Akt ten, wyprzedzający o dwa lata podobny akt zatorzan (z 1456 r.), był kon-
sekwencją przyjęcia przez władców Polski doktryny polityczno-prawnej, charakte-
rystycznej dla monarchii stanowej, zamykającej się w paremii: Corona Regni polo-
niae. Oznaczała ona, że monarcha Polski, jako najwyższy przedstawiciel państwa 
i wszystkich jego stanów, zobligowany był zarówno pod względem moralnym, jak 
i prawnym, do coraz ściślejszego zjednoczenia pod swym berłem wszystkich ziem 
etnicznie polskich, także tych, które w niekorzystny lub przypadkowy sposób od-
padły niegdyś od Korony. Ta reguła dotyczyła również posiadłości oświęcimskich59. 

Okazało się, że akt lenny Oświęcimia z 1454 r. stanowił wstęp do umocnie-
nia wpływów Polski na południowo-zachodnich rubieżach Małopolski, na granicy 
z Górnym Śląskiem, w obrębie rzek: górnej Wisły, Soły, Białej i Żylicy oraz pasma 

55  J. Rajman, Średniowieczne wadowice na tle osadnictwa nad Skawą i wieprzanką, w: wadowice. Studia z dziejów 
miasta, red. E. Kotowiecki, A. Nowakowski, G. Studnicki, Wadowice 1997, s. 41 (tab. 6).

56  Zob. A. Nowakowski, ustrój wadowic w dawnej polsce, w: królewskie wolne miasto wadowice. Studia z dziejów 
i ustroju miasta, red. A. Nowakowski, Warszawa 1994, s. 22, 25. 

57  M. Ferenc, Dzieje oświęcimia i ziemi oświęcimskiej od 1564 do 1772 roku, w: oświęcim miasto pogranicza, t. I, 
op. cit., s. 135. Zob. także: A. Nowakowski, z dziejów miasta i parafii wadowice…, op. cit., s. 40.

58  Ten pogląd jest przyjmowany zarówno przez historyków ustroju i prawa, jak również przez współczesną teorię 
prawa. Był w praktyce stosowany również w Polsce przedrozbiorowej. Zob. W. Czapliński, z problematyki sejmu 
polskiego w pierwszej połowie XVii wieku, „Kwartalnik Historyczny”, 1970, t. 77, s. 31-45. 

59  Zob. np. J. Dąbrowski, korona królestwa polskiego w XiV wieku. Studium z dziejów rozwoju polskiej monarchii 
stanowej, Kraków 2010, s. 21 i n.
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Beskidów: Małego i Żywieckiego. Akt ten o trzy lata wyprzedził zakup księstwa przez 
króla Polski Kazimierza Jagiellończyka, niewątpliwie go ułatwiając. Można nawet 
postawić twierdzenie, że bez wcześniejszego hołdu lennego stanów oświęcimskich 
wobec polskiego monarchy wykup, o ile doszedłby do skutku, nastąpiłby znacznie 
później i być może z oporami ze strony władców księstwa. 

3. Wykup księstwa oświęcimskiego przez  
polskiego monarchę w 1457 r. 

W 1456 r. szlachta Małopolski zgromadzona na sejmiku w Nowym Korczynie 
wyraziła zgodę, a nawet zobowiązała monarchę do wykupu księstwa oświęcimskiego, 
podkreślając wagę tego zagadnienia i stanowiąc, że księstwo w przyszłości nie może 
być przedmiotem jakichkolwiek transakcji60.

Po licznych wahaniach, niewątpliwie pod wpływem polskiej załogi, strzegącej 
zamku w Oświęcimiu, ostatni książę oświęcimski Jan IV w dniu 21 lutego 1457 r. 
wystawił w Gliwicach dokument, stwierdzający sprzedaż księstwa oświęcimskiego na 
rzecz monarchy polskiego wraz ze wszystkimi prawami do księstwa za kwotę 50 tys. 
grzywien szerokich groszy praskich61. Następnie 3 marca 1457 r. wydał w Krakowie 
kolejny dokument stwierdzający, iż powyższą kwotę otrzymał. W skład zakupionego 
przez Polskę nabytku terytorialnego weszły dwa miasta (Oświęcim i Kęty), a także 
45 wsi (książęcych i prywatnych). Po sprzedaży księstwa Polsce książę Jan IV wła-
dał już tylko w Gliwicach, dożywotnio zachowując tytuł księcia oświęcimskiego62. 
Dokument sprzedaży nie wspominał nic o Żywcu, który około 1445 r. opanowany 
został w niewyjaśnionych okolicznościach przez jednego z władców górnośląskich, 
księcia toszeckiego Przemysła. Według prawa tereny te nie były wówczas własnością 
księcia oświęcimskiego.

Żywiecczyzna została faktycznie opanowana przez Polskę w 1460 r. w drodze 
wyprawy zbrojnej, skierowanej przeciwko warchołowi Bożywojowi Skrzyńskiemu63. 
Po 1460 r. na pograniczu polsko-oświęcimskim trwały utarczki wywoływane przez 

60  Długosz, ks. 12: 1445-1461, s. 298; J. Rajman, pogranicze polsko-śląskie…, op. cit., s. 208.
61  Dokument sprzedaży ks. oświęcimskiego Polsce opublikowany został w Volumina Legum. przedruk zbioru 

praw staraniem XX. pijarów w warszawie od roku 1732 do roku 1782 wydanego, dalej: VL, wyd. J. Ohryzka, t. I,  
S. Petersburg 1859, fascykuły (dalej: f.) 186-191.

62  J. Rajman, księstwo oświęcimskie..., op. cit., s. 64. Zob. także: P. Węcowski, przyłączenie ziemi oświęcimskiej do 
królestwa polskiego, w: oświęcim miasto pogranicza, t. I, op. cit., s. 110-114.

63  Długosz, ks. 12: 1445-1461, s. 383-384.
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niektórych możnowładców, niemogących pogodzić się z utratą prawnej samodziel-
ności księstwa i wpływów w nim. Te działania były wspierane przez część książąt 
górnośląskich. Dopiero rok 1477 oznaczał trwałe i faktyczne opanowanie księstwa 
oświęcimskiego przez Polskę. W tym właśnie roku oddziały polskie zdobyły i zbu-
rzyły zamki w Barwałdzie, Żywcu i prawdopodobnie w tym samym czasie rów-
nież zamek Wołek, ostatnią twierdzę rebeliantów, położoną w pobliżu dzisiejszych 
Kobiernic64. Zakup księstwa oświęcimskiego przez Polskę nie oznaczał jednak jego 
inkorporacji do państwa polskiego, chociaż w dniu sprzedaży księstwa odchodzący 
władca Oświęcimia zwrócił się do króla Czech Władysława Pogrobowca o zwolnienie 
go od wszelkich zależności od państwa czeskiego. Ponadto akt sprzedaży księstwa 
oświęcimskiego miał być przedstawiony monarsze czeskiemu do zatwierdzenia. 
Ponieważ władca Czech wkrótce zmarł (w 1457 r.), można przyjąć, że Czechy dały 
milczące przyzwolenie na tę transakcję65.

Po 1457 r. w Oświęcimiu nadal występowała godność kasztelana, wywodząca się 
jeszcze z okresu piastowskiej monarchii patrymonialnej. Sprawy sądowe rozstrzygał, 
jak dotychczas, sąd ziemski, a funkcja sędziego ziemskiego pełniona była wyłącznie 
przez miejscową szlachtę66. W latach 1457-1564 sąd ten opierał się na miejscowym 
prawie i zwyczajach. Ławnikami w tym sądzie byli ziemianie oświęcimscy, a ferowa-
nie wyroków zależało wyłącznie od nich, a nie od sędziego ziemskiego. Obecność 
szlachcica w sądzie była obowiązkowa. Tzw. słudzy sądowi objeżdżali teren księstwa, 
powiadamiając o terminach posiedzeń, rokach sądowych. Sąd ziemski oświęcim-
ski, podobnie jak sejmik ziemski w Koronie, stanowił lokalne prawo dla księstwa 
oświęcimskiego, a jego uchwały zwano laudami67. Do dziś zachowały się uchwały 
sądu ziemskiego w Oświęcimiu z lat: od 1440 (czyli z czasów sprzed złożenia hołdu 
lennego i wykupu księstwa) do 1551 i jedno rozporządzenie starosty oświęcimskiego 
z roku 1524, mające moc prawną na równi z uchwałami sądowymi68.

Należy podkreślić, że najbardziej wpływowy polski polityk XV w., Zbigniew 
Oleśnicki, w latach 1423-1455 biskup krakowski, a od 1449 r. kardynał, był orędow-
nikiem zaangażowania się Polski na Śląsku i na pograniczu polsko-śląskim (wykupił 
księstwo siewierskie). Według oceny Andrzeja Nowaka zhołdowanie księstwa oświę-

64  Długosz, ks. 12: 1462-1480, s. 413. Niewykluczone, że zamek ten nie został zdobyty i zburzony przez oddziały 
polskie, tylko spłonął wskutek pożaru.

65  E. Skalińska-Dindorf, op. cit., s. 62.
66  O zachowanych urzędach ziemskich w księstwie oświęcimskim między jego wykupem a inkorporacją pisał 

ostatnio P. Węcowski, przyłączenie ziemi oświęcimskiej do królestwa polskiego…, op. cit., s. 117-128.
67  S. Kutrzeba, prawa, przywileje, statuty i lauda…, op. cit., s. 228; J. Rajman, księstwo oświęcimskie..., op. cit., s. 67-69.
68  E. Skalińska-Dindorf, op. cit., s. 161.
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cimskiego, a następnie jego wykup, ustabilizowało południowo-zachodnią granicę 
państwa, poszerzając ją nieco i oddalając od Krakowa69.

Minął ponad wiek od poddania się, a następnie wykupienia księstwa oświęcim-
skiego przez Polskę do jego pełnego zjednoczenia z Koroną. W ówczesnej praktyce 
politycznej i prawnej tak duży odstęp czasu nie był niczym nadzwyczajnym. Pamię-
tamy, że np. Mazowsze będące przejściowo, w latach 1329-1351, również lennem 
czeskim, krok po kroku włączano, wykorzystując instytucje prawa lennego, do Kró-
lestwa Polskiego, począwszy od 1462 r. Stany mazowieckie dopiero w 1526 r. złożyły 
homagium polskiemu monarsze. Ostatecznie prowincja mazowiecka (jako całość) 
została przyłączona do Polski w 1529 r.

4. Status prawny księstwa oświęcimskiego 
po układzie głogowskim z 1462 r.   
    
Król Kazimierz Jagiellończyk zdawał sobie sprawę, że sam wykup księstwa 

oświęcimskiego jest wprawdzie warunkiem koniecznym do umocnienia wpływów 
Polski na tym obszarze, ale zarazem, choćby w świetle prawa narodów, jest to waru-
nek niewystarczający. Mogło się bowiem zdarzyć w przypadku konsolidacji państwa 
czeskiego, że odżyłyby dążenia do bohemizacji ziem, będących niegdyś w bardziej 
ścisłej lub luźnej formie pod wpływami Pragi. Ponieważ sprawa odparcia inwazji tu-
reckiej, choćby po bitwie pod Warną, stawała się czołową kwestią dla państw Europy 
środkowej, wyszła ona na plan pierwszy, spychając na margines inne sporne kwestie, 
również w stosunkach polsko-czeskich.

Toteż obaj monarchowie: król Polski Kazimierz Jagiellończyk oraz władca Czech 
Jerzy z Podiebradów, zwany również Jerzykiem, postanowili spotkać się, aby omówić 
bilateralne stosunki, rozstrzygając również sporne kwestie. Spotkanie to odbyło się 
w dniach 18-29 maja 1462 r. w Głogowie, będącym ważnym ośrodkiem administra-
cyjnym (księstwem) i komunikacyjnym na Dolnym Śląsku. Jak się wydaje, na dworze 
praskim zrozumiano wówczas, że terytorium oświęcimskie, ciążące od dziesięcioleci 
ku Polsce i przez nią wykupione, jest dla Czech stracone. W polsko-czeskim traktacie 
głogowskim była jednak klauzula wskazująca, że zachowuje on ważność jedynie 
za panowania Jerzego z Podiebradów70. Wydaje się jednak, że traktat (podpisany  

69  A. Nowak, Dzieje polski, t. III: 1340-1468. królestwo zwycięskiego orła, Kraków 2017, s. 407. 
70 Codex diplomaticus Regni poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae, vol. I, ed. M. Dogiel, Wilno 1758, nr 15. Zob. 

R. Heck, zjazd głogowski w 1462 r., Głogów 2012, s. 77-86.
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27 maja 1462 r.) nie był kwestionowany. Dotyczył on bezpośrednio wschodniej po-
łaci dzisiejszego powiatu wadowickiego, łącznie z Barwałdem i przynależnościami71. 
W praktyce dwukrotnie potwierdzono ważność uzgodnień z Głogowa. Uczynili to: 
Kazimierz Jagiellończyk i jego syn Władysław (panujący na tronie czeskim) w 1474 r. 
w obozie pod Wrocławiem podczas wyprawy przeciwko królowi Węgier, Maciejowi 
Korwinowi, oraz Zygmunt I Stary i Ferdynand I, będący cesarzem Rzeszy, a zarazem 
królem Czech w Pradze, 27 stycznia 1527 r.72

Wprawdzie na przełomie XV-XVI stulecia w księgach urzędowych (sądowych 
i magistrackich) stosowano nadal język czeski jako urzędowy, to jednak wzorem 
sąsiedniego księstwa cieszyńskiego, mógł być również stosowany inny język (w tym 
polski) zrozumiały dla ogółu interesantów czy stron procesowych73. W dalszym ciągu 
jednak w księstwie oświęcimskim pozostawały w mocy dotychczasowe prawa, wy-
wodzące się m.in. ze Śląska, będącego wówczas pod władzą Czech, oraz z terytoriów 
Korony św. Wacława (Czech i Moraw).

Przez ponad trzy stulecia, aż do przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
XVIII w., temat oświęcimski w dwustronnych relacjach, najpierw polsko-czeskich, 
a następnie polsko-habsburskich, wydawał się być tematem ostatecznie zamkniętym74.

5. Ustrój prawno-polityczny  
księstwa oświęcimskiego w latach 1457-1564 
                 
Uznanie księstwa oświęcimskiego za lenno Polski w 1454 r. oraz jego wykup 

przez Polskę trzy lata później – w 1457 r., nie oznaczały jeszcze inkorporacji ziem 
oświęcimskich do państwa polskiego. Nadal stosunek prawny łączący Oświęcim 
z Krakowem był dość luźny, chociaż władcą i właścicielem księstwa oświęcimskiego 
był odtąd każdy polski monarcha. Nadal tolerowano dotychczasowe, rodem z Czech, 
instytucje sądowe (prawnomaterialne i proceduralne, w tym apelacje od wyroków 
miejscowych sądów do sąsiednich książąt, będących lennikami Czech) zapewne 
dlatego, aby nie zrażać ludności, w tym szlachty, do dotychczasowych praw i zwy-
czajów. Władcom Polski chodziło zapewne o to, aby pełna inkorporacja dojrzała po 
obu stronach: polskiej i oświęcimskiej. 

71  Długosz, ks. 12: 1462-1480, s. 35-36: [- -] król Czech nie będzie napastował króla polski o grody [- -] Barwałd.
72  GrünMark, t. II, nr 17 (regest, czyli krótkie streszczenie dokumentu z 1474 r.); CDRP, vol. I, nr 31 (dokument z 1527 

r.). Pisze o tym A. Nowakowski, Dzieje ustroju i prawa księstw oświęcimskiego i zatorskiego…, op. cit., s. 51.
73  J. Rajman, księstwo oświęcimskie…, op. cit., s. 69.
74  A. Nowakowski, oświęcim i zator lennem czeskim 1327-1462, „Przegląd Historyczny”, 1985, t. 76, z. 3, s. 535-545. 
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Niemniej, począwszy od 1457 r. król Polski, jako właściciel księstwa oświę-
cimskiego, nadawał nowe przywileje i potwierdzał dotychczasowe przywileje dla 
miejscowej szlachty. Za panowania króla Kazimierza Jagiellończyka z lat 1464-1491 
zachowało się co najmniej 10 takich dokumentów. W latach 1494-1499 jego następca, 
król Jan Olbracht wydał następne 4 dokumenty dotyczące przywilejów75. Również 
miejscowi książęta, w porozumieniu z radą książęcą jako reprezentacją miejscowych 
stanów, wydawali dokumenty w zakresie swej jurysdykcji76. Można nawet twierdzić, 
że przynajmniej w pierwszym okresie po wykupie Oświęcim stanowił kondominium 
(współzarząd) Polski i lokalnych władców. Taka sytuacja mogła utrzymywać się do 
1513 r., do przejęcia przez Polskę faktycznej władzy nad Zatorem po śmierci ostat-
niego księcia zatorskiego Janusza77.

Należy również zwrócić uwagę na okoliczność niedocenianą uprzednio, że 
monarchowie polscy, poza konfirmacją dotychczasowych przywilejów, nadanych 
szlachcie przez miejscowych książąt, nadając jej nowe przywileje, szanowali jednak 
pewną autonomię miejscowego stanu szlacheckiego. W szczególności w latach 1457-
1563/64 w zakresie organizacji i jurysdykcji sądownictwa ziemskiego władcy Polski 
zobowiązali się do nieingerencji w tok orzecznictwa, chociaż teoretycznie mieli tzw. 
prawo ewokacji, czyli wywołania każdej sprawy przed sąd koronny. Utrzymali na-
wet starodawne prawo do apelacji na dwory, czyli do okolicznych książąt śląskich 
będących pod wpływami Czech78.

Za panowania dwóch ostatnich Jagiellonów na tronie polskim: Zygmunta I Sta-
rego i Zygmunta II Augusta wystawianie dokumentów dla posiadłości oświęcimskich 
stało się regułą. Pierwszy z tych władców wydał takie przywileje w latach 1532, 1534 
i 1540, natomiast ostatni z Jagiellonów w 1550 r. Takie akty obejmowały również 
poddanych szlacheckich, torując drogę pełnemu zjednoczeniu z Polską79. Ponadto 
ostatni Jagiellonowie, a szczególnie Zygmunt August, na prośbę miejscowej szlachty 
wydawali zgodę na przejście ich posiadłości wraz z poddanymi z dotychczasowe-
go prawa czesko-morawskiego na prawo polskie. Była to tzw. egzempcja (wyjęcie 
spod dawnego prawa). W równoległym księstwie zatorskim te zgody były udziałem 
szlachty zamieszkałej w północnej części dzisiejszego powiatu wadowickiego, w tym 
w Bachowicach i Tomicach80. W 1545 r. król Zygmunt I (Stary) potwierdził dla Jana 

75  P. Stańko, prawa i przywileje szlachty oświęcimsko-zatorskiej do 1564 roku…, op. cit., s. 518 i n.
76  A. Nowakowski, Dzieje ustroju i prawa księstw oświęcimskiego i zatorskiego…, op. cit., s. 144.
77  E. Skalińska-Dindorf, op. cit., s. 65-66, 68-69.
78  P. Stańko, prawa i przywileje szlachty oświęcimskiej i zatorskiej…, op. cit., s. 522.
79  S. Kutrzeba, op. cit., s. 227 i n.
80  A. Nowakowski, Dzieje ustroju i prawa księstw oświęcimskiego i zatorskiego…, op. cit., s. 180-185; idem, ogólny 

zarys historyczny księstw oświęcimskiego i zatorskiego…, op. cit., s. 26-27.
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i Wawrzyńca Komorowskich przyłączenie dóbr żywieckich (i barwałdzkich) do po-
siadłości polskich wraz z objęciem ich prawem polskim81. 

Po raz pierwszy ze strony oświęcimian Jan Jordan z Zakliczyna, starosta oświę-
cimski, wobec króla Polski Aleksandra przebywającego w Wilnie, w dniu 17 maja 
1503 r. upomniał się o pełną „egzekucję praw”, czyli pełne zjednoczenie Oświęci-
mia z Koroną. Ruch na rzecz „unii” był coraz bardziej widoczny pod koniec lat 30.  
XVI w. Sejm walny zwołany do Krakowa w 1540 r. wyraził stanowisko, aby nasze 
księstwa oświęcimskie i zatorskie stanowiły jedną ziemię królestwa82. Kwestie peł-
nej „unii” Oświęcimia z Polską ponawiano na kolejnych sejmach walnych w latach: 
1543, 1548, 1550, 1553, 1557 i 1558-1559, jednak wciąż bez udziału zainteresowanej 
szlachty oświęcimskiej83. Ich przedstawiciele pojawili się dopiero w 1562 r.84 Byli to 
posłowie oświęcimsko-zatorscy: Jan Górski, Zygmunt Myszkowski i Jan Palczowski, 
zgodnie domagający się dopuszczenia do jednolitego prawa koronnego85.

6. inkorporacja księstwa oświęcimskiego 
do Polski na sejmach walnych (1563-1564) 

Na mocy konstytucji sejmowej z 1505 r. Nihil novi, będącej filarem ustroju ów-
czesnego państwa polskiego aż do Konstytucji 3 maja z 1791 r., postanowiono, że 
żadne prawo dotyczące stanu szlacheckiego i w ogóle jakakolwiek ważna regulacja 
prawna nie mogą zapaść bez zgody trzech „stanów sejmujących”: izby poselskiej, 
senatu oraz monarchy. Reguła ta tym bardziej dotyczyła tzw. materiae status, do 
których bez wątpienia zaliczano inkorporacje terytoriów do Polski wraz z nadaniem 
tym terytoriom przywilejów, względnie utrzymanie dotychczasowych przywilejów 
nabytych pod rządami dotychczasowego porządku prawnego.

Przedstawione wyżej zasady dotyczyły także księstwa i ziemi oświęcimskiej. 
Dlaczego upłynął ponad wiek od wykupu do pełnego wcielenia Oświęcimia do ma-

81  Matricularum Regni poloniae summaria excussis codicibus qui in Chartophylaco Maximo Varsoviensi asservantur, p. 4: 
Sigismundi regis tempora complectens (1507-1548), vol. III, ed. T. Wierzbowski, Warszawa 1919, nr 21884. Zob. ponadto: 
S. Szczotka, Stosunki Żywiecczyzny ze Śląskiem od XVi wieku do upadku Rzeczypospolitej, Katowice 1938, s. 151.

82  VL, t. I, f. 548; W. Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493-1793. polska akademia umiejętności – 
komisja Historyczna, seria 2, t. IV (ogólnego zbioru t. XVI), nr 1, Kraków 1948, s. 12 (nr 51).

83  Dyariusze seymów koronnych 1548, 1553, 1570, wyd. J. Szujski. Scriptores Rerum polonicarum, t. I., Kraków 1872, 
s. 168 i n; W. Konopczyński, op. cit., s. 12-13.

84  E. Skalińska-Dindorf, op. cit., s. 83-85.
85  S. Kutrzeba, Historja ustroju polski, t. I: korona, Kraków 1931, s. 108; idem, prawa, przywileje, statuty i lauda…, 

op. cit., s. 221.
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cierzy? W tym czasie Polska musiała uporać się z wieloma poważnymi problemami, 
wśród których szczególne znaczenie miały: pokonanie Zakonu Krzyżackiego i odzy-
skanie dostępu do Bałtyku (1466 r.), walka o utrzymanie wpływów w basenie Morza 
Czarnego, uregulowanie stosunków polsko-habsburskich, co nastąpiło w układzie 
wiedeńskim w 1515 r., a także poddanie się Polsce Prus Książęcych w 1525 r. Jeśli 
chodzi o politykę wewnętrzną, Polska zdążyła wykupić sąsiednie księstwo zatorskie 
w 1494 r., które faktycznie zostało przyłączone do Polski w 1513 r., po nagłej śmierci 
ostatniego księcia zatorskiego Janusza IV. Na przełomie XV i XVI stulecia państwo 
polskie stopniowo umacniało swe wpływy na Mazowszu, uzależniając od siebie ko-
lejnych książąt mazowieckich.

Była to zatem powolna, ale skuteczna i dalekosiężna „polityka małych kroków”. 
Zbyt szybkie przyłączenia księstwa oświęcimskiego do Polski mogłoby spowodować 
obawy przedstawicieli miejscowych stanów, a zwłaszcza szlachty, utraty części przy-
wilejów, nabytych w okresie wpływów na tym terenie systemów prawnych: śląskiego, 
czesko-morawskiego, a nawet niemieckiego. Obaj ostatni Jagiellonowie na tronie pol-
skim: Zygmunt I Stary, a szczególnie Zygmunt II August, stopniowo przenosili dobra 
położone w księstwie oświęcimskim z prawa miejscowego na prawo koronne wraz 
z osiadłą w nim ludnością. Proces ten zwany egzempcją, nasilił się w latach 1545-1563 
wraz z żądaniem szlachty polskiej, a głównie małopolskiej, aby ich „panowie bracia” 
z Oświęcimia byli zjednoczeni i włączeni w obręb Królestwa Polskiego. Również 
szlachcie oświęcimskiej zależało na tym, aby mogła ona nabywać dobra ziemskie oraz 
piastować urzędy i godności w całej Małopolsce oraz w całym państwie86.

Po polskiej stronie dążeniom do pełnego zjednoczenia Oświęcimia z Koroną sprzy-
jał ruch „egzekucji praw”, szczególnie widoczny w połowie XVI stulecia. Jednym z jego 
naczelnych haseł było ostateczne zjednoczenie wszystkich etnicznie polskich ziem, 
a zwłaszcza tych, które miały niepełny status państwowy i nie były jeszcze w pełni 
zjednoczone z państwem polskim, które wówczas zaczęto nazywać Rzecząpospolitą.

6.1. Sejm piotrkowski (1562-1563). 
Pierwszy przywilej inkorporacyjny z 1563 r.
Jak już wspomniano, po 1545 r. obie strony: polska i oświęcimska przyspieszyły 

starania o pełne zjednoczenie z państwem polskim. Wyrazem tych dążeń była pe-
tycja szlachty oświęcimsko-zatorskiej z 10 października 1562 r., w której domagała 
się ona pełnego dopuszczenia do praw i przywilejów gwarantowanych przez pra-
wo polskie. Ta petycja wywołała jednak pewien opór i obawy, również w miejsco-

86  P. Stańko, prawa i przywileje szlachty oświęcimsko-zatorskiej do 1564 roku…, op. cit., s. 518-526. 
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wym środowisku. Chodziło o to, że wówczas na obszarze księstwa oświęcimskiego, 
przede wszystkim wśród szlachty żyło wielu przedstawicieli wyznań reformowanych 
(arian i kalwinów) i to środowisko nie życzyło sobie podlegania sądom kościelnym, 
sprawowanym przez biskupów katolickich. Dla przykładu w 34 parafiach oświę-
cimsko-zatorskich, w tym obejmujących północno-zachodnią część dzisiejszego 
powiatu wadowickiego (od Nidku po Marcyporębę), przebywało wówczas 10-15 
tys. innowierców, zamieszkałych przeważnie w dobrach prywatnych. Związane 
to było z okolicznością, że wobec ludności poddanej obowiązywała zasada: cuius 
regio, eius religio87. Ludność dóbr królewskich (książęcych) pozostała przy religii 
katolickiej88. Jednak wkrótce zaniechano w całej Koronie egzekucji starościńskiej, 
czyli wykonywania przez starostów wyroków sądów kościelnych. Ten krok ułatwił 
dalszą procedurę inkorporacyjną.

Przywódcą ruchu zjednoczeniowego po stronie oświęcimskiej był zatorski sędzia 
ziemski Jan Palczowski. Spowodował on, że na rozpoczynający się wówczas sejm 
w Piotrkowie (obecnie: Piotrkowie Trybunalskim) wybrano na pełnoprawnych po-
słów oświęcimian i zatorzan. Również Kościół katolicki był zainteresowany integracją, 
nie tylko dlatego, aby skutecznie ograniczyć wpływy reformacji, ale także po to, aby 
cała ówczesna diecezja krakowska znalazła się w jednym organizmie państwowym89.

Podczas obrad tego sejmu, po licznych petycjach szlachty oświęcimskiej i ma-
łopolskiej, został wreszcie przedstawiony projekt odpowiedniej ustawy sejmowej, 
zwanej wówczas konstytucją, zawierający przywilej inkorporacyjny dla księstwa 
oświęcimskiego. Monarcha, aby udzielić tego przywileju, musiał najpierw uzyskać 
zgodę sejmu walnego. Przyjmuje się, że w 1563 r. miał miejsce pierwszy przywilej 
inkorporacyjny o charakterze wstępnym, który nie przesądził ostatecznie o pełnym 
zjednoczeniu Oświęcimia z Koroną. Akt ten nastąpił w dniu 26 marca 1563 r. Nosił 
nazwę: przywilej pierwszy wcielenia i zjednoczenia się z koroną. Dotyczył on obu 
księstw: oświęcimskiego i zatorskiego. Na mocy tego przywileju król za zgodą sena-
torów i posłów włączył Oświęcim i Zator wraz z przyległymi ziemiami na wieczne 
czasy do ciała jedności w prawo i tytuł królestwa polskiego90.

Według pierwszego przywileju inkorporacyjnego z 1563 r. miały być nadal za-
chowane dwa odrębne sądy ziemskie: jeden w Oświęcimiu, a drugi w Zatorze. Sąd 
ziemski w Oświęcimiu pod przewodnictwem sędziego i przez niego zwoływany 

87  Zob. W. Urban, Chłopi wobec reformacji w Małopolsce w drugiej połowie XVi w., Kraków 1959, s. 86 i n.
88  K. Koźbiał, op. cit., s. 75-76.
89  E. Skalińska-Dindorf, op. cit., s. 85-87.
90  VL, t. II, f. 653-658; S. Kutrzeba, prawa, przywileje, statuty i lauda…, op. cit., s. 311-323 (nr 42). Zob. ponadto: 

P. Węcowski, przyłączenie ziemi oświęcimskiej do królestwa polskiego…, op. cit., s. 128-132.
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miał obradować dwa razy w roku. Ustalono też, że sędzia ziemski oświęcimski był 
podsędkiem sądu ziemskiego w Zatorze i odwrotnie: sędzia sądu zatorskiego był 
podsędkiem ziemskim oświęcimskim. W tym przypadku chodziło prawdopodobnie 
o znajomość dawnych praw i zwyczajów miejscowego stanu szlacheckiego.

Już z okazji pierwszego przywileju zjednoczenia, w 1563 r., wybito okoliczno-
ściowy medal. Na tym medalu widniał napis: w jedności tej i pomyślności z nią przez 
wieki zachowaj nas panie91. Wśród zebranych na sejmie piotrkowskim dostrzegano 
wagę tego historycznego wydarzenia. 

6.2. Sejm warszawski 1564 r. 
ostateczne złączenie oświęcimia z koroną
Po sejmie piotrkowskim z 1563 r. szlachta rozjechała się do swoich województw 

i ziem, przekazując na sejmikach relacyjnych rozstrzygnięcia, które wówczas zapadły. 
Nie zadowoliły one w pełni miejscowej szlachty oświęcimskiej, a także zatorskiej. Po-
wszechnie w Oświęcimiu domagano się „korekty” przywileju inkorporacyjnego, któ-
rej mógł jedynie dokonać kolejny sejm walny. W szczególności szlachta oświęcimska 
domagała się całkowitego zrównania praw ze szlachtą województwa krakowskiego 
oraz pozostałych części państwa. W tej postawie „panów braci” nie było nic nadzwy-
czajnego. Wiek XVI był przecież apogeum monarchii mieszanej (mixta), określanej 
uprzednio mianem tzw. demokracji szlacheckiej, w którym nadrzędną ideą była idea 
egalitaryzmu całego stanu szlacheckiego. Nie inaczej było wówczas w Oświęcimiu.

Wobec stanowczego stanowiska szlachty oświęcimsko-zatorskiej na sejmie wal-
nym, zwołanym do Warszawy w dniu 25 lutego 1564 r., król Zygmunt II August 
wydał w identycznym trybie, co rok wcześniej, wtóry przywilej poprawy, wcielenia 
i zjednoczenia księstwa oświęcimskiego i zatorskiego92. Odtąd miejscowa szlachta, 
która miała monopol na obsadzanie urzędów i otrzymywanie godności w obu księ-
stwach, uzyskała również to prawo na obszarze całego województwa krakowskiego93. 
W istocie tenże przywilej był wypełnieniem ze strony polskiej wcześniejszych zapo-
wiedzi, sięgających chronologicznie roku 1441 (pierwsza zapowiedź oświęcimian 
poddania się Polsce) oraz 1454 (ustanowienie lenna oświęcimskiego).

Na sejmie walnym w 1564 r. zadecydowano, że z obszaru dotychczasowego księ-
stwa oświęcimskiego (oraz zatorskiego) utworzony zostanie odrębny powiat śląski 

91  E. Skalińska-Dindorf, op. cit., s. 115.
92  VL, t. II, f. 658-661; S. Kutrzeba, prawa, przywileje, statuty i lauda…, op. cit., s. 324-330 (nr 43). Teksty obu 

przywilejów ogłoszono w językach łacińskim i polskim.
93  J. Stanek, op. cit., s. 51-52.
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w ramach województwa krakowskiego. Nazwa „śląski” miała oznaczać, iż jest to 
połać państwa polskiego, granicząca bezpośrednio z Górnym Śląskiem, będącym 
wówczas pod wpływami Habsburgów (a od połowy XVIII w. pod panowaniem 
Prus). 

Ten nowo utworzony powiat śląski obejmował tereny położone na północ od 
Wisły, również takie miejscowości, jak: Bobrowniki, Chełmek, Gorzów i Gromiec 
(będące bliżej dzisiejszego Górnego Śląska), integrując miejscową ludność. Oświę-
cimski starosta grodowy, zarządzający ziemiami księstwa w imieniu monarchy pol-
skiego, miał pełną jurysdykcję administracyjną i sądowniczą, łącznie z tzw. prawem 
miecza. W ówczesnym województwie krakowskim jedynie trzech innych starostów 
miało taką władzę. Byli to starostowie: biecki, krakowski i sądecki94. 

Ostateczna inkorporacja księstwa oświęcimskiego do Rzeczypospolitej weszła 
w życie w dniu 11 kwietnia 1564 r., kiedy to gród oświęcimski rozpoczął czynności 
urzędowe według prawa polskiego. Co więcej, w przeciwieństwie do ziem Korony 
Polskiej w sądownictwie i magistraturze oświęcimskiej już w 1564 r. wprowadzono 
język polski jako urzędowy, wyprzedzając o ponad 200 lat reformy sądowe w Polsce. 
Chodziło nie tylko o to, aby przyspieszyć polonizację ziemi oświęcimskiej. Powód 
był bardzo prozaiczny: nieznajomość wśród oświęcimian łaciny, gdyż przez ponad 
półtora stulecia władali oni językami czeskim oraz częściowo niemieckim95. 

Po 1564 r. nastąpiła szybka i nieodwracalna polonizacja ziemi oświęcimskiej pod 
względem kultury, języka, a także prawa i ustroju sądowego. W urzędach, w staro-
stwie oświęcimskim oraz w sądzie grodzkim w Oświęcimiu, polskim prawem sta-
nowionym przez sejmy walne koronne, zawartym w ustawach sejmowych. Do dziś 
zachowały się niektóre księgi sądowe oświęcimskiego „grodu” przechowywane w wa-
welskim archiwum, będącym odziałem Archiwum Narodowego w Krakowie. Nadal 
jednak, w obiegowym języku, Małopolanie oraz mieszkańcy innych połaci kraju, 
zwali oświęcimian przemiennie „księstwianami” lub/i „karpikami”, ze względu na 
powszechne zajęcie ludności, zwłaszcza wiejskiej, jakim była hodowla popularnego 
gatunku ryby słodkowodnej w licznych stawach na obszarze księstwa, szczególnie 
w dolinach rzek: Wisły, Soły i dopływów do nich96.

Po 1564 r. zrównano w prawach miejscową szlachtę ze szlachtą koronną. Odtąd 
szlachta oświęcimska mogła nabywać i posiadać dobra ziemskie, a także sprawować 

94  ibidem, s. 253.
95  M. Ferenc, Dzieje oświęcimia i ziemi oświęcimskiej od 1564 do 1772 roku…, op. cit., s. 133-134.
96  A. Nowakowski, prawne aspekty inkorporacji księstw oświęcimskiego i zatorskiego do polski 1563/1564, „Czaso-

pismo Prawno-Historyczne”, 1984, t. 36, z. 2, s. 91-116. 
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wszelkie stanowiska w całym województwie krakowskim, do którego włączono ob-
szar księstwa97. Przywileje z lat 1563 i 1564 były korzystne dla szlachty oświęcimskiej, 
ponieważ uwalniały ją od dotkliwych ciężarów publicznych i książęcych, nakłada-
nych w okresie wpływów czeskich. Miejscowa szlachta uzyskała m.in. zwolnienie od 
ceł i myt wodnych, pobieranych uprzednio od spławu na Wiśle i Sole98. Ponadto na 
szlachtę zamieszkałą w obu księstwach rozciągnięto obywatelstwo polskie99.

Zgodnie z przywilejem z 1564 r. obszar księstwa oświęcimskiego objęły swymi 
kompetencjami urzędy krakowskie. Ustanowiono wspólnego wojskiego dla Oświęci-
mia i Zatora100. W razie ogłoszenia przez króla pospolitego ruszenia, czyli powszech-
nej mobilizacji wojska, oświęcimianie mieli występować pod chorągwią krakowską. 
Oświęcim utracił odrębne prawa, z wyjątkiem zastrzeżonych w przywileju inkorpo-
racyjnym101. W miejsce dwóch odrębnych sądów ziemskich utworzono wspólny sąd 
ziemski z siedzibą w Zatorze, właściwy również dla terenu księstwa oświęcimskiego. 
Jednak wszelkie sprawy sądowe wszczęte wedle miejscowego prawa, miały według 
niego zostać zakończone102.

Oba terytoria: oświęcimskie i zatorskie zachowały tytuły księstw, co niewątpliwie 
podnosiło ich wysoką rangę wśród pozostałych ziem polskich. Przy inkorporacji 
uwzględniono również starą zasadę „ciągłości praw nabytych”, wywodzącą się jeszcze 
z klasycznego prawa ziemskiego. W celu pełniejszej integracji Oświęcimia i okolic 
z Polską, a zwłaszcza z województwem krakowskim, ustanowiono dla obu księstw 
(oświęcimskiego i zatorskiego) urząd podwojewodziego krakowskiego, mianowane-
go przez wojewodę. Jego kompetencje polegały m.in. na sprawowaniu sądownictwa 
wobec ludności żydowskiej, a także nadzoru nad przestrzeganiem cenników, miar 
i wag w powiecie śląskim103.

Polska, a szczególnie Rzeczypospolita „obojga narodów” (od 1569 r.) była silna 
różnorodnością, stanowiąc konglomerat wielu kultur. Poza rodzimą, polską były to 
kultury: żydowska, litewska, ruska, ormiańska, a nawet tatarska. To samo dotyczyło 
księstwa oświęcimskiego po ostatecznej inkorporacji do Polski. W stolicy księstwa, 

97  Zob.: Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Historia państwa i prawa polski, t. II: od połowy XV wieku do r. 1795, 
red. J. Bardach, Warszawa 1968, s. 167.

98  E. Skalińska-Dindorf, op. cit., s. 99.
99  S. Grodziski, obywatelstwo w szlacheckiej Rzeczypospolitej, Kraków 1963, s. 72 i n.
100  W dawnej Rzeczypospolitej wojski był urzędnikiem ziemskim, który w razie ogłoszenia pospolitego ruszenia 

chronił rodziny żołnierzy i ich majątek, a jeżeli żołnierz zginął na wojnie, ochraniał wdowy i sieroty po nim.
101  O zachowanych w latach 1564-1772 wspomniał ostatnio M. Ferenc, Dzieje oświęcimia i ziemi oświęcimskiej  

od 1564 do 1772 roku…, op. cit., s. 134 i n. 
102  E. Skalińska-Dindorf, op. cit., s. 87-88, 146.
103  M. Ferenc, Dzieje oświęcimia i ziemi oświęcimskiej od 1564 do 1772 roku…, op. cit., s. 151.
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w Oświęcimiu, była znacząca diaspora żydowska, a miasto zyskało nawet przydomek 
„polskiej Jerozolimy”. Pierwsi osadnicy żydowscy zaczęli osiedlać się w Oświęcimiu 
już od połowy XVI w., a osadnictwo to przybrało większe rozmiary w XVIII stuleciu, 
pod rządami Austrii oraz w okresie międzywojennym104. Południowe połacie ziem 
oświęcimskich, okolice Czańca i Porąbki, a zwłaszcza tereny Żywiecczyzny wokół 
Jeleśni, a także górskie tereny w pobliżu Wadowic zamieszkiwali od przełomu XV-
-XVI stulecia przybysze ze wschodnich Karpat, zwani Wołochami albo Walasami, 
ze swoim językiem, zwyczajami, a nawet samorządem i sądami105. Walasów wśród 
ludności ziem oświęcimskich wymienia np. uniwersał podatkowy z 1577 r.106 O ile 
Żydzi zachowali swoją odrębność etniczną i kulturową, o tyle Wołosi zasymilowali 
się z ludnością Polską do końca okresu Polski przedrozbiorowej.

Warto w tym miejscu wspomnieć o ówczesnej pozycji Wadowic (od 1445 r. już 
w księstwie zatorskim). W połowie XVI stulecia, czyli bezpośrednio przed pełną 
inkorporacją do Polski, miasto liczyło 1642 mieszkańców (dokładnie tyle samo, co 
Kęty). Natomiast po 1655 r. (data „potopu” szwedzkiego) w Wadowicach odnotowa-
no zaledwie 601 mieszkańców. Ponadto w XVI w. w Wadowicach, będących wów-
czas miastem pogranicznym, istniała komora celna. Podlegał jej tzw. przykomorek, 
mieszczący się w Suchej (dzisiejszej Suchej Beskidzkiej)107. Komora odnotowana 
została w lustracji województwa krakowskiego z 1564 r. Ponadto przez Wadowice 
biegła wówczas kotliną Skawy drugorzędna droga handlowa od Zatora po Suchą. 
Początkowo ruch na niej nie był zbyt wielki, ale wzrósł w ciągu XVI stulecia, ponie-
waż liczba jarmarków w Wadowicach wzrosła z dwóch do czterech w ciągu roku108.

Ostateczna inkorporacja księstwa oświęcimskiego, a także zatorskiego do Rze-
czypospolitej w 1564 r. nie była ostatnią w nowożytnych dziejach Polski. Po bez-
potomnej śmierci księcia zachodniopomorskiego Bogusława XIV, Polska, tytułem 
prawa lennego, przejściowo (w latach 1637-1657) uzyskała zwierzchnictwo nad dwo-
ma pomorskimi terytoriami: Bytowem i Lęborkiem, utraconymi w 1657 r. na rzecz 
Brandenburgii, aby pozyskać elektora na rzecz Polski w wojnie ze Szwecją. Ponadto 
w dobie obrad Sejmu Wielkiego, w 1790 r., Polska pozyskała udzielne księstwo sie-

104  J. Putek, o zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie: szkice z dziejów pogranicza 
śląsko-polskiego, Kraków 1938, s. 211 i n.

105  O osadnictwie wołoskim pisze m.in. K. Koźbiał, op. cit., s. 49-54. Zob. także: A. Nowakowski, Rumuńskie ślady 
historii w wadowicach, w: w kręgu relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum. Suczawa 10.12.09.2004, 
oprac. S. Jachimowski, Suczawa 2005, s. 143-147.

106  E. Skalińska-Dindorf, op. cit., s. 197.
107  M. Ferenc, Dzieje oświęcimia i ziemi oświęcimskiej od 1564 do 1772 roku…, op. cit., s. 163. Dane o liczbie ludności 

Wadowic w XVI-XVII w. zawarte są w tym artykule.
108  B. Wyrozumska, op. cit., s. 87.
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wierskie, własność biskupów krakowskich (począwszy od Zbigniewa Oleśnickiego), 
położone na północ od Górnego Śląska109. Można również z prawnego punktu wi-
dzenia mówić o dwóch inkorporacjach z czasów Drugiej Rzeczypospolitej, a miano-
wicie: przyłączeniu tzw. Zaolzia do Polski na mocy ustawy sejmowej z października  
1938 r. (włączono wówczas ten obszar do autonomicznego województwa śląskie-
go) oraz południowo-wschodniego skrawka ówczesnej Polski, Rusi Zakarpackiej, 
na pograniczu polsko-węgierskim, po aneksji Czechosłowacji i powstaniu państwa 
słowackiego, w połowie marca 1939 r. 

7. Status prawnoustrojowy księstwa oświęcimskiego 
w latach 1564-1772

Historycy, a wśród nich historycy ustroju i prawa, powszechnie uważają, że 
im większy był obszar terytorialny przyłączony do państwa polskiego, tym większe 
odrębności ustrojowe zachowywał on po inkorporacji. Podobną tezę głoszą histo-
rycy-geografowie (Jan Natanson-Leski)110. Z pewnością prawidłowość ta wynikała 
stąd, by nie zrażać miejscowych stanów, a szczególnie szlachty do Polski. Jak wia-
domo, zarówno Prusy Królewskie, jak również Mazowsze zachowały daleko idące 
odrębności ustrojowe, zwane ekscepcjami. Im mniejsze było terytorium wcielone do 
Królestwa Polskiego, tym mniejsze (i zarazem mniej trwałe) były jego poprzednie 
odrębności. Tak było również w przypadku księstwa i ziemi oświęcimskiej. W tym 
kontekście utrzymanie pewnych odrębności prawnych Oświęcimia i Zatora aż do 
końca Pierwszej Rzeczypospolitej można tłumaczyć „polskim liberalizmem anty-
centralistycznym”, brakiem w Polsce silnej, scentralizowanej monarchii absolutnej 
w czasach nowożytnych. Owe odrębności mogą być również rozpatrywane poprzez 
pryzmat dawnych partykularyzmów prawnych, kulturowych, a także ożywionej wy-
miany handlowej Oświęcimia z zagranicą. 

Ponieważ przywileje inkorporacyjne z lat 1563 i 1564 miały charakter ogólny, 
zostały one skonkretyzowane w konstytucjach (ustawach) sejmowych, wydanych 
w latach 1578-1736. Wspomniane konstytucje dotyczyły licznych i różnorodnych 
materii111.

109  Zob. A. Nowakowski, Dzieje ustroju i prawa księstwa siewierskiego, Białystok 1993, s. 93-96.
110  J. Natanson-Leski, Rozwój terytorialny polski od czasów najdawniejszych do okresu przebudowy państwa w latach 

1569-1572, Warszawa 1964, s. 115 i n.
111  E. Skalińska-Dindorf, op. cit., s. 122-123.
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Bezpośrednio w akcie inkorporacji ustalono m.in., że odrębny sejmik ziemski 
w Zatorze ma obradować przed sejmikiem województwa krakowskiego w Proszowi-
cach. Sejmik ten przedstawiał monarsze kandydatów na sędziego, podsędka (zastępcę 
sędziego) i pisarza w sądzie ziemskim, a król zatwierdzał wysunięte osoby. Inna 
odrębność polegała na tym, że w sejmiku ziemskim wojewodę krakowskiego mógł 
zastępować tylko kasztelan oświęcimski albo obaj starostwie (grodowy oświęcimski 
i niegrodowy zatorski). Sejmik ziemski zatorski był jednym z 19 sejmików w ów-
czesnej Polsce. Dwukrotnie obradował poza obszarem księstwa oświęcimskiego, na 
Górnym Śląsku, należącym wówczas do Habsburgów. W miejscowości Miedźna pod 
Pszczyną obradował po raz pierwszy w 1652 r., kiedy to nastąpiło pierwsze zerwa-
nie sejmu walnego poprzez liberum veto, a następnie podczas najazdu szwedzkiego 
w 1657 r. Po roku 1674, w atmosferze ogólnego rozprężenia w kraju, odnotowano 
rzadsze zwoływanie tego sejmiku.

Bywały przypadki, że w okresie interregnum w dobie królów elekcyjnych Oświę-
cim i Zator miały odrębne sądy kapturowe, odrębne od sądów kapturowych wo-
jewództwa krakowskiego. Po zgonie ostatniego Jagiellona, Zygmunta II Augusta 
w 1572 r., oraz po ucieczce z kraju Henryka Walezego w 1574 r. oba księstwa miały 
własny „kaptur”. Ale po śmierci Stefana Batorego (1586 r.) sąd ten podlegał sądowi 
krakowskiemu. Osobny sąd kapturowy dla Oświęcimia i Zatora pojawił się w latach 
1632-1633 po śmierci Zygmunta III Wazy oraz w latach 1648-1649 po zgonie Wła-
dysława IV. W późniejszym okresie, podczas bezkrólewia, oświęcimianie podlegali 
wspólnemu sądowi kapturowemu województwa krakowskiego112. 

Przejściowo, w 1658 r. dla Oświęcimia i Zatora utworzono oddzielny sąd skar-
bowy, zniesiony w ramach reformy skarbowości, przeprowadzonej w 1717 r.113

Pomiędzy XVI a XVIII stuleciem na terenie dawnego księstwa oświęcimskiego 
dawały o sobie znać dwie sprzeczne tendencje: integracyjna i odśrodkowa. Trwały 
wpływ na dalszy rozwój terenów oświęcimskich miała jednak tendencja unifikacyjna. 
Można tu wymienić kilka przykładów. W pierwszym okresie po inkorporacji na roki 
sądowe do Zatora przyjeżdżali zarówno kasztelan, jak również starosta (albo podsta-
rości) oświęcimski. Później ten zwyczaj, wywodzący się z Czech, w których starosta 
miał szczególnie silną pozycję w zakresie władzy lokalnej, zaniknął. Jednak z niewia-
domych bliżej przyczyn, prawdopodobnie na skutek ogólnej anarchii i rozprężenia 
w Polsce na przełomie XVII i XVIII w., sąd ziemski zatorski przez kilkadziesiąt lat nie 
był zwoływany. Była to jednak ogólna tendencja, widoczna w całej ówczesnej Rze-

112  J. Stanek, op. cit., s. 52-53; E. Skalińska-Dindorf, op. cit., s. 153.
113  E. Skalińska-Dindorf, op. cit., s. 152-153.
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czypospolitej, spowodowana głównie długimi wakatami stanowisk w tych sądach114. 
Liczne kompetencje sądów ziemskich przejęły wówczas sądy grodzkie. Działalność 
miejscowego sądu ziemskiego wznowiono dopiero w 1765 r. Natomiast sąd grodzki 
w Oświęcimiu obradował regularnie115.

W latach 1564-1736 szlachta oświęcimska wybierała jednego posła na sejm 
walny, a począwszy od 1736 r. – dwóch posłów. Według przepisów konstytucji sej-
mowych z lat 1581 i 1616 sejmik dla oświęcimian miał być zwoływany wspólnie 
z zatorzanami w Zatorze na trzy dni przed sejmikiem województwa krakowskiego 
z siedzibą w Proszowicach. Bywało jednak, że wysłannicy z Oświęcimia, strzegąc 
nadal pewnej odrębności, nie zjawiali się w Proszowicach. Przypomniano im o tym 
obowiązku w 1616 r. i to pod rygorem niedopuszczenia do udziału w obradach sejmu 
walnego116. Przeciwko konstytucji sejmowej z 1616 r., zobowiązującej szlachtę z obu 
księstw do zwoływania sejmików w Zatorze i uczestnictwa w sejmie walnym, zapro-
testował Florian Inwałdzki, dziedzic Inwałdu koło dzisiejszego Andrychowa, który 
uznał, że przepisy tej konstytucji niweczą odrębność księstw. Jego protestację wpisano 
do księgi grodzkiej w Oświęcimiu117. W 1638 r. trzydniowy termin wydłużono do 
dwóch tygodni ze względów natury praktycznej, mając na uwadze wezbranie rzek, 
głównie Wisły, na skutek wiosennych roztopów i wiosennych powodzi (przepraw 
mostowych było wówczas niewiele)118. 

Do tendencji integracyjnych niewątpliwie należy zaliczyć postanowienia kon-
stytucji z lat 1598 i 1616, nakazujących sporządzanie pism procesowych w miejsco-
wych sądach wyłącznie w języku łacińskim. W praktyce jednak jedynie tytuły spraw 
i sentencje wyroków oraz formuły procesowe sporządzano w tym języku, a resztę 
dokumentowano po polsku. Ale już w 1638 r. ta procedura widocznie natrafiła na 
opór miejscowej szlachty i urzędników, skoro na mocy kolejnej ustawy sejmowej po-
lecono, aby wszystkie stare księgi sądowe oświęcimskie, sporządzone w językach cze-
skim i niemieckim, przetłumaczone zostały na język polski119. Konstytucja sejmowa 
z 1638 r., umożliwiająca tę procedurę, wydana została na żądanie miejscowej szlach-
ty120. O ile konstytucja sejmowa z 1616 r. wprowadzająca łacinę jako język urzędowy 

114  Zob. Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, op. cit., t. II, s. 264.
115  E. Skalińska-Dindorf, op. cit., s. 147-148.
116  VL, t. III, f. 288.
117  S. Kutrzeba, akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. I: 1572-1620, Kraków 1932, s. 350-360 (nr 117).
118  E. Skalińska-Dindorf, op. cit., s. 126-128.
119  ibidem, s. 124-125.
120  VL, t. III, f. 954; A. Przyboś, akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. II: 1621-1660, Wrocław 1955, s. 229 

i n (nr 88). 
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w Oświęcimiu i Zatorze nie weszła w pełni w życie, o tyle inna konstytucja z 1616 r. 
o „wieczności”, czyli permanencji działania sądu grodzkiego w Oświęcimiu została 
w pełni wprowadzona. Odtąd codziennie, z wyjątkiem niedziel i świat kościelnych, 
kancelaria sądowa „grodu” oświęcimskiego była dostępna dla stron procesowych. 
Ten przywilej dotyczył jednie najważniejszych starostw grodzkich w Polsce121. 

Nie tylko sejm walny ustanawiał po 1564 r. regulacje prawne dla Oświęcimia. 
Były one również ustanawiane w inny sposób. pacta conventa króla Augusta III Sasa, 
ogłoszone w Warszawie 1 listopada 1733 r., potwierdziły swobody celne dla oświę-
cimian, utrwalając przepisy konstytucji sejmowej z 1581 r.122 Sejm konwokacyjny, 
zwołany w 1764 r. w celu przygotowania elekcji monarchy (został nim Stanisław 
August Poniatowski), dogadzając żądaniom księstw, przesunął termin obrad zator-
skich sejmików dla szlachty obu księstw, zwoływanych przed sejmem koronnym123. 
Bywało, że cały sejm walny popierał żądania oświęcimian, np. w 1635 r., podejmując 
uchwałę w sprawie bardziej stanowczych kroków wobec pospolitej przestępczości, 
głównie rozbójnictwa124.

Pozostały także inne odrębności, zwane wówczas „ekscepcjami”. Kasztelan 
oświęcimski mógł obsadzać lokalne urzędy w zastępstwie wojewody krakowskie-
go. Ranga kasztelana oświęcimskiego jako senatora-wirylisty znacznie wzrosła  
w 1628 r., kiedy został on jednym z senatorów-rezydentów u boku króla Zygmunta 
III Wazy. Oba księstwa: oświęcimskie i zatorskie miały odrębnego wojskiego (był to 
jedyny przypadek w województwie krakowskim), który brał udział w sądach wie-
cowych sprawowanych w Krakowie125. Od 1609 r. Oświęcim wraz z Zatorem miały 
także odrębnego chorążego, rezydującego na zamku w Zatorze. W przypadku waku-
jącego urzędu ziemskiego sejmik elekcyjny dla oświęcimian i zatorzan zwoływany był 
do Zatora nie w sześć, lecz w cztery tygodnie od zwolnienia urzędu, przy czym mógł 
być zwołany przez obu starostów (oświęcimskiego i zatorskiego). Tę okoliczność 
można tłumaczyć małym obszarem księstw126.

Wydaje się, że najwięcej tych odrębności akcentowano w Oświęcimiu w drugiej 
połowie XVII w. oraz w pierwszej połowie XVIII w., co było związane z osłabie-
niem władzy centralnej i pewnym syndromem „Polski sejmikowej”, w której wła-

121  VL, t. III, f. 289.
122  VL, t. VI, f. 629 (1733 r.); ibidem, t. II, f. 1015 (1581 r.).
123  VL, t. VII, f. 70.
124  VL, t. III, f. 883.
125  Sąd wiecowy był sądem wyższej rangi. Rozpoznawał sprawy z udziałem m.in. wojewody, kasztelana i starosty, 

w tym przekazane mu przez sądy grodzkie i ziemskie.
126  E. Skalińska-Dindorf, op. cit., s. 125.
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dza skupiała się na szczeblu lokalnym. Okazuje się, że tytuł „księstwa” dla Oświę-
cimia (nie ziemi czy powiatu) występował jeszcze w dokumentach pochodzących  
z XVIII w. Ponowne tendencje separatystyczne w Oświęcimiu dały znać o sobie 
w okresie panowania Jana III Sobieskiego. W jednym z rękopisów z tego okresu 
nie zaliczono terenów oświęcimskich do województwa krakowskiego, uznając, że 
stanowią one odrębną jednostkę polityczną. W wykazie pochodzącym z 21 marca 
1720 r., dotyczącym świadczeń na rzecz wojska komputowego, utrzymywanego ze 
skarbu Rzeczypospolitej, również uznano Oświęcim za odrębną ziemię. W akcie 
konfederacji szlachty krakowskiej z 23 lutego 1733 r. w obronie praw Stanisława Lesz-
czyńskiego do tronu polskiego uznano wprawdzie, że Oświęcim jest w województwie 
krakowskim, ale jako wydzielony obszar autonomiczny127.

Wspomniane odrębności, akceptowane przez miejscową szlachtę, przetrwały aż 
do wkroczenia wojsk austriackich na obszar księstwa w lipcu 1772 r.128 

Jednak w krytycznych chwilach dla Rzeczypospolitej szlachta oświęcimska potra-
fiła wznieść się ponad lokalne partykularyzmy. W 1637 r. wyraziła ona poparcie dla 
zjednoczenia z Polską pomorskich ziem: bytowskiej i lęborskiej. W 1674 r. oświęci-
mianie, ustami swych przedstawicieli, zażądali zaprzestania korumpowania posłów ze 
strony wpływowej magnaterii, krajowej i obcej, żądając równocześnie ograniczenia, 
a nawet całkowitego zniesienia liberum veto. W latach 1705 i 1733 przedstawiciele 
miejscowej szlachty udzielili swego poparcia Stanisławowi Leszczyńskiemu w sta-
raniach o koronę polską129. Również w schyłkowym okresie szlacheckiej Rzeczypo-
spolitej szlachta i mieszczaństwo oświęcimsko-zatorskie w lipcu 1768 r. przystąpiło 
w Kętach do konfederacji barskiej, ciesząc się znacznym poparciem ludności130.

8. Ziemie księstwa oświęcimskiego pod rządami 
Austrii (1772-1918)                

8.1. księstwo oświęcimskie pretekstem do pierwszego 
rozbioru Polski w 1772 r.
W 1768 r. w Kętach w ramach konfederacji barskiej zawiązała się konfederacja 

księstw oświęcimskiego i zatorskiego. Głównym celem konfederacji była obrona reli-

127  ibidem, s. 122.
128  A. Nowakowski, odrębności prawnoustrojowe księstw oświęcimskiego i zatorskiego w latach 1564-1772, „Studia 

Historyczne”, 1985, t. 28, z. 4, s. 523-537.
129  E. Skalińska-Dindorf, op. cit., s. 142-143.
130  K. Koźbiał, op. cit., s. 47.
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gii katolickiej oraz zagrożonej niepodległości Polski. W dniu 16 lipca 1768 r. pierwszy 
marszałek konfederacji księstw Maciej Bobowski wydał uniwersał w Wadowicach, 
wzywający miejscową ludność do czynnego poparcia konfederatów. Na odzew nie 
trzeba było długo czekać. Wkrótce szeregi konfederacji zasiliło 200 wadowiczan. 
Warto pamiętać o tym epizodzie w 250. rocznicę zawiązania konfederacji barskiej, 
określanej obecnie przez historyków mianem „pierwszego polskiego powstania na-
rodowego”131.

W odpowiedzi na działania konfederatów przyszli zaborcy podjęli konkretne 
działania przeciwko Polsce. Za panowania cesarzowej Marii Teresy odżyły na dworze 
wiedeńskim tendencje do zagarnięcia południowych ziem Polski. Plan ten władczyni 
Austrii realizowała stopniowo, w ciągu pięciu lat (1767-1772), zagarniając ziemie 
spiskie oraz starostwo nowotarskie. Jednak do bardziej śmiałego wkroczenia w głąb 
Małopolski potrzebowała bardziej „wiarygodnego” pretekstu. Tym pretekstem miała 
okazać się rzekomo niewygasła przynależność lenna Oświęcimia, a także Zatora do 
Korony Czeskiej, ponieważ Habsburgowie uważali siebie za sukcesorów praw Korony 
św. Wacława, w konsekwencji bezpotomnej śmierci króla Władysława Jagiellończyka 
w Czechach w 1526 r. To stanowisko okazało się następstwem polsko-habsburskiego 
traktatu, zawartego w Wiedniu w 1515 r., czego, niestety, nie była w stanie przewi-
dzieć ówczesna polska dyplomacja.  

Tym argumentem, mającym przekonać europejską i austriacką opinię publiczną 
o konieczności aneksji ziem południowej Polski, był „traktat” dworzanina i dyploma-
ty Marii Teresy, Tomasza de Trattnera, w którym dowodził on, że dom Habsburgów 
ma rzekomo niewygasłe prawa do księstw oświęcimskiego i zatorskiego132.

Już 12 maja 1772 r. Austriacy posuwając się od Białej, wkroczyli na teren Księ-
stwa Oświęcimskiego. Korpusem ekspedycyjnym dowodzili dwaj generałowie: 
Richard d’Althon i książę Miklòs Jòzsef Esterhazy133. W dniu 11 września 1772 r. 
manifest okupacyjny cesarzowej Marii Teresy wymieniając ziemie położone na pra-
wym brzegu Wisły do ujścia Sanu zaanektowane przez Austrię, wymienił oddzielnie 
księstwo oświęcimskie wraz z zatorskim134.

Austria po zagarnięciu ziem oświęcimskich postępowała ostrożnie, likwidując 
krok po kroku w ciągu 12 lat (1772-1784) polskie instytucje ustrojowe: starostwo, 
sądy prawa polskiego oraz urzędy. Likwidacja dotyczyła zarówno sądów szlacheckich, 

131  M. Ferenc, Dzieje oświęcimia i ziemi oświęcimskiej od 1564 do 1772 roku…, op. cit., s. 175.
132  [T. de Trattner], wywód poprzedzający prawa korony węgierskiej do Rusi Czerwonej i podola, tak, jako korony 

Czeskiej do księstw oświęcimskiego i zatorskiego, Wiedeń 1772.
133  M. Ferenc, Dzieje oświęcimia i ziemi oświęcimskiej od 1564 do 1772 roku…, op. cit., s. 177.
134  E. Skalińska-Dindorf, op. cit., s. 152, 217.
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jak również magistratur i sądów miejskich135. Z pewnością chodziło o to, aby osłabić 
ewentualny opór szlachty i mieszczan. Dawniejszą czechizację księstwa zastąpiła 
jego germanizacja, głównie w zakresie stosowania języka niemieckiego w urzędach, 
sądach i szkolnictwie, trwająca aż do początków epoki konstytucyjnej w monarchii 
habsburskiej i utworzenia spolonizowanego samorządu lokalnego (druga połowa lat 
sześćdziesiątych. XIX stulecia).

Po wkroczeniu Austrii na ziemie księstwa oświęcimskiego siedzibę starostwa 
przeniesiono najpierw do Zatora, a w 1780 r. do Kęt. Po przywróceniu samorzą-
du lokalnego w Galicji w 1867 r. część ziem oświęcimskich należała do staro-
stwa w Białej, a część do Wadowic. Dopiero tuż przed pierwszą wojną światową,  
w 1910 r. przywrócono starostwo oświęcimskie. 

8.2. oświęcim w Związku niemieckim (1820-1850)
Tuż po aneksji Oświęcimia w 1772 r. cesarzowa Maria Teresa wybiła monety 

z wizerunkami herbów oświęcimskich, tytułując siebie: księżna Oświęcimia i Zatora. 
Natomiast jej syn, cesarz Józef II, wydał w 1782 r. patent, zmieniając herb Oświęci-
mia, usuwając z niego elementy staropolskie, co miało podkreślić podtrzymywanie 
przez Austrię pretensji do tych ziem. Jak się okazało, za tymi symbolami kryły się 
dalekosiężne plany władców Austrii136.

Wprawdzie w obliczu szybkiego postępu wojsk napoleońskich cesarz Franciszek 
I uznał w 1806 r. godność cesarza Rzeszy za nieistniejącą, to jednak Austria i jej wład-
cy podtrzymywali tendencje do utrzymania hegemonii w Europie środkowej, przy-
najmniej na obszarze państw niemieckojęzycznych. Po pokonaniu Napoleona Bona-
partego, w końcowej fazie kongresu wiedeńskiego w 1815 r. podpisano akt, kreujący 
Związek Niemiecki jako twór zrzeszający kraje dawnej Rzeszy pod przywództwem 
Austrii. Była to konfederacja w rozumieniu prawa narodów. W pierwotnej wersji 
dokument związkowy wymieniał Austrię, jednak bez księstw oświęcimskiego i zator-
skiego. Jednak już w 1818 r. podczas obrad sejmu związkowego we Frankfurcie nad 
Menem zaliczono Oświęcim i Zator do Związku Niemieckiego, co potwierdził w pa-
tencie datowanym 2 marca 1820 r. cesarz Franciszek I jako przywódca Związku Nie-
mieckiego, zaliczając oba księstwa do obszarów niemiecko-związkowych. Wyłączono 
je z kraju koronnego, Królestwa Galicji i Lodomerii, zaliczając, jak w XIV-XV w., 
do posiadłości czesko-morawskich, gdyż Czechy, jako jedna z prowincji monarchii 

135  A. Nowakowski, Sądownictwo szlacheckie w oświęcimiu i zatorze pod panowaniem austriackim 1772-1784, 
„Czasopismo Prawno-Historyczne”, 1986, t. 36, z. 2, s. 127-138.

136  J. Gątkowski, Rys dziejów księstwa oświęcimskiego i zatorskiego, Lwów 1867, s. V.
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habsburskiej, należały do Związku Niemieckiego. Akt inkorporacyjny z 1820 r. sta-
nowił kontynuację stosunku lennego Oświęcimia wobec Czech, zapoczątkowanego 
w 1327 r. Była to kolejna próba oderwania Oświęcimia od małopolskiej macierzy137.

Po zaliczeniu Oświęcimia do Związku Niemieckiego na obszarze księstw dały 
o sobie znać tendencje skrajnie centralistyczne i germanistyczne. Przedstawiciele obu 
księstw zasiadali w parlamencie (Zgromadzeniu Związkowym) z siedzibą we Frank-
furcie nad Menem. Podczas ożywienia narodowego spowodowanego wydarzeniami 
określanymi mianem Wiosny Ludów, latem 1848 r. Tymczasowa Rada Obwodowa 
w Wadowicach wraz z ludnością miasta poparły żądania innych sąsiednich społecz-
ności, aby terytoria oświęcimsko-zatorskie ponownie wróciły do Galicji138.

Kryzys Austrii, spowodowany Wiosną Ludów w latach 1848-1849, doprowadził 
do sytuacji, w której cesarz Franciszek Józef I wydał patent 29 października 1850 r., 
wyłączający księstwa oświęcimskie i zatorskie ze Związku Niemieckiego, włącza-
jący je ponownie do Królestwa Galicji i Lodomerii139. Zresztą sami oświęcimianie 
i zatorzanie, zasiadający w parlamencie frankfurckim wraz ze szlachtą galicyjską, 
przekonali cesarza do ponownego włączenia terytoriów oświęcimsko-zatorskich 
w obręb Galicji. Ten stan przetrwał do końca Wielkiej Wojny w 1918 r. i załamania 
się imperium Habsburgów140. 

Najnowsze ustalenia historyków akcentują, iż w 1849 r. po utworzeniu tzw. Ślą-
ska Austriackiego Oświęcim i Zator stały się jego częściami. Kiedy na mocy wspo-
mnianego wyżej patentu z 1850 r. władca Austrii określił okręgi wyborcze do sejmu 
krajowego w Galicji, włączył do jednego z nich oba księstwa wraz z Wadowicami 
i Myślenicami. Wprawdzie pod koniec 1851 r. poprzedni patent został uchylony, to 
jednak terytoria oświęcimskie (i zatorskie) pozostały w zależności administracyjnej 
od władz Galicji. Z formalnoprawnego punktu widzenia nadal jednak wchodziły 
w skład Związku Niemieckiego aż do 1866 r.141

Po klęsce Austrii w wojnie z Prusami, którą przypieczętowała przegrana bitwa 
pod Sadową w 1866 r., Austria uznała rozwiązanie Związku Niemieckiego, godząc się 

137  Zob. D. Nawrot, Czasy austriackie do 1918 roku, w: oświęcim miasto pogranicza, t. I, op. cit., s. 178, 183-184.
138  M. Stolarczyk, Życie społeczno-polityczne wadowic i okolicy w latach 1846-1848, w: wadowice. Studia z dziejów 

miasta, red. E. Kotowiecki, A. Nowakowski, G. Studnicki, Wadowice 1997, s. 132-133. Zob. ponadto: D. Nawrot, 
op. cit., s. 187-189.

139  Zob. K. Grzybowski, Galicja 1848-1914. Historia ustroju politycznego na tle historii ustroju austrii, Kraków 1959, 
s. 16-17.

140  A. Nowakowski, terytoria oświęcimsko-zatorskie w związku Niemieckim. Szkic prawnohistoryczny, „Przegląd His-
toryczny”, 1985, t. 76, z. 4, s. 783-793. Zob. ponadto: idem, Spór między polską, Czechami i austrią o przynależność 
państwową oświęcimia i zatora. Szkic prawnohistoryczny, „Kościół i Prawo” (KUL), 1989, t. 6, s. 288-324.

141  D. Nawrot, op. cit., s. 191-192.
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na utworzenie „nowych” Niemiec bez udziału Wiednia. Nadal panujący w Wiedniu 
tytułował się: król Galicji i Lodomerii wraz z księstwem oświęcimskim i zatorskim, 
tudzież wielkim księstwem krakowskim142. Ten wielki tytuł majestatyczny kolejnych 
cesarzy Austrii, a od 1867 r. Austro-Węgier, pozostał aż do upadku monarchii habs-
burskiej pod koniec 1918 r.

U progu autonomii galicyjskiej w 1867 r. przeprowadzono w Galicji podział na 
„powiaty polityczne”, czyli administracyjne, w dzisiejszym rozumieniu. Jak zauważył 
Józef Putek, w wyniku tej reformy jedynie powiaty: bialski (z siedzibą w Białej) oraz 
żywiecki były powiatami czysto „oświęcimsko-księskimi”. Pozostałe powiaty, w tym 
wadowicki, obejmowały obszary wykraczające poza ziemie, należące niegdyś do 
obu księstw143. 

Bezpośrednio przed 1914 r. oraz w okresie Wielkiej Wojny odżyły ponownie 
tendencje, aby Oświęcim i Zator ponownie włączyć do Śląska austriackiego, z powo-
łaniem się na rzekomo nieprzedawnione roszczenia dawnych królów czeskich. Tej 
opcji sprzyjali historycy o prohabsburskiej proweniencji. W dniu 2 kwietnia 1917 r. 
w obronie polskich praw do Oświęcimia i Zatora zawiązał się w Białej tzw. komitet 
pięciu miast (Andrychowa, Kęt, Wadowic, Zatora i Żywca), optujący jednoznacznie 
za utrzymaniem obu księstw w Galicji i Małopolsce, a także za przyłączeniem tere-
nów b. Księstwa Cieszyńskiego do Galicji144. 

Na przeszkodzie w urzeczywistnieniu aneksjonistycznych planów Habsburgów 
stanęła klęska wojenna Austro-Węgier i rozpad wielonarodowego imperium nale-
żącego do tej monarchii.

9. Ziemia oświęcimska w Polsce po 1918 r.

Na przełomie października i listopada 1918 r. wolność, po 146 latach, zawitała do 
zachodniej Galicji wraz z Oświęcimiem i przyległymi obszarami. W tym samym cza-
sie wolność dotarła na ziemię wadowicką. Kiedy została utrwalona polska administra-
cja na tych ziemiach, pod koniec 1920 r. Oświęcim wraz z powiatem oświęcimskim 
wszedł w skład województwa krakowskiego. Można powiedzieć, że sprawiedliwości 
dziejowej stało się zadość i przywrócona została formuła drugiego i ostatecznego 

142  A. Nowakowski, terytoria oświęcimsko-zatorskie w związku Niemieckim…, op. cit., s. 792.
143  J. Putek, op. cit., s. 21.
144  F. Koneczny, oświęcimskie niemieckie czy też cieszyńskie polskie?, Kraków 1917, s. 26. Zob. też: D. Nawrot, op. 

cit., s. 215.
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przywileju inkorporacyjnego z 1564 r., proklamująca, iż księstwo i powiat oświęcim-
ski zostają zjednoczone z województwem krakowskim „po wszystkie czasy”. 

Jednak w Drugiej Rzeczypospolitej integralność terytorialna i historyczne dzie-
dzictwo ziemi oświęcimskiej zostało zagrożone. W latach 1924-1926 miały miej-
sce protesty społeczne przeciwko próbom likwidacji powiatu oświęcimskiego. Już  
w 1927 r. trzy gminy z południowo-wschodniej części powiatu oświęcimskiego zo-
stały przeniesione do powiatu wadowickiego. W 1929 r. wydawało się, że powiat 
oświęcimski na skutek stanowiska Rady Ministrów ma szanse na dalszą egzystencję. 
Jednak w 1931 r., z mocą od 1 kwietnia 1932 r., w ramach proklamowanej przez 
ówczesne władze polityki oszczędności w aparacie administracji rządowej, powiat 
oświęcimski został zlikwidowany, a jego większa część (centralna i zachodnia) została 
przeniesiona do powiatu z siedzibą w Białej (Krakowskiej), położonego na skraju wo-
jewództwa krakowskiego przy granicy z autonomicznym województwem śląskim145. 
Obszary położone wokół Zatora przeszły wówczas do powiatu wadowickiego. Po-
lityka rządzącej sanacji wobec Oświęcimia i powiatu oświęcimskiego wpisywała się 
w tworzenie większych jednostek administracyjnych, a znalazło to wyraz w tzw. 
ustawie scaleniowej, uchwalonej w 1933 r.

Likwidacja, a raczej parcelacja powiatu oświęcimskiego w Polsce międzywojen-
nej była niemal identyczna z austriackim podziałem powiatowym z 1867 r. (z drob-
nymi korektami). Należy podkreślić, że akty prawa (akty normatywne) dotyczące 
terytoriów oświęcimskich przed 1939 r. nie były ustawami, lecz miały charakter 
aktów niższego rządu (rozporządzeń ministerialnych).

Przedwojenne status quo względem Oświęcimia po zakończeniu drugiej woj-
ny światowej utrzymane zostało do końca 1950 r., chociaż począwszy od 1945 r., 
podejmowano starania o odzyskanie własnego powiatu. Władze komunistyczne 
instalując się w Polsce, przejściowo, ze względów taktyki politycznej, tolerowały 
dualizm władzy terytorialnej (rządowej i samorządowej) oraz dotychczasowy po-
dział administracyjny kraju. Z dniem 1 stycznia 1951 r. wprowadzono nowy po-
dział administracyjny, który przetrwał blisko ćwierć wieku (do 1975 r.)146. Granice 
nowego województwa katowickiego na obszarze dawnego księstwa oświęcimskiego 
zostały przesunięte ponad 10 kilometrów na wschód, poza historyczną granicę na 
rzece Białej, oddzielającą niegdyś posiadłości oświęcimsko-polskie od posiadłości 
czesko-habsburskich. Miasto Biała, należące przez kilka wieków do Małopolski, zo-

145  J. Januszewska-Jurkiewicz, oświęcim i ziemia oświęcimska w niepodległej polsce 1918-1939, w: oświęcim miasto 
pogranicza, t. I, op. cit., s. 242. 

146  K. Miroszewski, w polsce Ludowej do 1956 roku, w: oświęcim miasto pogranicza, t. I, op. cit., s. 287.
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stało oderwane od swego korzenia, zlikwidowane (jako miasto i siedziba powiatu) 
i przyłączone do Górnego Śląska. Utworzono jeden organizm miejski pod nazwą 
Bielsko-Biała jako powiat (grodzki i ziemski), funkcjonujący do dziś, dezintegrując 
w ten sposób obszar dawnego księstwa.

Równocześnie reaktywowano powiat oświęcimski, jednak bez zachodnich ob-
szarów, przyłączonych do powiatu ziemskiego bielskiego. W ramach pewnej rekom-
pensaty terytorialnej włączono do niego Zator i wsie położone wokół tego miasta. 
W 1951 r. pozostawiono Oświęcim nadal w obrębie województwa krakowskiego, 
reasumując niejako postanowienia sięgające 1564 r.147

Kiedy pod koniec 1970 r. najwyższe stanowiska w Polsce objęła ekipa wywodząca 
się z Górnego Śląska, dążyła ona do uzyskania jak największych korzyści dla tego 
regionu. W głębokiej tajemnicy przed opinią publiczną, przez zaskoczenie, zaledwie 
w przeciągu tygodnia, pod koniec maja 1975 r. uchwalono przejście w Polsce na 
dwustopniowy podział administracyjny kraju, połączony z likwidacją powiatów, 
mających w Polsce tradycje sięgające czasów Kazimierza Wielkiego. Równocześnie 
postanowiono „rozparcelować” Polskę na 49 małych województw (zamiast dotych-
czasowych 17), nie licząc się zupełnie z naturalnymi więzami społecznymi, kulturą, 
obyczajami, układami komunikacyjnymi itp.

Podobnie postąpiono ponownie z Oświęcimiem i ziemią oświęcimską, anu-
lując niejako treść „feudalnego” przywileju inkorporacyjnego z 1564 r. Z dniem  
1 czerwca 1975 r. nie pytając o zgodę ani o zdanie mieszkańców, po likwidacji po-
wiatu zarówno samo miasto Oświęcim, jak również tzw. rejon oświęcimski wcielono 
do nowo utworzonego województwa bielskiego z siedzibą w Bielsku-Białej. Taki sam 
los spotkał Wadowice wraz z powiatem wadowickim. Decydenci uważali wówczas, 
że skoro ziemia oświęcimska tworzyła kiedyś powiat o nazwie „śląski”, to należy tę 
konotację na nowo wykorzystać, zaliczając ją nawet do tworu o nazwie makroregion 
górnośląski, obejmujący województwa: bielskie, częstochowskie i katowickie. Po-
nownie zdezintegrowano historyczną ziemię oświęcimską, przyłączając sąsiadujące 
z Oświęcimiem miasto Brzeszcze do województwo katowickiego tylko dlatego, że 
znajduje się w nim kopalnia148. 

Podczas 16 miesięcy legalnego działania pierwszej „Solidarności”, na przełomie 
lat 1980/81 odezwały się głosy miejscowej społeczności, optującej za powrotem ziemi 

147  J. Stanek, op. cit., s. 254-255.
148  O podziałach terytorialnych ziem dawnego księstwa oświęcimskiego w kontekście utworzenia województwa 

bielskiego pisze J. Kulpiński, kultura fizyczna w województwie bielskim w latach 1975-1998 – rozprawa doktorska, 
obroniona w 2014 r. w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wielkopolskim 
(promotor: dr hab. Andrzej Nowakowski, prof. UR).
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oświęcimskiej do krakowskiej macierzy. W tym miejscu należy dodać, że w dniu  
2 czerwca 1981 r. również radni wadowiccy zdecydowali się poprzeć starania NSZZ 
„Solidarność” o powrót Wadowic i najbliższych okolic do województwa krakowskie-
go. Ten postulat został następnie przekazany do wiadomości władzom w Krakowie149. 
Niestety, późniejszy stan wojenny oraz wprowadzona po nim „normalizacja” nie 
sprzyjały tej opcji. Reforma samorządowa z 1990 r. ograniczyła się jedynie do wpro-
wadzenia samorządu terytorialnego na szczeblu miast i gmin.

Dopiero jedna z czterech wielkich reform ustrojowych zainicjowanych przez 
gabinet premiera prof. Jerzego Buzka doprowadziła do powrotu ziemi oświęcim-
skiej pod względem prawno-administracyjnym do Małopolski. Od 1 stycznia  
1999 r. działa przywrócony powiat oświęcimski w ramach województwa małopol-
skiego z siedzibą w Krakowie. Ponownie znajduje się w nim miasto Brzeszcze oraz 
miasto Chełmek, które przed 1975 r. należało do powiatu chrzanowskiego. Powiat ów 
liczy obecnie 406 km2 powierzchni, a od 2002 r. przyłączono do niego wieś Głębowice 
(gmina Osiek) z powiatu wadowickiego150.

Jednak nie całe historyczne księstwo oświęcimskie znalazło się w 1999 r. w gra-
nicach Małopolski. Poza tym regionem pozostała Żywiecczyzna, wschodnia część 
byłego powiatu bialskiego oraz gmina i miejscowość Wilamowice.

Można wyrazić pogląd, że dopiero w 1999 r. w stosunku do Oświęcimia i ziemi 
oświęcimskiej, w znacznej części, choć ze znamiennymi wyjątkami, urzeczywist-
niono wolę naszych przodków, wyrażoną na sali sejmowej ponad cztery i pół wieku 
temu. Wówczas również cały powiat wadowicki w granicach sprzed 31 maja 1975 r. 
wraz z Wadowicami powrócił do prastarej dzielnicy krakowskiej.

Wnioski końcowe

Zhołdowanie księstwa oświęcimskiego Koronie Polskiej w 1454 r., a następnie 
jego wykup przez Polskę w 1457 r., stanowiły konsekwencje polityki dynastii Jagiello-
nów, a w szczególności króla Kazimierza Jagiellończyka, do stopniowego pozyskania 
na rzecz Polski terytoriów, które niegdyś należały do państwa polskiego, a następnie 
odpadły od niego w różnych okolicznościach, zwłaszcza związanych z podziałem 
dzielnicowym, a także wskutek niekorzystnych cesji terytorialnych. Zbliżenie Oświę-
cimia do Polski zostało następnie potwierdzone w świetle ówczesnego prawa naro-

149  A. Nowakowski, wadowice w latach 1945-1990. przyczynek do najnowszej historii miasta, Rzeszów 2018, s. 190-191.
150  www.pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_oświęcimski [wgląd z 25 III 2017 r.].
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dów polsko-czeskim traktatem, zawartym w Głogowie w 1462 r. 
Od wykupu księstwa oświęcimskiego przez króla Polski do ostatecznej inkorpo-

racji ziemi oświęcimskiej do Polski w sensie formalnoprawnym minęło 107 lat, gdyż 
akt wcielenia został przypieczętowany dopiero w 1564 r. za życia ostatniego z Jagiello-
nów, króla Zygmunta II Augusta, w dobie tzw. egzekucji praw, oznaczającej również 
pełne zjednoczenie z Polską innych terytoriów, w tym Mazowsza i Prus Królewskich.

Przez cały okres względnej niezależności Oświęcimia od Korony Polskiej prze-
trwała jednak więź kościelna ziemi oświęcimskiej z biskupstwem krakowskim, co 
niewątpliwie ułatwiło procesy integracyjne w XV i XVI stuleciu. Prawdopodobnie 
nawet w „czeskim” okresie księstwa kazania głoszono nie tylko w języku czeskim 
i niemieckim, ale także w języku polskim.

W latach 1564-1772, a więc przez ponad dwa stulecia, Oświęcim był zjedno-
czony z Rzecząpospolitą jako udzielny powiat śląski w województwie krakowskim, 
zachowując jednak pewne odrębności prawnoustrojowe. Wprawdzie na przełomie 
XVII-XVIII dały znać o sobie tendencje separatystyczne, to jednak w procesie histo-
rycznym przeważały dążenia do utożsamiania się oświęcimian z państwem polskim. 
Tereny oświęcimskie będące niegdyś, w latach 1327-1462, lennem Czech, posłużyły 
Marii Teresie jako jeden z pretekstów do pierwszego rozbioru południowej Polski 
w 1772 r. W latach 1820-1850 Oświęcim jako dawne księstwo zaliczono do posia-
dłości tworu o nazwie Związek Niemiecki, a do 1918 r. monarchowie z domu Habs-
burgów tytułowali siebie władcami Oświęcimia. Podczas ożywienia narodowego  
w 1848 r. oraz w 1917 r. mieszkańcy Wadowic zabiegali o to, aby całe historyczne 
terytorium księstwa oświęcimskiego wraz z ich miastem znalazły się w macierzy.

Nawet po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. losy posiadłości 
oświęcimskich układały się w różny sposób. Oświęcim raz tracił status miasta powia-
towego, to znowu go zyskał. Ziemia oświęcimska, podobnie jak ziemia wadowicka 
w okresie PRL na okres blisko 25 lat zostały arbitralnie odłączone od Małopolski, 
chociaż etnicznie i kulturowo, a także emocjonalnie zawsze należały do tej prowincji.

Tak więc księstwo oświęcimskie, położone na południowo-zachodnich krańcach 
dawnej Rzeczypospolitej, mimo niewielkiego obszaru, miało złożoną i bardzo uroz-
maiconą historię, wzbogacającą swymi odrębnościami i położeniem dzieje dawnej 
Polski.
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Summary

integration of oświęcim (Auschwitz) principality with Polish kingdom 
(1454-1564) and its later fates till the recent times according to Wadowice

The town of Oświęcim (Auschwitz) and the areas in western Small Poland that 
lay near Oświęcim (Auschwitz) were separated from Small Poland district during 
the time when Poland was divided into smaller self-governed territories, in the 13th 
century. Those territories were not part of the Polish Kingdom united by Włady-
sław Łokietek in 14th century. The principality of Oświęcim (Auschwitz), which 
originated at the beginning of 14th century, was under the rule of Czech from  
1327 to 1462. Between years 1327 and 1445 Wadowice belonged to this principality. 
Not until 1454 it recognized the supervision of Polish king and in 1457 it was bought 
out by Polish king Kazimierz (Casimir) Jagiellończyk . In 1462 during a convention 
of Polish and Czech monarchs in Głogów, in Silesia, Czech king resigned from the 
terrains of Oświęcim (Auschwitz).

The definite joining of Oświęcim (Auschwitz) principality to Polish Kingdom, 
in terms of legal system, took place in Warsaw in 1564 during the general Polish 
Parliament. From then on, Oświęcim (Auschwitz) land became an important part 
of Poland and from 1564 to 1772, as Silesia county in Small Poland province, it still 
kept some of distinct traits as it comes to its political system.

key words: integration, principality of Oświęcim, the Polish Kingdom, years 
1454-1564
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Kazimierz Dryja

Mój udział w wojnie obronnej
(fragment niepublikowanych 
pamiętników)

w lutym 1938 r. zostałem powołany do od-
bycia służby wojskowej w 6-stym pułku artylerii 
Lekkiej w krakowie – łobzowie1.

Nie mając średniego wykształcenia – matu-
ry, którą zdałem dopiero w czerwcu 1938 r., nie 
mogłem być wcielony do Szkoły podchorążych, ale 
jako prosty żołnierz – kanonier rozpocząłem służ-
bę wojskową. po tzw. rekruckim stażu zostałem 
zakwalifikowany do szkoły podoficerskiej, którą 
ukończyłem z wyróżnieniem w stopniu bombar-
diera. po awansie na stopień kaprala zostałem 
działonowym, tj. dowódcą najmniejszej jednostki 
organizacyjnej artylerii. podległy mi działon liczył 
14 ludzi, tj. jednego działonowego, jednego jaszczo-
wego odpowiedzialnego za tabor koni i 6 jezdnych 
oraz 6 kanonierów obsługi działa o kalibrze 75 mm. 

Czternastu artylerzystów, składających się na działon pod moim dowództwem, zaj-
mowało jedną salę na pierwszym piętrze budynku przy ul. podchorążych w krakowie. 

Szkolenia z naszego zainteresowania były przeprowadzane na siódmym forcie 
mieszczącym się u wylotu ul. Rydla w krakowie. ostre strzelania do pozorowanych 
celów odbywały się na poligonie wojskowym w okolicy Dęba – Rozalin w woj. tar-

1  6 Pułk Artylerii Lekkiej (6 pal) powstał w maju 1919 r. na bazie wcześniej zorganizowanych oddziałów. Geneza 
oddziału wiąże się z organizowanym w październiku i listopadzie 1918 r. w Nowym Targu – 1 Pułkiem Arty-
lerii Górskiej oraz w Krakowie w styczniu 1919 r. – 3 Pułkiem Artylerii Wałowej (przemianowanego na 2 Pułk 
Artylerii Górskiej). Z chwilą przybycia wojsk gen. Hallera część żołnierzy z jednego i drugiego pułku weszła 
do utworzonego 6 Pułku Artylerii Polowej. Pułk brał udział w działaniach w 1919 r. oraz w wojnie polsko-bol-
szewickiej. Stacjonował w garnizonie Kraków-Łobzów, w koszarach im. gen. Wincentego Aksamitowskiego  
(ul. Bartosza Głowackiego, obręb fortu VII). 31 grudnia 1931 r. przemianowano 6 Pułk Artylerii Polowej na  
6 Pułk Artylerii Lekkiej. Był on organiczną jednostką artylerii 6 Dywizji Piechoty. Opracowano na podstawie: 
K. Kuś, zarys historii wojennej 6-go pułku artylerii polowej, Warszawa 1929; R. Łoś, artyleria polska 1914-1939, 
Warszawa 1991; J. Pabich, Niezapomniane karty. z dziejów 6 pułku artylerii Lekkiej, Kraków 1982.

kazimierz dryja, 
zdjęcie wykonane ok. 1940 r.
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nobrzeskim. w ostrym strzelaniu do celów wziąłem udział dwa razy: pierwszy raz 
w 1938 r. jako celowniczy, drugi raz jako działonowy na wiosnę 1939 r.

wybuch wojny obronnej we wrześniu 1939 r. zastał mnie w służbie czynnej  
w 6 pal-u, w stopniu kaprala, na stanowisku dowódcy działonu. Mój działon jako 
pierwszy wchodził w skład 5-tej baterii, składającej się z 4-ech dział 75 mm wraz 
z 4-ema jaszczami, tj. wozami amunicyjnymi. Dowódcą baterii był por. Franciszek 
Duszczyński. wyższą jednostką organizacyjną był dywizjon, w skład którego wcho-
dziły 3 baterie, w moim przypadku 4, 5 i 6-sta bateria. Dowódcą dywizjonu był 
major Jan Gintel. 6 pal składał się z 3-ech dywizjonów, których dowódcą był pułk. 
Franciszek Szechiński2. 6 pal wchodził w skład 6 Dywizji, do której przynależały  
3 pułki piechoty, a to: 12, 16 i 20-sty. Dowódcą 6-stej Dywizji był gen. Bernard Mond3. 
Do 6-stej Dywizji organizacyjnej przyłączone były jeszcze inne jednostki wojskowe 
jako pomocnicze o mniejszym znaczeniu. 6-sta Dywizja jako jedna z jednostek orga-
nizacyjnych armii kraków, której dowódcą był gen. antoni Szyling, miała za zadanie 
obronę Śląska przed nawałą niemiecką4.

pod koniec sierpnia 1939 r. ruszyliśmy szybkim marszem w kierunku granicy 
niemieckiej, aby zająć stanowisko artyleryjskie wcześniej ustalone i przygotowane. 
Rankiem dnia 31 sierpnia za miastem zator na Śląsku zostaliśmy ostrzelani z ka-
rabinów maszynowych przez 3 myśliwskie samoloty niemieckie lecące nisko nad ko-
lumną marszową pułku. Na szczęście nie ponieśliśmy żadnych strat, nie było również 
paniki. My nie oddaliśmy ani jednego strzału, po prostu amunicja nie została jeszcze 
rozdzielona. Bandycki napad 3 samolotów niemieckich jeszcze w czasie przed wy-
powiedzeniem wojny wywołał w naszym dowództwie wojskowym duże poruszenie 
i szereg interwencji u władz wojskowych w warszawie. 

2  W oryginale jest: Jan Szechiński. Błąd ten powtarza się w dalszej części tekstu.
3  Bernard Stanisław Mond (ur. 14.11.1887 w Stanisławowie, zm. 5.07.1957 w Krakowie). Polak pochodzenia 

żydowskiego, syn urzędnika kolejowego Maurycego i Salomei Spanier. Uczestnik I wojny światowej, brał  
udział w obronie Lwowa. Od 20 grudnia 1919 r. do 6 czerwca 1920 r. był dowódcą I Batalionu 6 Pułku Piech-
oty Legionów. 6 czerwca 1920 r. został ranny pod Kijowem i przebywał na leczeniu w Krakowie. 30 czerwca 
1920 r. objął dowództwo nad 205 Ochotniczym Pułkiem Piechoty wchodzącym w skład I Brygady Dywizji 
Ochotniczej. Od maja do października 1921 r. był komendantem Miasta Wilna. 21 grudnia 1932 r. Prezydent 
RP Ignacy Mościcki awansował go na generała brygady ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1933 r. i 4. lokatą 
w korpusie generałów. W kampanii wrześniowej dowodził 6 Dywizją Piechoty. Bronił „korytarza pszczyńskiego”, 
na który nacierała niemiecka 5 Dywizja Pancerna. 20 września 1939 r. wraz z dywizją złożył broń po bit-
wie pod Tomaszowem Lubelskim. Przebywał w niewoli niemieckiej w oflagach VII Murnau, IV B Konigstein  
i VI B Dössel. Po wyzwoleniu obozu trafił do Francji, skąd powrócił do Krakowa. Pochowany na Cmentar-
zu Wojskowym przy ul. Prandoty w Krakowie. Opracowano na podstawie: T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, 
Generałowie polski Niepodległej, Warszawa 1991, P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów wojska polskiego 
1918-1939, Warszawa 1994, s. 225-226.

4  Szerzej o strukturze organizacyjnej Armii "Kraków" oraz o jej udziale w wojnie obronnej 1939 r. w: W. Steblik, 
armia „kraków” 1939, Warszawa 1975. 
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o świcie dnia 1-ego września zajęliśmy stanowiska bojowe na skraju wsi Ćwi-
klice pod pszczyną5. po lewej stronie od nas w odległości ok. 1 km zajęła stanowisko 
czwarta bateria. My jako piąta bateria byliśmy w środku, a po prawej stronie od nas 
zajęła stanowisko szósta bateria naszego pułku. tak więc ii Dywizjon 6 pal-u mieli-
śmy w zasięgu naszego wzroku.

pierwszego września ostrzeliwaliśmy dalekie cele nieprzyjacielskie, kierując się 
pomocą wysuniętego do przodu punktu obserwacyjnego, którym kierował por. Fran-
ciszek Duszczyński. ostrzeliwanie dalekich celów dla nas niewidocznych możliwym 
było przez kontakt telefoniczny pomiędzy stanowiskiem baterii a wysuniętym punk-
tem obserwacyjnym, który kierował ogniem artyleryjskim. właściwa walka z czoł-
gami niemieckimi rozpoczęła się 2-ego września po przełamaniu przez nieprzyjaciela 
linii obrony naszej piechoty.

Dnia 2 września po krótkim, ale dalekim na odległość 8-10 km ostrzale stanowisk 
nieprzyjacielskich otrzymaliśmy meldunek z punktu obserwacyjnego, że na przedpolu 
pojawiły się czołgi niemieckie i należy działony przygotować do walki z nimi. w tym 
przypadku kierowanie ogniem dział i całą obroną przejmuje dowódca działonu – 
działonowy. Mieliśmy pełny zapas amunicji – granatów. przy czym jedne z granatów 
miały zapalniki, które powodowały detonację pocisku i jego rozprysk po uderzeniu 
w cel. Dlatego nadawały się do walki z piechotą nieprzyjacielską.

Granaty posiadające wkręcone zapalniki z miękkiego materiału lecąc ruchem 
wirowym, przebijały blachę czołgu o grubości do 2 cm i rozpryskiwały się w jego 
wnętrzu. Były to pociski specjalnie dostosowane do walki z czołgami. załoga baterii 
składała się z artylerzystów będących w służbie czynnej, wyśmienicie wyszkolonych, 
oraz rezerwistów, którzy byli mniej przydatni przy obsłudze działa. Dwa pierwsze 
działa obsadzone były przez służbę czynną, zaś pozostałe rezerwistami. Szybko ustali-
liśmy, że dwa pierwsze działa, mające jak najbardziej sprawną obsługę, będą strzelać 
do czołgów na wprost pociskami do tego dostosowanymi, zaś pozostałe działa będą 
strzelać do ewentualnie atakującej piechoty nieprzyjaciela granatami z wkręconymi 
zapalnikami rozpryskowymi. tak też rozmieściliśmy amunicję.

po przerwie w ostrzeliwaniu nieprzyjaciela ogniem o dalekim zasięgu przyszedł do 
nas meldunek ze stanowiska ogniowego, że klin czołgów niemieckich gen. Reichenaua6 

5  Bitwa Pszczyńska toczyła się w dniach 1-2 września 1939 r. jako jedna z bitew granicznych wojny obronnej Polski. 
Toczone pod Pszczyną walki dzielone są zazwyczaj na trzy etapy: walki na pozycjach przysłaniających w Rybniku, 
Żorach i Bożej Górze oraz wysuniętych w okolicach wsi Suszec-Branica, Brzeźce, Wisła Wielka – 1 września  
1939 r.; walki na pozycjach głównych w okolicach Pszczyny – rankiem 2 września 1939 r. oraz walki w Ćwiklicach 
– 2 września 1939 r. Zob. J. Ryt, Bitwa pszczyńska 1939, Pszczyna 2007; J. Pabich, Niezapomniane karty, op. cit.

6  Generał Walter von Reichenau w trakcie agresji na Polskę był dowódcą 10 Armii, której zadanie polegało na jak 
najszybszym przełamaniu oporu Armii „Kraków” i „Łódź” i dotarciu do Warszawy. W. Steblik, op. cit., s. 131, 182, 268.
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po przełamaniu naszych stanowisk piechoty zbliża się szybko do naszych stanowisk, 
zajmowanych przez nasz dywizjon.

Już z daleka usłyszeliśmy szum czołgów. w pewnym momencie na naszym przed-
polu zobaczyliśmy chmurę kurzu, z którego zaczęły się pokazywać pojazdy nieprzy-
jaciela. Czołgi zaatakowały najpierw czwartą baterię odległą od nas ok. 1 km. Nam 
czołgi niemieckie pokazały się od nas w odległości ok. 1,5 km, dlatego nie zdecydo-
waliśmy się jeszcze na otwieranie ognia. 

Na taką odległość trafienie czołgu było dość problematyczne z uwagi na parabo-
liczny tor pocisku. kolumnie czołgów niemieckich udało się staranować działa czwartej 
baterii i przeć dalej w kierunku naszej baterii oraz w dalszej perspektywie w kierun-
ku szóstej baterii. aby nie zdradzić naszych stanowisk, ustaliliśmy, że rozpoczynamy 
ostrzeliwanie czołgów dopiero na odległość 300-400 m. Jak na nasze działa o kalibrze 
75 mm i wadze pocisku–granatu około 10 kg była to odległość, którą można porównać 
do odległości 25 m dla zwykłego ręcznego karabinu. a więc bardzo niewielka. ta nasza 
decyzja zaważyła na bezpośrednim starciu z czołgami i na jego wyniku.

Jako dowódca pierwszego działa dałem sygnał do rozpoczęcia ataku na czołgi 
w momencie zbliżenia się nieprzyjaciela na odległość 300 m. od momentu otwarcia 
ognia zostało unieruchomionych kilka czołgów, kilka zaś spalonych, co wprowadziło 
zamieszanie w formacjach czołowych nieprzyjaciela. ich ostrzał naszych stanowisk 
z karabinów maszynowych nie był już tak intensywny. Natarcie czołgów zostało 
wstrzymane, a pojedyncze czołgi zaczęły się szybko wycofywać poza wieś Ćwiklice. 
pomimo dokonanego odparcia ataku czołgów, nie przerwaliśmy ich ostrzału, prowa-
dząc go jeszcze do odległości 1 km. Rezultat kilkuminutowej walki obronnej z czołgami 
był dosyć żałosny dla atakującego nieprzyjaciela, jak i dla nas. Rozpoczęcie ostrzału 
czołgów na tak krótką odległość – 300 metrów zadecydowało o skuteczności naszych 
strzałów i zminimalizowaniu naszych strat. Na przedpolu pozostało kilkanaście czoł-
gów, z tego niektóre spalone. 

Rezultat walki dla nas nie był również pomyślny. zostały rozbite dwa wozy amu-
nicyjne, a także jedno działo, a w moim działonie zginął kanonier-amunicyjny, ja zaś 
zostałem ranny. zabito nam również kilka koni, w tym zginął mój wierzchowiec. po 
założeniu mi opatrunku przez kolegów po jakimś czasie odzyskałem przytomność. 
Niestety, koledzy myśląc, że zginąłem, wycofali się na otrzymany rozkaz wydany przez 
oficera ogniowego. Do piątej baterii był przydzielony telefonista, tzw. „druciarz”, po-
chodzący z Ropczyc mój kolega Stefan wośko, który widząc moją sytuację, przyczynił 
się również do rozsiewanej plotki, że kapral kazimierz Dryja zginął we wsi Ćwiklice 
pod pszczyną. tym sposobem moja rodzina dowiedziała się od wiarygodnego świad-
ka o mojej śmierci. Fakt ten znajomi zataili tylko przed moją matką. po odzyskaniu 
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przytomności zdołałem dosiąść konia luzaka – mój koń zginął od postrzału z karabinu 
maszynowego – i ostrzeliwany przez dwa czołgi niemieckie dotarłem do następnej wsi. 
Był to już najwyższy czas, ponieważ czołgi niemieckie okrążywszy wieś, wracały od 
strony polskiej na nasze stanowiska. Major Jan Gintel, który po wycofaniu się reszty 
czołgów przedzierał się z punktu obserwacyjnego przez luki polowe ku swojej jednostce 
wojskowej, w złożonym wniosku o odznaczeniu mnie krzyżem Virtuti Militari tak 
zrelacjonował przebieg walki w Ćwiklicach: Dnia 2 września 1939 roku ukazały się 
około godz. 11 niemieckie czołgi przed baterią stojącą na stanowisku w Ćwiklicach. 
Kaprale Dryja i Herod7 wytoczyli natychmiast z własnej inicjatywy działa na pozycje 
przeciwczołgowe i zwalczali czołgi ogniem na wprost na celownikach 300-400 m, aż 
do chwili wyjścia czołgów na wysokość wsi Ćwiklice. Działając wśród intensywnego 
ognia nieprzyjaciela, unieszkodliwili kilkanaście czołgów, spowodowali opóźnienia 
tempa posuwania się nieprzyjaciela, umożliwili wycofanie się niektórych oddziałów 
sąsiednich oraz zdołali się sami wycofać w ostatniej chwili przez ogrody8.

podczas krótkiego spoczynku mojego działonu w rejonie wsi Miedzina na naszym 
przedpolu pojawił się czołg niemiecki, który zaczął nas ostrzeliwać. My nie pozosta-
wiliśmy mu dłużni i za trzecim strzałem nasz pocisk utkwił w pancerzu czołgu. Czołg 
zadymił, zrobiła się cisza, a czołg już się nie odezwał. My szybko zaprzodkowaliśmy 
działo i według wskazań miejscowej ludności ruszyliśmy w poszukiwaniu naszej bate-
rii. tę złapaliśmy w jednej z kolejnych wiosek, gdzieś między zatorem a oświęcimiem.

Mój działon włączył się do piątej baterii, wciąż pozostającej pod dowództwem 
por. Duszczyńskiego. taki przebieg miał mój pierwszy dzień walki z czołgami nie-
przyjaciela. Był 2 wrzesień 1939 roku.

Następny poważniejszy punkt oporu 6-sta Dywizja zorganizowała w okolicy 
miasta Skawina na przedpolu krakowa9. Sztab gen. Monda ulokował się w dworku 
w rejonie wsi wola Radziszowska. Mój działon wyłączono z piątej baterii i przy-

7  Mieczysław Herod urodził się 20 lutego 1918 r. we wsi Rzeplin k. Krakowa. Tam też ukończył cztery klasy, 
a następnie kontynuował naukę w pobliskiej Skale, gdzie skończył szkołę powszechną. Na ochotnika wstąpił do 
6 Pułku Artylerii Lekkiej w Krakowie i już przed wybuchem wojny dosłużył się stopnia kaprala. Za bitwę pod 
Pszczyną 2 września 1939 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Wojennym Orderu Virtuti Militari. Herod 
uczestniczył w trzech kampaniach II wojny światowej: wrześniowej, libijskiej oraz włoskiej. Brał udział w walkach 
o Tobruk i Monte Cassino. Po wojnie zdał maturę w 1946 r. w Liverpoolu. Po powrocie do Polski ukończył studia 
ekonomiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie przez kilkadziesiąt lat pracował w kombinacie w Nowej 
Hucie. Zmarł 24 maja 2018 r. w Krakowie. Opracowano na podstawie artykułu prasowego Rafała Grzyba: 
https://dzieje.pl/aktualnosci/zmarl-plk-mieczyslaw-herod-jeden-z-ostatnich-zolnierzy-w-andersa. Mieczysław 
Herod pozostawił po sobie niezwykłe pamiętniki: M. Herod, Diariusz czasów wojennej tułaczki, lata 1940-1947, 
Pszczyna 2016.

8  Dokument w posiadaniu rodziny.
9  W południe 4 września front przebiegał na linii: Olkusz – Chrzanów – Płaza – Skawina – Izdebnik – Myślenice. 

Opisywane zdarzenia miały miejsce w dniach 3-5 września, przy czym natężenie walk przypadło na dzień  
4 września. 5 września oddziały polskie wycofały się z zajętych stanowisk.



213212

Ź R Ó D Ł A

dzielono do piechoty, jako działo przeciwczołgowe. por. Duszczyński, obok którego 
jechałem konno, wskazał mi miejsce do zajęcia przez mój działon, jako stanowisko 
przeciwpancerne. Rozkazał, abym zajął stanowisko na drugim brzegu wskazanej mi 
rzeczki. Do tej rzeczki wiodła polna droga o długości ok. 150 m. w tę drogę skręciłem 
ze swoim działonem. Droga przechodziła w mały wąwóz, a po brzegach tej drogi 
i tej rzeczki rosły stare wierzby obcinane co parę lat na gałęzie. przybliżając się do 
tego potoku o szutrowanym dnie, doznałem pewnego olśnienia. od razu poznałem 
tę okolicę, jak gdybym się tam wychował, chociaż nigdy przed tym w tych stronach 
nie byłem. poznałem tę okolicę, ponieważ widziałem ją wielokrotnie w moich snach. 
zawsze śniło mi się, że jadę tą polną drogą, widzę te wierzby po lewej i prawej stronie 
drogi, dojeżdżam do potoku i sen mi się urywał. Nie raz we śnie zamykałem oczy, 
gdy dojeżdżając do potoku, byłem pewny, że na jego dnie zobaczę płynący potok. 
Dreszcze mi przeszły po plecach.

Stałem się niezwykle ostrożny. Nie zgodziłem się na zajęcie stanowiska na dru-
gim, otwartym brzegu potoku, a więc w miejscu zupełnie nieosłoniętym. zająłem sta-
nowisko na jego prawym brzegu obsadzonym wierzbami, mając przed sobą otwartą 
przestrzeń. za działem rozkazałem wykopać rów o głębokości 1 metra, mający nas 
chronić przed ewentualnymi pociskami i odłamkami granatów. przy posiadanych 
dwóch tępych saperskich łopatach wykopanie rowu było pracą syzyfową. Na szczęście 
mieliśmy jeszcze siekierkę, przy pomocy której uporaliśmy się z korzeniami drzew.

po przespanej nocy na stanowisku w godzinach rannych rozpoczął się atak nie-
przyjacielski. zobaczyliśmy nadciągającą od strony zachodniej artylerię niemiecką, 
w tym cztery działa średniego kalibru, ciągnięte przez pojazdy gąsienicowe. Jak na 
manewrach działa te zatrzymały się przed nami w odległości ok. 400 m i zaczęły 
przygotowywać się do zajęcia stanowiska bojowego. krzyknąłem do celowniczego: 
zbyszek10 celuj na czwarte działo celownik 400. oczywiście nasze działo było już 
wcześniej załadowane pociskiem-granatem. po odpaleniu z działa pocisk-granat 
upadł idealnie pomiędzy czwartym działem a jego ciągnikiem. kilka następnych 
strzałów nie trafiło w cel. to padały 50 m za daleko, to znów za blisko. Niemcy po-
łączywszy z powrotem działa z ciągnikami, zaczęli się szybko wycofywać. Sądząc, 
że celowniczy nie zdaje egzaminu z celowania, zająłem jego stanowisko. zdołałem 
jeszcze ostrzelać ostatnie wycofujące się działo. 

po względnej ciszy zaczął się ostrzał naszego stanowiska z pozycji niemieckich 
obsadzonych na pobliskich wzniesieniach. ostrzał był tak silny, że stojący za nami 
w odległości ok. 100 m murowany dom został zniesiony z powierzchni ziemi. Nie 

10  Chodzi o kanoniera Zbigniewa Gołąba opisywanego też w dalszej części wspomnień.



215214

Ź R Ó D Ł A

słyszeliśmy poszczególnych pocisków, wybuchy zlewały się w jeden huk. oczywiście 
przestaliśmy strzelać, ponieważ cele pozostawały niewidoczne, brakowało nam też 
amunicji.

od odłamków pocisków niemieckich uratował nas wykopany rów, który z takim 
trudem obsługa działa na mój rozkaz wykopała. Nie było w nim za dużo miejsca dla 
7 ludzi. Dlatego leżeliśmy w rowie jak śledzie ściśnięci jeden na drugim, ja na wierz-
chu. i znów mieliśmy szczęście. Jeden z nieprzyjacielskich pocisków-granatów upadł 
na ziemię wykopaną z rowu, a ponieważ był z zapalnikiem prawdopodobnie pioru-
nującym, to zaledwie dotknął ziemi i już wybuchł. Fontanna ziemi nas przysypała, 
a cała siła ognia poszła w górę. Ja z początku nic nie słyszałem i nic nie widziałem. 
ale nie byłem ranny. po ustaniu ostrzału nieprzyjacielskiego wyczołgałem się z rowu 
i dowlokłem się do potoku, w którym przede wszystkim przemyłem twarz i oczy. 
Spojrzawszy na słońce spostrzegłem tylko zarys kuli. po jakimś czasie sprawność orga-
nizmu powróciła. Sen, który męczył mnie wielokrotnie, w którym widziałem właśnie 
tę okolicę, w której przedtem nigdy nie byłem, okazał się proroczy. Miałem tę małą 
satysfakcję, że obsługa działa zaczęła mnie uważać za pewnego maga. wszędzie tam, 
gdzie stawaliśmy na stanowisku ogniowym, pytano mnie, czy kopać rów. Następował 
spokój jak odpowiadałem: tutaj nie będzie potrzebny rów. tak zdyscyplinowanych 
żołnierzy nie widziałem nigdy.

a oto relacja przebiegu tych walk majora Jana Gintla: [- -] dnia 3-5 września 
kapral Dryja przydzielony do oddziału piechoty pod Skawiną zdołał unieruchomić 
trzy spośród posuwających się czołgów nieprzyjaciela pod własne linie, działając 
na celowniku 300 m. Dzięki jego celnemu ogniowi należy przypisać zaniechanie 
dalszego natarcia nieprzyjaciela11.

z nastaniem wieczoru zostaliśmy ściągnięci ze stanowiska ogniowego do dowódz-
twa znajdującego się we dworku na wzgórzu w okolicy woli Radziszowskiej. tam 
zostaliśmy zaopatrzeni w chleb. poza tym pułkownik Franciszek Szechiński odznaczał 
mnie oraz mojego celowniczego zbyszka Gołąba orderem Virtuti Militari12. zdarzenie 
to rozkazał wpisać do akt pułkowych, a samą uroczystość przeniósł na czasy powojen-
ne. Nocleg mieliśmy wyznaczony w samym sąsiedztwie dworu w sadzie owocowym13. 
Noc była ciemna, że oko wykol. Ja jednak zdecydowałem się na rozłożenie załogi 
w gęstym lasku sosnowym w odległości ok. 100 m od dworku. tutaj spotkałem się 

11  Dokument w posiadaniu rodziny.
12  Orderem Virtuti Militari za kampanię wrześniową 1939 r. odznaczono 22 żołnierzy 6 pal, w tym wspomnianego 

płk. Franciszka Szechcińskiego, por. Franciszka Duszczyńskiego oraz kanoniera Zbigniewa Gołąba. J. Pabich, 
Niezapomniane karty, op. cit., s. 428-430.

13  Najprawdopodobniej chodzi o noc z 4 na 5 września.
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po raz drugi z działalnością tzw. piątej kolumny. Niemcy organizowali jeszcze przed 
rozpoczęciem działań wojennych oddziały składające się z Niemców mieszkających 
w polsce oraz ze zniemczonych polaków, tzw. Volksdeutschów, tj. renegatów polaków 
mających na celu przeprowadzenie dywersji na terenie działań wojennych i współ-
działanie z nacierającą niemiecką armią. pierwszy raz z dywersją spotkałem się na 
Śląsku. podczas wycofywania się z pod wsi Ćwiklice i dołączenia do mojej baterii 
musiałem z moim działonem przejeżdżać przez mostek położony na małej rzece. tu 
obstąpiła mnie piechota również wycofująca się po bitwie pod pszczyną, która nie 
mogła się przeprawić na drugi brzeg rzeki. Droga prowadziła koło szkoły, z której 
balkonu zniemczony dyrektor prowadził ostrzał mostku i drogi. Daleko od mostku 
gromadziła się polska piechota ze sprzętem wojskowym, nie mogąc dokonać prze-
prawy przez mostek. ujrzawszy mnie, zaczęli mnie molestować, abym oddał chociaż 
jeden strzał w kierunku szkoły. Nie dałem się prosić. Na mój rozkaz celowniczy na 
celowniku 600 m oddał strzał w kierunku obwarowanego balkonu. po pierwszym 
strzale zniknął balkon i prawdopodobnie dyrektor szkoły. po uporządkowaniu dzia-
ła ruszyliśmy dalej, goniąc naszą baterię. Drugi taki przypadek działalności piątej 
kolumny zdarzył mi się właśnie w zajmowanym przez nas młodniku sosnowym.

akurat byliśmy w trakcie spożywania skromniutkich racji żywnościowych, gdy 
usłyszeliśmy kroki. zachowaliśmy absolutną ciszę. po chwili człowiek ten – może 
żołnierz zbliżył się do brzegu lasu i po niemiecku zaczął składać meldunek o położe-
niu naszych wojsk. w języku niemieckim nie byłem tęgi, pojęcia również nie miałem 
o możliwości porozumienia się na odległość „bez drutu”. poza tym nie wszystko do-
brze słyszałem. osobnik ten po nadaniu meldunku szybko oddalił się, a ja jak mo-
głem najszybciej pobiegłem do dworu, by zrelacjonować zaistniały fakt. Napotkałem 
majora Gintla, któremu przekazałem ustny meldunek. Dochodziłem do swojego dzia-
łonu, gdy usłyszałem sygnał alarmu podniesionego przez nasze dowództwo. ostatnie 
oddziały wojskowe opuszczały wzgórze, na którym stał dworek, kiedy pierwsze nie-
mieckie pociski padły w jego okolicy. później dowiedziałem się, że osobnikiem tym 
był adiutant któregoś z wyższych oficerów polskich. Miał być rozstrzelany następnego 
dnia za zdradę. z podobnym typem dywersji niemieckiej spotkałem się jeszcze raz 
po kilku dniach na nizinie sandomierskiej. Nasza bateria składająca się już tylko  
z 2 dział i dwóch jaszczy-wozów amunicyjnych – o uszczuplonej ilości amunicyjnej 
zajęła stanowiska przeciwpancerne na dwóch małych wzgórzach oddalonych od sie-
bie około 1 km. Ja zająłem stanowisko w tyczkowej fasoli tzw. „ Jaśku”. pamiętam, 
że byłem zmęczony i senny oraz głodny. zapadłem w krótką drzemkę. poniżej nas 
w odległości ok. 600 m. biegła wiejska droga, po której kroczył piechociarz w stopniu 
kaprala, prowadząc rower. Do roweru miał przytroczony karabin, a na szyi uwią-
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zaną lornetkę. zwrócił moją uwagę fakt, skąd kapral piechoty ma lornetkę, bowiem 
służbowo mu nie przysługiwała. Żołnierz zdjął z szyi lornetkę, zlustrował okolicę, na 
pewno nas dojrzał i ruszył dalej. Ja na to nie zareagowałem. zainteresował się nim 
mój kolega kapral działonowy Mieciu Herod. przy pomocy czterech uzbrojonych ka-
nonierów zatrzymał owego kaprala, który nie bardzo mógł się wytłumaczyć, z której 
jednostki wojskowej pochodzi. Na drugi dzień dowiedzieliśmy się, że zatrzymany 
przez kolegę rzekomy kapral został odstawiony do komendy. okazał się po prostu 
szpiegiem i dywersantem niemieckim.

ale wróćmy znów do opisu walk obronnych. po spotkaniu z czołgami niemieckimi 
pod Skawiną wycofywaliśmy się dalej na wschód, ale już w dość zwartej kolumnie 
wojska. Następna trasa naszego działonu biegła obok krakowa przez puszczę niepo-
łomicką aż do przeprawy przez rzekę Rabę przy ujściu Solnym14. tu przeprawiała się 
w bród piechota, a my staliśmy znów jako działo p. panc., broniąc przeprawy. Jedna-
kowoż brak amunicji powodował, że byliśmy mało skuteczni w razie ataków wroga. 
po przejściu rzeki przez piechotę zwinęliśmy stanowisko ogniowe i szybko znaleźliśmy 
się po jej drugiej stronie. tymczasem artyleria niemiecka zaczęła się wstrzeliwać 
w opuszczoną przeprawę. Mój działon, w uzgodnieniu z por. Duszczyńskim, zajął 
stanowisko na skraju zagajnika w odległości ok. 600 m od przeprawy, mając zała-
dowane działo w oczekiwaniu na „gości” z zachodu. konie umieściliśmy z tyłu za 
laskiem w odległości ok. 70 m. po chwili przeprawa zaroiła się od zmotoryzowanej 
piechoty niemieckiej. My oddaliśmy parę strzałów w kierunku ugrupowania nieprzy-
jaciela – niestety, dał o sobie znać brak amunicji – i po szybkim zaprzodkowaniu 
działa galopem oddaliliśmy się od zajmowanego stanowiska. za nami słyszeliśmy 
jazgot niemieckiej broni maszynowej.

w dniu 14 września mój działon i działon kolegi Mieczysława Heroda został 
przydzielony do oddziału kawalerii w celu współdziałania. okazało się, że dywizjon 
artylerii ciężkiej został otoczony przez armię niemiecką i przez to poważnie zagrożony. 
Nasze wspólne działania z kawalerią na nizinie sandomierskiej – dokładnej nazwy 
miejscowości nie pamiętam15 – spowodowało, że zdołaliśmy rozerwać zacieśniający 
się pierścień niemieckich wojsk i nasz dywizjon artylerii ciężkiej zdołał wyrwać się 
z okrążenia. oto jak scharakteryzował major Gintel nasz występ w tym epizodzie: 
[- -] dnia 13 (lub 14) września, podczas współdziałania baterii z własną kawalerią, 
dzięki szybkiej i skutecznej akcji działania Dryji i Heroda z otwartych stanowisk, 

14  Opisywane wydarzenia miały miejsce najprawdopodobniej 6 września. W. Steblik, op. cit., s. 218 i n.
15  Prawdopodobnie chodzi o działania w rejonie wsi Lipa. Krakowska Brygada Kawalerii znalazła się tam w dniu 

13 września. W. Steblik, op. cit., s. 448 i n. Następnie połączone oddziały zaczęły wycofywać się w kierunku 
Janowa Lubelskiego.
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udało się zatrzymać posuwające się niemieckie czołgi, a przede wszystkim uratować 
zagrożony dywizjon artylerii ciężkiej, który przypadkowo znalazł się pomiędzy 
liniami. Wybitnie współdziałał tu także celowniczy Gołąb16.

w tym czasie zdawaliśmy sobie już sprawę, że walka z najeźdźcą jest z naszej 
strony przegrana. Rozmawiałem dużo na ten temat z por. Franciszkiem Duszczyńskim. 
zdecydowaliśmy, by dalej uczestniczyć w obronie ojczyzny, pomimo że w jaszczu mieli-
śmy tylko parę naboi, zachowanych na wszelki wypadek. zresztą stan ducha żołnierzy 
był doskonały. przytoczę tu tylko jeden przypadek wzorowej dyscypliny17. Nocowaliśmy 
niedaleko rzeki San, kiedy rankiem poderwał nas na nogi alarm bojowy. Szybko stanę-
liśmy w szyku bojowym gotowi do dalszego marszu i działania. i tu okazało się, że jak 
kamień w wodzie przepadł nasz celowniczy zbyszek Gołąb. wszelkie poszukiwania nie 
dały rezultatu. pomyślałem: zdezerterował. Był to dla mnie bardzo przykry wypadek, 
ponieważ jego stawiałem jako wzór żołnierza. zdawałem sobie sprawę, że przychodzi 
chwila na podjęcie decyzji co do rozbrojenia, ale nie przez dezercję. wiedzieliśmy już, 
że warszawa jest otoczona. Nasze najwyższe władze państwowe i wojskowe gnały co 
sił w nogach, aby drogą przez zaleszczyki znaleźć się jak najszybciej za granicą. Na tym 
tle fakt dezercji celowniczego zbyszka Gołąba stanowił niewidoczny epizod, jednak nas 
poruszył. tymczasem dojeżdżając do wsi Raniżów, położonej obok rzeki San, nasza 
bateria składająca się już tylko z 2 dział i 2 jaszczy amunicyjnych doznała pewnego 
przyjemnego wstrząsu. około godz. 10 rano przy dobrej widoczności zobaczyliśmy 
biegnącego za nami żołnierza. wkrótce zatrzymałem swój działon, gdy spostrzegłem, 
że tym żołnierzem jest nasz celowniczy kanonier zbyszek Gołąb. Biedaczysko gonił za 
nami ponad 20 km. Na poprzednim postoju zmęczony zaszył się w kopie siana i spało 
mu się tak dobrze, że przespał nasz odjazd ze stanowiska. przepraszał za to i prosił, 
aby go nie karać.

a ja uściskałbym go mocno za jego dyscyplinę i wrodzony głęboki patriotyzm. 
Cechy te były głęboko zaszczepione w sercach całej załogi. wśród 6 jezdnych narodo-
wości ukraińskiej nie powstała myśl o ewentualnej dezercji. wypełniali swoje zadania 
żołnierskie wzorowo do końca, mimo że przecież ziemie ukraińskie – skąd pochodzili 
– były coraz bliżej. porównanie wychowania obywatelskiego, dyscypliny wojskowej, 
miłości ojczyzny w ówczesnych czasach ze stanem dzisiejszym pozostawiam wam 
czytelnicy do oceny. Rozpacz nas brała, gdy w wozie amunicyjnym znalazły się tylko 
3 naboje – granaty.

16  Dokument w posiadaniu rodziny.
17  W tym miejscu autor cofa się nieco w czasie, opisywany epizod miał miejsce około 10-11 września.



219218

Ź R Ó D Ł A

przez miasto Janów Lubelski, zbombardowane dwukrotnie18 przez lotnictwo nie-
mieckie, przejechaliśmy nocą, osiągając większe zgrupowanie wojsk w lasach w po-
bliżu Janowa19. Była to zbieranina oddziałów z rozbitych jednostek wojskowych. Do-
wództwo nad tą zbieraniną wojskową objął emerytowany pułkownik. on to zarządził 
odprawę oficerów i podoficerów, na której zapoznał nas z ogólną sytuacją wojskową 
i krajową20. tu dowiedzieliśmy się, że:

- otoczona warszawa walczy, nie poddając się,
- nasze najwyższe władze państwowe i wojskowe opuściły warszawę, podążając 

przez zaleszczyki za granicę,
- wojska rosyjskie przekroczyły granicę z polską na całej jej długości. Jakie cele 

wojskowe do osiągnięcia założyła sobie Rosja, wkraczając do polski, mogliśmy się 
tylko domyślać. 

Biorąc pod uwagę ogólnie zaistniałą sytuację wobec całkowitego fizycznego wy-
czerpania piechoty:

- poodparzane nogi,
- brak amunicji i żywności, 
pułkownik zarządził częściową demobilizację z zaleceniem:
- marszu w kierunku warszawy jednostek do tego jeszcze zdolnych,
- przebijania się za granicę drogą przez zaleszczyki, aby u boku armii zachodnich 

kontynuować dalszą walkę,
- rozbrojenie się i udanie do miejsca zamieszkania. 
Decyzję w tej sprawie pozostawił poszczególnym oddziałom i dowódcom. 

w zgrupowaniu tym, w którym dowództwo objął wspomniany pułkownik, znala-
zły się jednostki wojskowe, składające się z resztek rozmaitych oddziałów rozbitych 
w poprzednich potyczkach. Nie byłem zdziwiony, gdy spotkałem tam podchorążego 
piechoty, mojego kolegę Franciszka Bączyńskiego, syna mojego nauczyciela z Ropczyc 
– również Franciszka. znalazł się tam także porucznik piechoty Samulski, jak i my 
pochodzący z Ropczyc, z tzw. Stawiska, kolega mojego zmarłego brata władka. po 
ogólnej odprawie pułkownik zwolnił wszystkich żołnierzy z przysięgi żołnierskiej, 
dając im możność swobodnego decydowania o swoim losie. potworzyły się mniejsze 
zgrupowania żołnierskie, aby przedyskutować zaistniałą sytuację i powziąć decyzję co 

18  W rzeczywistości Janów Lubelski był bombardowany trzykrotnie, w dniach: 8, 13 i 15 września. Wspomnienie 
dotyczy zapewne dwóch ostatnich bombardowań z 13 i 15 września; na podstawie: „Płonący Janów we wrześniu 
1939 roku. Materiały z sesji «Janowski wrzesień 1939. 75 rocznica wybuchu II wojny światowej»”, zorganizowanej 
17 września 2014 r. przez Urząd Miejski w Janowie Lubelskim.

19  Najprawdopodobniej ów przejazd miał miejsce w nocy z 16 na 17 września.
20  Opisywana odprawa miała miejsce rankiem 17 września na odcinku pomiędzy Janowem Lubelskim a Frampolem.
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do dalszego postępowania. Ja znalazłem się w grupie, w której byli m.in. inni żołnie-
rze z 6 pal-u, a mianowicie kapral Mieczysław Herod, por. Franciszek Duszczyński, 
dowódcy działonów 2 i 3-go oraz z 21 pal-u, wspomniani wyżej koledzy z Ropczyc 
Franciszek Bączyński i por. Samulski. za rozbrojeniem się i odejściem do rodzinnych 
stron nie padła ani jedna propozycja. wszyscy opowiadali się za kontynuacją walki. 
Co do podjęcia kierunku dalszych działań wojskowych przy naszych ograniczonych 
możliwościach wojskowych stworzyły się trzy odmienne stanowiska, a to:

- wziąć udział w obronie warszawy poprzez szybki marsz w kierunku stolicy 
i uderzenie na armię niemiecką, otaczającą warszawę od tyłu,

- dołączenie się do armii rosyjskiej i z nią kontynuować walkę z Niemcami. wie-
rzono bowiem jeszcze, że armia rosyjska wkroczyła w granice polski jako sojusznik 
polaków, a wróg Niemców,

- wziąć udział w dalszej walce z wrogiem przez wcielenie się do wojsk francusko-
-angielskich, walczących na froncie zachodnim z Niemcami. Marzeniem było przedo-
stanie się do Francji przez m. zaleszczyki do zaprzyjaźnionej w tym czasie Rumunii, 
a stamtąd drogą morską do wojsk francuskich. 

powzięte przez nas decyzje zaważyły na naszych dalszych losach. Do marszu 
w kierunku warszawy zgłosił się por. Duszczyński21. Dołączyłem się do niego wraz 
z moim działonem. kolega z Ropczyc Franciszek Bączyński – wierząc w dobre intencje 
Rosjan w stosunku do polski – ruszył na wschód, aby przy boku armii Czerwonej wal-
czyć dalej z Niemcami. został aresztowany przez NkwD i zamordowany w katyniu. 
po odkryciu na wiosnę 1943 r. przez Niemców grobowców pomordowanych oficerów 
polskich przez rosyjskie służby specjalne nazwisko mego kolegi Bączyńskiego znala-
złem w codziennej gazecie „Goniec krakowski”, wydawanej przez okupacyjne władze 
niemieckie. Jego nazwisko znalazło się w wykazie pomordowanych oficerów wojska 
polskiego, których ciała wydobyto ze wspólnych mogił w katyniu. kolega Mieczysław 
Herod przeszedł przez zaleszczyki do Rumunii, skąd przedostał się do Budapesztu 
a dalej na Bliski wschód. zaciągnął się do wojska jako artylerzysta i wziął udział 
w wielu walkach na froncie włoskim, m.in. brał udział w bitwie o Monte Cassino. 
odznaczony wieloma medalami wojskowymi powrócił do kraju i obecnie zamiesz-
kuje w krakowie – w dzielnicy Nowa Huta22. wiem, że por. Samulski przedarł się 
na zachód, wstąpił do formacji wojskowej, ale o jego wojskowej działalności niewiele 
się dowiedziałem.

21  Dalsza marszruta przebiegała w kierunku Frampola, po czym skierowano się w kierunku północnym, by poprzez 
Goraj dotrzeć nocą do Turobina.

22  Płk Mieczysław Herod zmarł 24 maja 2018 r. (por. przypis nr 7)
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z części pozostałych żołnierzy „maruderów” utworzyła się jednostka wojskowa, 
do której dołączył się nasz działon, posiadający w jaszczu zaledwie 3 pociski–granaty. 
Dołączyły się do tego towarzystwa dwa działony artyleryjskie z rozbitego pod Lwowem 
21 pal-u. Nad tymi 3 działonami dowództwo objął por. Duszczyński. Liczyliśmy, że nim 
dojdziemy do warszawy, uzupełnimy amunicję po drodze z rozbitych wozów amunicyj-
nych. Nad całością kolumny dowództwo objął emerytowany pułkownik. z obawy przed 
atakami lotniczymi nieprzyjaciela zamierzaliśmy przedzierać się na warszawę noca-
mi. Działony artyleryjskie zostały rozmieszczone w ten sposób, że mój jechał na czele 
kolumny, drugi działon umieszczono w środku, a trzeci działon na końcu kolumny. 
przy pierwszym dziale – a więc moim – jechał na koniu por. Duszczyński. Jechaliśmy 
razem łeb w łeb. Na drugą noc wjechaliśmy do miasteczka turobin23. przejechaliśmy 
przez rynek, wjeżdżając w wąską uliczkę otoczoną parterowymi domkami, prowa-
dzącą w kierunku północnym. w tym momencie zajechało nam drogę kilka czołgów 
niemieckich, jadących z przeciwka. zaskoczenie obustronne było całkowite. pierwsze 
strzały w naszym kierunku oddał czołg niemiecki24, od którego zginął przeszyty przez 
pierś serią z karabinu maszynowego por. Franciszek Duszczyński. od tej samej serii 
zginął koń, na którym jechałem obok por. Duszczyńskiego. koń mój padł, a ja przez 
jego łeb wylądowałem na ulicy, wyrzucając nogi ze strzemion. Był to tylko moment, 
ale w tym czasie obsługa mojego działa zdołała samoistnie je odprzodkować, tzn. 
odprowadzić konie ciągnące działo na chodnik i przygotować je do oddania strzału. 
Ja wyrzucając nogi ze strzemion, krzyknąłem tylko: zbyszek odbitkowo. Był to rozkaz 
do obsługi działa, by skierować lufę działa tak, aby wycelować w ziemię w odległości 
ok. 50 m od działa. w tym przypadku wystrzelony pocisk–granat uderzając w ziemię 
około 50 m przed działem, wylatuje w powietrze i rozpryskuje się, raniąc nieprzyjaciela. 
Była już noc ciemna, że „oko wykol”, takie oddalanie strzału było bardzo celowe, po-
nieważ tylko jeden czołg był wyraźnie widoczny w zarysie. po naszym strzale pojazdy 
nieprzyjacielskie wycofały się. zdaje się, że był to tzw. zwiad nieprzyjacielski wysłany 
do zajęcia kolejnego bezbronnego miasta, jakim był turobin. ze spotkania z nieprzy-
jacielem w turobinie wyszliśmy mimo straty por. Duszczyńskiego obronną ręką25. Nikt 
z obsługi działa nie tylko, że nie zginął, ale nie został draśnięty. Również konie nie 
ucierpiały. Ja do dzisiaj nie mogę zrozumieć, jak mogłem wyjść nawet nie draśnięty 

23  Określenie „na drugą noc” nie jest precyzyjne. Opisywane wydarzenia miały miejsce wieczorem 17 września, 
a więc w tym samym dniu, w którym odbyła się opisywana wyżej odprawa.

24  Chodzi raczej o samochód opancerzony.
25  W walkach na terenie Turobina w dniu 17 września poległo w sumie 6 żołnierzy, w tym najstarszy rangą – 

por. Franciszek Duszczyński. Zostali ono pochowani na miejscowym cmentarzu. Obecnie miejsce pochówku  
upamiętnione jest tablicą z nazwiskami poległych. Po wojnie małżonka por. Duszczyńskiego przeniosła szczątki 
męża w rodzinne strony, pozostawiono jednak jego symboliczną mogiłę.
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z tego spotkania z nieprzyjacielem, podczas gdy mój koń padł pode mną zabity serią 
z karabinu maszynowego. konie: mój i por. Duszczyńskiego szły obok siebie. My w tym 
czasie – aby nie zasnąć – rozmawialiśmy. 

prawdopodobieństwo, że jeden z nas zginie, a drugi nie zostanie draśnięty, wy-
nosiło zapewne jak jeden do miliona. Cóż, na wojnie zdarzają się takie przypadki 
graniczące z cudem. tak szybkie przygotowanie działa do strzału można tylko za-
wdzięczać świetnie wyszkolonej obsłudze, składającej się z żołnierzy ze służby czynnej, 
z którą mogłem porozumiewać się nawet gestami, nie wydając ustnie rozkazu. oto jak 
opisał major Jan Gintel walki z czołgami w rejonie miasta turobin: Podczas cofania 
się w dniach 16 i 17 września, a zwłaszcza w walkach w rejonie Turobina, zwłaszcza 
odznaczali się wielokrotnie Dryja, Herod oraz Gołąb przy sposobności zwalczania 
nieprzyjaciela ogniem na wprost. Należy podnieść w szczególności odwagę i skutecz-
ne działanie jako osłony wycofania się kolumny marszowej, stojąc okrakiem u wylotu 
drogi miejskiej w Turobinie, aż do ostatniej chwili wytrwali na stanowiskach mimo 
intensywnego ostrzeliwania ze strony przeważającego nieprzyjaciela26.

Marsz tej nocy w kierunku warszawy został wstrzymany. Emerytowany pułkow-
nik dowódca zgrupowania wojskowego – nazwiska jego nie pamiętam – zarządził 
odwrót i zajęcie stanowisk w lesie położonym na wzgórzach w sąsiedztwie turobina27.  

26  Dokument w posiadaniu rodziny.
27  Chodzi o niewielki kompleks leśny na linii: Gródki – Huta Turobińska – Tokary.

kwatera poległych w walkach w Turobinie w dniu 17 września 1939 r., 
wraz z imiennym wykazem pochowanych osób. Fot. Sławomir dryja.
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Ja z rozkazu pułkownika objąłem dowództwo również nad pozostałymi dwoma 
działami 21 pal-u. Cóż to była za bateria mająca w jaszczach kilka naboi granatów. 
po nastaniu dnia byliśmy cały dzień nękani ogniem nieprzyjacielskim z dalszych 
odległości. Nad nami krążył niemiecki samolot, wypatrując naszych stanowisk – po-
dając koordynaty naszych stanowisk, aby ich artyleria mogła nas ostrzelać. Las nie 
był zwarty, ot krzaki chłopskie. w takim lesie względnie łatwo ukrywała się piechota 
przed obstrzałem, ale nie artyleria posiadająca działa, jaszcze i konie. Dlatego działo-
ny po każdym przelocie samolotu z mego rozkazu zmieniały stanowiska. uniknęliśmy 
przez to strat ludzkich. przez cały dzień pułkownik dokonał przegrupowania wojska, 
przygotowując go do dalszego nocnego wymarszu. Nie było z czego sklecić porządnej 
wojskowej jednostki. to byli „maruderzy” z poobcieranymi, z powodu długiego mar-
szu, nogami, często z karabinami bez amunicji, ale zdyscyplinowani. Ja z rozkazu 
pułkownika objąłem ze swoim działonem tylne ubezpieczenie kolumny marszowej. 
w rzeczywistości ubezpieczenie to było czysto teoretyczne. Nie mając żadnej broni, 
nawet zwykłego karabinu, a do działa tylko jeden nabój – granat, nie mogłem wy-
stawić żadnych czat, a w razie przypadkowego spotkania z nieprzyjacielem mogłem 
zarządzić tylko podniesienie rąk do góry. 

w celu utrzymania łączności z maszerującą kolumną wysłałem jaszczowego na 
koniu, aby włączył się w marsz kolumny, co jakiś czas utrzymując ze mną kontakt. 
Równocześnie zarządziłem chwilowy postój działonu we wsi, zdaje się Gródki, celem 
znalezienia czegoś do jedzenia dla żołnierzy. zapukałem we wsi do jednego okienka 
z prośbą, czy nie sprzedaliby mi chociaż kawałek chleba. po chwili okienko się otworzy-
ło, wyskoczyła z niego około dwudziestoletnia dziewczyna, ofiarując mi jeszcze ciepły 
bochenek chleba. Nie wzięła pieniędzy, ale tylko z płaczem rzuciła mi się na szyję, nie 
mogąc wymówić nawet słowa. tym sposobem mogłem podzielić bochenek chleba na  
13 żołnierzy. po tym posiłku zarządziłem marsz w kierunku kolumny wojskowej. Jed-
nak do tego marszu nie doszło. zobaczyłem rozświetlone niebieskimi rakietami niebo 
w odległości ok. 1 km od nas i usłyszałem tylko jeden wystrzał karabinowy. takich 
rakiet używali Niemcy w ciągu nocy celem porozumiewania się między sobą. od woj-
skowej kolumny oderwał się mój jaszczowy, wracając do wsi na koniu galopem. 

złożył mi meldunek, że Niemcy otoczywszy całą kolumnę zażądali bezwarunko-
wego poddania się, na co wyraził zgodę pułkownik, po czym strzałem w głowę odebrał 
sobie życie. Całe nasze uzbrojenie stanowił tylko jeden pocisk–granat, który wystrze-
liliśmy ze wsi w kierunku przypuszczalnego postoju nieprzyjaciela. z naszej strony był 
to pożegnalny salut na zakończenie wojaczki. Miałem nadzieję, że Niemcy, słysząc 
strzał armatni, będą sądzić, że we wsi są poważniejsze siły wojskowe i nie będą chcieli 
atakować jej w ciągu nocy. konie rozdaliśmy mieszkańcom wioski, a armatę rozebra-
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liśmy. ze wsi nie mogliśmy się ruszyć z obawy wpadnięcia w ręce Niemców, ponieważ 
oni oświetlali pola rakietami. Mieszkańcy wsi chcieli nas ukryć przed Niemcami na 
strychach domów i po stodołach. Nie miało to jednak sensu, ponieważ w dzień Niemcy 
wyłuskaliby wszystkich. Na skraju wsi rozciągał się gęsty młodnik sosnowy. w nim też 
zaszyliśmy się, nie informując o tym we wsi nikogo. Baliśmy się zdrady. w nim przeby-
liśmy cały następny dzień. Doskonale słyszeliśmy szwargot Niemców. Byli kilkakrotnie 
na skraju młodnika, wołając nas do poddania się, ale nie odważyli się wejść do lasu. 

z nastaniem nocy po pożegnaniu się – każdy z żołnierzy ruszył w strony rodzinne. 
Mnie nie odstępował mój celowniczy zbyszek Gołąb, dlatego wraz z nim ruszyłem, 
obierając kierunek na Ropczyce, czyli mój dom rodzinny. obaj nie byliśmy fizycznie 
sprawni. Dlatego na przejście drogi około 150 km potrzebowaliśmy całego tygodnia. 
Nie wiedziałem, co w domu rodzinnym zastanę, ponieważ wcześniej zostałem poin-
formowany, że Ropczyce były zbombardowane. wszyscy wiedzieli, że pod pszczyną 
zginąłem, a to dzięki koledze Stefanowi wośko pochodzącemu też z Ropczyc, który 
rozpowiadał, że widział jak zostałem ranny i przywalony przez konia.

ale przybycie moje w sobotę o wieczorowej godzinie było dla mojej matki, dla 
tych, co sądzili, że zginąłem, wielkim zaskoczeniem, a dla wszystkich wzruszającym 
spotkaniem. Dla mnie zaś i dla mego kolegi zbyszka Gołąbka zakończył się udział 
w kampanii wrześniowej.

Uroczystość 100. urodzin w Urzędzie Gminy w Zabierzowie. 
jubilat w otoczeniu rodziny i znajomych. Foto – serwis Gminy Zabierzów.
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Antoni Wiktor

Wspomnienia z wojny 
1920 roku

Dzięki uprzejmości Pana Michała Wiktora, publikujemy fragmenty wspo-
mnień jego ojca Antoniego, uczestnika wojny 1920 r. Jest to zapis wywiadu nagra-
nego w latach 80. minionego wieku.

Antoni Wiktor urodził się 8 maja 1900 r. we Fry-
drychowicach. W 1919 r. rodzina Wiktorów przeniosła 
się do Przybradza, gdzie Antoni pracował w gospodar-
stwie rolnym rodziców. W roku 1920 został powołany 
do służby wojskowej w 51 Pułku Piechoty Strzelców 
Kresowych. Z garnizonu w Przemyślu, gdzie odbywało 
się szkolenie rekrutów, wyruszył w kwietniu na front 
wojny polsko-bolszewickiej. Do czerwca 1920 r., kiedy 
pułk otrzymał rozkaz odwrotu, jego żołnierze dotarli 
do Krzyżopola i Rudnicy. Podczas walk toczonych na 
przełomie lipca i sierpnia w rejonie Mikulińc i Łuk 
Wielkich Antoni Wiktor został ciężko ranny. W szpi-
talu wojskowym w Rzeszowie amputowano mu nogę. 
Po rekonwalescencji i powrocie do Przybradza założył 
rodzinę i pracował jako rymarz wykonując uprzęże dla 

koni. Dwukrotnie żonaty doczekał się licznego potomstwa. Jego udział w wojnie 
1920 r. był przyczyną licznych nieprzyjemności, które spotkały go ze strony władz 
po II wojnie światowej. Zmarł w 1986 r.

wojna wybuchła w roku 1914. zabrali do wojska. Braci sześciu i tatusia. zabrali 
konie, krowy. w 1920 roku do przemyśla. tam my się kształcili, [stamtąd] poszliśmy 
na front. w kwietniu do armii Gen. Hallera1. walczyliśmy na ukrainie. zabrali-

1  51 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych, w którym służył Antoni Wiktor, wywodził się z Armii Polskiej we 
Francji (Armii Hallera) – był kontynuacją 9 Pułku Strzelców Polskich z 3 Dywizji Strzelców Polskich III Kor-
pusu. Po zjednoczeniu Armii Hallera z siłami zbrojnymi w kraju (dekret Naczelnika Państwa z 1.09.1919 r.)  
9 Pułk przemianowano na 51, który wszedł w skład XXIV Brygady Piechoty. W Przemyślu stacjonował batalion 
zapasowy pułku, w którym szkolono rekrutów (por. zarys historji wojennej 51-go pułku piechoty Strzelców 
kresowych, oprac. L. Weber, Warszawa 1928, s.5-7).

Antoni Wiktor
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śmy kijów, za kijów kawałek żeśmy uszli, ale później dostaliśmy [rozkaz] odwrotu2. 
wracaliśmy z powrotem. zostałem raniony, [padam] na ziemię i leżę. Momentalnie 
słabnę, robię sobie żal za grzechy, momentalnie leci żołnierz obok mnie i coś ustami 
do mnie mówi kolega, a ja go nic nie rozumiał[em]. i padł znów grad [pocisków] 
i pomyślałem, że kto wie co mi mówił ten kolega, a kto wie czy go to samo nie spotkało. 
tak potem leżę zaś, chyba [całą] noc zemdlony. zrobili nasi kontratak tom o tym nie 
wiedział i badali, że jestem nieżywy, zabity. przebudziłem się może była 11 godzina 
w nocy. zostałem raniony 1 sierpnia [1920 r.] wieczór3. [- -] Jak się przebudziłem 
w nocy to wołałem: „Sanitariusz!”, „Sanitariusz!”, [ale] nie ma nic. psy tylko szcze-
kały dosyć daleko. usnąłem drugi raz. potem się znów przebudziłem i znów wołam: 
„Sanitariusz!”, „Sanitariusz!”. Już tak gdzieś nad ranem usnąłem drugi raz. znów 
się przebudziłem. prawie tak słonko wzeszło i widzę chłopa od strony, w którą my 
uciekali, jakąś furmankę. Jadą coraz bliżej. zląkłem się, ale patrzę – jadą hallerczycy4. 
Ja myślałem że nas zabrali już bolszewicy, ale patrzę – czapki hallerskie. Ja byłem 
bardzo słaby, a on mówi do mnie jak Mleczarz wołał: „wiktor, rany boskie, co ty tutaj 
robisz?!”. a ja: „Co robię bracie, no leżę, co mam robić?”.

potem proszę żeby mi przynieśli wody. oni mi powiedzieli: „Baniaczków nie 
mamy”, bo oni mieli [w tych baniaczkach] amunicję do frontu. Bo w nocy ponownie 
zrobili kontratak i mnie z tej okazji zabrali później do swoich, bo tak to bym został. 
podwieźli mnie kawałek pod front, że może tam, pod wioskę, tak dalej, że może we 
wsi dostanę jakiejś wody. ale, na szczęście, wieś została na lewo, a końmi pojechali 
na prawo. wysadzili mnie pod takim domem, że nie dochodziły strzały. „zostawimy 
Cię tu bo byś dostał drugi raz”. zostawili mnie tam. No to ja leżę.

[- -] Słoneczko wychodziło coraz wyżej i tam była placówka jakaś – naszych czy 
ruskich? Na słomie mnie położyli i usnąłem. po jakiejś 11 [godzinie], może przed  
12 godziną, szedł sanitariusz z 52 pułku a ja byłem z 515. i już mnie minął, myślał 
żem zabity, ale [mną] poruszał no i obudził mnie. i on mi wtedy [- -] zrobił [na lewej 
nodze] opatrunek. Jak mi zrobił opatrunek tak mówi żebym leżał, że pójdzie do wsi 
i przyjedzie z furmanką. Leżałem dobre ze 3 godziny i [go] nie ma. ale idzie dwóch 
cywilów i mają nosze takie jak to w gospodarstwach [- -]. wsadzili mnie na te nosze 

2  Jednostka Antoniego Wiktora w czasie ofensywy na Ukrainę walczyła na południowym odcinku frontu docierając 
do Wapniarki, Krzyżpola i Rudnicy, w pobliżu granicy z Rumunią (por. zarys historji wojennej, op. cit., s. 4).

3  Antoni Wiktor został ciężko ranny najprawdopodobniej w czasie walk pod Mikulińcami (por. przypis 5).
4  Por. przypis 1.
5   I i III bataliony 52 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych (wcześniej 10 Pułku Strzelców Polskich Armii Hallera), 

uczestniczyły w bitwie pod Mikulińcami, w której walczył 51 pułk. Informacje podane przez Antoniego Wiktora 
pozwalają przypuszczać, że został ranny właśnie w boju pod Mikulińcami (por. zarys historji wojennej 52-go 
pułku piechoty Strzelców kresowych, oprac. T. Pawlik, Warszawa 1928, s. 18-19).
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i niosą mnie [we] dwóch. Jak idą tak huśtają, [że] z jednej strony zerwało się i wrzucili 
mnie do przykopy obok drogi6. później szedł żołnierz i mówi: „pójdę jeszcze raz do 
wsi może znajdę konia”. poszedł. znów długo go nie było, dobre ze dwie godziny może 
ze trzy. przyprowadził [wreszcie] czterech cywili i taki wierzch z koszyka plecionego. 
Na to mnie wzięli na ręce i dopiero przynieśli do jednego domu. tam leżało dwóch 
rannych. Jeden miał przestrzał przez piersi, drugi miał przestrzał przez brzuch, a ja 
byłem w nogę raniony. Mnie było wolno pić. to już wtedy przynieśli mi trochę mleka, 
później mi przynieśli trochę kawy. zaraz jeszcze czwarty [ranny] przyszedł – dostał 
drugą kulką i miał zawiniętą rękę. Miał palce czarne tak samo jak ja miałem pół 
stopy już czarne o tym czasie. później leżymy tak. Jednym razem mówią, że nasi 
się cofają. [- -] z 52 pułku ten sanitariusz co mnie znalazł przyjechał i bierze tego 
co [w] rękę [ranny], a ja proszę żeby mnie [też] wziął. on mówi że nie wysiedzę na 
tych walizkach lekarskich – miał [z sobą] całą ambulatorię, aptekę. Ja mówię: „pro-
szę mnie wziąć!”. Nie chcieli mnie wziąć, że nie wytrzymam [drogi]. [Ja na to, że] 
jak nie wytrzymam, jak będę krzyczał to mnie rzućcie. Rzućcie mnie tak jak worek 
w zbożu. wzięli mnie [ostatecznie] i podwieźli bliżej stacji. tam mnie [zostawili] 
[- -] i pojechali po tamtych dwóch, co jeden był [ranny] w brzuch, a drugi na piersi 
miał przestrzał. a w międzyczasie mnie już wzięli z innymi rannymi i wtedy ruskich 
[- -] zabili dużo [- -]. później nas wysadzili na pancerkę7, a jeszcze w międzyczasie 
przyleciał porucznik z jakiejś kompanii. Bardzo słaby byłem, [a on] pyta się mnie 
kiedym ranny, jak, co? Ja mu mówię, że wczoraj panie poruczniku o tym a o tym 
czasie, a on mówi, [że] może głodny [jestem], może mi się jeść chce. „Dziękuję panie 
poruczniku, nie głodny jestem, a może bym się napił coś. o napić to bym się napił 
poruczniku. Jakby tam pan porucznik coś miał”. w międzyczasie wzięli nas na pociąg 
pancerowy8. [- -] [Porucznik] znalazł mnie z tą kawą, przyniósł mi kawy z takiego 
garnka wiejskiego, może półtora litra kawy wypił[em] [- -] i później pojechaliśmy.

Był specjalny pociąg amerykański [- -]. przyjechaliśmy do Lwowa. tam miałem 
opatrunek i widziałem jak moja noga wygląda. Miałem [- -] już stopę poza kostkę 
czarną. przyjechałem do szpitala do przemyśla. z przemyśla pojechaliśmy na za-
kopane: Jasło, krosno, kamieniec podolski, inne jeszcze takie stacje, bo nie wszystkie 
słyszałem9. później przyjechaliśmy znów do przemyśla. prawie tak czytam przez szybę 
„przemyśl”. [- -] Staliśmy [tam] dosyć długo, ze dwie godziny. [Następnie] ruszyliśmy 

6  Przykopa – gwarowo rów przydrożny.
7  Pociąg pancerny.
8  Por. przypis 7.
9  Autor tylko wymienia zapamiętane stacje, a nie ich kolejność na trasie przejazdu pociągu.
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w stronę krakowa. [Przed Rzeszowem] wysadzili mnie i tego drugiego [żołnierza], 
z ta ręką [- -] czarną [w którą wdało się] zakażenie. [- -] wykąpali nas zaraz. Lekarz 
szybko [wezwał] auto, że taki i taki jest chory, że już [jest konieczna] operacja. [- -] 
[Okazało się], że nie ma auta, bo wozi krew. Lekarz krzyczy: „Nie ma auta!”, to na-
tychmiast posłali po furmankę. podwieźli mnie do [szpitala] do Rzeszowa, na drugi 
[- -] oddział, tam gdzie zrobili operację. ale było [tylko] jedno łóżko wolne [więc] 
ja leżałem z godzinę na nosidłach. później mnie wzięli do szpitala, [w którym byli] 
zdrowi, co już niektórzy od razu szli na urlopy, albo lekko jeszcze ranni [- -]. z tego 
szpitala mnie znów przenieśli na oddział znów pierwszy, bo lekarz był chory. zresztą 
to był szpital [dla tych] co byli po operacji, uzdrowieńcy10. tam znów czekałem trzy 
dni na operację bo zachorował znów chirurg. Ja o życiu nie myślałem nic. taka pani 
doktor była i mówi, nawet siostra zakonna mi pierwsze mówi: „wiktor, prośże pani[ą] 
doktor, żeby się starała u pana dyrektora, bo umrzesz!”. a mnie tam na życiu nie 
zależało, bo miałem bardzo wielką gorączkę i [- -] wiedziałem, że nogę stracę. ale 
[siostra] mówi mi, żeby prosić panią doktor. Ja jej [wreszcie] mówię, a pani doktor 
[na to]: „postaram się o to u pana dyrektora”. [Dyrektor] przyjechał na drugi dzień 
ku wieczorowi. zrobił mi wizytę, zbadał mnie dokładnie, pytał się mnie jak to się 
stało – jak, co. Ja mu opowiadam, że mnie [pocisk] drasnął na wojnie. [Dyrektor] 
namawia mnie, żebym nogę stracił. Ja miałem 20 rok [życia]. Myślę sobie: przez 
nogę będę klamki pucował, będę dziadem. Nie chciałem się na to zgodzić. w żaden 
sposób. on mnie tak prosił, tak mi tłumaczył różnie: że jeszcze tańczył będziesz, że 
jeszcze dostaniesz nogę, dostaniesz buciki po kolana sznurowane. a ja mu w końcu 
mówię tak: „panie dyrektorze – bo byłem bardzo słaby – o ile pan dyrektor jeszcze 
uważa, że przetrzymam tą operację i będę żył, to proszę mi amputować nogę. a o ile 
pan dyrektor robił plastykę ze mnie to proszę mnie zostawić. [- -] Skoczył do mnie: 
„ale synku! Dostaniesz nogę! Jeszcze będziesz skakał! Cieszył się!”. potem, na ostatku 
miał koniak, wino – dawał mi przed operacją na sali. Nie pamiętam czy wino czy 
koniak. potem dostałem drugą porcję – może wino albo koniak? znów nalał i [- -] 
mówił żebym nic nie jadł [rano], że mi zrobi operację.

No i zrobił operację. operacja się udała. Leżę sobie, a budzę się. ale jeszcze usną-
łem. Budzę się za chwilę, chcę koc podnosić, siostra zakonna mówi: „panie, spokojnie 
leżeć, nic niech pan nie robi”. [- -] zasnąłem. Budzę się drugi raz i siostra znów mówi: 
„Spokojnie leżeć”. „proszę siostry, ja tylko chcę wiedzieć co się stało z moja nogą”. 
No to podniosła koc. Ja patrzę – nogi nie ma po kolano. kikut zawinięty. usnąłem 

10  Ozdrowieńcami („uzdrowieńcami”) potocznie nazywano wszystkich, którzy zostali wyleczeni lub byli rekon-
walescentami. We współczesnej medycynie ozdrowieńcem jest tylko osoba, u której ustąpiły objawy choroby 
zakaźnej.
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jeszcze chwilę. przebudziłem się znów, a [siostra] prawie przyniosła obiad. Dawała 
mi kompot do ust. później się przebudziłem normalnie.

Nie chciała mi się rana zagoić. Miałem drugi raz operację. zasypiali mnie, a ja 
się nie chciałem dać zasypiać, że nie taką operację miałem pierwszą jak tutaj. Siostra 
mówi mi, że wtedy byłem słaby, a teraz na sali operacyjnej „to byś nas wypędził”. ale 
przywiązali mnie no to się dałem przywiązać. zrobili tę [drugą] operację.
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Marcin Witkowski

Wielka Wojna  
w kronikach szkół  
w Tomicach i Zygodowicach

Jednym z ciekawszych źródeł do poznania historii regionu i zamieszkującej go 
społeczności są kroniki szkolne. Zapisom dotyczącym okoliczności powstania pla-
cówki oświatowej i jej dziejów, dotacjom, wykazom nauczycieli i ich uposażenia, bazy 
materialnej szkoły, itp. towarzyszą często informacje dotyczące bieżących wydarzeń 
politycznych. Takich wiadomości z lat 1914 – 1918 dostarczają m.in. kroniki szkolne 
z Tomic i Zygodowic.

W szkołach galicyjskich obowiązek prowadzenia kronik został usankcjonowa-
ny w latach 60. XIX w. reskryptem c.k. Komisji Namiestniczej, a później rozporzą-
dzeniem Rady Szkolnej Krajowej.  Wspomniany reskrypt został wydany 2 stycznia 
1863 r. i ogłoszony w ukazującej się w Krakowie Kurendzie Szkolnej. Przesłano go 
następnie do każdej placówki oświatowej w formie okólnika Konsystorza Biskupiego 
Krakowskiego z 19 stycznia:

wysoka Ck. komisya Namiestnicza postanawia [- -] ażeby przy każdej zatwier-
dzonej szkole ludowej, czy to głównej, czy ludowej miejskiej była zaprowadzona historya 
tejże szkoły i ażeby z wszelką ścisłością i dokładnością była spisywana. Ck. urzędom 
powiatowym polecono, aby tę książkę składającą się z jednego tomu w arkuszowym 
formacie bez odwłok sprawiły z pieniędzy szkolnych za kasę opłacanych, lub gdyby te nie 
wystarczyły, z pieniędzy wpływających z innych źródeł miejscowych. ułożenie tej książki 
polecono c.k. urzędom powiatowym łącznie z miejscowymi plebanami i dozorcami 
dystryktowymi szkół i nauczycielami, a ci potrzebny do tego materyał mogą zaczerpnąć 
z akt urzędu powiatowego lub parafialnego, z aktu urzędu obwodowego i przewielebne-
go bisk. konsystorza, a w końcu z schematyzmów Dyecezyalnych i szkolnych1.

Potwierdzeniem reskryptu z 1863 r. było rozporządzenie Rady Szkolnej Krajowej 
z 20 kwietnia 1868 r., zgodnie z którym miała być [- -] w każdej szkole spisana historya 
szkoły, czyli tak zwana kronika szkolna2.

1  Kurenda Szkolna 1863, nr I, Rozporządzenie Wysokiej C. K. Komisyi Namiestniczej z dn. 2.01.1863 r., L. 3U. 919, s. 1.
2  Kurenda Szkolna 1868, nr V / VI, nr 385, Rozporządzenie Rady szkolnej krajowej z dnia 20.04.1868 L. 98, 

względem spisania historyi, fasyl i inwentarza każdej szkoły ludowej, s. 17.
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Przedstawione poniżej fragmenty kronik szkolnych z Tomic i Zygodowic doty-
czą okresu Wielkiej Wojny. Autorzy (nauczyciele tamtejszych placówek oświatowych) 
przedstawili zarówno sytuację szkoły i miejscowości w latach 1914 – 1918, jak i opis 
bieżących wydarzeń rozgrywających się na frontach wojny. W obu przypadkach 
zachowana została oryginalna pisownia.

kronika szkoły w Tomicach

Została założona 4 grudnia 1908 r. przez nauczyciela i kierownika tomickiej 
szkoły Brunona Zająca (1887-1954)3. Prowadził on kronikę do 1919 r. (ostatni 
jego wpis datowany jest 1 listopada), z przerwą na okres służby wojskowej podczas 
I wojny światowej. Kolejnymi autorkami zapisów kronikarskich były nauczycielki: 
Helena Przystałowa (1920-1925), Kazimiera Pedenkowska, kierownik szkoły 
(1926-1928), Aleksandra Ziębowa (1928) oraz Wiktoria Sapińska, kierownik 
szkoły (1929-1939). Tom w twardej oprawie o wymiarach 33,5 cm na 20,5 cm liczy  
69 stron, z których tylko pierwszych 17 jest numerowanych4. Opis wydarzeń z lat 

1914 – 1918 został zawarty na stronach od 20 do 
23.

Rok szkolny 1914/15 nie rozpoczął się jak zwy-
kle w dniu 1 września, gdyż Rw5 tutejsza wniosła 
podanie do c.k. R[ady] S[zkolnej] o[kręgowej] 
o odroczenie rozpoczęcia roku szkolnego na począ-
tek grudnia, a to z powodu tego, aby dzieci mogły 
dopomóc w pracy matkom swym przy zbiorach 
i młóceniu, gdyż ojcowie z małymi wyjątkami zo-
stali wezwani do wojska.

Następnie zaś nie można go było rozpocząć 
gdyż bezustannie lokale szkolne zostawały zaj-
mowane na kwatery wojskowe. Nareszcie udało 
się dnia 3 lutego 1915 r. rozpocząć rok szkolny, 
ale tylko w jednej klasie, tak, że dzieci uczęszczają 

3  Por. W. Tyrybon, Bruno zając (1887 – 1954) – nauczyciel, socjalista i działacz niepodległościowy, s. 249-255.
4  Archiwum Muzeum Miejskiego w Wadowicach (dalej: AMMW), MM WCK 1751, Kronika szkoły w Tomicach.
5  Rada gminy – pochodzący z wyboru organ uchwałodawczy i nadzorczy w gminie.

okładka kroniki szkoły w Tomicach.
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w drugi dzień jedna klasa rano, druga popołudniu. z powodu tego też przeniosła (przy-
dzieliła) na razie c.k. R[ada] S[zkolna] o[kręgowa] nauczycielki p. M. pietraszkównę 
do Choczni Górnej i p. C. Roman do Świnnej poręby.

Dzieci uczęszczają na nauki w bardzo małej ilości.
tomice, dnia 25 lutego 1915 r.
     zając Bruno
Maria pietraszkówna
Helena zającowa6

     widziałem 26/ii g15
     ks. [Stanisław] karbowski7

     ck. insp.[ektor] szk.[olny] okr.[ęgowy]

Rok szkolny 1915/16 trwał jak zwykle 10 miesięcy. Frekwencja słaba. w miejsce 
nauczyciela kierującego p. zająca, który został powołany do służby wojskowej 21./6. 
1915 uczy wraz z p. zającową do 1./i 1916 p. adolfina Góralowa, stała nauczycielka 
z wschodniej Galicyi, zaś od 14./i 1916 p. krug Filipina.

tomice, dnia 1. Lipca 1916
     zając Bruno 
     obecnie kapr.[al] jednor.[oczny]

Rok szkolny 1916/17 rozpoczął się dnia 1 września 1916 nabożeństwem w tutejszej 
kaplicy. przepiękne kazanie na niem wygłosił tut[ejszy] katecheta ks. prochownik.

Grono tutejszej szkoły stanowią:
ks. katecheta prochownik wikariusz z wadowic, 
p. Helena zającowa naucz.[ycielka] kierująca,
p. Filipina krug stała naucz.[ycielka] szkoły w podwołoczyskach
tomice, dnia 22 marca 1917
     wpisałem podczas urlopu 
     zając Bruno   jedn.[oroczny] ,kapr.[al]

6  Helena Zającowa (z d. Filek) (ur. 1889), nauczycielka, żona kierownika szkoły w Tomicach Brunona Zająca. Od 
1919 r. w Kłobucku, gdzie wspólnie z mężem założyła 7-letnią szkołę żeńską (1921 r.), której została kierowni-
kiem (por. W. Tyrybon, op. cit., s. 249-250, 254).

7  Stanisław Karbowski (1865-1935), ur. w Zakliczynie, ksiądz kanonik, w latach 1899-1925 inspektor szkolny 
w Wadowicach. Zasłużony dla oświaty w powiecie wadowickim, gdzie przyczynił się do budowy 49 szkół. 
Przeszedł na emeryturę 9.05.1925 r. Zmarł w Wilkowsku (powiat limanowski) 30.04.1935 r. Pochowany w Wad-
owicach – jego pogrzeb zgromadził tłumy wadowiczan, nauczycieli i uczniów oraz 20 duchownych. Na jego 
grobie z piaskowca, zaprojektowanym przez artystę-rzeźbiarza Józefa Jurę, znajduje się epitafium z napisem: 
wielkich zalet serca i umysłu kapłan, ukochany w gronie nauczycieli i otoczenia, orędownik młodzieży, nieustanny 
w znojnej pracy społecznej i obywatelskiej, godny syn ojczyzny (G. Studnicki, Cmentarz parafialny w wadowicach, 
Wadowice 1997, s. 85; idem, kto był kim w wadowicach, Wadowice 2004, s. 104-105; idem, zarys dziejów oświaty 
i szkolnictwa w wadowicach, Wadowice 1996, s. 95, 215-216).
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Rok szkolny 1916/17 zakończono 30/6/1917 stan frekwencji z powodu ostrej 
zimy i braku odpowiedniego odzienia coraz lichszy, – z powodu tego nauka idzie 
coraz trudniej.

tomice 30/6 1917 r.
     Helena zającowa

Rok szkolny 1917/18 rozpoczął się nabożeństwem w wadowicach dnia 1. września 1918.
obowiązki kierownika szkoły objął powtórnie p. Bruno zając, który powrócił 

z wojska jako inwalida 7/8. 1917. Dnia 26./ii.1918 został zawieszony w urzędowaniu, 
gdyż rzekomo brał czynny udział w niszczeniu godeł państwowych w dniu 17./2. 1918, 
na skutek czego wytoczono mi śledztwo i wyznaczono 2/3 poborów8. Sprawa ta oparła 
się o RSk9, gdzie okazało się nadużycie Rady Szk.[olnej] okręgowej [w Wadowicach] 
i zając do urzędowania wrócił.

tomice 6/3.1918 
     zając Bruno

Rok szkolny 1917/18 zakończył się jak zwykle. Nowy rok szkolny 1918/19 rozpoczął 
się również 1. września 1918. Nauczycielem jest obecnie ks. prochownik. Nauczycie-
lami: zając i zającowa.

Nauka obecnie odbywa się w jednej klasie, gdyż brak środków na utrzymanie 
więcej sal szkolnych. obszar dworski bowiem od szeregu lat nie płaci przestacyi10 przy-
padającej nań na utrzymanie tut.[ejszej] Szkoły, zaś RSo11 nie chce, lub nie może go 
do tego zmusić.

wobec wyż naprowadzonych okoliczności panuje ogólne zniechęcenie do szkoły, 
a winią tu jak zwykle w takich wypadkach Bogu ducha winnego naucz.[yciela] B. zająca.

tomice, dnia 30.czerwca 1919.
     zając Bruno   
     Naucz.[yciel] kier.[ownik]

8  Wydarzenia opisane w kronice szkoły w Tomicach miały miejsce w dniach 16-17.02.1918 r. W Wadowicach 
doszło do demonstracji przeciw podpisanemu przez Niemcy i Austro-Węgry pokoju z Ukraińską Republiką 
Ludową (traktat brzeski z 9.02.1918 r.), na mocy którego do URL przyłączone miały być Chełmszczyzna i część 
Podlasia. Jan Doroziński tak opisywał wydarzenia w mieście: 16 ii 1918. Sob.[ota]. wiec 3-godzinny demon-
stracyjny [- -]. Gwałtowne mowy. putek – przeciw Niemcom i austryi – i hr. [Ottokarowi] Czerninowi (parobek) 
[minister spraw zagranicznych Austro-Węgier – MW]. wieczorem zdzieranie orłów i bicie szyb Műnzowi [kupiec 
żydowski w Wadowicach, właściciel sklepu kolonialnego w rynku – MW]! 17 ii 1918. N[iedziela]. ogólny strajk 
demonstracyjny [- -]. uczniowie strajkują i wszyscy urzędnicy! [- -] 20 ii 1918. Śr.[oda]. utrapienie moje z powodu 
studentów – chcących rzekomo zdjąć orła! (J. Doroziński, Dziennik, Wadowice 1998, s. 77-78, mps).

9  RSK – Rada Szkolna Krajowa.
10  Prestacja – dawniej: obowiązek świadczeń.
11  RSO – Rada Szkolna Okręgowa.
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kronika szkoły w Zygodowicach

Została założona w marcu 1891 r. przez nauczyciela Wawrzyńca Marfiaka12. Hi-
storia szkoły została podzielona na 18 rozdziałów, sama kronika obejmuje okres od 
1 września 1900 r. do 31 sierpnia 1938 
r. W odróżnieniu od kroniki tomickiej 
szczegółowe opisy wydarzeń z dziejów 
szkoły nie są każdorazowo sygnowane 
nazwiskiem autora. Do kroniki wklejo-
no wycinki z gazet, opisujących ważne 
wydarzenia polityczne, sportowe i kul-
turalne – m.in. uchwalenie konstytucji 
kwietniowej, kolejne rocznice odzyska-
nia niepodległości i rocznice powstań 
narodowych, śmierć marszałka Piłsud-
skiego, challenge lotnictwa sportowego 
w 1934 r. czy puchar Gordon Benetta 
w 1935 r. Tom w twardej oprawie o wy-
miarach 34 cm na 21 cm liczy 194 nie-
paginowane strony. Opis wydarzeń z lat 
1914 – 1918 został zawarty na stronach 
od 95 do 99.

Rok 1913/14. Rozpoczęcie tegoż 
r.[oku] szk.[olnego] zostało opóźnione 
o 15 dni, a to ze względu na ludność do-
tkniętą klęską powodzi wskutek długotrwałych deszczów. wszelkie zatem prace około 
żniw, zostały opóźnione tak znacznie, że w niektórych okolicach kraju naszego zbiór 
ich uskuteczniono we wrześniu, a nie rzadko w październiku. ale pan, który nie da 
zginąć najmniejszemu robaczkowi, pamięta stokroć lepiej o każdym czego mu potrzeba. 
to też już z wiosną pokazały się nad podziw piękne okazy przyszłych zbiorów. wiosna 
wczesna i ciepła, a następnie suche lato dokonało reszty. Żniwa wcześnie pokończono, 
a stodoły i gumna13 zapełniono zbożem i to takiem jakiego ludzie wiekowi nie pamię-

12  Wawrzyniec Marfiak uczył w szkole zaledwie kilkanaście miesięcy (02.1891 – 08.1892), po czym został przenie-
siony do szkoły w Jaroszowicach (AMMW, MM WCK 1750, Kronika szkoły w Zygodowicach, bez pag.).

13  Gumno – budynek, w którym składano zboże przed wymłóceniem (słownik PWN).

Wstęp do kroniki szkoły w Zygodowicach.
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tają. to też każdy cieszył się i dziękował Stwórcy za obfitość plonów zarówno zbóż, jak 
roślin pastewnych i okopowych. znikła troska o jutro, a każdy chętnie imał się pracy 
patrząc w spokojną przyszłość. a zatem co się tyczy budowy szkoły, rzecz ta prędzej 
mogłaby była teraz przyjść do skutku. poczyniono już nawet kroki, zakrzątnięto się nad 
zakupnem gruntu pod budynek szkolny. Całą sprężyną około której byłyby się poruszały 
inne osobniki przychylne tej sprawie to przew[ie]l[e]b[ny] ks. inspektor szk.[olny] okrę-
gowy Stanisław karbowski. Jak wszędzie tak i tu nie żałował trudu by przybyć i obrać 
odpowiednie miejsce na jego budowę. znaną jest doniosła jego działalność w okręgu, 
bo też dotąd nie spocznie, dopokąd nie doprowadzi zamierzonego planu do skutku. 
Można było tuszyć nadzieję, że z całą pewnością byłby dokonał swego.

Gdy tymczasem jak grom z niema spada cios a tem jest śmierć Następcy tronu 
arcyks.[ięcia] Fr. [anciszka] Ferdynanda de Esté i Jego Małżonki zofii, która miała 
miejsce w Serbyi w dn.[iu] 28 czerwca b.r. padł on wraz z czcigodną Małżonką ręką 
zbrodniczą Serba, który był tylko narzędziem caratu. ponieważ rokowano w Nim 
istotnie otrzymać Następcę istotnie ze wszech miar godnego po najmiłościwiej nam 
panującym Cesarzu Franciszku Józefie i. Chcąc się go zatem pozbyć poczyniono krok 
ten straszliwy. ale pan, który widzi najskrytsze tajniki serca widział następstwa spo-
wodowane tym zamachem. istotnie było to zarzewie niezgody rzucone między władcę 
naszego a cara, które tląc się spowodowało tak straszny pożar, jakim jest obecna wojna. 
Jej bolesne echo odbiło się o mury watykanu, wydzierając tak kochające wszystkich nas 
serce ojca Świętego piusa X. Nie mógł on przeboleć straty tylu dusz które wojna niebu 
wydziera. to też, serce to pękło od nadmiaru boleści, pozostawiając owce powierzone 
swej pasterskiej pieczy, osierocone we łzach i rozpaczy14. Następca Jego ojciec św. Be-
nedykt XV15 zasiadł na stolicy piotrowej przejąwszy ten ciężki obowiązek w tak strasz-
liwym czasie. Bo zaiste czasy też rozlewu krwi bratniej i pożogi dokonywanej przez 
wroga odwiecznego naszej kochanej ojczyzny. Nic więc dziwnego że każde serce polskie 
zabiło silniej. korzystając z chwili stosownej postanowiło pomścić krzywdy dziadów, 
ojców i synów, którzy jęczą jeszcze jak ich przodkowie przed laty w strasznych kajda-
nach niewoli moskiewskiej. Setki Sokołów, Drużyn Bartoszowych, strzelców i synów 
ojczyzny wyruszyły na ochotnika by zmieniwszy swą barwę, poddać się kierownictwu 
armii austryackiej. Stoją też mężnie i wytrwale ramię w ramię zwalczając z podziwienia 
godnem zaparciem się siebie pociski wroga patrząc śmiało śmierci w oczy, dokonują 
cudów waleczności, a siejąc między wroga postrach.

14  Pius X (Giuseppe Melchiore Sarto) (1835-1914), papież od 4.08.1903 r. W 1913 r. przeszedł zawał serca. Rok 
później poważnie zachorował, a wybuch wojny przyspieszył jego śmierć (20.08.1914 r.). Od 1954 r. święty 
Kościoła Katolickiego.

15  Benedykt XV (Giacomo della Chiesa) (1854-1922), papież od 3.09.1914 r. 
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Rok 1914/15. wojna to istotnie europejska, bo biorą w niej udział niemal wszystkie 
państwa, oprócz Hiszpanii, Szwajcaryi, Danii, Szwecyi i Norwegii. Rosya podburzyła 
prusy, będąc już dawno przygotowaną do wojny. zatem austrya i Niemcy jako państwa 
sprzymierzone wypowiedziały 1 sierpnia 1914 [r]. wojnę Rosyi. Następnie wypowie-
dzenie wojny Niemcom przez Francję i anglię. państwa te czując się zagrożone przez 
Niemcy wypowiedziały wojnę austryo-węgrom, których wojska 10 sierpnia przekro-
czyły granicę galicyjsko-polską. wojska austry-węgier.[skie] nie mogły jednak wytrzy-
mać gwałtownie napierających z kilku stron przeważających sił rosyjskich i po ciężkich 
walkach pod Brodami i złoczowem, musiały, pomimo odniesionych w 10-cio. dniowej 
bitwie zwycięstw pod zamościem i kraśnikiem, rozpocząć odwrót. w walkach od 1 – 5 
września oddali Lwów w ręce rosyjskie. przyszło wkrótce do drugiej walki pod Lwowem. 
Lecz mimo powodzenia pod Gródkiem, mając swe tyły zagrożone od strony Rawy 
Ruskiej, musiało się cofnąć za San. oblężona od 3 dni twierdza przemyśl otrzymała 
odsiecz; powodzenie to nie było trwałe, mimo zwycięstw między Medyką a Samborem. 
Następstwem tych wydarzeń było, że 15 listopada przemyśl został na nowo oblężony 
i mimo 4½ miesięcz.[nej] bohaterskiej obrony 22 marca musiał się poddać zniewolo-
ny głodem. tak wśród walk ze zmiennem powodzeniem dobył do końca pierw.[szy] 
okres wojny. teraz od bitwy pod Limanową przyszły nowe powodzenia. Drugi okres 
wojny, rozpoczyna potężnem przełamaniem frontu rosyjskiego od tarnowa do Gorlic, 
w dn.[iu] 2 maja 1915. Bitwa pod Gorlicami, to jeden z najznamienitszych punktów 
zwrotnych w toku wojennych wydarzeń dziejowych. objął on w najbliższych dniach 
zarówno Galicyę [jak] i królestwo polskie. Stąd rozpoczął się szczęśliwy i szybki odwrót 
Moskali. Między 12 a 21 maja dotarły zwycięskie wojska do wisłoki i wisłoka, 18go. 
przekroczyły San. 31 maja rozbiła się pod Sieniawą próba [kontrofensywy] rosyjska  
a 3 czerwca odebrano z powrotem przemyśl. wreszcie 22 czerwca po ciężkich walkach 
pod Gródkiem, tudzież między Rawą Ruską a Żółkwią odzyskany został Lwów. w tym 
prawie czasie wypowiedziały włochy wojnę austry-węgrom. trzeci okres wojny roz-
począł się okradzeniem Chełmu i Mitawy w kurlandyi: wreszcie 5 sierpnia zajęciem 
stolicy polski, warszawy. w połowie września dosięga front wojsk sprzymierzonych 
granic kurlandyi, Dźwiny, pińska i wilna. Lwowa, łucka, Dubna, Seretu, galicyj[skie-
go] Dniestru osiągnęła.

Rok 1916. Nagle z początkiem czerwca objawia się zwrot w kierunku odwrotnym. 
Dnia 4 czerwca uderzają przemożne siły rosyjskie na front bezarabski i wołyński. zatem 
wsch.[odnia] Galicya i Bukowina stają się na nowo pastwą rosyjsk.[iego] napadu. 
a ciągle walki trwają dal.[sze] ze zmiennem powodzeniem.
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Rok 1917. Czwarty okres wojenny rozpoczął się 1 lutego, z chwilą gdy austrya 
i Niemcy zapowiedziały zaostrzoną walkę [z] łodziami nurkowemi16, skutkiem czego 
Stany zjednoczone ameryki północnej najpierw zerwały z Niemcami stosunki dy-
plomatyczne, a potem wypowiedziały im wojnę17. podjęły zarazem szalone wyniki 
celem wciągnięcia całej reszty Europy do wojny z Niemcami. w części im się to uda-
ło, bowiem niektóre państwa ameryki południowej tudzież Chiny już się do wojny 
przyłączyły. właściwe piętno na tym okresie wycisnął wybuch rewolucji rosyjskiej 
w dn.[ach] między 11 a 14 marca 191618. przegląd nasz sięgający do początków maja 
1917 r. kończymy zwróceniem uwagi na silny prąd pokojowy, który wszędzie się obja-
wia, oprócz ameryki gdzie teraz zapanowała gorączka wojenna. Czy to powszechne 
wielkie pragnienie pokoju doprowadzi wkrótce do zakończenia wojny tego na razie nikt 
jeszcze przewidzieć nie może. Cokolwiek jednak dalej się stanie, jeden przecież owoc 
wojny już jest widoczny tj. powołanie do bytu niepodległej polski. początek zrobiły 
mocarstwa centralne aktem z dn.[ia] 5 listopada 1916 r. w początkach maja 1917 r. 
była niepodległość polski już uznana tak przez wszystkie wojujące mocarstwa, jakoteż 
przez niektóre państwa neutralne.

Rok 1918. piąty okres wojny światowej rozpoczyna się z zawarciem pierwszych 
traktatów pokojowych w Brześciu Litewskim. w dn.[iu] 9 lutego 1918 r. przyszedł do 
skutku układ z nowo utworzonem, a przez mocarstwa centralne ze zdumiewającym 
wprost pośpiechem uznanem, państwem ukraińskim. układ ten pokojowy zawarty 
z państwem, z którem mocarstwa centralne wcale wojny nie prowadziły, zgotował 
narodowi polskiemu przez oderwanie od królestwa polskiego Chełmszczyzny i podla-
sia, tak bolesny cios, iż wywołał żywiołowy protest całego polskiego społeczeństwa. to 
też posypały się podpisy „protestu” ludów wszystkich stanów pokrzywdzonej polski. 
przedstawiciele w Brześciu Litewskim wówczas także obecni, pokoju zawrzeć nie chcieli, 
skutkiem czego nastał w dniu 18 lutego ponownie stan wojenny między czwórsojuszem 
a Rosyą. Siły niemieckie rozpoczęły marsz na wschód. wojska austryacko-węgier.[skie] 
z początku w tej wyprawie udziału nie brały. zaraz 18 lutego zajęto Dzwińsk na półno-
cy a łuck na południu, 21 Mińsk, 22 Dubno, 24 Dorpat w inflantach, tudzież Żytomierz 
stolicę wołynia, zaś 25 Rawel19 nad zatoką Fińską. wyruszyły wreszcie i oddziały 

16  okrętami podwodnymi.
17  Decyzję o rozpoczęciu nieograniczonej wojny podwodnej z państwami Ententy Niemcy i Austro-Węgry podjęto 

9 stycznia 1917 r.
18  Rewolucja w Rosji, która przeszła do historii jako rewolucja lutowa, rozpoczęła się 8 marca 1917 r. (23 lutego 

według stosowanego w Rosji kalendarza juliańskiego).
19  Rewel to historyczna, obowiązująca do 1918 r., nazwa Tallinna. 
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austryackie na podole. teraz przeważ-
nie toczyły się walki we Francji i angli[i] 
przeciw Niemcom. Nie dość było Euro-
py, walczono w azyi i afryce a wszędzie 
ze zmiennem powodzeniem. wreszcie 
Niemcom zaczęła gasnąć gwiazda powo-
dzeń i ten straszny mocarz, który chciał 
trząść całym światem uległ przemocy. 
tak spełniły się nad nim słowa zbawi-
ciela, że kto się podwyższa będzie poniżo-
ny. Nareszcie w listopadzie 1918 r. jakby 
grom z nieba padła wieść o zupełnem 
zawieszeniu broni na wszystkich fron-
tach. Żołnierze rozpuszczeni do domów 
śpieszyli w gorączkowem oczekiwaniu 
ujrzenia jak najprędzej nie tylko swych 
siedzib, lecz szczególnie ukochanych ro-
dzin, z którymi wielu przez cały przeciąg 
wojny byli rozłączeni. teraz zamiast 
każdy naród podać sobie bratnią dłoń 
i dążyć wspólnemi siłami do odbudowa-
nia zniszczonych krajów, wichrzą bracia 
jedni drugich przeciw sobie, stawiając niczem nieuzasadnione pretensje do niektórych 
części powstałej polski; rzucając zarzewie niezgody i przelewając niesłusznie bratnią 
krew, powodowani rządzą pychy i zazdrości.

Rok 1918. 11 listopada, dzień to złotemi kreskami zapisany w dziejach naszych. 
polska znów wolna i niepodległa z pomocą Bożą po 120 przeszło latach niewoli jako 
reko[n]walescent powraca wolna do sił i potrzebuje wielkiej troskliwości i rozsądnego 
rządu by mogła powoli dźwigać się i działać. upokorzył pan tedy wszystkich naszych 
ciemiężców, a polska młodziutka ale jeszcze słaba powstaje. Nie darmo lała się i do-
tąd leje jeszcze krew niewinna za ukochaną Matkę ojczyznę. Lecz potrzeba jej wciąż 
nowych szermierzy, by to zarzewie wciąż podmuchiwane prądami wszelkimi, gasić 
i przytłumić. prócz tego potrzeba pracy ogólnej, każdy więc w swym stanie i wieku niech 
dąży do jednego tylko celu, postępuje zgodnie, bratnią podając dłoń, przykładając do 
cegiełki, z której buduje się młoda polska. Synowie i Córki ukochanej ojczyzny pokaż-
my żeśmy godni tej łaski Nieba, której ojcowie nasi z takim utęsknieniem oczekiwali, 

opis wydarzeń roku 1918 w kronice szkoły  
w Zygodowicach.
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tej nowo odrodzonej ojczyzny. ale miłości i miłości tylko trzeba, bo ta jedna tylko jak 
mówi paweł święty, wszystko może, ścierpi, wytrwa, wszystko znosi, wszystkiego się 
spodziewa itd. Nie dziwmy się, że polska to tak słaba i wciąż chroma, bo jedności nie 
ma, a z nią miłości i zgody. Niezgoda i samowola zgubiła nas, cnoty tylko przeciwne 
tym wadą podnieść nas mogą i uczynić znów trwałem i zdrowem narodem. wiele 
wojna ta poczyniła spustoszeń tak moralnych jako i materjalnych. Największy tu nacisk 
położyć trzeba co do wychowania przyszłej generacji, w której pokładamy wszystkie na-
dzieje. także i nauka wiele ucierpiała i cierpi w tym wojennym czasie, gdzie w szkołach 
powszechnych przeważnie pracują siły żeńskie bo mężczyzn zupełny zanik lub wielce 
przetrzebione grono tychże.
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Szczepan T. Praśkiewicz OCD
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Watykan

Wielu z nich kształciło się  
lub pracowało w Wadowicach
Męczennicy polskiego Karmelu 
Terezjańskiego

Wstęp

W 2018 r. mija 450 lat od reformy męskiej gałęzi Zakonu Karmelitańskiego i tym 
samym od powstania Zakonu Karmelitów Bosych, zwanego potocznie Karmelem 
Terezjańskim. Było to dokładnie 28 listopada 1568 r., w Duruelo (powiat Segowia 
w Kastylii), gdy śluby zakonne według reguły pierwotnej złożył św. Jan od Krzyża 
i dwaj jego towarzysze. Zaledwie 37 lat później, bo w 1605 r., pierwsi karmelici bosi 
przybyli do Polski i osiedlili się w Krakowie, skąd w przeciągu minionych ponad czte-
rech wieków rozprzestrzenili się w naszej ojczyźnie, zakładając liczne klasztory, m.in. 
znany klasztor wadowicki, powstały w 1892 r. Wielu polskich karmelitów bosych 
poniosło śmierć męczeńską, potwierdzając nią swoją wierność ślubom zakonnym. 
Trudno wskazać dokładną ich liczbę, ponieważ nie posiadamy danych dotyczących 
czasu i okoliczności śmierci wielu zakonników, rozproszonych po kraju po kasatach 
klasztorów katolickich w okresie zaborów. Możemy jednak podać imiona i dane doty-
czące męczeńskiej śmierci 21 karmelitów bosych. Pierwszym z nich, którego pamięć 
pozostaje nadal żywa, był o. Makary od Najśw. Sakramentu (Demeski), męczennik 
za Przemyśl podczas oblężenia miasta przez Tatarów w lipcu 1624 r. Ostatnim zaś  
o. Alfons Maria od Ducha Świętego (Józef Mazurek), zamordowany przez Niemców 
w sierpniu 1944 r., beatyfikowany przez Jana Pawła II wraz ze 107. męczennikami 
hitleryzmu i spoczywający w kościele klasztornym na wadowickiej Górce.

Wielu z karmelitańskich męczenników, zwłaszcza tych z minionego wieku, 
kształciło się w wadowickim Niższym Seminarium lub pracowało w wadowickim 
klasztorze. Jubileusz 450-lecia reformy Zakonu, a nadto stulecie niepodległości Pol-
ski, są dobrą okazją do przypomnienia wszystkich męczenników karmelitańskich, 



241240

M I S C E L L A N E A

ponieważ wraz z wiernością Chrystusowi i Kościołowi, szła również w parze ich 
wierność ojczyźnie. 

Pragniemy więc przedstawić ich sylwetki lub przynajmniej przypomnieć imiona 
i okoliczności śmierci (w przypadkach, gdy o samych męczennikach niewiele wiemy).

1. Męczennicy z rąk Tatarów i kozaków

Listę polskich męczenników karmelitańskich, jak już wspomnieliśmy, otwiera  
o. Makary demeski od najśw. Sakramentu. Urodził się on we Włodzimierzu w szla-
checkiej rodzinie prawosławnej. W młodości, w poszukiwaniu wyższych wartości, 
przyjął nieświadomie arianizm, wstąpił do wojska i został rotmistrzem. W zawieru-
sze wojennej po śmierci Dymitra Samozwańca został wtrącony do więzienia, gdzie 
spotkał karmelitów bosych pragnących przez Moskwę dotrzeć do Persji. Przeszedł 
na katolicyzm i w 1615 r. przyjął w Krakowie habit karmelitański.

W 1624 r., kiedy pracował w klasztorze przemyskim, napadli na Polskę Tatarzy 
pod wodzą Kantymira. Stanęli obozem pod Przemyślem. Magistrat miasta usilnie 
nalegał przeora klasztoru karmelitów bosych, aby posłał o. Makarego, znającego 
język tatarski, z poselstwem do Kantymira w celu zawarcia porozumienia. Miasto 
nie było bowiem w stanie się obronić. O. Makary podjął się trudnej misji, pomimo 
tego, że był świadom, czym ona grozi. Stanąwszy przed Kantymirem pragnął ofia-
rować mu palmę zgody. Wódz tatarski żądał jednak ucałowania go w stopę, czego 
o. Makary odmówił. Rozgniewany Kantymir kazał więc zamordować zakonnika, 
co niezwłocznie uczyniono. Legenda podaje, że Kantymir, tuż po zamordowaniu 
o. Makarego, zobaczył go w obłokach z jaśniejącym krzyżem zwycięstwa. Faktem 
jest, że nakazał swym wojskom odwrót na wschód. Sława męczeństwa o. Makarego 
rozeszła się po całej Polsce i kaznodzieje sławili go, jako ukoronowanego chwałą 
męczennika1. W przemyskim kościele karmelitów bosych upamiętnia o. Makarego 
epitafium z jego podobizną2. 

W księdze zmarłych zakonników czytamy nadto, że 24 września 1648 w kościele 
konstantynowskim na wołyniu został zabity przez kozaków i tatarów br. Andrzej od 
Matki Bożej z Góry Karmelu. Schronił się on tam po klęsce pod piławcami z wielką 
liczbą wiernych i o. Stanisławem od Jezusa Maryi [- -]. tamże wszyscy obecni, przy-

1  K. Furmanik, księga zmarłych karmelitów bosych w polsce, na Litwie i Rusi 1607-1998, Kraków 2002, t. 1, s. 121. 
(Cytuję dalej: księga zmarłych). 

2  Zob. Cz. Gil, Demeski Makary oCD, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 1979, t. 3, k. 1142 (z bibliografią).
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gotowani na śmierć przez o. Stanisława, po części zostali wymordowani, a inni wraz 
z o. Stanisławem zapędzeni w niewolę3.

Ta sama księga zmarłych informuje, że 7 października 1655 r. w klasztorze kar-
melitów bosych w Wiśniowcu na Wołyniu został zamordowany o. Hilary od św. 
Józefa. pozostał on w wiśniowcu w czasie buntu kozaków. Spełniał gorliwie uczynki 
miłości bliźniego, spowiadając wiernych w tym czasie szczególnie niebezpiecznym, 
kiedy kozacy mordowali tak okrutnie ludzi. przy tej posłudze duchownej schwytany 
przez kozaków został przez nich okrutnie umęczony. odcięto mu najpierw ręce i nogi, 
a potem głowę4.

2. ofiary potopu szwedzkiego

Źródła podają, że w czasach potopu szwedzkiego męczenników karmelitańskich 
było aż sześciu. Najpierw, w lutym 1656 r., stracił życie br. Maciej od św. karola, za-
mordowany przez heretyków5 w Krakowie. W tym samym miesiącu, uciekając przed 
Szwedami na Węgry, zostali zamordowani o. Samuel od św. józefa i o. kandyd od 
najśw. Maryi Panny, podprzeor lwowski6.

Kolejni dwaj męczennicy ponieśli śmierć w klasztorze w Wiśniczu, gdzie przez 
wiele miesięcy byli uwięzieni, pozbawieni żywności i lekarstw, a nadto torturowani. 
Pierwszy z nich zakończył życie 12 marca 1656 r. Był to o. józef od Matki Bożej. 
Drugi natomiast – o. Cyryl od najśw. Maryi Panny – zmarł w maju tego samego 
roku. Kronikarz klasztoru wiśnickiego napisał o nim, że był młodszy wiekiem od  
o. Józefa i z powodu nieznośnych warunków życia i udręk zadawanych przez Szwe-
dów na wpół ociemniały. przez dwadzieścia dni walczył z febrą, aż opuszczając to 
śmiertelne życie, przeniósł się do nieśmiertelnego7.

Dwóch innych zakonników poniosło śmierć ze strony Szwedów we Lwowie. Byli 
to: br. Pachoni (nie znamy jego predykatu ani nazwiska), zamordowany pomiędzy 
rokiem 1701 a 17038, i br. Hilarion od św. Teresy (Andrzej kalysz), którego miał 

3  księga zmarłych, op. cit., s. 164.
4  ibidem, s. 174.
5  Tak nazywa Szwedów Libro dei Morti della provincia e Fuori negli anni 1655-1730 [Caprarola 1730], na którą 

powołuje się o. Kajetan Furmanik w księdze zmarłych, dodając: „zapewne zabity przez Szwedów”. Zob. księga 
zmarłych, op. cit., s. 174.

6  księga zmarłych, op. cit., s. 174-175.
7  ibidem, s. 175.
8  ibidem, s. 305.
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przebić w kościele sam dowódca. [- -] Szwedzi weszli do naszego kościoła i okrutnie 
obchodzili się z naszymi zakonnikami9. 

3. Zamordowani przez Turków

Na podstawie księgi zmarłych możemy stwierdzić, że dwóch polskich karmeli-
tów bosych poległo z rąk tureckich w Wiśniowcu: br. Pachomi od jezusa, zastrze-
lony 30 lipca 1675 r., którego ciało przewieziono później do Lwowa, gdzie długie lata 
pozostawało nienaruszone10, i o. emanuel od Wiecznej Mądrości, zamordowany 
nazajutrz, tj. 31 lipca 1675 r. turcy – oddajmy głos kronikarzowi – całe swoje siły 
skierowali na kościół i klasztor, który zaczęli zajadle szturmować. w końcu zdobyli 
go i wszystkich ludzi tam obecnych, nawet niewiasty i dzieci, pomordowali, a innych 
zabrali w jasyr. o. Emanuel widząc, że turcy już zdobywają kościół, spożył święte 
postacie, by je uchronić przed profanacją i z krzyżem w ręku zachęcał do poniesienia 
śmierci za Chrystusa. został też zamordowany przez turków przy ołtarzu. turcy ucięli 
mu głowę. Dzień wcześniej zginął od kuli tureckiej br. pachomi, donat, którego nieskazi-
telne zwłoki przechowywano potem we lwowskim klasztorze. [- -] tak więc o. Emanuel 
już był trzecim, który oblał krwią ruiny klasztoru w wiśniowcu11.

4. Polegli z rąk Moskali

Moskale uśmiercili trzech zakonników karmelitańskich, jednak o męczeństwie 
in odium fidei, ze wszystkimi tego oznakami, możemy mówić tylko w przypadku 
jednego, mianowicie o. Salezego od św. Piotra nolasco (zm. 1866). Przywołajmy 
jednak imiona i okoliczności śmierci dwóch wcześniejszych zakonników. Chodzi 
więc najpierw o o. Atanazego od opieki św. józefa (Franciszka dubielskiego), 
ekonoma klasztoru św. Michała w Krakowie. Wracając ze Skawiny, gdzie załatwiał 
sprawy klasztoru, odwiedził swoim zwyczajem tynieckie opactwo benedyktynów, 
w którym jeszcze bronili się konfederaci barscy. Wzięty przez nich za szpiega ro-
syjskiego został uwięziony w wieży klasztornej. Jakkolwiek wkrótce uznano go za 

9  ibidem, s. 313.
10  ibidem, s. 222.
11  ibidem, s. 223. Wypowiedź kronikarza zawiera aluzję do męczeństwa o. Hilarego od św. Józefa (zm. 1655), 

poległego w Wiśniowcu z rąk Kozaków (patrz wyżej).
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niewinnego, nie wypuszczono go jednak z opactwa, i w okolicznościach zbliżającego 
się ataku Moskali nakazano mu opiekować się wieżą i strychami klasztoru. W czasie 
ataku, 9 lipca 1772 r., strychy stanęły w ogniu. O. Atanazy usiłował uchronić przed 
zniszczeniem zegar na wieży, lecz było już za późno i zginął w płomieniach12.

Drugim karmelitą bosym uśmierconym przez Rosjan był o. dominik Sarnicki, 
wywieziony w 1876 r. w głąb Rosji, do guberni archangielskiej. Później przewieziono 
go do Charkowa, gdzie zmarł z wycieńczenia w 1881 r.13

Niezaprzeczalne cechy męczeństwa posiada jednak dopiero śmierć wspomnianego 
już o. Salezego od św. Piotra nolasco (józefa Martusiewicza). Pochodził z Wołynia, 
urodził się w 1801 r., uczył się w Kamieńcu Podolskim, a do zakonu wstąpił w Wiśniow-
cu w 1821 r. Lata kapłaństwa spędził w Berdyczowie, dokąd powrócił w 1834 r. i pozostał 
tu aż do śmierci. W 1863 r. został obrany przeorem klasztoru berdyczowskiego.

Męczeństwo o. Salezego opisuje w liście do św. Rafała Kalinowskiego o. Bartło-
miej Brydycki: Śmierć jego była okropna. kilkanaście ran przecięło pasmo jego życia 
doczesnego we własnej jego celi. Był to zakonnik cichy, pokorny, simplex, a jednak 
zły człowiek znalazł przyczynę zamordowania go. Morderstwa dokonano w jego celi 
w dzień uroczysty przy końcu sumy w sposób niezmiernie krwawy. Miało ono charakter 
wściekłej nienawiści ku kościołowi na osobie o. Salezego wykonanej i było zapowiedzią 
bliskiej kasaty klasztoru berdyczowskiego. Jak do tego doszło? właśnie w tym okresie po 
powstaniu styczniowym kasowane były przez rząd carski wszystkie klasztory na tych 
ziemiach. tak sławny klasztor jak berdyczowski był szczególnie znienawidzony przez 
zaborców. Na te trudne czasy wypadły rządy o. Salezego w Berdyczowie. Generałem 
Gubernatorem kijowskim był wtedy Bezak, który szczególnie nienawidził katolicyzmu. 
Stąd jego zawzięta nienawiść do Berdyczowa. Często przyjeżdżał do klasztoru, a jego 
wizyty miały groźny charakter. w końcu o. Salezy otrzymał list anonimowy, pełny 
dzikiej nienawiści do religii katolickiej, do czci Najśw. Maryi panny i pełen bluźnierstw 
i straszliwych pogróżek. Była to groźba. wrogowie chcieli strachem zmusić przeora 
do opuszczenia klasztoru. Na razie o. Salezy nie zwracał na to uwagi. kiedy jednak 
drugi raz otrzymał taki sam list, zrozumiał, o co idzie. Jako odpowiedź kazał powiesić 
u siebie w celi obraz św. anioła Męczennika n[aszego] zak[onu]. wyraził przez to, 
że raczej umrze, ale Berdyczowa nie opuści. widzimy zatem, że zdecydował się na 
śmierć, by nie opuścić tej placówki królowej karmelu. Morderstwa dokonano w dzień 
świąteczny w czasie sumy [15 sierpnia? 1866 r.], kiedy zakonnicy byli w kościele zajęci 
pracą duszpasterską14.

12  ibidem, t. 2, s. 163.
13  ibidem, s. 227.
14  ibidem, s. 248-249.
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5. ofiary szowinizmu ukraińskiego

Polskich karmelitów bosych nie brakuje również wśród ofiar zbrodni wołyńskiej 
z lat 1943-1944. Chodzi o dwóch męczenników, którzy byli także związani z Wadowi-
cami, a mianowicie o o. kamila od św. Sylwestra (józefa Gleczmana) i br. Cypriana 
od św. Michała (jana Lasonia)15.

O. Kamil urodził się 27 czerwca 1909 r. w Polance Wielkiej koło Oświęcimia. Po 
ukończeniu szkoły powszechnej w rodzimej wiosce wstąpił do alumnatu karmelitów 
bosych w Wadowicach, w którym ukończył szkołę średnią. 27 lipca 1926 r. w Czernej 
k. Krakowa przyoblekł habit zakonny i rozpoczął lata formacji. Studia teologiczne 
ukończył w Krakowie, gdzie 29 czerwca 1933 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pra-
cował przez rok w Wilnie, potem w Czernej, skąd w 1936 r. został skierowany do 
Wiśniowca, w którym pełnił obowiązki katechety. W sierpniu 1939 r. mianowano 
go przełożonym wiśniowieckiego klasztoru. Wierność w spełnianiu tej posługi przy-
płacił ofiarą z własnego życia16.

Z kolei br. Cyprian urodził się 3 sierpnia 1879 r. w Nowej Górze k. Krzeszowic. 
Wstąpił do Karmelu w Czernej w 1907 r. Po złożeniu ślubów pracował w Czernej, 
a potem, aż do 1925 r., w Wadowicach jako kucharz. Odznaczał się wielką pracowi-
tością. Z Wadowic skierowano go do Lublina, gdzie był zakrystianinem. W 1932 r. 
wyjechał do Wiśniowca. Z wielką sumiennością i poświęceniem pracował w tamtej-
szym klasztorze i służył ludziom17.

Zapowiedzią zbliżającego się dla zakonników nieszczęścia były morderstwa 
i spustoszenia dokonane przez Ukraińców 16 lipca 1943 r. we wsi Maniów, należą-
cej do prowadzonej przez karmelitów bosych parafii wiśniowieckiej. Była to bardzo 
okrutna rzeź. Chcąc ratować życie, ludzie chronili się na noc do wiśniowieckie-
go klasztoru. Bezpieczeństwa dodawał im oddział wojskowy Węgrów stacjonujący 
w zamku Wiśniowieckich. Oni to, z wrodzonej ku Polakom życzliwości, odpędzali 
bronią bandy ukraińskie, pojawiające się w okolicach klasztoru lub zamku. 

Węgrzy podjęli jednak decyzję opuszczenia Wiśniowca i uczynili to 7 lutego  
1944 r. Ich kapelan namawiał karmelitów, by wyjechali z nimi. Zakonnicy postanowili 

15  Zob. B. J. Wanat, zakon karmelitów Bosych w polsce, Kraków 1979, s. 500-505; Idem, Strażnicy wiary w godzinie 
próby. o. kamil Józef Gleczman z polanki wielkiej i br. Cyprian Jan Lasoń z Nowej Góry, karmelici bosi, zamor-
dowani w wiśniowcu 7 lutego 1944 roku, Kraków 2009.

16  księga zmarłych, t. 4, s. 105. Zob. także: Camillus a S. Silvestro. Martirologio Carmelitano, w: Simeone della Sacra 
Famiglia, un quarto di secolo tra i nostri Santi, Roma 1997, s. 510; B. J. Wanat, Gleczman Józef (zak. kamil od św. 
Sylwestra) oCD (1909-1944), w: Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego 
ofiar ii wojny światowej 1939-1945, red. J. Krętosz, M. Pawłowiczowa, Opole 2007, s. 206-212.

17  księga zmarłych, t. 4, s. 105-106. Por. Cyprianus a S. Michaele. Martirologio Carmelitano, w: Simeone della Sacra 
Famiglia, op. cit., s. 510; B. J. Wanat, Lasoń Jan (zak. Cyprian od św. Michała) oCD (1879-1944), w: Słownik 
biograficzny…, s. 242-245.
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jednak pozostać w klasztorze, by służyć ludziom pociechą duszpasterską. Jednak już 
wieczorem tego samego dnia Ukraińcy dokonali napadu na klasztor. Zamordowali 
zakonników i ukrytych tam ludzi, obrabowali cały obiekt, a w końcu nawieźli do 
świątyni słomy, podpalili ją i zniszczyli zupełnie.

Po kilku tygodniach armia sowiecka zajęła Wiśniowiec. Polacy, którym udało się 
przeżyć tę gehennę, wyszli z ukrycia i donieśli władzom o zbrodniach dokonanych 
w klasztorze. Dnia 26 kwietnia 1944 r. dokonano ekshumacji zwłok pomordowanych 
z piwnic klasztornych. Rozpoznano o. Kamila i br. Cypriana. Tegoż dnia zwłoki 
wszystkich zostały pochowane na cmentarzu wiśniowieckim, ale bez trumien. Ciała 
zakonników złożono na samym wierzchu18. 

6. ofiary faszyzmu hitlerowskiego

Podczas II wojny światowej kilku polskich karmelitów bosych oddało życie jako 
ofiary hitleryzmu. Trzech zakonników na terenach wschodnich, a dwóch w okoli-
cy Czernej pod Krakowem. Zacznijmy od tych pierwszych. Chodzi o zakonników 
z klasztoru wileńskiego, o. Fidelisa od św. Teresy od dzieciątka jezus (Teofila kraw-
ca) i o. Gracjana od św. n.M. Teresy (Władysława Głowacza). 

O. Fidelis urodził się 12 grudnia 1907 r. w Sułoszowej. Po ukończeniu szkoły 
powszechnej w rodzinnej miejscowości wstąpił do Niższego Seminarium w Wado-
wicach w roku 1923. Kształcił się w nim przez 4 lata i w 1927 r. w Czernej przyoblekł 
habit zakonny. Studiował w Krakowie i 29 czerwca 1933 r. przyjął święcenia kapłań-
skie. W latach 1934-1936 był prefektem w Niższym Seminarium w Wadowicach, 
skąd został przeniesiony do Wilna.

Z kolei o. Gracjan urodził się 1 stycznia 1915 r. w Przeciszowie k. Oświęcimia. 
On również po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił do wadowickiego Niższego 
Seminarium. Habit przyjął w Czernej w 1932 r. Święcenia otrzymał w Krakowie 9 lip-
ca 1939 r. Zaraz po prymicjach został przeniesiony do Wilna i tam zastała go wojna.

Kiedy w 1941 r. Niemcy w czasie wojny z Rosją zajęli tereny wschodnie, ludzie 
za dawną granicą polską mieli bardzo utrudniony dostęp do praktyk religijnych 
z powodu aresztowania duchownych. Wtedy abp Romuald Jałbrzykowski, metropo-
lita wileński, zarządził, że grupa kapłanów uda się na wskazane placówki, by nieść 

18  Rocznica sześćdziesięciolecia męczeństwa tych zakonników była okazją do przywołania ich pamięci przez okólny 
list prowincjała krakowskiej prowincji karmelitów bosych Szczepana T. Praśkiewicza (Życie karmelu, Kraków 
2003, nr 63, s. 21-32) i do odwiedzin ich grobu przez wspólnotę karmelitów bosych z Charkowa (ibidem, nr 66, 
s. 142-145).
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wiernym pomoc religijną. Z klasztoru ostrobramskiego zostali wyznaczeni o. Fidelis 
i o. Gracjan. Wyjechali 2 listopada 1941 r. i objęli pieczę nad kilkoma parafiami za 
Berezyną. Dalsze wieści o nich – jak pisze o. Kajetan – nie są pewne, ale opierają się 
na posłyszanych wiadomościach. podobno Niemcy mieli ich aresztować, a potem gdzieś 
wywieźć i stracić. [- -] takie wieści doszły potem do wilna, ale zupełnej pewności nie 
ma, jaką śmiercią zginęli. Jedno jest pewne, że oddali swoje życie jako męczennicy19. 

Do grona zakonników karmelitańskich, którzy oddali swe życie w czasie wojny, 
jakkolwiek nie bezpośrednio z rąk Niemców, ale w wyniku wywołanej przez nich 
zawieruchy wojennej, należy także o. Anatol od niepokalanego Poczęcia (Stefan 
Radkiewicz). Przyszedł na świat w Michnowiczach w diecezji pińskiej 2 września 
1912 r. W latach 1928-1932 był alumnem Niższego Seminarium w Wadowicach. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 9 lipca 1939 r. w Krakowie. Niedługo potem, bo w po-
łowie września tego roku, uchodząc na wschód przed Niemcami, dostał się do Lwo-
wa. Chcąc dotrzeć w rodzinne strony został schwytany przez Sowietów, aresztowany 
i wywieziony do Rosji. Kiedy zaczęły się tam tworzyć polskie formacje wojskowe, 
został kapelanem i wkrótce – jak poinformowała Zakon Stolica Apostolska – zmarł 
zarażony chorobą zakaźną20.

Męczennikami hitleryzmu, zastrzelonymi przez Niemców w 1944 r. pod Krako-
wem, byli br. Franciszek od św. józefa (jerzy Powiertowski), nowicjusz z klasztoru 
czerneńskiego i o. Alfons Maria od ducha Świętego (józef Mazurek), przeor tego 
klasztoru, wcześniej wychowanek wadowickiego alumnatu (1902-1908), dyrektor 
karmelitańskiego gimnazjum na Górce i duszpasterz w wadowickim kościele klasz-
tornym (1920-1930).

 Alfons, ze chrztu Józef Mazurek, urodzony 1 marca 1891 r., pochodził z chłop-
skiej rodziny z Baranówki na Lubelszczyźnie. Po dziesięcioletniej pracy kapłańskiej 
i pedagogicznej w Wadowicach został obrany przeorem klasztoru w Czernej k. Kra-
kowa i zarządzał nim aż do śmierci, która nastąpiła 28 sierpnia 1944 r. W dniu swej 
męczeńskiej śmierci zmaltretowany, po otrzymaniu pierwszego strzału upadł, ale 
podźwignął się, by – niczym reymontowski Boryna – siać własną krew, która wsiąkła 
w polską ziemię! Św. Jan Paweł II, będąc kilka dni po jego beatyfikacji w rodzin-
nych Wadowicach, wyznał, że miał sposobność zetknąć się osobiście z tym świadkiem 

19  księga zmarłych, t. 4, s. 97. Zob. także: Fidelis a Sancta teresia a Jesu infante – Gratianus a S.M.N. Theresia. 
Martirologio Carmelitano, w: Simeone della Sacra Famiglia, op. cit., s. 509.

20  W liście Stolicy Apostolskiej czytamy: przewielebny ojcze Generale! ze smutkiem donoszę waszej wielebności, że według 
wiadomości otrzymanych przez nasz Sekretariat, wielebny o. Stefan Radkiewicz, wpierw jeniec (więzień) w Rosji, potem 
uwolniony i przydzielony jako kapelan wojskowy do szpitala chorób zakaźnych na tymże terenie związku Sowieckiego, 
zmarł tamże 29 lutego 1942 r. [- -] z watykanu, 19 grudnia 1942 r. (Cyt. za: księga zmarłych, t. 4, s. 94.)
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Chrystusa i ze czcią klęka u jego relikwii, które spoczywają w wadowickim kościele 
karmelitów bosych21.

Natomiast Franciszek Powiertowski przyszedł na świat 3 grudnia 1917 r. w War-
szawie. Po ukończeniu gimnazjum był słuchaczem Wyższej Szkoły Muzycznej, 
a ponadto pracował w zakładzie krawieckim swego ojca. W marcu 1944 r. wstąpił 
w Czernej do Karmelu i 16 maja przyoblekł habit. 24 sierpnia 1944 r. poniósł śmierć 
zastrzelony przez Niemców. Został włączony do procesu beatyfikacyjnego drugiej 
grupy męczenników faszyzmu, który obecnie znajduje się na etapie rzymskim w Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych22. 

* * *

W podsumowaniu możemy stwierdzić, że karmelici bosi na przestrzeni po-
nad czterystuletniej obecności Zakonu w Polsce, dzielili, jak wszyscy rodacy, także 
trudne chwile narodowej historii i przypłacali męczeńską śmiercią wierność swo-
jej zakonnej i patriotycznej tożsamości. Co więcej, spośród przywołanych powyżej  
21 męczenników karmelitańskich, prawie wszyscy bliżsi nam w czasie, tj. ofiary szo-
winizmu ukraińskiego (dwóch) i faszyzmu hitlerowskiego (czterech), byli wycho-
wankami Niższego Seminarium Karmelitów Bosych w Wadowicach lub pracowali 
w wadowickim klasztorze. To na wadowickiej, karmelitańskiej Górce, w szkole św. 
Rafała Kalinowskiego, wybitnego patrioty, powstańca i sybiraka, kształtowały się ich 
charaktery, poznawali patriotyczne i chrześcijańskie ideały, za które oddali potem 
swoje życie. Jeden z nich, tak bardzo związany z Wadowicami, jest już wyniesiony do 
chwały ołtarzy, drugi jest w drodze do tego, a wszyscy pozostali świadczą, jak nadal 
żywotne jest zawołanie Tertuliana, że sanguis martyrum semen christianorum (krew 
męczenników jest posiewem chrześcijan). Męczeńska krew przelana w ciągu czterech 
wieków przez ponad dwudziestu karmelitów bosych stała się bowiem posiewem 
nowych powołań, a w odrodzonej Polsce powstały nowe klasztory Zakonu, zaś polscy 
karmelici bosi włączyli się w dzieło reewangelizacji w krajach byłego Związku So-
wieckiego, mając swoje wspólnoty zakonne na Białorusi, Ukrainie, Łotwie, Słowacji, 
a nawet na dalekiej Syberii. Polscy zakonnicy posługują również na misjach w Afryce 
(Burundi i Rwanda), pracują w Argentynie i w Stanach Zjednoczonych, prowadzą 
parafie w Niemczech i w Italii, sprawują posługę w centralnych instytucjach Zakonu, 

21  Sz. T. Praśkiewicz, wyniesieni na ołtarze wadowiccy karmelici bosi – Rafał kalinowski i alfons Mazurek – w wy-
powiedziach św. Jana pawła ii, „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny”, 2017, nr 21, s. 131.

22  Idem, powiertowski Jerzy oCD, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 2012, t. 16, k. 138.
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tj. w Kurii Generalnej i na Papieskim Instytucie Duchowości „Teresianum” w Rzy-
mie, ponadto w macierzystym klasztorze „Stella Maris” na górze Karmel w Izraelu. 
Są także wykładowcami uniwersyteckimi w Polsce (m.in. na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie czy 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)23. Najliczniejsi jednak 
pełnią posługę w duszpasterstwie, niosąc pociechę sakramentalną pragnącym jej 
wiernym, co czynią także od ponad 125 lat na wadowickiej Górce.

23  Zob. katalog warszawskiej prowincji karmelitów Bosych 2017, Warszawa 2017; krakowska prowincja zakonu 
karmelitów Bosych pod wezwaniem Ducha Świętego, katalog 2018, Kraków 2018. 
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Weronika Tyrybon *

Bruno Zając (1887 – 1954) – 
nauczyciel, socjalista 
i działacz niepodległościowy 

W różnych opracowaniach, książkach, zapiskach 
poświęconych ziemi wadowickiej przewija się wiele 
nazwisk, które często mówią niewiele, ale pozostawiły 
w historii większy lub mniejszy ślad. Do takich postaci 
należy Bruno Zając. Ta sylwetka zapisała się na kartach 
historii jako nauczyciel, działacz związkowy oraz nie-
podległościowy z wyraźnie socjalistycznymi poglądami.

krótki biogram Brunona Zająca

Bruno Zając urodził się 5 października 1887 r. 
w Komańczy1, wsi położonej w południowo-wschod-
niej Polsce, w województwie podkarpackim, jako jedyny 
syn Józefa i Izydory (z domu Skomorowskiej). Miał trzy 
siostry – Leonardę, Marię oraz Czesławę2. Pojął za żonę 
Helenę (z domu Filek)3 urodzoną w 1889 r., z którą doczekał się trojga dzieci – Bar-
bary, Anny i Jana4. Nauczyciel, socjalista oraz działacz niepodległościowy. Uczestnik 
obu wojen światowych oraz wojny z bolszewikami5. Jeden obok S. Mikołajewskiego, 

1  Archiwum Muzeum Miejskiego w Wadowicach (dalej: AMMW), Legitymacja ubezpieczeniowa nr 1315883.
2  Drzewo genealogiczne - dane z portalu myheritage, prowadzone przez krewną - Monikę Ruxer.
3  G. Studnicki, kto był kim w wadowicach?, Wadowice 2004, s. 281.
4  Dane pochodzące z portalu niedziela.pl.
5  G. Studnicki, op. cit., s. 280.

Zdjęcie pochodzące z albumu 
rodzinnego Brunona Zająca.

*  Od redakcji: Autorka jest zwyciężczynią konkursu historycznego dla uczniów klas trzecich gimnazjów pt. „Sprawa 
Polska podczas I wojny światowej i wkład nauczycielstwa polskiego w odzyskanie niepodległości”, zorganizowanego 
przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Krakowie pod patronatem Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Re-
prezentując gimnazjum w Tomicach Weronika Tyrybon, od 2018 r. uczennica I LO w Wadowicach, przygotowała 
pod kierunkiem Agnieszki Graboń, pracę na temat Brunona Zająca – tomickiego nauczyciela i współzałożyciela 
Związku Strzeleckiego w Wadowicach. Artykuł jest rozwinięciem jej konkursowej prezentacji. 
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S. Kucharskiego, E. Kołodzieja, F. Sosina i F. Feldiego z założycieli Związku Strzelec-
kiego w Wadowicach w 1913 r.6.

działalność nauczycielska na terenie Tomic 

W 1908 r. Bruno Zając piastuje funkcję nauczyciela w szkole ludowej w Stry-
szowie7, w tym samym roku „Dziennik urzędowy c.k. Rady szkolnej krajowej w Ga-
licyi”8 podaje informację o utworzeniu w Tomicach jednoklasowej szkoły ludowej. 
To późne jej utworzenie można zapewne łączyć z faktem prężnego działania szkół 
w pobliskich Wadowicach.

W 1909 r. rozpoczyna tam pracę9, zostając 
kierownikiem owej placówki, co dwa lata póź-
niej potwierdza ww. dziennik urzędowy. Nie 
wiadomo, jakim dokładnie legitymował się 
wykształceniem. Dokumenty szkolne podają 
jedynie, że posiadał świadectwo dojrzałości10. 
W szkole pracuje też jego żona Helena11. Jako 
kierownik Bruno Zając był autorem sprawoz-
dań dotyczących szkoły ludowej w Tomicach. 
W zapiskach12 pojawiają się podstawowe 
informacje o placówce, jak ta, że do szkoły 
uczęszczali zarówno chłopcy, jak i dziewczyny, 
zajęcia odbywały się w trybie półdziennym, in-
stytucja w roku szkolnym była zawsze czynna. 
Prócz tego w dyspozycji placówki były książki 

czytane zarówno przez młodzież szkolną, jak i nauczycieli Zająców. Kierownik zara-
biał 700 K miesięcznie, posiadał pole i ogród do własnego, prywatnego użytku. Nie 
odbywały się wizytacje, nie było też dozorcy. Zając pozwolił sobie skrytykować zbyt 
opieszałe egzekwowanie kar za nieregularne uczęszczanie do placówki, wg zapisków 

6  W. Hajewski, zarys historii pracy niepodległościowej powiatu wadowickiego, Wadowice 1937, s. 35.
7  Szematyzm królestwa Galicji i Lodomerii z wielkim księstwem krakowskim, 1908, s. 698. 
8  „Dziennik Urzędowy c.k. Rady szkolnej krajowej w Galicyi”, 1908, rok XII, nr 8. 
9  Szematyzm królestwa Galicji i Lodomerii z wielkim księstwem krakowskim, 1909, s. 752.
10  Archwium SP w Tomicach, kronika roku szkolnego 1910/11, bez pag.
11  Ibidem, bez pag.
12  Ibidem, bez pag.

Legitymacja ubezpieczeniowa  
nr 1315883 (Archiwum muzeum 

miejskiego w Wadowicach).
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do szkoły  obowiązkowo powin-
no uczęszczać w normalnym wy-
miarze godzin 103 chłopców i 110 
dziewcząt w wieku od 6 do 12 lat. 
Zapisało się łącznie 176 uczniów, 
a w instytucji regularnie pojawia-
ło się ich tylko 126. Uzupełnienie 
stanowiły dzieci od 6 do 16 lat (28 
dzieci). Wszędzie widnieje jego 
własnoręczny podpis.

W roku szkolnym 1917/1918 
powraca po wojnie13, aby ponownie objąć stanowisko kierownicze. Z zapisków wy-
nika, że jest inwalidą. W lutym tego samego roku zostaje zawieszony w swoich obo-
wiązkach, ponieważ brał udział w niszczeniu godeł państwowych.

Związek Strzelecki 

U progu wojny w wolnościowym i inteligenckim klimacie Wadowic, które na-
leżały do miast rozwijających się, będących miejscem ważnych instytucji, jak np. 
sąd, szpital wojskowy, znajdowały się tu też koszary 56 Pułku Piechoty oraz gimna-
zjum. Zaczęły powstawać liczne organizacje patriotyczne i towarzystwa społeczno-
-kulturalne, jak OSP, Zjednoczona Czytelnia Mieszczańska Wadowic, Towarzystwo 
Rolnicze Okręgowe14.

Jedną z takich organizacji o charakterze patriotyczno-wolnościowym był Zwią-
zek Strzelecki. Jego pomysłodawcą był aktywnie działający w tym czasie w Galicji, 
lider orientacji proaustriackiej – Józef Piłsudski. Organizacja powstała we Lwowie 
w 1910 r. i została zarejestrowana przez władze C.K. jako ugrupowanie paramilitarne 
o celach społeczno-wychowawczych15.

Cel organizacji został określony słowami: [- -] uczymy się dla ewentualnej wojny 
[- -]. przygotowania wojenne, w najogólniejszym znaczeniu sprowadzają się do wy-
tworzenia z materiału ludzkiego, jakim się dla danej wojny rozporządza, siły moralnej 
i siły fizycznej. pierwsza część zadania jest trudniejszą do wypełnienia, lecz zarazem 

13  AMMW, Kronika szkoły w Tomicach, k. 21.
14  K. Meus, wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Wadowice 2013, s.263.
15  A. Zakrzewska, związek Strzelecki 1919-1939. wychowanie obywatelskie młodzieży, Kraków 2007, s. 7, 9, 17.

karta z kroniki szkolnej (Archiwum SP w Tomicach, 
kronika roku szkolnego 1910/1911).
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i ważniejszą, gdyż pierwiastek duchowy odgrywa na wojnie rolę decydującą i stanowi 
najistotniejszą podstawę powodzeń wojennych. zwycięstwo możliwe jest jedynie wtedy, 
gdy tkwi ono w sercach i mózgach dowódców i żołnierzy. Najbogatsze wyposażenie 
techniczne nie zastąpi talentu jej wodza, męstwa jej żołnierzy, dyscypliny spoistości 
jej szeregów16.

Związek Strzelecki organizował też szkoły podoficerskie i oficerskie, korzystał ze 
strzelnic wojskowych, odbywał ćwiczenia, kupował broń. Członkami byli przedsta-
wiciele wszystkich warstw społecznych, kierunków i partii politycznych17.

Oddziały Związku zakładane były na obszarze całej Galicji. Pod względem or-
ganizacyjnym Związek Strzelecki dzielił się na okręgi, obwody i oddziały. I tak np. 
okręg krakowski był podzielony na 26 obwodów, które miały siedziby w Zatorze, 
Wadowicach czy Kalwarii. Do grupy wadowickiej należały oddziały w miejscowo-
ściach takich jak: Brzeźnica, Lgota czy Tomice18. Relacje poszczególnych członków 
(w tym Brunona Zająca) mówią, że inicjatorami pracy ZS. byli najczęściej nauczyciele 
ludowi19. Wiązanie posady nauczycielskiej z działalnością w Związku było na ogół 
niemile widziane przez władze szkolne. Nastawienie to tłumaczy fakt, że początkowo 
do ZS. należały osoby o socjalistycznych poglądach, zaś galicyjskie władze szkolne 
z pewnością usposobione były bardziej konserwatywnie.

oddział Wadowicki20

Powstał w 1913 r. z inicjatywy Stanisława Mikołajewskiego, Stefana Kuchar-
skiego, Edwarda Kołodzieja, F. Feldiego i Franciszka Sosina (kolejarza) oraz Bru-
nona Zająca – kierownika szkoły w Tomicach, który posługiwał się imieniem 
Franciszek (obawiał się ewentualnych problemów, jakie mogły mu czynić władze 
szkolne). Stefan Kucharski skierował list do Głównej Komendy Strzelca mieszczącej 
się w Krakowie, pragnąc zawiadomić o zebraniu organizacyjnym. Pierwszy zarząd 
tymczasowy tworzony był przez Mikołajewskiego i Kucharskiego. Zarząd istniał od  
1912 r., planował utworzenie organizacji bojowej, aż w końcu zdecydował się na 
Związek Strzelecki. Pierwsze zebranie odbyło się w czytelni w 1913 r. Brało w nim 

16  D. Dudek, Nieznany artykuł Józefa piłsudskiego, „Przegląd Historyczny”, 1997, nr 86/3-4, s. 371.
17  A. Zakrzewska, związek Strzelecki 1919-1939, op. cit., s. 19, 56, 234.
18  W. Hajewski, op. cit., s. 53.
19  ibidem, s. 8.
20  ibidem, s. 35-36.
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udział około 400 osób. Związek chciano przekształcić na Polską Drużynę Strzelecką, 
jednak plan się nie powiódł. Liczba członków osiągnęła 166 osób. Jak widać ochot-
ników do pracy niepodległościowej nie brakowało. Polegała ona na uczestnictwie 
w wykładach, ćwiczeniach wojskowych realizowanych wraz z drużynami "Sokoła". 
W pobliskiej Lgocie organizacja posiadała strzelnicę.

Spory Zająca – socjalisty z kościołem 

Ten zasłużony dla niepodległości nauczyciel miał wyraźnie lewicowe poglądy. 
Taka właśnie orientacja polityczna i temperament naszego bohatera doprowadziły do 
burzliwych wydarzeń w roku 1918. Kronikarz wadowickiego klasztoru Karmelitów 
odnotował niespokojny przebieg jednego z zebrań religijnych w Wadowicach, na 
które miał się wedrzeć [- -] kierownik szkoły z tomic, socjalista zając [- -], aby [- -] 
szerzyć tam zgubną propagandę [- -]. Dosyć szczegółowa relacja, opisana w kronice21, 
mówi o niedzielnym zebraniu prowadzonym przez ks. wikarego Franciszka Żaka22, 
zwołanym w celu pouczenia. Socjaliści nie byli mile widziani. Nagle na zebranie 
wbiega Zając i wyprosiwszy sobie pozwolenie przemawia wychwalając socjalistów, 
w efekcie lud go wyrzuca, ten postanawia czekać do końca zebrania za drzwiami, 
żeby na sam koniec uderzyć księdza w twarz, co spotkało się z oburzeniem obecnego 
na ww. zebraniu ludu. Nie znamy relacji drugiej strony konfliktu, wiemy jedynie, 
że w efekcie tych zdarzeń Bruno Zając musiał na łamach prasy przeprosić urażo-
nych duchownych. W konsekwencji także utracił pełnioną funkcję w Tomicach.  
W 1919 r. Bruno Zając na łamach „Robotnika”23 wydał oświadczenie, które brzmiało: 
za zniewagę czynną bez przyczyny, po zgromadzeniu p.z.z.R.CH. w dniu 24 sierpnia 
b.r. przewielebnego księdza Franciszka Żaka jak najmocniej przepraszam. popełniłem 
bowiem czyn ten w zupełnym rozstroju nerwów.

Kronika odnotowała, że wydarzenie miało miejsce w 1918 r., w „Robotniku” 
jednak widzimy rok 1919.

W spór z duchownym wdał się również Józef Putek – wybitny działacz ludo-
wy, poseł na Sejm, mieszkaniec Choczni, późniejszy jej wójt. W tejże miejscowości 
pokłócił się z długoletnim proboszczem parafii, dzieląc mieszkańców na swoich 

21  kronika klasztoru karmelitów Bosych w wadowicach 1892-1921, oprac. H. Cz. Gil OCD, Kraków 2009, s. 420.
22  Franciszek Żak, ksiądz, w latach 1917 – 1920 wikariusz i kapelan wojskowy w Wadowicach, później proboszcz 

w Kozach. Zmarł w 1979 r. (G. Studnicki, kto był kim, op. cit., s. 291).
23  „Robotnik Polski”, R II, nr 39, 1919, s. 5.
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zwolenników i zwolenników popierających ks. Dunajeckiego. Wójt sugerował, że 
ksiądz nie umie zagospodarować odpowiednio pieniędzmi, nie dba także o budynki 
kościelne. Dr Putek sam wyremontował kościół i wyprzedał część majątku. Parafianie 
nie byli zachwyceni. Konflikt powrócił w roku 1926, kiedy to naczelnik gminy stał na 
czele Komitetu Parafialnego. Jabłkiem niezgody okazały się… dzwony. Dr Putek nie 
chciał, aby były zawieszone na wieży kościelnej, tłumacząc to zagrożeniem interesu 
Komitetu oraz samowolą księdza. Wraz z innymi przedstawicielami gminy wtar-
gnął do kościoła, opieczętował dzwony. Abp Adam S. Sapieha wymierzył mu karę 
interdyktu osobistego. Innym powodem otrzymania tejże kary była antyklerykalna, 
polityczna i publicystyczna działalność wójta. Podobnie jak nasz bohater dr Putek 
utracił piastowaną przez siebie funkcję. 

Co dalej dzieje się z Brunonem Zającem?

W 1919 r. przenosi się do szkoły w Kłobucku razem z Heleną, w 1921 r. 
otwierają tam 7 klasową szkołę żeńską, gdzie kierowniczką zostaje jego żona24.  
W 1925 roku zostaje przeniesiony do szkoły na Rakowie (Częstochowa), pełni funk-
cję kierownika25. 

W 1929 r. w „Robotniku” ukazał się artykuł, informujący, że Bruno Zając uległ 
poważnemu wypadkowi na jednej ze szkolnych wycieczek26. 

Według informacji pozyskanych od historyka Michała Siwca-Cielebona, w cza-
sie II wojny światowej prowadził tajne nauczanie w Częstochowie.

24  Historia szkoły w Kłobucku zamieszczona na ich stronie internetowej sp1-klobuck.home.pl.
25  Ibidem.
26  „Robotnik”, 1935, R. XXXV, nr 171, s. 7.

Wycinek z „Robotnika”.



255254

M I S C E L L A N E A

Rodzina z nauczycielską pasją 

Rodzina Zająców należała 
do znanych i szanowanych ro-
dzin, szczególnie w Częstocho-
wie. Bruno i jego żona Helena 
doczekali się trójki dzieci. Cór-
ka Barbara poszła w ślady rodzi-
ców, opisywana przez portal nie-
dziela.pl jako [- -] nauczycielka 
ogromnej wiedzy, bardzo wyma-
gająca, pozornie surowa, kochała 
młodzież, lubiła i umiała uczyć27. 
Zmarła w 2001 r. Syn Jacek prowadził z ojcem tajne nauczanie w Częstochowie pod-
czas II wojny światowej. Zginął w obozie w Mauthausen w 1942 r. Jego druga siostra 
zmarła w 2000 r. Wszyscy pochowani są na cmentarzu parafialnym w Wadowicach28.

27  Informacje pochodzące z portalu niedziela.pl.
28  G. Studnicki, Cmentarz parafialny w wadowicach, Wadowice 1997, s. 409 (nr grobu VI-211).

Grób rodziny Zająców, 
Cmentarz Parafialny Wadowice.
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Joanna Pytlowska-Bajak

Wystawy Muzeum Miejskiego

Rzeźby kazimierza Paździory

Od 16 kwietnia 2018 r. przez miesiąc można było podziwiać w Muzeum Miej-
skim wystawę ponad 50 różnorodnych rzeźb Kazimierza Paździory. Ekspozycję 
rozpoczął uroczysty wernisaż, który zgromadził rodzinę, znajomych artysty oraz 
miłośników sztuki.

Kazimierz Paździora to 
rzeźbiarz podejmujący róż-
norodne tematy. W zaciszu 
swojego warsztatu tworzy 
nietuzinkowe rzeźby głów-
nie w drzewie lipowym. Za-
czynał jako młody chłopak, 
który w kawałkach drewien 
wyłowionych ze Skawy dopa-
trywał się różnych przedsta-
wień i prostymi narzędziami 
nadawał im kształty. Pierwsze 
poważniejsze prace wykonał 

już w wieku 16 lat, była wśród nich figurka Matki Bożej. Później, po ukończeniu 
szkoły i zdobyciu zawodu tokarza łączył pracę zawodową z pasją rzeźbiarza. Dłuta 
wykonywał sam z pomocą doświadczonego kolegi tokarza. Był samoukiem, który 
chętnie uczył się, podglądając mistrzów m.in. Stanisława Zachurę, artystę rzeź-
biarza z Tomic. Szczególne zainteresowanie wzbudziły u niego rzeźby klasyków, 
wśród nich Michała Anioła czy Belliniego. Przyglądając się fotografiom zabytków 
Watykanu, wykonał m.in. figury Mojżesza, Pietę i Apolla. Artyście zawsze zależało 
na rzeczywistym odwzorowaniu i zachowaniu w dziele odpowiednich proporcji. 
Kolejną ważną inspiracją dla niego był drzeworyt przedstawiający głowę Chrystusa 
Ukrzyżowanego. W jednym ze starych numerów czasopisma „Kłosy” (roczniki 
1885-86) zobaczył ilustrację, która stała się pierwowzorem później wykonanej rzeź-
by. Do dzisiaj jest to ulubiona praca artysty, z którą nie chciałby się rozstać, gdyż 

kazimierz Paździora z żoną podczas wernisażu.
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uchwycenie bólu i męki Chrystusa wymagało wielkiego skupienia i sprawnej ręki. 
Znaczna część jego prac pokazuje codzienne życie dawnej wsi, pracę w gospo-
darstwie, na polu, charakterystyczne postacie – żebraka, dziada i wędrowca oraz 
kobiety jako panny, matki, babcie czy gospodynie. Życie dawnej wsi to dla niego 
temat szczególny – podejmując go, sięga pamięcią do czasów, gdy pracował w go-
spodarstwie. Wychował się bowiem na obrzeżach Wadowic, które jeszcze w latach 
50-tych miały wiejski charakter. Dało mu to możliwość obserwacji ludzkich zacho-
wań i pracy sąsiadów trudzących się w polu. Dzięki takim przeżyciom powstała 
rzeźba klęczącej kobiety, która sierpem kosi pole zboża. W jego dorobku nie brakuje 
rzeźb sakralnych, są wśród nich Maryja, Chrystus i święci, m.in. św. Franciszek, czy 
św. Jan z Kęt. Na zamówienie wyrzeźbił także znaną głównie ze zdjęć scenę, w której 
papież Jan Paweł II klęczy i modli się przy chrzcielnicy w wadowickim kościele.

Artysta przed przystąpieniem do pracy robi szkic figury. Z jednego projektu 
nie rzeźbi więcej niż dwie prace. Choć zdarzało mu się wykonywać prace na za-
mówienie, nigdy nie podjął się rzeźbienia na większą skalę. Jest przywiązany do 
swoich prac, część rzeźb podarował swoim synom. Z żalem wspomina czasy, kiedy 
z przyczyn ekonomicznych musiał się rozstawać ze swoimi figurkami. Wśród nich 
znalazła się trudna w wykonaniu rzeźba, wzorowana na starożytnym arcydziele pt. 
Grupa Laokoona. Artysta ponownie rozpoczął prace nad tą figurą. 
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Jego rzeźby mają przeważnie surowy charakter i nie są polichromowane. 
W nielicznych pracach artysta koloruje tylko detale, np. bukiety kwiatów. Za swoją 
twórczość wyróżniony został m.in. w Otwartym Przeglądzie Plastycznym 2000 r. 
oraz w konkursie „Współczesna Rzeźba Nadskawia” w 2004 r. Jego prace prezen-
towane były podczas wystaw zbiorowych Wadowickiego Środowiska Plastycznego 
w latach 2005 i 2010 oraz na wystawie indywidualnej w Wadowicach i Tomicach 
w roku 2001.

16 kwietnia – 13 maja 2018
43 rzeźby figuralne, 1 płaskorzeźba
Projekty graficzne: izabela Lichwiarska

Ważna rocznica – dwie wystawy

Muzeum Miejskie włączyło się aktywnie w obchody setnej rocznicy uzyskania 
przez Polki praw wyborczych. Rocznica stała się dobrym pretekstem do przygoto-
wania dwóch ekspozycji. Pierwsza z nich ustawiona latem wzdłuż ulicy Kościelnej 
pokazywała kobiety na starych, bo nawet stuletnich fotografiach. Tak o ekspozycji 
pisała Magdalena Zych współautorka scenariusza:

Fotografie, które stały się źródłem wystawy, prezentują kobiety wykadrowane 
rolą społeczną, etapem swego życia, ale też fotograficznym spojrzeniem konwencji 
obowiązującej w tamtej epoce. ich wizerunki często dopełnione zostały towarzystwem 
mężczyzn, dziećmi znajdującymi się pod ich opieką, innymi ludźmi z towarzyskiego 
kręgu. w tle sceny występów i uroczystości, a także powaga służby i słodycz miłych 
chwil. Czasem widzimy je sam na sam z fotografem, spoglądają w obiektyw lub 
zostały poproszone o przybranie innej pozy. Fotograficzne atelier, scenki rodzajowe, 
wnętrza, plenery, stroje, to wszystko nieważne. Spójrzcie im w oczy. zgadnijcie, ja-
kiego mogły być koloru? Co mogły widzieć? Jaki skrywać świat?

Ekspozycja 11 lipca 2018 r. zapoczątkowała większy projekt, którego celem 
było zwrócenie uwagi na miejsce i rolę kobiety w dzisiejszym świecie. Kontynuacją 
tych działań stała się wrześniowa wystawa czasowa w muzeum pt. „Niedzisiejsze 
bohaterki”. Zaprezentowano na niej sylwetki siedmiu kobiet: Zofii Jadwigi Iwań-
skiej – żony oficera, Barbary Zając – nauczycielki, Janiny Brzostowskiej – poetki, 
Janiny Zagórskiej – nauczycielki gry na fortepianie, Marii Garlińskiej – więźniarki 
obozów koncentracyjnych, Zofii Opydo – żony ostatniego burmistrza galicyjskich 
Wadowic, oraz Zofii Romerowej – hrabiny z Inwałdu. Udało się zgromadzić pokaź-
ny zbiór pamiątek związanych z tymi postaciami m.in. pamiętniki, listy, fotografie 
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oraz dokumenty. Na wystawie znalazła się pokaźna kolekcja pamiątek rodzinnych 
związanych z Zofią Iwańską. Dzięki uprzejmości rodziny, która szczególnie pielę-
gnuje pamięć babci, zwiedzający mogli podziwiać jej przedwojenne stroje, osobiste 
przedmioty typu: szminki, puderniczkę czy kolczyki, ulubione poradniki dla kobiet. 
Szczególną uwagę oglądający zwracali na telegramy z życzeniami, które Zofia Iwań-
ska oraz jej mąż otrzymali w dniu ślubu, jak również ciekawy dokument, w którym 
dowódca męża płk Celestyn Bruckner poświadcza, że Zofia z domu Waligórska jest 
odpowiednią kandydatką na żonę dla oficera. Ponadto na wystawie zaprezentowano 
również fragment korespondencji Janiny Brzostowskiej ze Stanisławem Tyszkow-
skim, listy Mieczysława Zagórskiego do żony Janiny oraz listy Marii Garlińskiej 
z obozu w Auschwitz. Całość dopełniła prezentacja multimedialna, dzięki której 
można było posłuchać najciekawszych fragmentów listów lub wspomnień związa-
nych z prezentowanymi postaciami. Warto przytoczyć jedną z nich, a mianowicie 
list matki do córki Barbary Zając, wysłany z Wadowic do Częstochowy w 1957 r.:

Daruj mi Basiu, że tak nieudolnie napisałam życzenia, ale naprawdę serce moje 
bardzo Cię kocha i pragnie dla Ciebie dużo, dużo dobrego, a nie wiem, czemu nie 
mogę tego wszystkiego napisać! więc żebyś nie gniewała się na nas starych niedołęgów, 
przesyłamy trochę indyczki. Dlaczego nie całą? Było mi bardzo żal odkroić kawałek, 
gdyż cała całkiem inaczej wyglądała, ale znając twoje Serce, bałam się, że będziesz 
gniewać się na nas, żeśmy dla siebie nie zostawili, więc z okazji twoich imienin i my 
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tutaj w niedzielę będziemy mieli ucztę, żeby się nam zdawało, że jesteśmy u Ciebie1.
100 lat temu, wraz z powstaniem II Rzeczypospolitej, Polki jako jedne z pierw-

szych w Europie uzyskały czynne i bierne prawo wyborcze. 28 listopada 1918 r. 
wydano tzw. dekret Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Dekret 
stanowił, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci oraz że 
wybierani do Sejmu są wszyscy obywatele i obywatelki państwa, posiadający czynne 
prawo wyborcze. Pierwsze po odzyskaniu niepodległości wybory parlamentar-
ne mające na celu powołanie jednoizbowego Sejmu Ustawodawczego odbyły się  
26 stycznia 1919 r. Wśród parlamentarzystów po raz pierwszy w historii Polski 
było osiem kobiet w wieku od 33 do 52 lat i reprezentowały one niemal wszystkie 
partie polityczne – od socjalistów po narodową demokrację. Przedstawione na 
wystawie kobiety tylko w części mogły wziąć udział w tych pierwszych wyborach. 
Wśród nich znalazły się: Janina Brzostowska, Janina Zagórska, Zofia Opydo, Zofia 
Romerowa. Wymaganego wieku 21 lat nie ukończyły wówczas Zofia Waligórska, 
Barbara Zając i Maria Garlińska.

Ponadto w przestrzeni ekspozycji prowadzone były zajęcia warsztatowe pt. 
„Dawne sztambuchy – dzisiejsze blogi”. Uczestniczyli w nich uczniowie starszych 
klas szkoły podstawowej, którzy mieli wypełnić kartkę z pamiętnika, wykorzystując 
wiersze i sentencje ze starych sztambuchów. Trudności dodawał fakt, że kaligrafo-
wali tekst metalową stalówką maczaną w atramencie.

Ukoronowaniem projektu są działania podjęte przez kobiecą grupę fotograficz-
ną Mamarazzi, która działa w ramach Wadowickiego Centrum Kultury. Efektem 
rocznej pracy tej grupy będzie kolekcja zdjęć tematycznie związanych z kobietą i jej 
formami kreacji. Na zakończenie projektu w drugiej połowie 2019 r. fotografie te 
w postaci wystawy lub publikacji zostaną zaprezentowane szerszej publiczności. 

„kobiety u nas i na szerokim świecie”
11 lipca – 16 września 2018 r.
16 plansz ekspozycyjnych formatu: 120x150 cm
Projekt graficzny: Agnieszka Matuła
Scenariusz: joanna Pytlowska-Bajak, Magdalena Zych

1  Archiwum Muzeum Miejskiego w Wadowicach, 1548/02, Zbiór pamiątek po Barbarze Zając, bez pag. 
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„niedzisiejsze bohaterki”
15 września  
– 17 października 2018 r.
Ponad 150 eksponatów: 30 sukien i tkanin dekoracyjnych, ponad 60 fotografii 
w tym 7 wielkoformatowych, 38 dokumentów i książek, 21 zabytkowych 
przedmiotów.
Scenariusz: joanna Pytlowska-Bajak
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Marcin Witkowski

„Nieskończenie Niepodległa”

W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum 
Miejskie w Wadowicach włączyło się w realizowany przez Fundację Ośrodek Karta 
program „Nieskończenie Niepodległa”. Pracownicy Karty opracowali na każdy ty-
dzień 2018 r. tematy przedstawiające chronologicznie kolejne etapy drogi Polski od 
odzyskania wolności – od roku 1918 do współczesności.

W ramach współpracy z Fundacją na stronie internetowej wydawanego przez 
Wadowickie Centrum Kultury rocznika naukowego „Wadoviana. Przegląd histo-
ryczno-kultrualny” (wadoviana.eu) przez cały rok ukazywały się artykuły, traktujące 
o najbardziej przełomowych momentach w dziejach Rzeczpospolitej na przestrze-
ni ostatnich 100 lat. Podróż przez historię ostatnich dziesięciu dekad rozpoczyna  
„13 Punkt” programu pokojowego Woodrowa Wilsona, zapowiadający „stworze-
nie niezawisłego państwa polskiego”, a kończą obchody Roku Jubileuszu 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszystkie teksty opierają się na relacjach 
świadków i uczestników wydarzeń (fragmenty pamiętników, artykułów prasowych 
i wywiadów, wystąpień parlamentarnych) oraz licznych, nierzadko pierwszy raz pu-
blikowanych, zdjęciach z archiwów polskich i zagranicznych.

Kolejną odsłoną współpracy z Ośrodkiem Karta była prezentowana w Muzeum 
Miejskim od 24 października do 7 listopada wystawa pt. „Rok 1918. Odzyskanie 
niepodległości”. Autorzy ekspozycji przedstawili chronologicznie najważniejsze mo-
menty procesów rozgrywających się na ziemiach polskich w ostatnim roku Wielkiej 
Wojny wraz z ich kluczowym wydarzeniem – odzyskaniem niepodległości jesienią 
1918 r. Narracja zbudowana była w oparciu o najciekawsze zdjęcia historyczne i ele-
menty graficzne, krótki komentarz merytoryczny, nakreślający kontekst wydarzeń 
oraz tekst źródłowy, będący osobistym komentarzem świadków. Kuratorem wystawy, 
którą w 2018 r. obok Wadowic zaprezentowano jeszcze w 13 innych miejscowościach 
w kraju, był Adam Safaryjski, kulturoznawca i redaktor kwartalnika „Karta”1.

W wernisażu, który odbył się 24 października, wzięły udział Ewa Pietraszek 
i Małgorzata Sopyło z zespołu „Nieskończenie Niepodległa”. Spotkanie było okazją 
do rozmowy na temat archiwistyki społecznej i zachętą, by środowiska lokalne dzia-

1  Adam Safaryjski był również kuratorem wystawy „From Poland with love”, przedstawiającą historię wdzięczności 
Polaków za pomoc Stanów Zjednoczonych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.
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łały na rzecz zachowania dziedzictwa regionu. Zaprezentowany został także portal 
„Nieskończenie Niepodległa – Ludzie”, który zawiera obecnie ok. 250 tysięcy nazwisk 
obywatelek i obywateli II Rzeczypospolitej, którzy w 1926 r. złożyli swój podpis pod 
Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Dokument ten jest naj-
większym, liczącym blisko 5,5 miliona nazwisk, imiennym spisem społeczeństwa 
przedwojennej Polski.

Warszawa, listopad 1918. Tymczasowy naczelnik Państwa józef Piłsudski (pośrodku) w otoczeniu 
żołnierzy Legii Akademickiej. Fot. narodowe Archiwum Cyfrowe. 

ilustracja artykułu pt. „Listopad”. 
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Michał Żmuda

Obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę 
w Wadowicach

Mijający już 2018 r. jest szczególny z uwagi na 100. rocznicę odzyskania nie-
podległości. W całym kraju zaplanowano tysiące wydarzeń, wystaw, akademii, mszy, 
koncertów oraz rekonstrukcji historycznych i happeningów. Jak świętowała tę wyjąt-
kową rocznicę Gmina Wadowice prezentuje poniższe kalendarium.

MARZeC
15 marca
Muzeum Miejskie w Wadowicach w ramach cyklu „Wadowickie Spotkania z Hi-

storią” zorganizowało wykład dr. Andrzeja Małysy pt. „Legioniści Józefa Piłsudskiego 
na Ziemi Wadowickiej w 1915 r.”. Prelegent opowiedział o przemarszu przez miasto 
legionistów I Brygady pod dowództwem brygadiera Józefa Piłsudskiego. Przedstawił 
wydarzenia z drugiej połowy stycznia 1915 r., kiedy to na trasie przemarszu legio-
nistów na leża zimowe do Kęt, znalazły się Wadowice i inne miejscowości powiatu 
wadowickiego, m.in.: Chocznia, Inwałd i Andrychów. Spotkanie z historykiem za-
początkowało wadowickie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości.

„Legioniści józefa Piłsudskiego na Ziemi Wadowickiej w 1915 r.”, wykład dr. Andrzeja Małysy.
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kWieCieŃ
12 kwietnia
Gośćmi kolejnego spotkania z cyklu „Wadowickie Spotkania z Historią” – „Historia 

nicią szyta” były mieszkanki Jaroszowic, które zaprezentowały lokalny strój ludowy 
i opowiedziały o tradycji regionalnego ubioru oraz jego roli i znaczeniu dla utrzymania 
lokalnej tożsamości kulturowej i narodowej. Spotkanie poprowadził dr Konrad Meus.

20 kwietnia
W związku z organizacją Dnia Ziemi oraz rocznicą 100-lecia Niepodległości 

wzdłuż ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wadowicach mieszkańcy miasta, 
a wśród nich dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 w Wadowicach, uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Jaroszowicach i Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach oraz radni 
miejscy na czele z wiceburmistrz Ewą Całus wspólnie uczestniczyli w akcji sadzenia 
100 drzew na stulecie niepodległości. Przy alei postawiono pamiątkowy kamień 
z tabliczką informującą o tym przedsięwzięciu.

MAj
2 maja
Młodzieżowa Rada Miejska z okazji Dnia Flagi zorganizowała na Stadionie MKS 

„Skawa” Wadowice bieg „Sto na sto. Biało-czerwona sztafeta”. Zawodnicy startowali 
parami, jeden w białej, a drugi w czerwonej koszulce. Każda para miała do pokonania 
jedno okrążenie wokół boiska, po czym przekazywała pałeczkę kolejnym startują-
cym. Tak utworzyła się biało-czerwona sztafeta. Pierwsi zawodnicy wystartowali 
o godzinie 11:11 – tak nawiązano do 11 listopada.

11-12 maja
Do Wadowic zawitało Muzeum Armii Krajowej z mobilną wystawą prezentującą 

pamiątki i dokumenty dotyczące Akcji „Burza” przeprowadzonej w 1944 r. przez AK. 
Podczas dwudniowego pikniku historycznego jego uczestnicy mogli wziąć udział 
w wielkoformatowej grze edukacyjnej i podziwiać pokazy grup rekonstruktorskich. 
Zainteresowani historią II wojny światowej podziwiali repliki broni, a także unika-
towe zdjęcia. Pracownicy Muzeum AK zachęcali wadowiczan do przekazywania 
pamiątek i świadectw z wydarzeń związanych z działalnością Armii Krajowej. Ma-
teriały te uzupełnią interaktywną mapę, prezentującą aktywność AK w Małopolsce.

16 maja
Grupa studentów ASP z Krakowa i Gdańska pod okiem artysty Marcina Kowa-

lika przez 7 dni malowała patriotyczny mural na ścianie Domu Pomocy Społecznej 
przy ulicy Pułaskiego w Wadowicach. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Sta-
rostwo Powiatowe w Wadowicach.
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19 maja
Już od wielu lat Muzeum Miejskie w Wadowicach koordynuje „Noc Muzeów” 

w powiecie wadowickim. W tym roku jej tematem przewodnim było odzyskanie 
niepodległości. W klimat wydarzeń sprzed stu lat wprowadzali m.in. rekonstruk-

torzy jednostek wojskowych, 
które walczyły w czasie I wojny 
światowej, prezentując rynsztu-
nek i uzbrojenie z epoki. Szcze-
gólnym zainteresowaniem 
cieszyło się spotkanie z rekon-
struktorką międzywojennego 
Przysposobienia Wojskowego 
Kobiet. Natomiast zwiedza-
niu stałej wystawy „Wadowice 
– miasto, w którym wszystko 
się zaczęło” towarzyszyła gra 

miejska „Drogi do Niepodległej”. Dodatkową atrakcją była gra typu „escape room”, 
osadzona w realiach wydarzeń z okresu międzywojnia, a prowadzona przez wolon-
tariuszy Wadowickiego Centrum Kultury z wykorzystaniem ekspozycji muzealnej 
i eksponatów z muzealnego archiwum.

LiPieC
11 lipca – 16 września
Z okazji setnej rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych Muzeum Miej-

skie przygotowało wystawę plenerową pt. „Kobiety u nas i na szerokim świecie”1.

SieRPieŃ
5 sierpnia
Starostwo Powiatowe w Wadowicach zorganizowało niedzielny piknik wojsko-

wy. Impreza rozpoczęła się mszą świętą w Bazylice Ofiarowania NMP, po której 
uczestnicy przeszli pod Pomnik 12 Pułku Piechoty przy ulicy Lwowskiej. Uczest-
nikom pochodu przewodziła asysta honorowa 8 Bazy Lotnictwa Transportowego 
z Balic i 18 Batalionu Powietrznodesantowego z Bielska-Białej. Pod pomnikiem de-
legacje złożyły kwiaty, odczytano Apel Pamięci, a następnie oddano salwy honorowe 
w hołdzie poległym. Uczestnicy pochodu nieśli 100-metrową flagę Polski. Kolejną 

1  Więcej o wystawie plenerowej na stronie 258.

niepodległościowa noc Muzeów.
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częścią pikniku były atrakcje przygotowane na stadionie miejskim. Największym 
zainteresowaniem cieszył się transporter opancerzony „Rosomak”. Wielu mieszkań-
ców obejrzało skoki spadochroniarzy z Aeroklubu Bielsko-Bialskiego, którzy wysko-
czyli z biało-czerwonymi flagami, flagą powiatu i biało-czerwoną flarą z samolotu 
szkolno-treningowego Cessna 172. Swój występ zaprezentował też wadowiczanin 
Łukasz Świrk znany jako „Człowiek Flaga”. Zebrani na stadionie mogli zobaczyć 
i wysłuchać Wojskowej Orkiestry z Dęblina. Dla najmłodszych przygotowano tor 
małego terytorialsa, wykonany przez OT Granit Wadowice oraz szereg innych zabaw 
zorganizowanych przez wadowickich harcerzy. Podczas pikniku zaprezentowano 
też rekonstrukcję historyczną „Wrzesień’39” z udziałem mieszkańców powiatu. Na 
koniec odbył się mecz „Biali vs. Czerwoni”, w którym wygrała Skawa Wadowice, 
pokonując drużynę Zaskawianki.

15 sierpnia
Podczas święta Wniebowzięcia NMP oraz święta Wojska Polskiego na wado-

wickim rynku (Pl. Jana Pawła II) odbył się Koncert Niepodległościowy. Na scenie 
wystąpili jedni z najciekawszych obecnie młodych artystów polskiej sceny muzycz-
nej: Krzysztof Zalewski oraz Monika Brodka. 

WRZeSieŃ
8 września
Wadowicka Biblioteka Publiczna po raz kolejny zaprosiła do wspólnego Na-

rodowego Czytania. Z racji obchodów odzyskania niepodległości przybrało ono 
nową formułę. Oprócz przedwiośnia Stefana Żeromskiego – tegorocznej lektury, 
czytano także 44 teksty zebrane w Antologii Niepodległości, która zawiera powstałe 
na przestrzeni wieków utwory, zaliczane do kanonu polskiej literatury patriotycznej.

15 września – 17 października
W ramach projektu, który w setną rocznicę uzyskania przez Polki praw wy-

borczych miał zwrócić uwagę na miejsce i rolę kobiety we współczesnym świecie, 
Muzeum Miejskie zaprezentowało wystawę czasową pt. „Niedzisiejsze bohaterki”2. 
Poświęcona siedmiu wyjątkowym wadowiczankom ekspozycja była kontynuacją 
plenerowej wystawy „Kobiety u nas i na szerokim świecie”.

15-16 września
Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa, które w 2018 r. odbywały się pod hasłem 

„Niepodległa dla wszystkich”, Muzeum Miejskie zaprosiło na bezpłatne zwiedzanie 
wystawy stałej „Wadowice – miasto, w którym wszystko się zaczęło” oraz czasowej 

2  Więcej o wystawie na stronach 258-260.
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ekspozycji „Niedzisiejsze bohaterki”. Zwiedzający mogli także wziąć udział w grze 
terenowej pt. „Wadowickie drogi do niepodległości”.

24-28 września
W ostatni tydzień września 

pracownicy Muzeum Miejskie-
go przygotowali dla uczniów 
szkół podstawowych wyjątkowe 
warsztaty pt. „Dawne sztambu-
chy – dzisiejsze blogi” połączo-
ne ze zwiedzaniem wspomnianej 
wyżej wystawy. Podczas spotka-
nia uczestnicy poznawali sekrety 
starych pamiętników i sami wy-
kaligrafowali pamiątkowy wpis.

PAŹdZieRnik
13 października
Muzeum Miejskie zaprosiło wszystkich miłośników historii Wadowic na spacer 

po mieście z dr. Konradem Meusem, historykiem regionu, wykładowcą Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie. Uczestnicy spotkali się o godz. 15.00 na dziedzińcu 
klasztoru karmelitów, skąd, wysłuchując opowieści o wydarzeniach związanych 
z tym miejscem i jego mieszkańcami, wyruszyli w trzygodzinną podróż po miejscach 
w Wadowicach, które miały związek z wydarzeniami lat Wielkiej Wojny i odzyskania 
upragnionej wolności. 

24 października – 7 listopada
W Muzeum Miejskim zaprezentowano wystawę pt. „Rok 1918. Odzyskanie Nie-

podległości”. Ekspozycja została przygotowana przez Ośrodek KARTA w ramach 
projektu „Nieskończenie Niepodległa”, w który zaangażowane było wadowickie mu-
zeum3. Wystawa, która powstała w oparciu o starannie wyselekcjonowany materiał 
źródłowy oraz najciekawsze zdjęcia i elementy graficzne, przedstawiała najważniejsze 
wydarzenia rozgrywające się na ziemiach polskich w ostatnim roku Wielkiej Wojny 
wraz z ich kluczowym dopełnieniem – odrodzeniem państwa polskiego.

20 i 27 października
Wadowickie Muzeum Miejskie zorganizowało warsztaty epistolograficzne dla 

wadowiczan. Ich celem było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników 

3  Więcej o wystawie na stronach 262-263.

„dawne sztambuchy – dzisiejsze blogi” – warsztaty 
towarzyszące wystawie „niedzisiejsze bohaterki”.
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do napisania listów, które – miejmy nadzieję – odczytają mieszkańcy naszego miasta 
za 100 lat. Tę wyjątkową korespondencję przedstawiającą punkt widzenia wadowi-
czan na współczesność, wolność i patriotyzm, postanowiono umieścić w specjalnej 
wadowickiej „kapsule czasu”. Zajęcia poprowadzili: Marcin Witkowski z Muzeum 
Miejskiego i dr Anita Całek z Katedry Komparatystyki Literackiej UJ, którzy nie 
tylko wprowadzili w arkana epistolografii, ale także przedstawili wizję „człowieka 
przyszłości” we współczesnej literaturze.

30 października 
Tuż przed narodowym świętem Urząd Miejski wydał mapkę Śladami niepodle-

głości po Gminie wadowice. Kartograficzne opracowanie tematyki niepodległościo-
wej zostało wykonane przez Wydział Obsługi Ruchu Turystycznego Urzędu Miej-
skiego w Wadowicach przy konsultacji z Muzeum Miejskim w Wadowicach. Na 
bezpłatnie rozdawanej mapce znalazły się oznaczenia miejsc związanych z historią 
Polski i regionu oraz postaciami, które przyczyniły się do wolności naszej Ojczyzny.

LiSToPAd
3 listopada
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej zaprosiło do Czytelni Mieszczań-

skiej (ul. Krakowska 8) na konferencję historyczną pt. „Wadowic drogi do wolności” 
oraz otwarcie wystawy „Obrona Lwowa w listopadzie 1918”. Program konferencji 
niepodległościowej obejmował trzy tematy: 1. „Harcerstwo u progu Rzeczypospo-
litej”, 2. „Transformacja ustrojowa w 1989”, 3. „U progu Niepodległości”. Ważnym 
punktem tego spotkania był również wernisaż wystawy, podczas którego krótki wy-
kład wygłosił wybitny znawca tematyki kresowej – prof. Stanisław Sławomir Nicieja, 
autor m.in. książek z serii „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych”.

5-10 listopada
Na tydzień przed głównymi 

obchodami święta 11 listopada 
w Muzeum Miejskim w Wadowi-
cach odbyły się spotkania eduka-
cyjno-warsztatowe dla młodzieży 
ze szkół podstawowych i średnich 
pt. „Zapomniana listopadowa tra-
dycja”. Podczas warsztatów przy-
bliżono uczniom obchody listopa-
dowego święta, zwłaszcza zwyczaj 
uroczystego dekorowania okien Warsztaty „Zapomniana listopadowa tradycja”.
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i balkonów, zapoznano ich z okolicznościami i przyczynami odzyskania niepodle-
głości przez Polskę w 1918 r. Uczniowie wykonali także własne patriotyczne ozdoby.

7 listopada
W budynku Muzeum 

Miejskiego odbył się werni-
saż wystawy będącej wyni-
kiem konkursu plastyczne-
go pt. „Wolność – kocham 
i rozumiem”. W konkursie 
wzięło udział 118 prac, któ-
re oceniano w trzech kate-
goriach wiekowych. Jury 
nagrodziło i wyróżniło te, 
które najpełniej realizowały 

zamysł konkursu, cechowały się oryginalnością w ujęciu tematu oraz posiadały wysokie 
walory artystyczne. Wszystkie zakwalifikowane prace zostały wyróżnione udziałem 
w wystawie pokonkursowej, którą można było oglądać w Muzeum do 16 listopada.

9 listopada
U progu Narodowego Święta Niepodległości wadowickie Stowarzyszenie Absol-

wentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity zorganizowało konfe-
rencję wokół książki – publikacji naukowej pt. „idziemy w ostatni bój życia”. Społecz-
ność wadowickiego Gimnazjum w drodze do Niepodległej. Konferencję poprowadził dr 
Konrad Meus, a rozpoczęła się ona występem Chóru Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia w Wadowicach oraz recytacją wierszy w wykonaniu uczennicy I Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Wadowity.

W Muzeum Miejskim rozpoczął się cykl otwartych warsztatów pt. „W barwach 
biało-czerwonych”, podczas których wykonywano tradycyjne kotyliony dla miesz-
kańców Wadowic. Nagrany przez pracowników muzeum film z instrukcją wykona-
nia ozdób został także zamieszczony w serwisie internetowym youtube.

Tego samego dnia w ramach obchodów narodowego święta w Wadowickiej 
Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko – 
polskim pisarzem, autorem kilkunastu książek dla dzieci, w tym opowiadań histo-
rycznych, m.in.: tajemnica jednej nocy, Czworo i kości, wywrotka, a to historia!, 
zdarzyło się w polsce. piastowskie orły.

10 listopada
W sobotę został zorganizowany „Niepodległościowy Bieg Przełajowy Służb 

Mundurowych”. W tym wydarzeniu wzięli udział zarówno policjanci z powiatu wa-

dekoracja budynku Muzeum Miejskiego.
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dowickiego, jak i funkcjonariusze Służby Więziennej w Wadowicach oraz Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Bieg obejmował dystans 2 x 1918 metrów 
i odbył się na lokalnych drogach Gorzenia Górnego.

11 listopada
Uroczyste obchody Święta Narodowego rozpoczęły się mszą świętą za ojczyznę 

o godz. 10:00 w kościele Świętego Piotra Apostoła. Po mszy poczty sztandarowe ufor-
mowały pochód i wspólnie z mieszkańcami przemaszerowały pod pomnik Żołnierzy 
12 Pułku Piechoty, by przy akompaniamencie orkiestr dętych OSP Klecza oraz OSP 
Chocznia złożyć kwiaty i oddać hołd walczącym za Ojczyznę. Przemarsz ulicami 
naszego miasta miał w tym roku rekordową frekwencję. Zgromadzeni przy pomniku 
i mieszkańcy będący na rynku włączyli się w ogólnopolską akcję i w samo połu-
dnie zaśpiewali hymn państwowy. Po zakończeniu części oficjalnej od godz. 12:30 
na Placu Jana Pawła II trwał piknik patriotyczny organizowany przez Urząd Miejski 
w Wadowicach. Mieszkańcy obserwowali pokazy musztry paradnej i sztuk walki 
w wykonaniu uczniów klas mundurowych ZDZ Wadowice, a następnie skorzystali 
z poczęstunku składającego się ze specjałów kuchni galicyjskiej, wspólnie gotowanych 
z Robertem Makłowiczem. Istotnym elementem tegorocznych obchodów był wielki 
tort na stulecie, krojony przez wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Marię Zadorę oraz 
uroczyste zamknięcie wadowickiej kapsuły czasu, w której umieszczono najróżniejsze 
pamiątki dla przyszłych pokoleń. Wśród skarbów i ciekawostek znajdujących się 
w kapsule znalazły się między innymi: „sto zdjęć na 100-lecie Niepodległości”, albumy 

dokumentujące historię naszego miasta, mapy i foldery, przewodnik po Muzeum 
Domu Rodzinnym Jana Pawła II, seria okolicznościowych znaczków pocztowych. Nie 
zabrakło też przepisu na kremówkę od Cukierni Wadowice oraz pamiątek od miesz-
kańców: zdjęć, aktualnych lokalnych gazet, płyt CD i listów napisanych przez dzieci.

O godz. 16:00 w sali teatralnej Wadowickiego Centrum Kultury miał miejsce 
wyjątkowy koncert „W domu ojczystym” w wykonaniu dzieci i młodzieży z placó-
wek oświatowych naszej gminy. Program oparty został na utworach, które miały 

Wadowicka kapsuła czasu.
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szczególny wydźwięk historyczny, społeczny, kulturalny lub religijny na przestrzeni 
ostatniego stulecia. W poniedziałek 12 listopada, który został ogłoszony przez Sejm 
RP i Prezydenta RP dodatkowym dniem wolnym od pracy, w godzinach wieczor-
nych na budynkach użyteczności publicznej (Urząd Miejski, Muzeum Miejskie, 
Wadowickie Centrum Kultury) zostały zaprezentowane multimedialne prezentacje 
o wadowickich bohaterach walk o wolność i niepodległość. Wydarzenie zrealizowało 
Wadowickie Centrum Kultury wspólnie z Krakowską Fundacją Sztuki, Niepodległą, 
a patronat medialny objęła TVP2.

16 listopada
Muzeum Miejskie zorganizowało 

spotkanie z Michałem Siwcem-Cie-
lebonem, który wygłosił wykład pt. 
„Wolności siew. Organizowanie jed-
nostek legionowych w Wadowicach”. 
Badacz historii regionu i dokumenta-
lista dziejów 12 Pułku Piechoty opo-
wiadał o tym, jak latem 1914 r. wielu 
wadowiczan zostało zmuszonych do 
wyruszenia na front. Odziani w mun-
dury cesarsko-królewskiej armii wal-
czyli w szeregach 56 Pułku Piechoty 
przeciw wojskom rosyjskim pod 
Bochnią i w pobliżu Jasła, kończąc 
swój szlak bojowy w 1918 r. na alpej-
skich przełęczach frontu włoskiego. 

Do walki garnęli się też młodzi wadowiczanie. Wychowankowie wadowickiego gim-
nazjum, skauci, członkowie różnych organizacji patriotycznych – to z ich szeregów 
rekrutował się Batalion Legionów, który wszedł potem w skład II Brygady Legionów.

17 listopada – 31 grudnia
W sali ekspozycyjno-edukacyjnej przy ul. Kościelnej 4 prezentowana była wy-

stawa przygotowana przez Ogólnopolską Grupę Rekonstrukcji Historycznej Przy-
sposobienia Wojskowego Kobiet we współpracy z Muzeum Miejskim. Ekspozycja pt. 
„Dla przeszłości – przywrócić pamięć o przedwojennej Organizacji Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet” opowiadała o powstaniu, organizacji i funkcjonowaniu zapo-
mnianego dzisiaj paramilitarnego ruchu, zrzeszającego przed wybuchem II wojny 
światowej blisko 47 tysięcy członkiń.

Wykład Michała Siwca-Cielebona.
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18 listopada
W auli domu rekolekcyjnego Domu Pielgrzyma przy klasztorze Karmelitów 

Bosych w Wadowicach zaprezentowany został spektakl „Czy ją kochasz?” w reży-
serii i wykonaniu aktorów Teatru Młodych im. Rudolfa Warzechy. Widzowie wraz 
z aktorami, poprzez ograniczoną ilość miejsc i dość nietypowe ułożenie (znoszące 
tradycyjny podział na widza i aktora) wytworzyli między sobą relacje, które pozwoliły 
wszystkim zastanowić się nad współczesnym rozumieniem obu tych pojęć. Spektakl 
miał formę otwartą, w czasie jego trwania wszyscy zgromadzeni, prowadzeni przez 
nieodłączną towarzyszkę ludzkiego życia – śmierć, przeszli drogę od ostatnich chwil 
wolnej Rzeczypospolitej po rok 1918, by odpowiedzieć sobie na kluczowe pytanie, 
dotyczące rozumienia „wolności” po 100 latach od jej odzyskania. Występ Teatru 
Młodych im. Rudolfa Warzechy można było zobaczyć również w Stryszowie i Kal-
warii Zebrzydowskiej.

19-20 listopada
W przestrzeni wystawy poświęconej Organizacji Przysposobienia Wojskowego 

Kobiet odbyły się bezpłatne warsztaty dla szkół podstawowych prowadzone przez 
Martę Muranowicz, rekonstruktorkę z Ogólnopolskiej Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej PWK. Podczas zajęć uczniowie mogli zapoznać się ze sposobami opatrywa-
nia ran, wykorzystania alfabetu Morse’a i spróbować pisania na maszynie.

Warsztaty towarzyszące wystawie „dla przeszłości – przywrócić pamięć o przedwojennej 
organizacji Przysposobienia Wojskowego kobiet”.
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Paweł Figlewicz
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Skawinki na przestrzeni 
dziejów w wieloaspektowym 
ujęciu badawczym 
Recenzja książki: Andrzej Nowakowski, Marcin Obodyński, Skawinki wieś – 
kościół – szkoła – sport. od schyłku średniowiecza po rok 2017, Rzeszów 2017.

W dotychczasowej literaturze brakowało 
całościowego opracowania dotyczącego Skawi-
nek, niewielkiej miejscowości położonej w gmi-
nie Lanckorona. Lukę tą postanowili wypełnić 
Andrzej Nowakowski i Marcin Obodyński. Pu-
blikacja ich autorstwa składa się z 6 rozdziałów, 
poprzedzonych wstępem, w którym autorzy 
zaprezentowali układ książki, omówili wykorzy-
staną literaturę oraz materiały rękopiśmienne. 
Zwrócili również uwagę na walory odręcznie 
napisanej kroniki miejscowości przez historyka-
-amatora Jana Pocielaja, choć wskazali pewne jej 
mankamenty (brak metodologii, błędy w chro-
nologii itp.). We wstępie możemy również prze-
czytać, jakie pytania badawcze będą podlegały 
weryfikacji. Pytania te dotyczą przede wszystkim 

roli szkoły i jej oddziaływania na lokalne środowisko w odniesieniu do współdzia-
łania z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami samorządowymi. 

W rozdziale pierwszym przedstawiono zarys dziejów wsi, kościoła i parafii 
z uwzględnieniem położenia geograficznego i panującego na tym terenie swoistego 
mikroklimatu. Autorzy przedstawili dzieje wsi Skawinki od czasów średniowiecza, 
koncentrując się na lokacji dokonanej przez Kazimierza Wielkiego oraz przynależ-
ności tej miejscowości do starostwa lanckorońskiego. Nie pominięto przy tej okazji 
wydarzeń z XVII w., w tym między innymi skarg, które mieszkańcy składali do sądu 
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referendarskiego na postępowanie poszczególnych starostów. Nie mogło zabraknąć 
w tym miejscu również omówienia walk konfederatów barskich z wojskami Alek-
sandra Suworowa.

Następnie przedstawiono wydarzenia z czasów porozbiorowych. Wieś należała 
najpierw do księżniczki sasko-kurlandzkiej Montleart, a od 1889 r. była w posia-
daniu Rainera Habsburga. W interesujący sposób przedstawiono również zmiany 
w zakresie zarządzania miejscowością, które wprowadziła ustawa samorządowa  
z 1896 r. Na jej mocy Skawinki stały się gminą jednowioskową, co trwało do począt-
ków lat 30-tych XX w., kiedy to została przeprowadzona reforma administracyjna 
i wprowadzono gminy zbiorowe. Wywód został poprowadzony bardzo logicznie 
i konsekwentnie, w sposób jasny i zrozumiały dla czytelnika. W tym typie opra-
cowania nie mogło zabraknąć omówienia wydarzeń z okresu II wojny światowej, 
ale również z czasów PRL-u. Szczególnie opisywanie wydarzeń po 1945 r. wymaga 
dobrego rozeznania w źródłach i ich wykorzystania tak, aby umiejętnie przepro-
wadzić narrację historyczną. Autorom ta sztuka się udała, co niewątpliwie podnosi 
walory niniejszego opracowania. Kwestie związane z istnieniem i funkcjonowaniem 
miejscowego kościoła zostały także właściwie zaakcentowane. 

W kolejnych rozdziałach bardzo szczegółowo omówiono szkolnictwo na tym te-
renie, począwszy od czasów galicyjskich aż do 2017 r. W kompozycji poszczególnych 
rozdziałów zastosowano następujący układ: najpierw zarysowano ogólną sytuację 
polityczną, potem omówiono funkcjonujący w danym momencie system szkolny, 
bądź też przedstawiono jego ewolucję, a dopiero na tym tle poruszono kwestie zwią-
zane z funkcjonowaniem szkoły we wsi Skawinki. Dużo miejsca poświęcono bazie 
lokalowej oraz zabiegom mieszkańców mającym na celu jej poprawę. Działania te 
wynikały z troski o zdrowie uczniów. Autorzy swoje wywody poparli cytatami mię-
dzy innymi z kroniki szkolnej, dzięki czemu udało im się odmalować realia życia 
szkolnego w omawianej miejscowości. Zaakcentowane to zostało przede wszystkim 
w rozdziałach dotyczących dwudziestolecia międzywojennego, a także okresu Polski 
Ludowej. W tym drugim przypadku czytelnik zyskał możliwość prześledzenia proce-
su stopniowej sowietyzacji ustroju szkolnego i związanej z tym indoktrynacji. Dojście 
do władzy Władysława Gomułki nie spowodowało żadnych istotnych zmian w za-
kresie traktowania przez władze szkoły jako miejsca kształtowania socjalistycznego 
społeczeństwa, co zostało odpowiednio podkreślone w niniejszej pracy. Nie pomi-
nięto również omówienia bazy lokalowej, która w tym czasie uległa istotnej poprawie 
(budowa nowego budynku szkolnego). Tworzenie narracji na temat funkcjonowania 
szkolnictwa po 1989 r. jest chyba jedną z najbardziej żmudnych i niewdzięcznych 
prac. Związane jest to z charakterem wytworzonej dokumentacji i jej mnogością. 
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Pomimo tego autorzy umiejętnie omówili działalność szkoły, ukazując jej rolę jako 
miejsca, wokół którego koncentruje się życie kulturalne wsi. Z kolei ostatni rozdział 
dotyczy sportu, rekreacji, wychowania prozdrowotnego i ekologicznego uczniów. 
Wydaje się, że równie dobrze te treści mogłyby się znaleźć we wcześniejszym roz-
dziale, choć w celu zachowania konstrukcji autorzy je wydzielili. Dzięki temu praca 
jest bardziej przejrzysta, a czytelnik, który byłby zainteresowany tymi kwestiami, nie 
musi szukać ich w różnych fragmentach wcześniejszego rozdziału. 

Oceniając niniejszą publikację należy podkreślić, że oparta została ona na róż-
norodnej, szerokiej bazie źródłowej. Posiada ponadto aparat naukowy, dzięki czemu 
czytelnik jest w stanie zorientować się w wykorzystanym materiale źródłowym i opu-
blikowanych opracowaniach. Jak już wspomniałem, bardzo cenne okazało się posta-
wienie pytań badawczych, które autorzy zamierzali zweryfikować, co w znacznej mie-
rze im się udało. Praca została napisana językiem przystępnym, a także zachowano 
logikę wywodu. Warto również podkreślić to, że dzieje Skawinek zostały ukazane na 
szerszym tle, co niewątpliwie podnosi walor tej publikacji, gdyż pozwala zrozumieć 
pewne procesy historyczne. Zarówno Andrzejowi Nowakowskiemu, jak i Marcinowi 
Obodyńskiemu udało się scharakteryzować wiele trudnych zagadnień, które często 
sprawiają dużo problemów mniej doświadczonym historykom. Skupili się bowiem 
na istotnych aspektach procesu historycznego, nie zagłębiając się w niepotrzebne dy-
gresje. Książka, nawet jeśli jest to monografia naukowa, ma być dla czytelnika przede 
wszystkim zrozumiała. Szczególnie jest to istotne w opisywaniu lokalnej historii, gdyż 
głównym odbiorcą takiej publikacji są mieszkańcy danej miejscowości.

Czy można wskazać jakieś słabe strony, czy też niedociągnięcia? Jednym z nich 
wydaje się trochę zbyt skrótowe opisanie sytuacji mieszkańców tej wsi w czasach 
poprzedzających autonomię galicyjską. Właściwie skoncentrowano się głównie na 
uwłaszczeniu chłopów. Przy omawianiu funkcjonowania lokalnej społeczności w la-
tach 1945-1989 może warto byłoby sięgnąć do dokumentów dotyczących działalno-
ści Komitetu Powiatowego PZPR w Wadowicach. Analiza ich być może pomogłaby 
wnikliwiej opisać postawy miejscowej społeczności w tym okresie. Niewątpliwym 
brakiem wydaje się też pominięcie w publikacji działalności miejscowej jednostki 
OSP, która w sposób istotny od lat kształtuje życie tej miejscowości.

Podsumowując, należy stwierdzić, że niniejsze opracowanie zasługuje ze wszech 
miar na uwagę i jest pozycją godną polecenia. Jest też przykładem na to, jak po-
winny wyglądać opracowania dotyczące dziejów małych miejscowości. Okazuje się 
bowiem, że nawet o rzeczach trudnych można pisać w sposób przystępny, a książka 
historyczna może być ciekawa.
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Paweł Glugla

Z dziejów wadowickich 
bibliotek publicznych 
Recenzja książki: zarys czytelnictwa i historii bibliotek publicznych 
w wadowicach, red. Konrad Meus i Bożena Płonka. Wydawca: Wadowicka 
Biblioteka Publiczna, Wadowice 2016, ss. 80, ISBN 978-83-932181-0-3.

Recenzowana książka wpisała się na trwałe w obchody 70-lecia Wadowickiej 
Biblioteki Publicznej, która jest ważnym ogniwem kultury miasta i regionu na tych-
że terenach. Stanowi ona – tak jak biblioteki publiczne w innych miejscowościach 
Polski – centrum, w którym ogniskuje się kultura, nauka, sztuka i życie intelektu-
alne mieszkańców. Warto zaznaczyć, że biblioteki są instytucjami utrzymywanymi 
z budżetów poszczególnych gmin. Nie są dochodowe, a jednak bardzo potrzebne.

Czym były czytelnie dla ludzi na początku XX w., pisał 15 listopada 1909 r. Fran-
ciszek Mucha – mieszkaniec Pobiedrza (pow. Wadowice): Co do czytelni, niema się 
co wiele rozpisywać. krótko mówiąc, jest to znakomity środek do nabywania wiedzy, 
wyrobienia uczuć patryotycznych, zapobiegania pijaństwu, karciarstwu i wielu złym 
rzeczom1. Natomiast Józef Tatara z Kaczyny (pow. Wadowice) w 1911 r. napisał: 
przede wszystkiem ćwiczy się lud w czytaniu. Mniej on się zajmuje plotkarstwem, co 
w braku książki jest na porządku dziennym - stara się wskazówki zaczerpnięte z książek 
i pogadanek w praktyce okazać2.

Pozytywny wpływ czytelni, zwłaszcza w miejscowościach wiejskich, na lud pod-
kreślał Jan Orłowski z Tłuczani Górnej w pow. wadowickim w 1912 r.: Jakkolwiek 
czytelnia nie długo tu istnieje, ale skutki jej są bardzo widoczne. Lud poznał co to znaczy 
dobra książka i jej teraz szuka jako przyjemnej rozrywki, dostarczającej mu pokarmu 
duchowego. to też rozbudził się patryotyzm, poznając swych braci pod prusakiem 
i Moskalem, którzy są tak bardzo prześladowani. Lud obchodzi uroczyście dni pamiątek 
historycznych, jak konstytucyę 3 maja, dzień zwycięstwa pod Racławicami, chętnie 

1  o skarbach oświaty, „Oświata Ludowa. Organ Krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej” [dalej: „Oświata 
Ludowa”], R. 1:1910, nr 3, s. 142.

2  korespondencye, „Oświata Ludowa”, R. 2:1911, nr 4, s. 130.
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śpiewa narodowe pieśni, w ogóle przez czytanie uszlachetnił się3. Biblioteki, czytelnie to 
także kształtowanie i umacnianie postaw patriotycznych poprzez doborowe książki. 
Już ponad sto lat temu w czytelniach organizowano odczyty, prelekcje, pogadanki, 
wystawy. Ich wartość podkreślali sami czytelnicy: wszyscy czytelnicy i uczęszczający 
na ogólne zebrania odznaczają się o wiele większą inteligencyą, bystrością umysłu, 
obserwacyą i zdrowem zapatrywaniem na sprawy bieżące4.

Publikację otwiera cytat wypowiedzi Jana Pawła II z 11 czerwca 1999 r. w Bi-
bliotece Uniwersytetu Warszawskiego podczas jej poświęcenia. Na kolejnej karcie 
opublikowano słowo wstępne dyrektor Wadowickiej Biblioteki Publicznej, współ-
autorki recenzowanego dzieła – mgr Bożeny Płonki. 

Publikację rozpoczyna tekst Historia wadowickich bibliotek i czytelnictwa od 
XiX wieku do roku 1945 autorstwa dr. Konrada Meusa. W pierwszej części książki 
zaakcentował on szczegółowo dane o rozwoju czytelnictwa na wadowickiej ziemi. 
Początki zapewne nie były łatwe. Ale pierwszą iskrę czytelnictwa wzniecił „Tygo-
dnik Wiejski”. Okres właściwego rozwoju czytelnictwa na tychże terenach (w cyrkule 
wadowickim) notuje się od uzyskania swobód obywatelskich. Nie w Wadowicach, 
a w ówczesnym Zatorze w 1871 r. założono pierwszą czytelnię. Autor syntetycznie 
przedstawił dane odnośnie tejże placówki kultury (s. 13). Kolejne placówki to: Czy-
telnia Urzędnicza w Wadowicach, Czytelnia w Andrychowie, Kalwarii. Ciekawostką, 
jak podaje K. Meus, jest to, że dwie wsie posiadały swoje czytelnie: Ryczów i Wieprz 
(s. 14). Oczywiście nie do przecenienia jest rola czytelni katolickich, a także organiza-
cji świeckich propagujących i wspierających czytelnictwo, a więc kasyn urzędniczych, 
mieszczańskich i gospodarczych. W nich to propagowano prasę. Autor w formie 
tabelarycznej ujął stowarzyszenia kasynowe (s. 16). Natomiast na wsiach niepośled-
nią rolę w upowszechnianiu czytelnictwa odgrywały kółka rolnicze, których autor 
doliczył się aż 44 (tab. nr 3, s. 17). Na kolejnych stronach przedstawiono szczegółowo 
działalność czytelni, w tym Czytelni Urzędniczej (s. 18-21), Czytelni Mieszczańskiej 
(s. 22-24), Czytelni Żydowskiej (s. 24-25). Inny charakter miała czytelnia wadowic-
kiego Gimnazjum, przy której prężnie działały kółka zainteresowań uczniów (stu-
dentów). Również bardziej i mniej zasobne w księgozbiory (można je dzisiaj nazwać 
biblioteczkami) były inne instytucje, jak chociażby Bursa gimnazjalna im. S. Batorego 
czy biblioteczka wadowickich skautów. Jak zapisał autor – ważne miejsce zajmowało 
towarzystwo Szkół Ludowych (tSL), które w Galicji zainaugurowało w 1891 roku  
(s. 27). Autor wymienił chronologicznie cztery koła TSL: w Wadowicach, Andrycho-

3  korespondencye, „Oświata Ludowa”, R. 3:1912, nr 2, s. 81-82.
4  Ibidem, s. 81.



279278

R E C E N Z J E  I  O M Ó W I E N I E  K S I Ą Ż E K

wie, Zatorze i Kalwarii (tab. nr 4, s. 27). Na uwagę zasługuje przebadanie archiwaliów 
dokumentacji urzędowej TSL zdeponowanej w Centralnym Państwowym Archiwum 
Historycznym Ukrainy we Lwowie i podanie na ich podstawie cennych danych. Nad-
to autor dokonał syntetycznej analizy kół TSL w miastach Galicji Zachodniej (s. 31-
32), jak również Małopolski Zachodniej, zwłaszcza pod kątem ilości i kategorii księ-
gozbiorów (tab. nr 7, s. 34). Szczególnie interesujące są dane statystyczne odnośnie 
liczby członków, a także pogadanek, spotkań publicznych wadowickiego Koła TSL 
z okresu międzywojennego. Autor wykorzystał też dane zawarte w informatorach 
i publikatorach Towarzystwa Szkół Ludowych (TSL), sporządzając wykresy graficzne 
w zakresie liczby czytelników (Wykres 1, s. 37) i liczby wypożyczeń (Wykres 2, s. 37) 
za lata 1928 (1929) – 1936. W 1936 r. wadowickie Koło TSL dysponowało dwoma 
czytelniami, stąd fluktuacje tak co do ilości wypożyczeń, jak i liczby czytelników.

Autor pochylił się nad wewnętrznymi regulacjami porządkowymi (np. regu-
laminem, warunkami korzystania ze zbiorów bibliotecznych) Biblioteki Publicznej 
wadowickiego Koła TSL im. Stanisława Staszica. Dotarł do archiwalnego katalogu 
tejże biblioteki znajdującego się w Archiwum Narodowym w Krakowie (Oddział 
przy ul. Siennej). 

Również w Wadowicach działały (podobnie jak w innych miastach) wypożyczal-
nie prywatne: rodziny Foltinów, T. Pawłęgi, a w okresie 20-lecia międzywojennego 
działały też inne pomniejsze wypożyczalnie. Autor nie pominął również bibliotek 
mobilnych (zapoczątkowanych w XIX w. w USA). Odrębnym zagadnieniem, o któ-
rym napisał K. Meus, było Towarzystwo im. Piotra Skargi w Wadowicach (s. 42-44).

W drugiej części, w artykule Bożeny Płonki Historia wadowickiej Bibliote-
ki publicznej 1946-2016 zostały omówione powojenne losy Biblioteki Publicznej 
w Wadowicach. Ważny dzień dla wadowickiej książnicy to 16 grudnia 1947 r., gdy 
Miejska Rada Narodowa w Wadowicach powołała Miejski Komitet Biblioteczny. Od  
1949 r. działały w Wadowicach dwie biblioteki publiczne – powiatowa i miejska. Peł-
ny proces scalania obu bibliotek miał miejsce w 1957 r. (s. 59). Kolejne lata to okres 
poprawy warunków lokalowych, a wraz z nim dalszy rozwój Biblioteki. Powstała 
czytelnia dla dzieci i młodzieży, wydzielono następnie wypożyczalnie dla dzieci. 
Od maja 1968 r. zaczął się okres otwierania filii Biblioteki (s. 59-60). Z działalno-
ścią Biblioteki wiąże się zarządzanie nią. Autorka podała dokładnie wszelkie zmiany 
tak lokalowe, jak i osobowe kadry zarządzającej Biblioteką (s. 60-61). Nowa era dla 
wszystkich bibliotek (w tym i w Wadowicach oraz regionie) rozpoczęła się z chwilą 
ich komputeryzacji. Nadto lata 2006-2008 to czas kapitalnych remontów, rozbudowy 
wadowickiej Biblioteki. Bardzo cenne i niezmiernie ważne jest stwierdzenie B. Płon-
ki, że Biblioteka to przede wszystkim ludzie, którzy tworzą i kreują działania instytucji 
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na co dzień. a misją Biblioteki jest również gromadzenie, promowanie i upowszech-
nianie wartości regionalnych (s. 65).

Trzeba pamiętać, zwłaszcza w dzisiejszej dobie, że każda biblioteka jest z eko-
nomicznego punktu widzenia instytucją niedochodową. Jednakże nie kryteria eko-
nomiczne, a nadrzędne wartości i cele, jakim biblioteka służy, muszą zawsze być 
priorytetem w ostatecznym planowaniu i decyzyjności władz.

 

Uwagi recenzyjne

Do obowiązku recenzenta należy wypunktowanie również ujemnych oraz sła-
bych stron ocenianej publikacji. Pojawia się ogólna uwaga metodologiczna. Mia-
nowicie taka, że autorzy pracy nie przyjęli jednolitych kryteriów przy tworzeniu 
rozdziałów. Mówiąc językiem informatycznym – obie części nie są w pełni ze sobą 
kompatybilne. Pierwsza część (zawarta na 34 stronach) – znacznie obszerniejsza 
w stosunku do drugiej – zaopatrzona została w stosowny aparat naukowy, a także 
wykaz bibliografii, tabele, wykresy, porównania. Natomiast druga – napisana została 
ciągiem, bez podtytułów, co czyni ją nieco nużącą dla czytelnika. Okres 70-lecia 
istnienia i działalności (1946-2016) podany został na zaledwie siedmiu stronach 
publikacji. Można było wyróżnić np. okres komunizmu w Polsce (1946-1989) oraz 
czasokres współczesny (1989-2016). Autorka, opisując okres działania wadowic-
kiej biblioteki po zakończeniu drugiej wojny światowej do współczesności, nie 
podała podstawowych, a interesujących danych statystycznych, a mianowicie, jak 
kształtowała się w poszczególnych latach (czy chociażby dziesięcioleciach) liczba 
czytelników, ilość wypożyczonych woluminów czy też czytelników korzystających 
z czytelni. Nadto można było podać również, jak kształtowało się zatrudnienie i pra-
ca personelu (w formie np. ilościowego wykresu). Zobrazowano by w ten sposób 
etatyzację w bibliotece. Nadto autorka nie pokusiła się o uwypuklenie ilości nabyt-
ków w analizowanym powojennym okresie. Ważną i cenną informacją byłby wykaz 
prenumerowanych przez bibliotekę tytułów prasowych na przestrzeni lat 1946-2016, 
ze szczególnym zaakcentowaniem prasy lokalnej. W pięknym gmachu Wadowickiej 
Biblioteki Publicznej odbywają się cyklicznie wernisaże, odczyty, spotkania etc. Rów-
nież i taka informacja byłaby dla czytelników recenzowanej publikacji godna uwagi. 
Publikacja nie posiada ważnej informacji o roku jej wydania.

Warto byłoby sięgnąć do równie cennych publikatorów Towarzystwa Oświaty 
Ludowej (TOL) jak chociażby „Oświata Ludowa. Organ Krakowskiego Towarzystwa 
Oświaty Ludowej”, w których zawarte są bezcenne dane również w tymże zakresie. 
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Szczególnie interesujący w „Oświacie Ludowej” jest Schematyzm t.o.L. czytelń, bi-
bliotek i wypożyczalni. W opublikowanym w 1913 r. tabelarycznym wykazie zatytu-
łowanym: pogląd na rozwój i stan czytelń w r. 1912. Sprawozdania, ruch czytelnictwa, 
nowe czytelnie, uzupełnienia i inne sposoby działalności czytelń jest również wyka-
zany Oddział w Wadowicach z czytelniami w poszczególnych miejscowościach na 
wadowickim terenie. Dowiadujemy się z tegoż sprawozdania, że na wadowickim 
terenie prężnie działające Towarzystwo Oświaty Ludowej posiadało 45 czytelni z 7254 
książkami. W tymże roku zapisanych było ogółem 1561 czytelników, którzy łącznie 
wypożyczyli 8666 książek. Daje to, statystycznie ujmując, 5,5 przeczytanej książki 
na każdego czytelnika w roku. W 1911 r. założono nowe czytelnie TOL w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Marcyporębie, Wieprzu, Witanowicach, Zachełmnie. Natomiast 
uzupełniono nowymi 782 woluminami książek czytelnie w: Brzeźnicy, Izdebniku, 
Kaczynie, Pobiedzy, Rzykach, Targanicach, Tarnawie i Tomicach. Na zakup owych 
782 książek wydatkowano łącznie, jak zapisano, 668 koron5. Według wykazu za 1912 
r. TOL posiadało 1022 czytelnie w kraju, zaopatrzone w 201 831 książki. Oczywiście 
liczba ta nie odpowiadała ilości czytelni, założonych w ciągu 30 lat istnienia TOL, 
których było niespełna 14006.

Wiele cennych informacji z tegoż periodyku pozyskać można w dziale korespon-
dencye (przykładowo opublikowano je z Andrychowa, Brzeźnicy, Tłuczani Górnej, 
Harbutowic, Izdebnika, Łęczan, Marcyporęby, Witanowic, Zakrzowa i innych), a tak-
że z relacji zamieszczonych w rubryce wykłady dla ludu. 

Pomimo powyżej zasygnalizowanych drobnych braków i niedociągnięć recenzo-
wana publikacja jest dowodem na prężne działanie biblioteki w Wadowicach i ruch 
czytelniczy na wadowickim terenie. Walor książki podnoszą zamieszczone skany 
dokumentów, fragmenty kroniki biblioteki, unikatowe fotografie oraz fotokopie 
wybranych tytułów książkowych. Ze swojej strony dokładam również fotokopie: 
Kalendarza „Nadwiślanin” z 1852 r. oraz winiety „Tygodnika Wiejskiego” z 1848 r., 
a także inserat Jana Sabińskiego – wadowickiego nakładcy i księgarza – wydawanych 
w Wadowicach, których zabrakło w recenzowanej książce, zapewne z uwagi na ogra-
niczenia jej objętości. Zarówno zagadnienie wydawania w Wadowicach miejscowych 
publikacji, jak i inserat jest godne uwiecznienia w kolejnych książkach o lokalnej 
tematyce. Zasygnalizował te zagadnienia syntetycznie K. Meus w swojej publikacji 

5  Zob. pogląd na rozwój i stan czytelń w r. 1912. Sprawozdania, ruch czytelnictwa, nowe czytelnie, uzupełnienia 
i inne sposoby działalności czytelń, „Oświata Ludowa. Organ Krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej”,  
R. 4:1913, nr 1, s. 18-19.

6  Sprawozdanie TOL za rok 1912, „Oświata Ludowa. Organ Krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej”,  
R. 4:1913, nr 1, s. 1.
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książkowej wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego.
Recenzowana publikacja formatu A5 została wydana bardzo starannie, na wyso-

kiej jakości papierze, z wieloma kolorowymi w odcieniu sepii zdjęciami oraz skanami. 
Szkoda tylko, że tekst został wydrukowany małymi czcionkami. Jest mniej przez to 
czytelny. Być może jest to kwestia do przedyskutowania między autorami a wydaw-
cą przy prezentowaniu kolejnych wydań tej jakże cennej i pożytecznej publikacji, 
która, miejmy nadzieję, doczeka się kolejnych wydań z racji następnych jubileuszy 
wadowickiej Biblioteki.

Winieta „Tygodnika Wiejskiego”
Winieta „Tygodnika Wiejskiego”, 1848 r.

„nadwiślanin kalendarz z rycinami na rok 1852”.

„nadwiślanin kalendarz z rycinami 1852 r.”, b. pag.Źródło: Nadwiślanin Kalendarz z rycinami 1852 r., b. pag.
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Dorota Żywczak
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Oświęcim 
w nowej perspektywie 
Recenzja książki: oświęcim – miasto pogranicza, red. Bożena Czwojdrak, 
Kazimierz Miroszewski, Piotr Węcowski, t. 1 i 2, Warszawa 2018, ss. 458,  
24 nlb. i 510, 22 nlb. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Miasto Oświęcim do-
czekało się w tym roku 
monografii w postaci ob-
szernego, dwutomowego 
wydawnictwa oświęcim 
– miasto pogranicza. Pu-
blikacja ta powstała z ini-
cjatywy Klubu „Oświęcim-
ska Starówka” działającego 
przy Radzie Osiedla „Sta-
re Miasto” oraz Muzeum 
Zamek w Oświęcimiu, 
przy wsparciu prezydenta 
Oświęcimia Janusza Chwieruta. Omawiane dwa tomy są owocem współpracy re-
daktorów naukowych z licznym zespołem badaczy z wielu placówek naukowych 
w całym kraju.

Zakres chronologiczny monografii obejmuje czas od najdawniejszych wzmia-
nek o mieście aż do połowy lat 50. XX w., kiedy to Oświęcim stał się miastem powia-
towym. Tom I monografii (opatrzony słowem wstępnym prezydenta Oświęcimia 
skierowanym do czytelnika i wstępem autorstwa Bożeny Czwojdrak) podzielony 
jest na cztery części (I – Dzieje miasta i regionu, II – oświęcim - kultura, szkolnictwo, 
nauka, III – ważniejsze postacie w życiu miasta, IV – kalendarium), zaś tom II na 
dwie części (I – oświęcim – społeczeństwo, ustrój, gospodarka, II – oświęcim - życie 
religijne). Każda z części dzieli się na kilka lub kilkanaście rozdziałów poświęconych 
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szczegółowym kwestiom związanym z dziejami miasta. Obydwa tomy zawierają 
bibliografię oraz indeks nazwisk.

Redakcja odeszła od tradycyjnego modelu opisu dziejów miasta w ujęciu chro-
nologicznym na rzecz układu tematycznego (choć w obrębie poszczególnych części 
publikacji porządek chronologiczny jest zachowany). Konstrukcja książki stanowi 
ułatwienie dla osób niebędących specjalistami, których mogą interesować jedynie 
wybrane zagadnienia, a te łatwo można odnaleźć – dzięki takiej właśnie strukturze 
publikacji. Tematyczny podział materiału jest mniej monotonny i z pewnością 
bardziej atrakcyjny dla czytelnika, niż ma to miejsce w przypadku modelu chro-
nologicznego.

Zaproponowany podział tomów na części jest przejrzysty. Pojawianie się nazwy 
miasta w tytułach niektórych części publikacji nie wydaje się jednak konieczne, 
skoro wiadomo, że czytelnik ma do czynienia z monografią Oświęcimia. Można 
również zaproponować nieco inny układ treści publikacji, np. część drugą tomu 
I dotyczącą kultury, szkolnictwa i nauki przenieść do tomu II (gdzie dobrze kom-
ponowałaby się z częścią poświęconą życiu religijnemu, pod wieloma względami 
przeplatającemu się z zagadnieniami z zakresu kultury, szkolnictwa i nauki), za-
stępując ją częścią pierwszą tomu II poświęconą społeczeństwu, ustrojowi i gospo-
darce (tematy te dobrze uzupełniają szkic dziejów miasta i regionu na przestrzeni 
wieków). W takim wypadku do tomu drugiego należałoby przenieść również część 
poświęconą ważniejszym postaciom w życiu miasta (wielu z nich było ludźmi kul-
tury i nauki), skutkiem czego uzyskano by harmonijny podział każdego z tomów 
na trzy części. 

Autorami poszczególnych rozdziałów są naukowcy, jednak w zamyśle autorów 
publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców, nie tylko historyków 
i innych badaczy. Ze względu na to aparat naukowy publikacji został w dużej mierze 
uproszczony (w przypisach pojawiają się jedynie odniesienia do źródeł i wybranej 
literatury przedmiotu, zaś bibliografia w postaci wyboru najczęściej cytowanych 
prac pojawia się w końcowej części każdego z tomów). To dobre, kompromisowe 
rozstrzygnięcie. Z jednej strony trudno wyobrazić sobie profesjonalnie napisaną 
monografię miasta bez uwzględnienia w niej aparatu naukowego, z drugiej strony 
zbyt obfite przypisy mogłyby zniechęcić niektórych czytelników do lektury.

Ważnym zabiegiem zastosowanym przez redaktorów jest pominięcie zagad-
nienia dziejów obozu koncentracyjnego Auschitz-Birkenau (oczywiście, wzmianki 
na jego temat pojawiają się w publikacji, ale jedynie wtedy, gdy jest to konieczne 
przy omawianiu innych zagadnień). Rozwiązanie takie wydaje się jak najbardziej 
słuszne. Kwestia historii obozu koncentracyjnego Auschitz-Birkenau jest tematem 
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na tyle obszernym, że opracowanie go od nowa wymagałoby powołania osobnego 
grona badaczy. Jednak nawet wówczas, biorąc pod uwagę już istniejącą, pięcio-
tomową monografię obozu koncentracyjnego (przywołaną zresztą przez Bożenę 
Czwojdrak we wstępie), bardzo łatwo byłoby narazić się na zarzut zbyt pobieżne-
go potraktowania tego wieloaspektowego tematu. Tymczasem pominięcie kwestii 
Auschwitz-Birkenau pozwoliło w recenzowanej monografii wychylić się miastu 
z cienia obozu koncentracyjnego, który jest zazwyczaj pierwszym skojarzeniem 
związanym z Oświęcimiem. Dzięki tej publikacji można dostrzec, że miasto ma 
własną, bogatą historię, którą warto poznać i w efekcie ujrzeć Oświęcim w nowej 
perspektywie.

Monografia została napisana językiem przystępnym dla czytelnika, a zarazem 
reprezentującym wysoki poziom naukowy. Ciekawym pomysłem było uwzględnie-
nie rozdziału o ważniejszych postaciach w życiu miasta, tym bardziej, że jego autor-
ką jest dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Wioletta Oleś (co, obok umiesz-
czonego w publikacji słowa wstępnego prezydenta Oświęcimia, stanowi dowód 
na to, że w przygotowanie publikacji zaangażowali się przedstawiciele ośrodków 
administracyjnych i kulturalnych miasta). Szkoda tylko, że rozdział ten nie przybrał 
nieco innej formy, bardziej urozmaiconej i bogatszej, nieograniczającej się jedynie 
do podania biogramów postaci. 

Objętość wybranych rozdziałów publikacji może czasem jednak negatywnie 
zaskakiwać. Przykładowo: sieci drożnej ziemi oświęcimskiej (od połowy XVI w. 
do XX w.) poświęcono trzy krótkie rozdziały, które jednak w sumie dają ponad 
dwadzieścia stron tekstu, zaś obszerne i niezwykle istotne zagadnienie nauki i kul-
tury w Oświęcimiu w średniowieczu i czasach nowożytnych zajmuje jedynie pięć 
stron tekstu.

Zakres chronologiczny monografii kończy się na połowie lat 50. XX w., co 
redakcja tłumaczy jako cezurę wyznaczającą koniec czasów stalinowskich w Polsce 
oraz moment, w którym Oświęcim stał się miastem powiatowym. Mimo wszystko 
czytelnik czuje jednak pewien niedosyt, że monografia nie obejmuje czasów póź-
niejszych (na przykład okresu do roku 1989), jednakże jest to niedosyt pozytywny, 
który może skłonić czytelników do własnych badań i poszukiwań.

Mimo pewnych mankamentów oświęcim – miasto pogranicza to z pewnością 
dobrze i na wysokim poziomie napisana, nowoczesna monografia miasta Oświęci-
mia. Wchodzi ona w nurt tych monografii miast, których autorem bądź redaktorem 
jest Feliks Kiryk, jednakże idzie ona o krok dalej ze względu na większą różnorod-
ność tematyczną i bardziej nowatorskie ujęcie tematu. To publikacja, która pozwala 
spojrzeć na Oświęcim z wielu różnych perspektyw, m.in. historycznej, kulturowej, 
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społecznej czy archeologicznej. Imponujące jest to, że inicjatywa przygotowania 
monografii Oświęcimia połączyła wysiłki tak wielu różnych instytucji, naukow-
ców, ludzi kultury i administracji państwowej. Pozostaje jedynie wyrazić nadzieję, 
że również i inne polskie miasta, nieposiadające jeszcze nowoczesnej monografii, 
obejmującej ich całe lub niemal całe dzieje, jak np. Wadowice, doczekają się po-
dobnie ambitnych publikacji.
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Bibliografia za rok 2004
(oprac. Marcin Witkowski)

1.  Gil H. Cz. oCd, Protokoły z zebrań wadowickiego oddziału Katolickiego Sto-
warzyszenia Mężów 1935-1939, „nasza Przeszłość. Studia z dziejów kościoła 
i kultury katolickiej w Polsce”, 2004, t. 102, s. 5-62.

 oprawa miękka, 21 cm
Artykuł poświęcony jest działalności Katolickiego Stowarzyszenia Mężów, którą 

autor przedstawił w oparciu o protokoły z zebrań, spisane między 5 maja 1935 r. 
(zebranie założycielskie) a 11 czerwca 1939 r. KSM było jednym z czterech scentra-
lizowanych związków, tzw. kolumn, które składały się na Akcję Katolicką działającą 
w Wadowicach od maja 1932 r. Pozostałe kolumny to Katolickie Stowarzyszenie 
Kobiet (KSK), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) i Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ).

Opublikowane przez autora dokumenty zachowały się w archiwum parafii 
Ofiarowania NMP i zawierają m.in. referaty i książki kasowe, będąc nieocenionym 
źródłem historycznym. protokoły kSM [- -] ukazują nam ważny fragment życia para-
fialnego: zmaganie się z biernością i rutyną, ofiarną pracę grupy liderów, podejmowane 
próby ożywienia życia religijnego, codzienność życia małego miasta, reakcje mieszkań-
ców na wydarzenia krajowe i międzynarodowe1.

2.  Gil H. Cz. oCd, Święty Józef, Patron wadowickiej Górki, Wydawnictwo kar-
melitów Bosych, kraków 2004, 62 s., fot.

 oprawa miękka, 20,5 cm
w moim rodzinnym mieście św. Józef, drugi patron mojego Chrztu, roztacza swą 

opiekę nad Ludem Bożym z kościoła karmelitów Bosych „na Górce”, w którym doznaje 
czci w obrazie znajdującym się w głównym ołtarzu.

wdzięczny przybranemu ojcu Jezusa Chrystusa za jego opiekę, inspirując się 
gestem mojego poprzednika bł. Jana XXiii, który w roku inauguracji Soboru waty-
kańskiego ii podarował swój pierścień dla przyozdobienia dłoni św. Józefa na obrazie 
czczonym w kolegiacie w kaliszu, ofiaruję w roku srebrnego jubileuszu mojego ponty-
fikatu pierścień papieski dla podobnego przyozdobienia obrazu Żywiciela Syna Bożego 
w wadowickim kościele karmelitańskim.

(Z Bulli papieża Jana pawła ii, 16 października 2003 r.)

1  H. Cz. Gil OCD, protokoły z zebrań wadowickiego oddziału katolickiego Stowarzyszenia Mężów 1935-1939, 
„Nasza Przeszłość”, 2004, t. 102, s. 9.
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3.  Jubileusz XXX-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Jana Pawła II 
w Wadowicach: 18 maja 2004, oprac. j. kamiński, „SCAL-BiS”, Wadowice 
2004, 56 s., fot.

 oprawa miękka, 24 cm
Kronikarski zapis dziejów szkoły, która swoimi początkami sięga roku 1969, 

kiedy w Powiatowym Domu Kultury powstało Społeczne Ognisko Muzyczne. Autor 
opracowania opisał okoliczności, w jakich placówka zyskała swoją siedzibę przy ul. 
Legionów (wówczas, w 1973 r., ul. F. Dzierżyńskiego) i rolę rodziny Usiekniewiczów. 
Jubileuszowa publikacja zawiera wykaz dyrektorów i nauczycieli (od 1971 r.) i absol-
wentów szkoły (od roku 1975).

Liczne zdjęcia ilustrują sukcesy wychowanków placówki w konkursach mu-
zycznych.

4.  Klecza pod Wadowicami. Praca wydana z okazji 700-lecia wsi i 650-lecia para-
fii, red. T. Ściężor, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi klecza, drukarnia 
dekA, klecza dolna 2004, 136 s. [1], fot., rys., tab., mapa.
Publikacja, która ukazała się w 2004 r., była próbą monograficznego ujęcia dzie-

jów wsi oraz sprostowania pojawiających się w opracowaniach i przewodnikach 
turystycznych błędnych informacji. Okazją do wydania były obchody 700-lecia ist-
nienia wsi i 650-lecia parafii.

praca składa się z czterech części. pierwsza jest przede wszystkim próbą odtwo-
rzenia historii kleczy oraz jej staropolskiego charakteru. Brak opracowań o historii 
regionu zmusił autora do korzystania przede wszystkim ze źródeł pochodzących prawie 
wyłącznie z bogatego archiwum parafii św. wawrzyńca w kleczy. [- -]

w części drugiej przedstawiono historię sportu w kleczy. w części trzeciej znalazły 
się dzieje oświaty, zarówno w kleczy Dolnej, jak i w zarąbkach.

pracę zamyka kalendarium historii kleczy, obejmujące także okres powojenny, aż 
do czasów współczesnych, nie opisany w części pierwszej. Na końcu dołączono zestaw 
archiwalnych i współczesnych fotografii kleczy.

 (Ze wstępu)

5.  Lanckorona. Miasteczko na wzgórzu, R. Bodnar et al., Wyd. Bezdroża, kra-
ków 2004, 112 s., tabl., fot., nuty, mapy, portr, rys.

 oprawa miękka, 18 cm
Ilustrowany przewodnik, który w 3 rozdziałach opisuje wszystkie atrakcje Lanc-

korony – począwszy od dojazdu i bazy noclegowo-gastronomicznej po opisy tras 
turystycznych. Autorzy w syntetyczny i przystępny sposób przedstawili dzieje „mia-
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steczka na wzgórzu”, historię powstań chłopskich i konfederacji barskiej. Opisom 
zabytków Lackorony, Izdebnika, Jastrzębiej, Podchybia i Skawinki towarzyszą legen-
dy lanckorońskie oraz wiersze i tradycyjne ludowe przyśpiewki opatrzone nutami. 
Rozdział III. wędrówki po Lanckoronie to charakterystyka tras spacerowych, tury-
stycznych, kulturowo-przyrodniczych (Ekomuzeum „Lanckorona”), rowerowych, 
konnych i narciarskich.

6.  Mała ojczyzna Jana Pawła II: 25 lat pontyfikatu, A. Bujak, komp. graf. i red. 
L. Sosnowski, „Biały kruk”, kraków 2004, 120 s., fot.

 oprawa twarda, 31 cm
Album ukazał się w marcu 2004 r. z okazji jubileuszu pontyfikatu Jana Pawła II 

i otwierał cykl kilku, które ukazały się w kolejnych miejscach. W zamyśle Wydaw-
nictwa miał on pokazać pierwszą „małą ojczyznę” Karola Wojtyły. Na publikację 
składają się archiwalne fotografie (niektóre prezentowane po raz pierwszy), zdjęcia 
z papieskich pielgrzymek do rodzinnego miasta oraz współczesne zdjęcia Wadowic 
autorstwa Adama Bujaka. Album ukazał się w języku polskim, niemieckim i angiel-
skim.

7.  Między Wadowicami a Londynem. Osobiste notatki i listy Władysława Balona, 
zebrał i oprac. A. Małachowski, oficyna Wydawnicza „Signum”, oleśnica 
2004, 168 s., fot.

 oprawa miękka, 19 cm
Autor, Władysław Zbigniew Balon (1917-1996) swoje dzieciństwo i mło-

dość spędził w Wadowicach. Był uczniem i absolwentem tutejszego gimnazjum  
(1935 r.), działał w harcerstwie i Sodalicji Mariańskiej. Podczas studiów prawniczych 
na UJ prezesował Kołu Akademickiemu Wadowiczan. osobiste notatki i listy to rela-
cja Balona z jego udziału w II wojnie światowej, podczas której walczył w 2 Korpusie 
Polskim i dosłużył się stopnia majora WP. Wśród licznych orderów i medali został 
odznaczony m.in. Virtuti Militari V kl. i Krzyżem Walecznych. Zmarł w Londynie2.

oto otrzymaliśmy kolejne świadectwo czasów zniewolenia. Są to wspomnienia, 
listy oraz wiersze władysława Balona, jednego z tysięcy uczestników kampanii wrze-
śniowej 1939 r., żołnierza armii polskiej we Francji i kampanii włoskiej 1943-1945, 
wreszcie emigranta w wielkiej Brytanii. w ogromie literatury pamiętnikarskiej sta-

2  O W. Balonie na łamach „Wadovianów” pisał Mirosław Wójcik (Drzwi ozwierać ślebodzie – sylwetka wado-
wiczanina, władysława zbigniewa Balona, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 1999, nr 3, s. 95-97). 
Publikowane były też fragmenty wspomnień W. Z. Balona (walki w appeninach. od Santa Sofia do predappio 
i Dovadola do dnia 20 listopada 1944 r., „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 1999, nr 3, s. 100-107).
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nowią one jedno z wielu przekazów, które służą utrwaleniu pamięci o pokoleniu lat  
ii wojny światowej. wartość historyczna przekazu, bo o takiej dziś już możemy mówić, 
jest ogromna. Bo czymże są indywidualne przeżycia żołnierza w konfrontacji z ogro-
mem materiału dokumentowego, z tomami dzienników rozkazów, licznymi szkicami 
sztabowymi, zarysowanymi mapami topograficznymi, czy wreszcie z setkami teczek 
z depeszami. a jednak to nie materiały powstałe w pomieszczeniach sztabowych przy-
kuwają największą uwagę historyków, aczkolwiek dla badaczy dziejów wojskowości 
stanowią one skarb niezwykły. Szukając odpowiedzi na podstawowe pytania, historyk 
sięga po materiał pamiętnikarski jakby z nadzieją, że to z owych relacji zdoła odtworzyć 
tło określonych wydarzeń, że poprzez indywidualne odczucia świadków pozna klimat 
owych zdarzeń.

(Krzysztof Grygajtis, przedmowa)

8.  Powiat Wadowicki: turystyka, gospodarka, samorządność, red. M. kręcioch, 
R. Stuglik, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Wyd. Centrum Reklamy 
i druku Myślenice, Wadowice 2004, 18 s., il., mapa.

 oprawa miękka, 30 cm
Publikacja, sfinansowana ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiej-

skich, zawiera prezentację poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu 
wadowickiego. Obok informacji dotyczących położenia i statystyki jednostek ad-
ministracyjnych przedstawiono je pod kątem atrakcji turystycznych: obiektów ar-
chitektury (także sakralnej), muzeów, galerii, wystaw czy szlaków turystycznych 
z uwzględnieniem bazy noclegowej. W bogatej w fotografie książce zaprezentowano 
gminy: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Spyt-
kowice, Stryszów, Tomice, Wieprz, Wadowice.

9.  Powroty do Domu. Rok 1979, red. A. klimara, drukarnia i Wydawnictwo 
Grafikon, Wadowice 2004, 112 s., fot.

 oprawa miękka, 23,5 cm
pomysł ocalenia wyjątkowych wspomnień zrodził się w maju 2004 roku. probosz-

czowie wadowickich parafii: ksiądz kanonik tadeusz kasperek i ksiądz prałat Jakub Gil 
zwrócili się do mieszkańców wadowic z prośbą o napisanie swoich osobistych wrażeń 
i wspomnień z dnia pierwszej wizyty Jana pawła ii w wadowicach, która miała miejsce 
7 czerwca 1979 roku.

Na apel odpowiedziało kilkadziesiąt osób. okazało się, że wspomnienia nadal 
budzą emocje. zbiór tych wzruszających opowieści stał się kanwą do powstania ni-
niejszej publikacji.
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tamtego dnia na wadowickim rynku byli obecni bardzo różni ludzie. każdy z nich 
zapamiętał to wydarzenie inaczej. wspomnienia różnią się od siebie, pisane są z różnych 
punktów widzenia, czasami są nawet sprzeczne ze sobą. te niezgodności można jednak 
łatwo wytłumaczyć: każda wypowiedź jest subiektywnym zapisem tamtego dnia.

(Ze wstępu)

10.  Stysło d., Dokonania władz miejskich Andrychowa pod panowaniem austriac-
kim, w: Szkice z dziejów kultury fizycznej. Uwarunkowania historyczne, praw-
ne i regionalne, red. A. nowakowski, S. Zaborniak, Uniwersytet Rzeszowski, 
Rzeszów 2004, s. 125-135.

 oprawa miękka, 23 cm
Samorządność miejska andrychowa posiadała duży wpływ na kształtowanie 

oblicza miasta i stosunków społeczno-gospodarczych wśród mieszkańców. Jednakże 
możliwości finansowe kasy miejskiej ograniczały w znacznym stopniu wszelką dzia-
łalność inwestycyjną, filantropijną i gospodarczą. Magistrat andrychowski nie był tak 
bogaty, jak w innych miastach, chociaż miał prawo posiadać majątek nieruchomy. 
w ii połowie XiX w. nastąpił upadek zajęć produkcyjnych. Ludność zmuszona była 
wyruszać w poszukiwaniu pracy na Śląsk, do Saksonii i prus. uruchomienie i rozwój 
tkalni mechanicznej położyło z jednej strony kres chłopskiemu tkactwu i jego trady-
cjom produkcyjnym, z drugiej zaś wprowadził andrychów w krąg galicyjskich miast 
przemysłowych. z kolei początki przemysłu pozwoliły na przeprowadzenie tak ocze-
kiwanych inwestycji.

Radni miejscy oraz burmistrz cieszyli się dużym autorytetem i poparciem wśród 
mieszkańców. Samorządność andrychowa przejawiała się jako typowy i reprezen-
tatywny sposób rządzenia w małych, prowincjonalnych miasteczkach galicyjskich 
w dobie autonomii.

(Z podsumowania)

11. Studnicki G., Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, drukarnia i Wy-
dawnictwo Grafikon, Wadowice 2004, 304 s.

 oprawa miękka, 20,5 cm
Ten wielokrotnie cytowany słownik biograficzny został wydany w pięć lat po 

śmierci dr. Gustawa Studnickiego – badacza historii regionu i profesora wadowic-
kiego gimnazjum. Zamieszczone w książce krótkie biogramy mieszkańców miasta 
i osób z nim związanych są efektem kwerend archiwalnych prowadzonych przez 
autora podczas opracowywania publikacji dotyczących dziejów ziemi wadowickiej. 
Główną bazą dla słownika była monografia cmentarza parafialnego, która ukazała 
się drukiem w 1997 r. (Cmentarz parafialny w wadowicach, Wadowice 1997).
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12.  Wadowice. Miasto papieskie, Wydawnictwo „Aga”, Wrocław 2004, 31 s. [1], fot.
 okładka miękka, 21 cm

Ilustrowane wydawnictwo poświęcone miastu rodzinnemu papieża-Polaka. 
Publikacja zawiera rys historyczny Wadowic, szczegółowy opis kościoła, w którym 
Karol Wojtyła został ochrzczony oraz kalendarium życia przyszłego papieża ze szcze-
gólnym uwzględnieniem jego młodości w rodzinnym mieście.

13.  Wójcik M., Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza, Wydaw-
nictwo Akademii Świętokrzyskiej im. jana kochanowskiego, kielce 2005, 
564 s. [12], tabl., il., faksymilia, fot., portr.

 oprawa miękka, 24 cm
książka Mirosława wójcika to owoc wieloletniej pracy autora nad archiwizo-

waniem materiałów, jakie zachowały się po Emilu zegadłowiczu w jego domu w Go-
rzeniu Górnym [- -]. Fakt ten zdecydował o charakterze opracowania, imponującego 
mnogością przytaczanych świadectw i szczegółowością danych o życiu artysty. wójcik 
skupił się na możliwie drobiazgowym udostępnieniu gorzeńskich zbiorów (które sam 
skatalogował) oraz poinformowaniu o ich zawartości szerszego grona zainteresowa-
nych. książka ma ponadto, na co wskazuje jej podtytuł i słowa użyte we wstępie, 
aspiracje literaturoznawcze. Monografia ta jest w zamyśle autora nie tylko „opowieścią 
biograficzną” (tego rodzaju opracowania już istnieją, a na ich tle książka wójcika pre-
zentuje się zdecydowanie najrzetelniej, co przypisać należy zarówno nieograniczonym 
właściwie możliwościom badacza w zakresie sięgania do materiałów archiwalnych, jak 
i naukowemu charakterowi omawianego tekstu), ale i rozprawą nad całością spuścizny 
pana na Gorzeniu, do tej pory ujmowanej oddzielnie w aspekcie dokonań prozatorskich 
i dramatycznych.

(Z recenzji K. Szewczyk-Haake3)

14.  Ziemia rodzinna Papieża Jana Pawła II. Przewodnik po miejscach kultu i kul-
tury, red. e. Czaicka, Wadowice 2004, 56 s., fot.
Przewodnik, opracowany przez polonistów szkół Ziemi Wadowickiej (Wado-

wic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony), zawiera trzy trasy wycieczek po mie-
ście i powiecie. Obok szczegółowego opisu poszczególnych punktów na trasie i ich 
historii, znajdują się w nim praktyczne informacje o czasie przejścia, niezbędnym 
wyposażeniu turystycznym i różnych opcjach dojazdu.

3   K. Szewczyk-Haake, archiwum zegadłowicza, „Pamiętnik Literacki”, 2009, nr 4, s. 228-236, 228 (rec. 
Mirosław Wójcik, pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila zegadłowicza. (Recenzenci: tadeusz kłak, Stanisław 
Stabro). kielce 2005. wydawnictwo akademii Świętokrzyskiej, ss. 564 + 12 wklejek ilustr.).
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papieskie wadowice to wycieczka po miejscach związanych z osobą Karola 
Wojtyły, Muzeum E. zegadłowicza to wyprawa do Gorzenia Górnego, a kalwaria 
zebrzydowska i Lanckorona prowadzi do klasztoru oo. Bernardynów, na kalwaryjskie 
dróżki oraz do lanckorońskiej twierdzy konfederatów.

Publikacja zawiera bogatą bibliografię.

15.  50 lat istnienia Koła PZF w Wadowicach, oprac. L. kmita, k. Antos, R. Gaj-
czak, B. Malec, Wadowice 2004, 44 s., mps., fot., il.
Publikacja ta to niezwykle starannie wydana w niewielkim nakładzie (zaledwie 

15 egzemplarzy) historia działalności wadowickiego Koła Polskiego Związku Fila-
telistów. Zawiera szczegółowe dane odnośnie liczby członków, władz Koła PZF na 
przestrzeni 50 lat (1954-2004) oraz relację z wydarzeń rocznicowych. Obok licznych 
zdjęć z uroczystości jubileuszowej, która odbyła się 23 listopada 2004 r., w publikacji 
znajdują się m.in. kopie dyplomów oraz okolicznościowe i pamiątkowe stemple pocz-
towe stosowane w Urzędzie Pocztowym w Wadowicach do celów filatelistycznych 
w latach 1954-2004.

w dniu 21 listopada 2004 roku mija 50 lat od założenia koła polskiego związku 
Filatelistów w wadowicach. powstało ono dzięki inicjatywie kilku zamiłowanych zbie-
raczy znaczków pocztowych mieszkańców tut. miasta. Doszli oni bowiem do wniosku, 
że w formie zorganizowanej będzie można systematycznie otrzymywać wydane przez 
pocztę polską walory, łatwiej gromadzić zbiory, w tym także zagraniczne [- -] oraz 
prowadzić wymianę posiadanych zasobów wśród członków koła i budować zamierzone 
zbiory tematyczne.

(Z Rysu historycznego)
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Publikacje za rok 2018
(oprac. Marcin Witkowski)

1.  Drogi mieszkańców ziemi andrychowskiej do niepodległości, oprac. T. Putek, 
M. Pytel-Skrzypiec, d. Rusin, A. Fryś, Towarzystwo Miłośników Andrycho-
wa, „SCAL-BiS”, Andrychów 2018, 88 s., faksymilia, fot. 

 oprawa miękka, 21 cm
Publikacja wydana z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Andrychowa opisuje 

działalność organizacji, których celem było rozbudzenie świadomości narodowej 
wśród mieszkańców, oraz zaangażowanie andrychowian w działalność niepodległo-
ściową. Niewątpliwą wartością książki są zamieszczone na jej końcu aneksy. Pierw-
szy to lista żołnierzy ziemi andrychowskiej walczących podczas I wojny światowej 
i służących w szpitalach wojskowych. Wykaz obejmuje mieszkańców Andrychowa, 
Brzezinki, Inwałdu, Rzyk, Sułkowic, Targanic i Zagórnika, służących w Legionach 
Polskich, Polskim Korpusie Posiłkowym (PKP), Polskiej Organizacji Wojskowej 
(POW) oraz w szeregach armii austro-węgierskiej (m.in. w pułkach Obrony Kra-
jowej i w 56 pp). Drugi aneks zawiera nazwiska poległych w I wojnie światowej 
i pochowanych na cmentarzach gminy Andrychów – Cmentarzu Wojennym nr 484 
(cmentarz komunalny w Andrychowie, 22 pochówki) i Cmentarzu Wojennym nr 
480 (cmentarz parafialny w Inwałdzie, dwa pochówki).

2.  dyrcz A., Frydrychowice. Nasz Mała Ojczyzna, drukarnia drukpress s.c., 
Andrychów 2018, 208 s., il., fot. 

 oprawa twarda, 30 cm
Pomysł na książkę narodził się podczas organizowania „Izby Historii i Pamięci 

wsi Frydrychowice”, którą otwarto w listopadzie 2018 r. Inicjatorką powstania izby 
regionalnej a zarazem autorką publikacji jest frydrychowicka nauczycielka Alina 
Dyrcz. Bogata w fotografie – zarówno współczesne, jak i zdjęcia archiwalne – książka 
przedstawia dzieje wsi i parafii, historię miejscowej oświaty oraz przybliża postacie 
osób zasłużonych dla Frydrychowic.

ukazanie historii naszej parafii w tylu aspektach jest niełatwym przedsięwzięciem. 
wymagało wiele dociekliwości, wrażliwości i ogromnej pracy. [- -]

Lektura tej książki z pewnością będzie zaspokajać ciekawość historii naszej, według 
słów autorki, Małej ojczyzny.

(Słowo przewodnie, ks. J. Gwiazdoń, proboszcz parafii we Frydrychowicach)
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3.  Galicyjskie Wadowice, Wydział obsługi Ruchu Turystycznego, Urząd Miejski 
Wadowice, Wadowice 2018, 22 s. [1], fot.

 oprawa miękka, 21 cm
Przygotowana przez Wydział Obsługi Ruchu Turystycznego Urzędu Miejskiego 

publikacja jest przewodnikiem po szlaku o tym samym tytule. W książce opisano  
13 obiektów charakterystycznych dla galicyjskich Wadowic i istotnych dla funkcjo-
nowania miasta w XIX i w początkach XX w. – wśród nich koszary, gmach „Sokoła”, 
Sąd Obwodowy, budynek Powiatowej Kasy Oszczędności czy c.k. gimnazjum. Do-
datkowym walorem publikacji jest plan miasta z naniesionymi na niego obiektami, 
opisanymi w książce.

pozycja wadowic, położonych z dala od najważniejszych szlaków komunikacyj-
nych, uległa zmianie w XiX w. za sprawą budowy szosy lwowsko-wiedeńskiej. inwesty-
cja ta uczyniła miasto nad Skawą ważnym punktem komunikacyjnym i strategicznym 
na mapie Galicji. w 1819 r. przeniesiono tutaj siedzibę dużego cyrkułu, a w ślad za 
tym ulokowano garnizon wojskowy, sąd obwodowy oraz gimnazjum. wydarzenia te 
nadały ówczesnemu miastu nowe funkcje administracyjne, militarne i edukacyjne, 
które przyczyniły się do wzrostu jego prestiżu i rangi oraz ożywienia ekonomicznego. 
Czasy galicyjskie to także wzrost aktywności społecznej mieszkańców miasta. Na prze-
łomie XiX i XX w. powstały tutaj liczne stowarzyszenia kształtujące życie kulturalne 
i naukowe. procesy zachodzące w XiX w. doprowadziły do przekształcenia wadowic 
w nowoczesne, europejskie miasto.

(Z wprowadzenia)

4.  Habemus Papam! Z Wadowic do Watykanu..., Wydział obsługi Ruchu Tury-
stycznego, Urząd Miejski Wadowice, Wadowice 2018, fot., s. 22 [1].

 oprawa miękka, 21 cm
Z okazji 40, rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża Wydział Obsługi 

Ruchu Turystycznego Urzędu Miejskiego przygotował publikację przedstawiającą 
postać najwybitniejszego wadowiczanina i Jego życiową drogę z rodzinnego mia-
sta do Watykanu. Wydawnictwo oparte jest na cytatach z papieskich przemówień 
oraz Jego wspomnieniach zebranych przez Justynę Kiliańczyk-Ziębę w książce  
Jan paweł ii. autobiografia. Publikacja, wydana w sześciu językach (polskim, an-
gielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim), uzupełniona została 
archiwalnymi fotografiami dokumentującymi życie Karola Wojtyły – Jana Pawła II 
oraz informacjami dotyczącymi pontyfikatu.
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5.  Heumann S., Wiadomości o parafiach mucharskiej, zembrzyckiej i suskiej 
napisane przez proboszcza zembrzyckiego księdza Stanisława Heumanna 
w latach 1898-1900, drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Zembrzyce 2018,  
170 [2] s., il.
Powtórne wydanie dokumentów historycznych zawierających informacje 

o parafiach zembrzyckiej, mucharskiej i suskiej oraz opracowanie ich dziejów, któ-
re w latach 1898-1901 opublikował w krakowskiej drukarni „Czasu” ks. Stanisław 
Heumann.

w tym okresie ksiądz Stanisław Heumann pełnił w zembrzycach funkcję pro-
boszcza. [- -] Był on także znanym społecznikiem, organizatorem życia kulturalnego 
i charytatywnego w parafii, a jego hobby to historia parafii zembrzyckiej, Mucharskiej 
i Suskiej. za jego życia istniały jeszcze archiwa zawierające dokumenty historyczne, 
które zostały zniszczone przez zawieruchę pierwszej i drugiej wojny światowej. Spa-
leniu uległy dokumenty arcybiskupstwa tarnowskiego, będące wcześniej kopalnią 
wiedzy o tym co się w parafiach działo od ich utworzenia, a to za sprawą protokołów 
wizytacji biskupich. ksiądz Stanisław Heumann jakby przeczuwając, że tak się może 
stać, skopiował te [- -] dokumenty i wydał je własnym nakładem w trzech tomikach 
obdarowując nimi swoich przyjaciół. Do dziś zachowało się kilkanaście egzemplarzy, 
głównie u kolekcjonerów prywatnych niedostępnych dla szerszej rzeszy czytelników.

(Słowo wstępne Tadeusza Wojtanka)

6.  janusz M., nowakowski A., obodyński M., Szkoła i sport w Kleczy Dolnej 
(1888-2018). Przeszłość i dzień dzisiejszy, „SCAL-BiS”, 2018, 144 s., fot., tab.

 oprawa miękka, 23,5 cm
praca przedstawiona przez trójkę badaczy z Małopolski podejmuje problemy 

ważne dla społeczności zamieszkującej okolice wadowic, a konkretnie kleczy Dolnej. 
autorzy skoncentrowali uwagę na – wydawałoby się – niewielkim, w sensie prze-
strzeni, ale rozległym w sensie czasowym zakresie. uwagę skupili na „szkole i sporcie 
w kleczy Dolnej (1888-2018)” [- -]. Należy docenić niemałą dociekliwość autorów, 
którzy dotarli do zasobów archiwalnych kilku instytucji [- -]. ponadto w pracy wyko-
rzystano m.in. zbiory prywatne, relacje ustne, pisemne, źródła drukowane oraz liczne 
opracowania. podstawa źródłowa pracy stanowi więc jej mocną stronę. wątpliwości 
nie budzi komunikatywny i niemal przyjemny w odbiorze język pracy [- -]. Należy 
więc stwierdzić, że praca stanowi interesującą pozycję z zakresu historii regionalnej.

(Z recenzji dr. hab. A. Pasko, prof. Uniwersytetu w Białymstoku)
7.  Kalwarii Zebrzydowskiej cztery stulecia 1617-2017, kol. red. S. Chyczyński, 

Ł. dziedzic, k. duda, M. dybek, Z. kochan, M. Malec, B. Moskała, dru-
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karnia i Wydawnictwo Grafikon, kalwaria Zebrzydowska 2018, 240 s., il., 
faksymilia, fot. 

 oprawa twarda, 30 cm
Niniejszym albumem, mieszczącym reprodukcje wybranych dzieł sztuki i starych 

pocztówek, mapy i panoramy, zdjęcia okolicznościowych pamiątek, archiwalne foto-
grafie uzupełnione współczesnymi, chcielibyśmy godnie uczcić wspaniały jubileusz 
czterechsetlecia lokacji.

(Ze wstępu)

8.  koczur Z., Pamiętnik andrychowski, Wyd. Ridero, Andrychów 2017, 101 s., il. 
 oprawa miękka, 21 cm

Nie jest to książka historyczna w sensie naukowym. Jednak na początku przytoczy-
łam istotne fakty historyczne dotyczące miasta, ponieważ ważne są korzenie, źródła, 
z których wyrastamy. zawarłam w tej książce historie ludzi, mieszkańców, osób, które 
tutaj mieszkały lub mieszkają. Dzisiaj, tak jak mówią sami bohaterowie książki, życie 
odbywa się w szybkim tempie i brakuje czasu na ... wspomnienia. [- -]

Historie tutaj zebrane opisują życie mieszkańców w minionych latach. powracają 
czasy dzieciństwa czy młodości. powracają miejsca, które istniały w andrychowie.

Część wspomnień zatarł już czas, niektóre być może są tylko miejskimi mitami. 
ale warto było je spisać. Starsze pokolenie odchodzi, a razem z nim wspomnienia 
o andrychowie z tamtych lat.

(wstęp, czyli kilka słów od autorki)

9.  krutak j., Droga mieszkańców Rybarzowic do Niepodległości 1914-1918, Wy-
dawnictwo Tulipus, Rybarzowice 2018, 88 s., il., tab. 

 oprawa miękka, 20,5 cm
Publikacja to krótki zarys historii miejscowości i jej mieszkańców w okresie 

I wojny światowej. Analizując źródła, autor ustalił nazwiska 92 mieszkańców Ry-
barzowic, którzy służąc w mundurach c.k. armii, polegli, zostali ranni lub wzięci 
do niewoli – co trzeci w szeregach wadowickiego 56 Pułku Piechoty. Z Rybarzowic 
wywodził się dowódca 36 Pułku Piechoty Landwehry i komendant obozu jenieckie-
go w Terezinie płk (w II RP generał WP) Wojciech Dobija (1859-1933), absolwent 
wadowickiego gimnazjum.

Książka jest bogato ilustrowana fotografiami z epoki oraz zdjęciami rynsztunku 
bojowego, które w trakcie prac nad publikacją dostarczyli mieszkańcy Rybarzowic.
10.  nowakowski A., Babica – dzieje szkoły na tle dziejów wsi. Od schyłku średnio-

wiecza po rok 2017, Wyd. RS druk, Rzeszów 2018, 130 s., il., tab. 
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 oprawa miękka, 24 cm
Bez wątpienia publikacja andrzeja Nowakowskiego dotycząca położonej koło wa-

dowic wsi Babica wypełnia pustkę badawczą dziejów tej miejscowości [- -]. Nie jest 
to [- -] suchy opis, lecz narracja wzbogacona licznymi odniesieniami do miejscowych 
obrzędów, sposobu życia, spędzania czasu, wreszcie religijności miejscowej ludności. 
w związku z tym praca powinna być interesującą w odbiorze Czytelników [- -]. Sporo 
miejsca poświęcono dziejom miejscowej szkoły, uwzględniając przy tym rozwój wycho-
wania fizycznego i turystyki – co jest zresztą zgodne z naukowymi zainteresowaniami 
autora [- -]. wysoko oceniam przedstawioną publikację, która [- -] stanowi [- -] ważny 
wkład w dzieje regionalne nie tylko Babicy, ale i – patrząc szerzej – okolic wadowic.

(Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Koźbiała)

11.  nowakowski A., Wadowice w latach 1945-1990. Przyczynek do najnowszej 
historii miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, 
364 s., il., tab. 

 oprawa miękka, 23 cm
wydarzenia, na których skoncentrował się autor, w pewnym okresie wiążą się 

z pontyfikatem papieża polaka [- -], który bez wątpienia przyczynił się do upadku 
systemu politycznego panującego wówczas w Europie Środkowo-wschodniej. Dobrze 
więc się stało, że narodził się pomysł napisania takiej książki [- -]. praca ma charakter 
źródłowy. autor dotarł do interesujących dokumentów znajdujących się w zasobach 
instytutu pamięci Narodowej w krakowie, katowicach i wrocławiu. Niezwykle cennym 
materiałem źródłowym są relacje świadków wydarzeń [- -]. książka napisana jest 
w sposób przystępny [- -]. pomysł powstania takiej pracy jest znakomity, ale niekoniecz-
nie łatwy w realizacji. Niewątpliwie jest to publikacja potrzebna i powinna się ukazać.

(Z recenzji dr. hab. A. Pasko, prof. Uniwersytetu w Białymstoku)

12.  nowakowski A., obodyński M., Skawinki. Wieś – kościół – szkoła – sport. Od 
schyłku średniowiecza po rok 2017, RS dRUk, Rzeszów 2017, 122 s., il., tab. 

 oprawa miękka, 23 cm x 15,5 cm
książka [- -] z pewnością jest pozycją bardzo cenną, bowiem dotychczas Skawinki nie 

miały swojej monografii [- -]. autorzy podjęli się ambitnego zadania, przedstawiając dzieje 
Skawinek od średniowiecza do czasów nam współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem 
historii szkolnictwa oraz [- -] kultury fizycznej, turystyki [- -]. podsumowując, książ-
ka jest pozycją oryginalną, znakomicie uzupełniającą naszą wiedzę o wsi Skawinki [- -].

(Z recenzji dr. hab. L. Rotter)
13.  Pałasz M., Tajemnica Wadowity. Przewodnik dla dzieci po Wadowicach, Wy-

dział obsługi Ruchu Turystycznego, Urząd Miejski Wadowice, Wadowice 
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2018, 36 s., il. kolor. 
 oprawa miękka, 23 cm

Wydana staraniem Urzędu Miejskiego książka opowiada o przyjaciołach, którzy 
spacerując ulicami Wadowic odkrywają historię miasta. Ilustrowany przez Nikolę 
Kucharską przewodnik dla najmłodszych, który ukazał się w dwóch wersjach języ-
kowych – polskiej i angielskiej, zawiera szereg łamigłówek i zagadek, dzięki którym 
dzieci mogą stać się jednym z bohaterów i przeżyć wspaniałą przygodę. Wewnątrz 
książki znajdują się składana mapa oraz pocztówka.

14.  Parafia Witanowice z sercem i duszą. Wspomnienia najstarszych mieszkań-
ców Parafii Witanowice, oprac. e. Bliźnik, R. Skorczyńska, Stowarzyszenie 
„Farfurka”, Wydawnictwo i drukarnia noVA SAndeC, Witanowice 2017, 
158 s. [2], il. 

 oprawa twarda, 24 cm
Publikacja wydana staraniem Stowarzyszenia „Farfurka” była jednym z elemen-

tów obchodów 700-lecia Witanowic. Relacje mieszkańców parafii budują obraz wsi 
sprzed kilkudziesięciu lat – przypominają ludzi, miejsca i ludowe obyczaje. 

Gotowaliśmy groch z pęcakiem [oryg.] i kapustę z grochem. Był taki Żyd Szancer 
„na dolinie” tak jak się na „granicę” szło. tam się kupowało takie obcinki z mięsa to 
mieliśmy na niedzielę. wodziankę robiliśmy. z chlebem na kolację się jadło. Dawniej 
jedliśmy ryby, ale potem już się spanoszyło i nie chcieli ryb jeść. ale do dzisiaj karpie 
po grecku robię.

(Wspomnienia Ireny Bogackiej)

15.  Praśkiewicz Sz. T. oCd, Niebo Karmelu. Święci i błogosławieni Rodziny Kar-
melitańskiej lub z nią związani, Biuro Postulatorskie krakowskiej Prowincji 
Zakonu karmelitów Bosych, Wadowice – Przemyśl 2018, 200 s., fot., il.

 oprawa miękka, 29,5 cm
Praca o. Szczepana T. Praśkiewicza OCD to uzupełniony i rozbudowany zbiór 

biogramów świętych i błogosławionych Karmelu, które ukazywały się w latach 2009-
2017 na łamach wydawanego w Przemyślu miesięcznika karmelitów bosych „Na 
Karmel”. W bogato ilustrowanej publikacji autor przedstawił postacie zakonników 
i zakonnic począwszy od pierwszych przeorów karmelitańskich – świętych Bertolda 
(zm. 1195 r.) i Brokarda (zm. 1220 r.), po bł. Marię Felicję Guggiari Echeverría (zm. 
1959 r.).

Wśród postaci, których biogramy zostały zamieszczone w pracy o. Praśkiewicza 
nie zabrakło zakonników z wadowickiej „Górki”: św. o. Rafała Kalinowskiego (1835-
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1907), założyciela i przeora klasztoru, oraz bł. o. Alfonsa Marii Mazurka (1891-1944), 
w latach 1920-1930 prefekta i nauczyciela wadowickiego niższego seminarium ojców 
karmelitów, zamordowanego przez Niemców w sierpniu 1944 r.

16.  Stanisławek-janus j., Andrychów. Sceny z życia miasta, t. 1, Wyd. „jSj”, An-
drychów 2018, 367 s., fot., faksymilia.

 oprawa miękka, 23 cm
17.  Stanisławek-janus j., Andrychów. Sceny z życia miasta, t. 2, Wyd. „jSj”, An-

drychów 2018, 339 s., fot., faksymilia. 
 oprawa miękka, 23 cm

w swojej najnowszej książce Jadwiga Janus zabiera czytelników w podróż do 
pradawnego andrychowa, przywołując wydarzenia i ludzi, o których jeszcze 100 lat 
temu mówiło całe miasto. pospacerujemy zatem andrychowskimi ulicami. zajrzyjmy 
do skromnych chałup i do wnętrz pięknych kamienic, na podwórza i do ogrodów, do 
synagogi i na wieżę kościelną, do fabryk i fabryczek... posłuchajmy targowych plotek 
i zaciekłych obrad toczonych na sesji Rady Miejskiej. Niemal na każdym kroku to-
warzyszyć nam będą jakieś skandale: obyczajowe albo finansowe, ludzkie marzenia 
i tragedie, wydarzenia podniosłe, wymieszane z prozą codzienności – czyli wszystko 
to, czym żyli kiedyś andrychowianie.

(Daria Rusin)

18.  Żak o., Sezonowość ruchu turystycznego (na przykładzie Wadowic), w: Kultu-
ra i turystyka. Sacrum i profanum, red. j. Latosińska, j. Mokras-Grabowska, 
Regionalna organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2016, 
s. 153-164, tab. 

 oprawa miękka, 24 cm
Autorka dokonała analizy ruchu turystycznego w Wadowicach w latach 2010-

2015 w oparciu o dane miesięczne, udostępnione przez Muzeum Dom Rodzinny 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Wykazała, że jest on determinowany przez wydarzenia 
i miejsca związane z osobą papieża i charakteryzuje się sezonowością. Wskaźniki po-
zwoliły stwierdzić, że największe natężenie ruchu turystycznego ma miejsce w okresie 
od maja do października – w czasie gdy organizowane są najważniejsze uroczystości 
związane z upamiętnieniem Jana Pawła II.

19.  70 lat Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, oprac. B. Moskała, A. Bogunia, j. Paluchowska-Pępek, Biblioteka 
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Publiczna im. S. Wyspiańskiego w kalwarii Zebrzydowskiej, kalwaria Ze-
brzydowska 2018, 66 s., fot. 

 oprawa miękka, 23 cm
Publikacja przedstawia krótką historię oraz dorobek placówki, która od 2008 r. 

nosi imię Stanisława Wyspiańskiego.
wybór Stanisława wyspiańskiego na patrona Biblioteki w kalwarii nie był przy-

padkowy. przygotowania do uroczystości trwały blisko 10 lat. Już od 1999 roku organi-
zowane były w Bibliotece spotkania poświęcone artyście z udziałem członków rodziny 
wyspiańskich – synowej, pani Leokadii wyspiańskiej i wnuczki, Doroty wyspiańskiej-
-zapędowskiej.

związki Stanisława wyspiańskiego z kalwarią sięgają młodzieńczych lat artysty. 
Miejscowa przyroda i architektura były inspiracją w twórczości wyspiańskiego. Motywy 
kalwaryjskie można odnaleźć m.in. na kartach „zielnika”, w obrazie „Skarby Sezamu”, 
projektach dekoracji do inscenizacji „wesela”.

(Ze Wstępu)
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Noty o autorach

kazimierz dryja – ur. 15 października 1915 r. w Ropczycach. W lutym 1938 r. powołany 
do odbycia służby wojskowej w 6 Pułku Artylerii Lekkiej, stacjonującym w Krakowie-Łob-
zowie. Udział w kampanii wrześniowej 1939 r. rozpoczął od bitwy pod Ćwiklicami w dniu  
2 września – zakończył zaś po rozbiciu oddziału w miejscowości Turobin w dniu 17 września. 
Za męstwo na polu walki odznaczony został srebrnym krzyżem Virtuti Militari. Po wojnie 
ukończył leśnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował w Państwowej Agencji Drzewnej 
„PAGED”, Zarządzie Lasów Państwowych w Krakowie a następnie w Najwyższej Izbie Kontro-
li. Na emeryturę przeszedł w 1980 r. W roku 2015, z okazji 100. rocznicy urodzin awansowany 
został na porucznika Wojska Polskiego. Zmarł 13 grudnia 2018 r.

Paweł Figlewicz – doktorant na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwer-
sytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Napisał książkę królewskie miasto Dobczyce: od 
czasów najdawniejszych do współczesności, Kraków 2015.

Andrzej Fryś – emerytowany inżynier mechanik, historyk-amator, autor kilkudziesięciu 
artykułów na temat historii techniki, historii rodziny oraz historii Andrychowa. Wiceprezes 
Towarzystwa Miłośników Andrychowa.

Paweł Glugla – doktorant historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor wielu tekstów 
naukowych i popularnonaukowych publikowanych m.in. w periodykach „Tarnowskie Studia 
Teologiczne”, „Resovia Sacra”, „Saeculum Christianum”, „Rocznik Tarnowski”, „Dynoviana”, 
„Podkarpacka Historia”, „Nowa Szkoła”, „Głosiciel”, „Kurier Starosądecki”, „Sądeczanin”, „The 
Polish Weekly”, „Hosanna”, a także na portalach internetowych: „Ordynariat Polowy WP”, 
„Moje miasto Tarnów”, „Słowo Polskie – polonijny portal m. Winnicy, Podola i Żytomiersz-
czyzny”, „Poznańskie Historie” i innych. Autor książki tarnowianie w drodze do niepodległości 
1914-1918. Współautor 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”, współredaktor przygotowywanej 
publikacji naukowej o Kalwarii Zebrzydowskiej. W kręgu jego zainteresowań obok historii 
lokalnej, dziejów kresów, historii Kościoła, zwłaszcza zgromadzeń wincentyńskich i przedwo-
jennych polskich kapelanii wojskowych, znajduje się także działalność aparatu represji w po-
wojennej Polsce. Aktualnie przygotowuje książkę: Biskup karol pękala (1902-1968) w aktach 
bezpieki i partii.



303

N O T A  O  A U T O R A C H

303302

Tomasz kargol – dr hab., adiunkt w Instytucie Historii UJ. Ukończył studia (1999) i dok-
toryzował się (2002) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w badaniach nad dzieja-
mi społeczno-gospodarczymi ziem polskich w XIX i XX w. oraz dziejami Galicji.

daniel korbel – absolwent i doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach. Pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Ciągwy przygotowuje rozprawę doktorską dot. 
ustroju Śląska zaolziańskiego pod polskim prawem. Od 2013 r. publikuje artykuły dotyczące 
polsko-czeskiego sporu granicznego z pierwszej połowy XX w. na łamach czasopism: „Pa-
miętnik Cieszyński”, „Polityka”, „Le Monde diplomatique – edycja polska” i „Wojna REVUE”.

Marta Muranowicz – studentka psychologii, pasjonatka historii Polski, w szczególności 
dotyczącej kobiet w pierwszej połowie XX w., rekonstruktorka. Prezes stowarzyszenia Ogól-
nopolska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Wolonta-
riuszka stowarzyszenia Paczka dla Bohatera udzielającego pomocy kombatantom.

Andrzej nowakowski – dr hab. n. prawnych, dr hab. n. o kulturze fizycznej, pracuje 
aktualnie PWSZ w Tarnowie. Autor około 260 publikacji z zakresu kultury fizycznej, prawa 
i historii. Jest autorem i współautorem książek o sokolstwie i kolejnictwie. W 2012 r. odzna-
czony został Krzyżem Wolności i Solidarności, a w 2017 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

o. Szczepan T. Praśkiewicz oCd – dr hab. n. teologicznych, absolwent Papieskich Wy-
działów 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 Metropoli-
talnej 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, pracow-
nik Muzeum Miejskiego w Wadowicach, współorganizator wystawy „Wadowice – miasto, 
w którym wszystko się zaczęło”. Koordynator projektów: „Badania nad współczesną ducho-
wością gminy Wadowice w kontekście przemian kultury ludowej” oraz „Oblicza kobiet”.
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daria Rusin – absolwentka historii ze specjalizacją archiwistyczną na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, członkini Zarządu Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Współtwórczyni 
archiwum społecznego powstającego przy Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej. Autorka 
naukowych i publicystycznych tekstów dotyczących historii Andrychowa.

Michał Siwiec-Cielebon – dziennikarz, regionalista, badacz dziejów wadowickiego 12 
Pułku Piechoty i udziału wadowiczan w działalności niepodległościowej, właściciel Muzeum 
Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej. W 2018 r. odznaczony Krzyżem Wolności 
i Solidarności oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Weronika Tyrybon – uczennica I LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach, laureatka 
konkursu historycznego „Sprawa Polska podczas I wojny światowej i wkład nauczycielstwa 
polskiego w odzyskanie niepodległości”.

karol Witkowski – geograf, asystent w Zakładzie Geoinformacji i Badań Geośrodowisko-
wych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, członek Stowarzyszenia Geomor-
fologów Polskich, przewodnik beskidzki. Zajmuje się problemami geomorfologii fluwialnej, 
antropopresją w dolinach karpackich i turystyką kulturową. W badaniach do rozprawy dok-
torskiej podejmuje problem kształtowania rzeźby w dolinie Skawy.

Marcin Witkowski – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w In-
stytucie Historii UJ. Badacz najnowszej historii Wadowic, przygotowuje rozprawę doktorską 
poświęconą wadowickiemu więzieniu karno-śledczemu w okresie stalinowskim. Kierownik 
Muzeum Miejskiego w Wadowicach i sekretarz redakcji rocznika „Wadoviana”.

Michał Żmuda – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prze-
wodnik w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

dorota Żywczak – doktorantka na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przygotowuje dysertację dotyczącą życia 
i działalności biskupa krakowskiego z XIV w. – Jana Grotowica.


