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Szanowni Państwo

Trzymacie w ręku kolejny, dwudziesty drugi numer „Wadovianów”. Nasz rocznik 
stale ugruntowuje swoją pozycję w środowisku naukowym i jest jednym z liczących 
się tytułów wśród punktowanych pism regionalistycznych w kraju. „Wadoviana” 
wpisane są do prestiżowej bazy czasopism CEJSH oraz indeksowane w bazach In-
dex Copernicus Journal Master List i Bazhum. Od 2020 r. za publikację na łamach 
rocznika autor uzyska 5 punktów do swojego dorobku naukowego. 

W minionym roku miały miejsce zmiany w składzie Rady Naukowej. Jej grono 
opuścił dr Torsten Lorenz, ale zaproszenie w jej poczet przyjęło dwóch historyków 
zza granicy – prof. Jaroslav Vencalék z Uniwersytetu w Preszowie oraz prof. dr hab. 
Vadym Zadunaiskyi z Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie.

Do współpracy przy ocenie skierowanych do redakcji artykułów i rozpraw 
w 2019 r. zaprosiliśmy historyków z różnych ośrodków akademickich, m.in. z Uni-
wersytetów: Jagiellońskiego, Rzeszowskiego i Zielonogórskiego, a także specjalistów 
z krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Po wnikliwej ocenie do 
publikacji w części naukowej dopuszczono trzy artykuły.

Teksty mają zróżnicowaną tematykę. Prof. Andrzej Nowakowski przeanalizował 
historię wizyt głów państwa polskiego w Wadowicach na przestrzeni ostatnich stu lat 
oraz przypomniał okoliczności katastrofy kolejowej w Świnnej Porębie w sierpniu 
1939 r. Ciekawy artykuł przygotował Andrzej Pacyna, który w oparciu o drobia-
zgową kwerendę archiwalną ustalił prawdziwą datę urodzin mjr. Adama Zygmunta 
Prylińskiego. Do tematyki II wojny światowej nawiązuje artykuł Michała Żmudy 
o wojennej epopei kolegi Karola Wojtyły – Jerzego Klugera. W numerze Czytelnik 
znajdzie także recenzje publikacji, które ukazały się w minionym roku, z monumen-
talną biografią Marcina Campiusa Wadowity autorstwa dr. hab. Tomasza Graffa na 
czele. W dziale „Wydarzenia” zamieściliśmy tradycyjnie relacje z organizowanych 
w Muzeum Miejskim wystaw i zrealizowanych projektach. Na szczególną uwagę 
zasługuje zakończony w 2019 r. trzyletni projekt poświęcony badaniom religijności 
gminy Wadowice, którego pokłosiem była książka, film i ekspozycja muzealna.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Marcin Witkowski Piotr Wyrobiec 
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Andrzej Fryś
Towarzystwo Miłośników Andrychowa

Sztandar dla 6 Pomorskiej 
Dywizji Piechoty 
„ludowego” Wojska Polskiego1.
Mało znane wydarzenie 
w powojennym Andrychowie

Wstęp
 
27 stycznia 1945 r. oddziały 140 Dywizji Strzeleckiej 38 Armii IV Frontu Ukra-

ińskiego Armii Czerwonej oswobodziły Andrychów spod okupacji hitlerowskiej. 
Natychmiast po wyzwoleniu przystąpiono do gaszenia podpalonej przez okupanta, 
istniejącej od 1907 r. Tkalni Braci Czeczowiczka2, która po odbudowaniu zosta-
ła wkrótce upaństwowiona, przyjmując kolejno nazwy: Państwowe Zakłady Prze-
mysłu Bawełnianego i Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego (jeszcze 
później AZPB „Andropol”). Uruchomiono także (i upaństwowiono) tartak, który 
przed wojną należał do rodziny Bobrowskich. Andrychowianie wracający z robót 
przymusowych w przemyśle zbrojeniowym w Rzeszy, którzy chcieli nadal pracować 
w wyuczonych tam zawodach tokarza czy frezera, założyli na terenach byłej nie-
mieckiej fabryki zbrojeniowej Aero-StahlWerke nowe przedsiębiorstwo pod nazwą 
Państwowe Zakłady Metalurgiczne (później, po kilku zmianach, Wytwórnia Silników 
Wysokoprężnych „Andoria”)3. Rok po wojnie Ludwik Cytling utworzył w Andrycho-
wie kolejny zakład przemysłu maszynowego: fabrykę tokarek, znaną dziś pod nazwą 
Andrychowska Fabryka Maszyn4.

1  Nazwa „Ludowe Wojsko Polskie”, „LWP” nie była nazwą oficjalną, lecz wyłącznie wytworem ówczesnej propagandy.
2  A. Fryś, T. Putek, Relacja Alfreda Webera z gaszenia fabryki „Bracia Czeczowiczka” podpalonej przez hitlerowców 

w styczniu 1945 r., „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2015, nr 18, s. 150-164.
3  A. Fryś, Pompy produkowane w Andrychowie były stosowane w śmiercionośnych myśliwcach Luftwaffe, „Karta 

Groni”, 2004, nr XXIII, s. 238-244, także: A. Fryś, Od maszyn młyńskich do samochodów dostawczych, „Nowiny 
Andrychowskie”, 1995, nr 9, s. 8-9.

4 J. Zembroń, Nasze Półwiecze 1946-1996, Andrychów 1996, s. 53-75.
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Afisz z 1946 r., informujący o obchodach 
1, 3 i 9 Maja w Andrychowie (zbiory 

Archiwum Państwowego w Katowicach
Oddział w Bielsku-Białej).

„Karta pamiątkowa uroczystości wręczenia sztandaru”; na odwrocie podpisy dowódców,  
obecnych na uroczystości (ze zbiorów Towarzystwa Miłośników Andrychowa).

Równolegle z odbudową miasta i fabryk 
powstawała władza miejska. W dniu 1 lutego 
1945 r. na pierwszym posiedzeniu tymczaso-
wej Rady Miejskiej wyłoniono Zarząd Miejski5, 
którego pracami kierował burmistrz, robotnik 
zakładów Czeczowiczka, Władysław Żywioł6, 
jego zastępcą został fotograf Alojzy Stuglik7, 
a sekretarzem nauczyciel Tadeusz Wolf8. Zało-
żono także komisariat Milicji Obywatelskiej9. 

W maju 1945 r. świętowano zwycięstwo 
nad hitlerowskim faszyzmem, którym zakoń-
czyła się II wojna światowa.

Uroczystość wręczenia 
sztandaru

Z przechowywanej w Towarzystwie Mi-
łośników Andrychowa „Karty pamiątkowej” 
oraz zdjęć fotograficznych wykonanych przez 
Alojzego Stuglika wynika, że 30 września 
1945  r. na stadionie sportowym odbyło się 
wręczenie sztandaru, który społeczeństwo 

Andrychowa ufundowało 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty. 
W „Sprawozdaniu Powiatowego Oddziału Informacji i Propagandy w Wadowi-

cach”10 podano następujący program tej uroczystości:
Godz. 9.45  uroczysta Msza Św. Polowa na stadionie sportowym
Godz. 10-ta  poświęcenie sztandaru i wbijanie gwoździ

5 K. Matyjasik, Droga ta była ciężka, lecz została stopniowo pokonana. Dzieje polityczne i społeczne Andrychowa 
w latach 1945-1950, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny ”, 2017, nr 20, s. 57-58.

6 A. Fryś, T. Putek, M. Pytel-Skrzypiec, D. Rusin, Kto był kim w Andrychowie, Andrychów 2017, s. 168.
7 Ibidem, s. 138-139; M. Biel-Pająkowa, Andrychów na szklanych płytkach zachowany… Fotografie Alojzego Stuglika 

z lat międzywojennych, Andrychów 2011, s. 5-6.
8 Tadeusz Wolf (1900-1970) – więzień KL Mauthausen-Gusen, nauczyciel, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 

w Andrychowie, patron andrychowskiej ulicy; zob. M. Paczyńska, Patroni naszych ulic, odc. 7, „Nowiny 
Andrychowskie” 2010, nr 7, s. 5; A. Fryś, M. Pytel-Skrzypiec, T. Putek, D. Rusin, op. cit., s. 157-158.

9 Chcieli sprawiedliwości i wolności. Szkice z historii andrychowskiej klasy robotniczej, red. J. Światłowski, Wadowice 
– Andrychów 1962, s. 61; K. Matyjasik, op. cit., s. 58.

10 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej (dalej: APB-B), sygn. 10-399-4 186.

Godz. 11-ta  przekazanie sztandaru przez obywateli Andrychowa gen. dyw. Po-
pławskiemu, a z kolei chorążemu 6-tej Pom. Krzyż. Grunwaldu Dyw. Piechoty

Godz. 11.30 przemówienie gen. dywizji Popławskiego oraz przedstawicieli 
m. Andrychowa

Godz. 12.30 defilada jednostek 6-tej Pom. Krzyż. Grunwaldu Dyw. Piechoty
Godz. 15-ta zawody sportowe.
Według cytowanego sprawozdania: [- -] Uroczystość wypadła nadzwyczaj dobrze, 

przy licznym udziale władz, wojska, partii politycznych, organizacji młodzieżowych 
i Publiczności [- -]. W dalszej części artykułu będą wyjaśnione przypuszczalne po-
wody, dla których ta uroczystość odbyła się akurat w Andrychowie. 

Na płytę stadionu wjechały wówczas pojazdy pancerne11, a na udekorowanej 
biało-czerwonymi flagami skarpie nad boiskiem ustawiono ołtarz, przy którym od-
prawiono mszę polową. Odprawianie mszy podczas uroczystości państwowych było 
jeszcze wówczas normą, o czym świadczy reprodukowany na rysunku powyżej afisz, 
anonsujący obchody 3 i 9 Maja w Andrychowie w 1946 r.

11  Wjazd ciężkich pojazdów gąsienicowych, z których każdy ważył przeszło 20 ton, spowodował uszkodzenie rurek 
drenażu boiska, czego późniejszym skutkiem były kałuże wody po każdym deszczu. 
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W uroczystości wziął udział ówczesny dowódca I Armii WP, gen. Stanisław 
Popławski12, a także dwóch generałów brygady, których rosyjskie nazwiska trudno 
jest odczytać z podpisów. 

12  Stanisław Grigorowicz Popławski (1902-1973), urodzony w polskiej rodzinie na Podolu oficer sowiecki, 
skierowany przez władze ZSRS do Wojska Polskiego. W latach późniejszych m.in. dowodził oddziałami 
tłumiącymi protest robotniczy w Poznaniu 28 czerwca 1956. Zmarł w Moskwie.

Niektórzy z najstarszych mieszkańców Andrychowa pamiętają, że po uroczysto-
ściach na stadionie odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Żeńskiej w Andrychowie 
(dziś Szkoła Podstawowa nr 2) biesiada, której uczestnicy nie żałowali sobie alkoholu. 
W cytowanym wyżej sprawozdaniu Oddziału Informacji i Propagandy o tej biesia-
dzie oczywiście nie ma ani słowa.

Podpisy fundatorów i nazwiska osób rozpoznanych 
na zdjęciach

Do „Karty pamiątkowej” dołączone są trzy arkusze, zawierające około trzystu 
podpisów. Są to najprawdopodobniej podpisy fundatorów sztandaru, o czym świad-
czyć może to, że przy dwóch z nich wpisane są kwoty, odpowiednio 100 i 150 zł. 
Nie wszystkie podpisy udało się odcyfrować, ale warto na nie spojrzeć, bo przy-
najmniej w części należą one zapewne do obywateli z kształtujących się dopiero 
elit nowej, powojennej rzeczywistości. Z drugiej strony jest wśród nich wiele pod-
pisów członków Komitetu Honorowego jubileuszu 20-lecia Związku Inwalidów 
Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzonego w sierpniu 1939 r. Podczas 

Widok ogólny uroczystości na stadionie.
Na zdjęciu trzy pojazdy gąsienicowe: na pierwszym planie dwa działa pancerne (niszczyciele czołgów) 

Sd.Kfz.142 oraz lekki pojazd Sd.Kfz.251. Pojazdy te, wyprodukowane w Niemczech i używane  
przez niemiecką armię, zostały zdobyte, a następnie wykorzystywane przez 5 samodzielny dywizjon 

artylerii zmotoryzowanej 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty, który po wojnie stacjonował w Oświęcimiu 
(zbiory APB-B).

Na mszy polowej (zbiory APB-B).
Na zdjęciu w pierwszym rzędzie siedzą: burmistrz Andrychowa Władysław Żywioł (1 z lewej),

gen. Stanisław Popławski (3 z lewej), gen. Genadij Szejpak (?) (4 z lewej). W trzecim rzędzie, pierwszy 
z lewej siedzi Stefan Klimala. Stoją: ks. kanonik Klemens Tatara, Wiktoria Dalewska, Władysław Buda, 

Stanisław Szczerski, Franciszek Fryś, Stanisław Lenartowicz, Aleksander Babiński (1 z prawej).

Poświęcenie sztandaru  
(zbiory APB-B). Na zdjęciu 
od lewej: Wiktoria Dalewska, 
Roman Opałko, p. Lach,  
Stanisław Lenartowicz;  
w drugim rzędzie pierwszy 
z prawej Jan Niemiec; 
na pierwszym planie,  
w berecie Jadwiga Ryłkówna  
(obecnie Krasoń).
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obchodów jubileuszu wygłoszono patriotyczne przemówienia oraz poświęcono ta-
blice honorowe ku czci Andrychowian i mieszkańców okolicy, poległych na polach 
bitwy I wojny światowej. Członkowie Komitetu Honorowego tamtej uroczystości 
na pewno stanowili elitę przedwojenną13.

Listę fundatorów sztandaru otwiera podpis wspomnianego już Władysława Ży-
wioła (1903-1949), pierwszego powojennego burmistrza Andrychowa, który funkcję 
tę sprawował aż do śmierci w 1949 r. Zaraz pod nim podpisał się nieczytelnie przed-
stawiciel Komitetu Wojewódzkiego PPR w Krakowie. Skrótem „PPR” opatrzył także 
swój podpis Władysław Pasternak, przed II wojną światową górnik i działacz KPP, 
który w 1920 r. emigrował do Francji, skąd go deportowano za działalność komuni-
styczną. W czasie wojny był więźniem obozów w Dachau i Mauthausen-Gusen14. Po 
wyzwoleniu Władysław Pasternak był I Sekretarzem PPR w Andrychowie, a potem 
w Wadowicach. Organizację Młodzieżową TUR reprezentował Franciszek Białczyk. 
Są podpisy socjalistów: Konstantego Kolbra15, Andrzeja i Józefa Pękalów oraz Adol-
fa16 i Józefa Prusa17. Dwaj ostatni przed wojną należeli do wspomnianego Komitetu 
Honorowego z sierpnia 1939 r. Spośród członków tego komitetu są także podpisy: 
księdza kanonika Klemensa Tatary18, proboszcza jedynej wówczas andrychowskiej 
parafii, przedwojennego wiceburmistrza Franciszka Frysia19, dyrektorki Szkoły Żeń-
skiej Wiktorii Dalewskiej20 oraz nauczycielki i działaczki harcerskiej Jadwigi Licho-
niewicz21. Zasiadającą w przedwojennym Komitecie Honorowym właścicielkę dóbr 
andrychowskich Różę Bobrowską22 zastąpiła jej córka, nauczycielka muzyki Jadwiga 

13  A. Fryś, T. Putek, M. Pytel-Skrzypiec, O uroczystości w Andrychowie, która mimowolnie stała się końcową klamrą 
Dwudziestolecia Międzywojennego „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny ”, 2010, nr 13, s. 178-192.

14  Władysław Pasternak (1901-1959), zob. A. Fryś, T. Putek, M. Pytel-Skrzypiec, D. Rusin, op. cit., s. 105, także: 
K. Matyjasik, op. cit., s. 58.

15  Konstanty Kolber (1901-1983), z zawodu hydraulik, po wojnie pracował w WSW Andoria, zob. A. Fryś, T. Putek, 
M. Pytel-Skrzypiec, D. Rusin, op. cit., s. 69.

16  Adolf Prus (1900-1985) przed wojną był robotnikiem w zakładach Braci Czeczowiczka, działał w klasowym 
związku zawodowym, zob. Ibidem, s. 116.

17  Józef Prus (1906-1972) przed wojną był robotnikiem w zakładach Braci Czeczowiczka, był prezesem klasowego 
związku zawodowego, zob. Ibidem, s. 117.

18  Ks. Klemens Tatara (1882-1959), w latach 1923-1959 proboszcz parafii św. Macieja. Podczas II wojny ukrywał 
zbiór polskich książek, pochodzących z księgarni W. Marczyńskiego, zob. Ibidem, s. 146.

19  Franciszek Fryś (1900-1955), z zawodu piekarz, młodociany legionista, kombatant kampanii 1920 r. i II wojny 
światowej, działacz sportowy i turystyczny, od roku 1935 wiceburmistrz Andrychowa, zob. Ibidem, s. 40.

20  Wiktoria Dalewska (1883-1966), od roku 1911 nauczycielka, a w latach 1925-1951 dyrektorka Szkoły Żeńskiej. 
Działaczka społeczna, radna RM, od 1951 Honorowa Obywatelka Andrychowa, zob. Ibidem, s. 30.

21  Jadwiga Lichoniewicz, nauczycielka, opiekunka żeńskiej drużyny harcerskiej w Andrychowie. W latach  
30. pracowała w komendzie hufca w Wadowicach; Ibidem s. 82.

22  Róża Bobrowska z Męcińskich (1880-1952); żona Stefana Bobrowskiego, przedwojennego właściciela dóbr 
andrychowskich, burmistrza Andrychowa w latach 1905-1920 i 1927-1932, zob. Ibidem, s. 15.

Wysocka23. W obydwu opisywanych tu uroczystościach – przedwojennej i powo-
jennej – brali także udział działacz społeczny i sportowy Ludwik Brożyna24, jeden 
z pionierów odbudowy zakładów Czeczowiczka – Józef Olejowski25, znany działacz 
społeczny inż. Tadeusz Wietrzny26 i dyrektor Szkoły Męskiej Józef Nowakowski27. 
Obok wymienionych wyżej nauczycieli podpisali się także: Felicja Plaskurówna28, 
Wanda Malicka29, Jadwiga Zamojska30 i Leokadia Cholewkowa31.

Z Fabryki Bawełnianej „Bracia Czeczowiczka” fundatorem był Roman Opał-
ko32, w innym miejscu podpisany był także inny pracownik tego zakładu – Ryszard 
Okraszewski33. Utworzone po wojnie Państwowe Zakłady Metalurgiczne (o których 
napisano we wstępie) reprezentowali dyrektor Roman Karatnicki34 i inż. Zofia Nie-
wiarowska, a także Adam Wiktor35, późniejszy dyrektor szkoły zawodowej przy tych 
zakładach. Nad pieczęcią z orłem „Tartak Państwowy” (był to upaństwowiony tartak 
Bobrowskich) podpisał się dyrektor inż. Stanisław Dubiński. Byli też przedwojenny 
dyrektor (a także współwłaściciel) tartaku Antoni Chrapkiewicz i jego córka Kry-
styna – pracownica Urzędu Miejskiego. W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej 
podpisał się jej prezes, naczelnik poczty Michał Pudło36, który był także na liście 

23 Jadwiga z Bobrowskich Wysocka (1909-2002), nauczycielka muzyki, absolwentka Konserwatorium w Poznaniu, 
podczas wojny działała w AK, zob. Ibidem, s. 159.

24 Ludwik Brożyna (1917-1992), z zawodu ślusarz, w młodości wybijający się sportowiec, po wojnie działacz  
KS „Beskid”, zob. Ibidem, s. 19.

25 Józef Olejowski (1895-1976), pracownik zakładów Braci Czeczowiczka, legionista, kombatant kampanii 1920 r., 
prezes Związku Strzeleckiego. Po wojnie jeden z pionierów odbudowy AZPB, zob. Ibidem, s. 101.

26  Tadeusz Wietrzny (1896-1969), inżynier, przed wojną właściciel młyna motorowego. Brat Adama, burmistrza 
Andrychowa od 1935 r. Działacz społeczny, twórca projektów wielu inwestycji miejskich w latach międzywo-
jennych, zob. Ibidem s. 153.

27 Józef Nowakowski (1891-1966), nauczyciel, władał kilkoma językami. Od roku 1932 kierownik andrychowskich 
szkół; zob. Ibidem, s. 100.

28  Felicja Plaskurówna (1887-1946), pochodząca z Andrychowa nauczycielka tutejszych szkół. Podczas okupacji 
więziona we Frydlandzie, po powrocie prowadziła tajne nauczanie, zob. Ibidem, s. 111.

29 Wanda Malicka (1888-1960), nauczycielka i poetka (publikowała wiersze w „Płomyczku”). Podczas wojny 
prowadziła tajne nauczanie, zob. Ibidem, s. 88.

30 Jadwiga Zamojska (1892-1974), nauczycielka, podczas wojny prowadziła tajne nauczanie, zob. Ibidem, s. 162.
31 Leokadia Cholewkowa (1901-1976), nauczycielka, córka zasłużonego andrychowianina Ferdynanda Pachla. 

Podczas wojny prowadziła tajne nauczanie, zob. Ibidem, s. 24.
32 Wg relacji A. Webera Roman Opałko był pierwszym dyrektorem zakładu, którego nominował Zarząd 

Przemysłu Bawełnianego w Łodzi, zob. A. Fryś, T. Putek, op. cit., s. 158; A. Fryś, T. Putek, M. Pytel- 
Skrzypiec, D. Rusin, op. cit., s. 101.

33  Ryszard Okraszewski (1910-1966), zob. Ibidem, s. 100.
34  Roman Karatnicki (1900-1992), zob. Ibidem, s. 64.
35 Adam Wiktor (1919-2009), absolwent Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bielsku-Białej, po wojnie 

pracownik WSW Andoria, założyciel i kierownik przyzakładowej szkoły zawodowej. Od 1975 r. doktor nauk 
humanistycznych, zob. Ibidem, s. 153.

36  Michał Pudło (1894-1973), zob. Ibidem s. 120.
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Komitetu Honorowego wspomnianej uroczystości przedwojennej. Stanisław Filipek37 
reprezentował natomiast Zarząd Gminy Wiejskiej.

Andrychowskie rzemiosło i handel reprezentowali: blacharz i działacz OSP 
Władysław Kapustka, krawiec A. Buda, kupiec Hyziński, metalowiec Stefan Kli-
mala38, który był Starszym Cechu Rzemieślniczego, stolarz Jan Burzej, młynarz 
Ludwik Antecki39, ślusarz Pindel, piekarz J. Marczyński40, blacharz Kuźma41, kra-
wiec Józef Gumoś42 i kupiec Antoni Migdałek. Ludową Spółdzielnię Spożywców 
reprezentował Wł. Tomiak. Podpisał się także wieloletni pracownik telekomuni-
kacji Franciszek Iwaniec.

Na dwóch zdjęciach można rozpoznać Stanisława Lenartowicza43, chociaż nie 
udało się zidentyfikować jego podpisu wśród fundatorów. Poza nim na zdjęciach 
udało się rozpoznać niepodpisanych: nauczyciela Jana Niemca44, kupca Władysława 
Kołaczka45, dyrektora AZPB Władysława Budę46, Aleksandra Babińskiego i nastolet-
nią wówczas Jadwigę Ryłkównę (po mężu Krasoń), córkę Władysława47, właściciela 
znanego w Andrychowie warsztatu elektrycznego.

Wybrane fakty z historii 6 Pomorskiej Dywizji 
Piechoty

6 Dywizja Piechoty została utworzona w strukturach I Armii Wojska Polskiego 
rozkazem gen. Zygmunta Berlinga z dnia 5 lipca 1944 r.48 Dywizja powstała w Ży-
tomierzu (na Ukrainie, między Kijowem, a Lwowem), lecz 12 sierpnia została prze-

37  Stanisław Filipek (1905-1977), nauczyciel, działacz OSP i Kasy Stefczyka, więzień obozów w Dachau 
i Mauthausen-Gusen. W latach pięćdziesiątych XX w. Inspektor Szkolny w Wadowicach, zob. Ibidem, s. 39.

38  Stefan Klimala (1905-1974), zob. Ibidem, s. 68.
39  Ludwik Antecki (1856-1934), zob. Ibidem, s. 8.
40  Józef Marczyński (1912-1979), zob. Ibidem, s. 89.
41  Alojzy Kuźma (1910-1981), zob. Ibidem, s. 80.
42  Józef Gumoś (1910-1984), zob. Ibidem, s. 52.
43  Stanisław Lenartowicz (1896-1968), porucznik rezerwy, kombatant obu wojen światowych, jeniec Oflagu 

w Woldenbergu, z zawodu nauczyciel, dyrektor Szkoły nr 1, zob. Ibidem, s. 81.
44  Jan Niemiec (1904-1975), zob. Ibidem, s. 89.
45  Władysław Wojciech Kołaczek (1910-2005), zob. Ibidem, s. 69.
46  Władysław Buda (1904-1981), zob. Ibidem, s. 19.
47  Władysław Ryłko (1905-1971), elektryk, właściciel renomowanego warsztatu. Członek OSP Andrychów, ojciec 

Stanisława, kardynała, zob. Ibidem, s. 130.
48  K. Sobczak, Encyklopedia II wojny światowej, Warszawa 1975, s. 37.

niesiona do wyzwolonego już Przemyśla, gdzie 18 i 19 października żołnierze złożyli 
przysięgę. Żołnierzami byli przeważnie miejscowi Polacy, natomiast kadra oficerska 
składała się głównie z oficerów sowieckich, często polskiego pochodzenia. Z Armii 
Czerwonej wywodzili się też pierwsi dowódcy dywizji: płk Leon Kostiachin i gen. 
bryg. Giennadij Szejpak49.

20 sierpnia 1944 r. dywizję wcielono do II Armii WP, ale ostatecznie walczyła 
ona w składzie I Armii WP. W grudniu 1944 r. dywizja wyruszyła na front w składzie 
833 oficerów, 2531 podoficerów i 7786 szeregowych. 

W styczniu 1945 r. dywizja brała udział w walkach o Warszawę, a następnie ści-
gała oddziały niemieckie cofające się w kierunku Bydgoszczy. 7 lutego w rejonie silnie 
umocnionej miejscowości Nadarzyce50 dywizja walcząca na lewym skrzydle 1 DP 
im. Tadeusza Kościuszki przełamała opór Niemców na Wale Pomorskim i wyzwoliła 
wówczas Oflag Grossborn-Rederitz (Borne Sulimowo-Nadarzyce). 

W marcu oddziały dywizji zaczęły luzować oddziały sowieckiej 45 Brygady Pan-
cernej, a następnie przy boku 3 DP rozpoczęły krwawy bój o Kołobrzeg, zakończony 
zwycięstwem rankiem 18 marca 1945 r.

Po spełnieniu służby antydesantowej nad Bałtykiem 8 kwietnia 6 DP rozpoczęła 
marsz nad Odrę. 19 kwietnia 1945 r. 14 i 18 Pułki Piechoty przeprawiły się po ciężkich 
walkach na zachodni brzeg Odry. 3 maja 14 PP jako pierwszy z polskich oddziałów 
dotarł do Łaby, gdzie doszło do spotkania z żołnierzami 9 Armii USA.

Łączne straty, przekraczające 6000 osób, stanowiły ok. 60% stanu wyjściowego 
dywizji. Za męstwo w walkach na Pomorzu Zachodnim dywizja otrzymała wyróż-
niające miano „Pomorska”, a 16 i 18 Pułki Piechoty miano „Kołobrzeskich”. Ponadto 
dywizja została odznaczona Krzyżem Grunwaldu i Orderem Virtuti Militari.

Po kapitulacji Niemiec dywizję wycofano na teren Polski, gdzie pierwotnie peł-
niła służbę w obronie granic, a później została rozlokowana w garnizonach. Dowódz-
two 6 PDP znajdowało się pierwotnie w Chrzanowie. 

Dowództwo 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty 
w Andrychowie

Późną wiosną 1945 r. dowództwo dywizji przeniosło się do Andrychowa, gdzie 
wówczas przybył także samodzielny pluton samochodowy dowództwa, sformowany 

49  A. Stachula, Szósta Pomorska. Z dziejów Szóstej Pomorskiej Dywizji Piechoty 1944-1948, Warszawa 1981, s. 295-296.
50  Po niemiecku: „Rederitz”, skąd na sztandarze napis: „Rederice”.
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na bazie 8 samodzielnej kompanii samochodowej. Właśnie z tego, że dowództwo 
6 PDP przebywało w Andrychowie, wynikało zapewne ufundowanie sztandaru dla 
dywizji przez społeczeństwo tego miasta. 

Zachowało się kilka zdjęć fotograficznych, z maja lub czerwca 1945 r., przedsta-
wiających powitanie w Andrychowie jakiejś jednostki wojskowej. Zdjęcia te prawdo-
podobnie dokumentują właśnie przybycie do naszego miasta dowództwa 6 PDP, choć 
niewykluczone, że przedstawiono na nich defiladę, o której mowa w „Sprawozdaniu 
Powiatowego Oddziału Informacji i Propagandy w Wadowicach”. Z widocznej na 
zdjęciach ilości kwiatów, po jakich stąpali żołnierze, można wnosić, że przyjęto ich 
bardzo serdecznie, aczkolwiek nie można wykluczyć, że serdeczność ta była w jakiś 
sposób wymuszona.

Nie udało się dotrzeć do mieszkańców Andrychowa, którzy pamiętaliby, gdzie 
konkretnie mieściło się dowództwo dywizji i pluton samochodowy. Można jedynie 
przypuszczać, że prawdopodobnie dowództwo 6 PDP stacjonowało w budynku dy-
rekcyjnym AZPB (tzw. „willi” przy ul. Krakowskiej), zaś wg relacji śp. Kazimierza 
Adamusa pluton samochodowy zajmował niewielką część terenu Państwowych Za-

kładów Metalurgicznych. Z kolei śp. Karol Mrzygłód opowiadał, że trzech oficerów 
WP, w tym pochodzący z Wilna oficer o nazwisku Kuczapski lub Tuczapski, kwate-
rowało wówczas w domu pod adresem ul. Szewska 513.

W styczniu 1946 r. dowództwo dywizji przeniesiono do Krakowa, w Wadowicach 
od listopada 1945 r. do stycznia 1946 r. stacjonował 14 PP i 13 Samodzielny Batalion 
Saperów. Tablica, która była wmurowana w ścianę koszar przy ul. Lwowskiej, infor-
mowała o stacjonowaniu tu później (od 1948 r.) 18 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty.

Śladem pobytu 6 PDP na ziemi wadowickiej była także wmurowana na Cmen-
tarzu Wojskowym w Wadowicach tablica o następującej treści:

18 KOŁOBRZESKI PUŁK PIECHOTY
6 PDP

5.VII.1944
NA FRONCIE

17.I.1945 WARSZAWA
? 1945 WAŁ POMORSKI
3.?.1945 KOŁOBRZEG
? 1945 NIECHORZE

18.?.1945 BERLIN
? 1945 ŁABA

20.12.1955
O UTRWALENIE WŁADZY LUDOWEJ

? WOJ. RZESZÓW
BALIGRÓD, KROSNO, KALNICA, LESKO, 

ROPIEŃKA, SANOK, UHERCE
1949-1951 WOJ. KRAKÓW

GORLICE, KRYNICA, MAKÓW PODH. 
POWIAT WADOWICE, ZEMBRZYCE

CZEŚĆ I CHWAŁA POLEGŁYM ŻOŁNIERZOM
W 40 ROCZNICĘ ZWYCIĘSTWA

WADOWICE 1985.06.09                               TOWARZYSZE BRONI 18 KPP
DAR SPOŁECZEŃSTWA ZEMBRZYC

 
Poza dokonaniami frontowymi dywizji tablica sławi także jej mniej zaszczytne 

działania w zakresie „utrwalania władzy ludowej”, które nastąpiły długo po opisanych 
w tym artykule wydarzeniach.

W styczniu 2011 r. w Izbie Regionalnej Towarzystwa Miłośników Andrychowa 
otwarto wystawę51, poświęconą wręczeniu sztandaru 6 DP.

23 czerwca 1957 r. rozkazem Ministra Obrony Narodowej część 6 PDP prze-
formowano w 6 Pomorską Dywizję Powietrznodesantową. Tradycje 6 Pomorskiej 

51  Pomiędzy przeszłością a przyszłością – 40 lat działalności Towarzystwa Miłośników Andrychowa, Andrychów 
2016, s. 25.

Przywitanie kwiatami polskich żołnierzy 
w Andrychowie. Był to najprawdopodobniej 
wjazd do miasta dowództwa 6 PDP w maju 

lub czerwcu 1945 r. (ze zbiorów Towarzystwa 
Miłośników Andrychowa).

Meldunek odbiera burmistrz 
Władysław Żywioł 

(ze zbiorów Marcina Legienia).
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Dywizji Piechoty są obecnie kultywowane przez 6 Brygadę Powietrznodesantową im. 
gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Krakowie, gdzie w izbie pamięci 
przechowywany jest (a przynajmniej był w 2010 r.) m.in. sztandar ofiarowany przez 
społeczeństwo Andrychowa.

Zakończenie

Opisane w artykule wydarzenia należy widzieć w kontekście. Andrychów przez 
przeszło pięć lat był włączony do III Rzeszy. W odległości niespełna 30 km dymiły 
wówczas kominy hitlerowskiej fabryki śmierci w KL Auschwitz-Birkenau, do której 
– jakże łatwo – mógł trafić mieszkaniec Andrychowa. 

Wyzwolenie spod hitlerowskiej okupacji oznaczało wtedy oswobodzenie, 
a stosunek do żołnierzy, przelewających krew w walce z hitlerowskim okupantem 
nacechowany był należnym szacunkiem. Przekraczając Skawę, żołnierze sowieccy 
wkraczali do zaznaczonego na mapach „Reichu”, więc z odbezpieczonymi pepeszami 
szukali „germańca”, bo też szukali na Niemcach odwetu za zbrodnie popełnione na 
terenie Związku Sowieckiego. Nie przeszkadzało to rzecz jasna w krytycznej ocenie 
niektórych zachowań tych żołnierzy, jak np. ich skłonności do alkoholu i chętnego 
zaboru mienia obywateli, szczególnie zegarków.

Obecność wielu członków Komitetu Honorowego uroczystości z 1939 r. wśród 
fundatorów sztandaru i na samej uroczystości w 1945 r. świadczy o tym, że przed-

wojenne elity małego miasteczka Andrychowa zaakceptowały (być może pod przy-
musem) nowe, powojenne porządki.
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Sztandar 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty, ufundowany przez społeczeństwo Andrychowa  
zachował się do dziś i obecnie jest przechowywany w Izbie Tradycji 6 Brygady Powietrznodesantowej  

im. gen. S. F. Sosabowskiego w Krakowie (fot. A. Fryś).
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Summary
Banner for the 6th Pomeranian Infantry Division of the Polish People’s Army
A little-known event in post-war history of Andrychów

The article describes the state of affairs in Andrychów immediately after libe-
ration by the Red Army, mentioning industrial reconstruction and organization of 
new municipal government. It covers the topic of presenting a banner for the 6th 
Pomeranian Infantry Division and attempts to analyze the profiles of the participants 
of the ceremony. The history of the 6th Division and traces of its presence in Wado-
wice is also briefly described.

Key words:
Liberation of Andrychów, reconstruction of factories, organization of municipal 

government, funding a banner, 6th Pomeranian Infantry Division, Polish People’s 
Army, banner sponsors

Andrzej Nowakowski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Wizyty wybranych 
głów państwa polskiego 
w Wadowicach
Uwagi wstępne

Niniejszy artykuł poświęcony jest wizytom (oficjalnym i nieoficjalnym) przy-
wódców państwa polskiego oraz ich żon w Wadowicach w latach 1915-2019. Należy 
zaznaczyć, że w związku z licznymi zmianami prawnoustrojowymi w Polsce tytu-
latura odnosząca się do pierwszej osoby w państwie ulegała przekształceniom. Nie 
zawsze głowa państwa nosiła tytuł prezydenta. Stosowane były wobec niej również 
inne nazwy (np. tytuł przewodniczącego Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej). Zdarzało się, że osobistość, która składała wizytę w Wadowicach, nie pia-
stowała jeszcze najwyższego urzędu – szefem państwa zostawała później. Tak było 
chociażby w przypadku Józefa Piłsudskiego czy Lecha Wałęsy1. 

Na temat wspomnianych wizyt zachowało się nieco relacji, ale są one rozpro-
szone w wielu źródłach, głównie w dokumentacji prasowej (prasie centralnej, re-
gionalnej i lokalnej), jak również w kilku monografiach dotyczących najnowszej 
historii Wadowic i okolic miasta nad Skawą oraz we wspomnieniach osób będących 
świadkami tych wydarzeń. Jest rzeczą wielce charakterystyczną i wymowną, że wi-
zyty głów państwa nasiliły się dopiero w latach III Rzeczypospolitej, a niewątpliwym 
impulsem do ich urzeczywistnienia była okoliczność, że Wadowice, miejsce uro-
dzin papieża-Polaka, jego lat dziecinnych i młodości, stały się jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych miast polskich. Toteż kolejni prezydenci uznali, że ze względów 
prestiżowych taka wizyta jest potrzebna, a nawet konieczna.

Głównym problemem badawczym postawionym w opracowaniu jest to, czy 
i w jakim stopniu wizyty głów państwa w Wadowicach wpłynęły na podniesienie 
rangi miasta i jego prestiżu oraz w jaki sposób mogły one przyczynić się do rozwoju 
aktywności społecznej i integracji jego mieszkańców.

1 Artykuł nie obejmuje wizyt innych głów państw: papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI, wielkiego księcia 
Luksemburga Jana czy wizyty prezydenta Panamy z okazji odbywających się w Krakowie w 2016 r. Światowych 
Dni Młodzieży.
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W opracowaniu zastosowano metodę chronologiczną, typową dla publikacji 
o charakterze historycznym. 

Brygadier Józef Piłsudski przejazdem  
w Wadowicach w 1915 r.

Przełom lat 1914-1915 obfitował w dramatyczne wydarzenia dla mieszkańców 
zachodniej Galicji, w tym Wadowic i ówczesnego powiatu wadowickiego. Przez wiele 
tygodni obawiano się bowiem inwazji rosyjskiej, zwłaszcza że w listopadzie i z po-
czątkiem grudnia 1914 r. wojska rosyjskie zbliżyły się na odległość zaledwie 10 km 
od wschodnich przedmieść Krakowa, podchodząc pod Wieliczkę i Dobczyce koło 
Myślenic. Kraków ogłoszono oblężonym miastem, ewakuując z niego koleją przez 
powiat wadowicki dziesiątki tysięcy osób w kierunku Czech i Moraw. Ze Lwowa 
przeniesiono również biura Sejmu i Wydziału Krajowego aż do Białej (dzisiejsza 
wschodnia część Bielska-Białej). Patrole kozackie widziano również w okolicach 
Izdebnika za Kalwarią Zebrzydowską, a mieszkańcy wschodniej części powiatu wa-
dowickiego słuchali narastającego huku dział obu walczących armii.

Jednak przed Bożym Narodzeniem 1914 r. nastąpiła zdecydowana stabilizacja 
sytuacji na froncie austriacko-rosyjskim w Galicji.  Napór Rosjan na całej linii zo-
stał powstrzymany, zarówno na odcinku krakowskim, jak również między Mszaną 
Dolną a Limanową w Gorcach i Beskidzie Wyspowym. Ponieważ żołnierze armii 
austriackiej oraz legioniści polscy byli wyczerpani długotrwałą walką w warunkach 
zimowych, zwłaszcza po ciężkim boju pod Łowczówkiem nieopodal Tarnowa (bitwa 
trwała od 22 do 25 grudnia 1914 r.), toteż dowództwo postanowiło część z nich urlo-
pować, dając czas na zasłużony odpoczynek, tzw. leże zimowe. Część żołnierzy zapa-
dła na różne choroby, a ponadto było wśród nich wielu rannych i kontuzjowanych. 
Dlatego Austriacy podjęli decyzję o wymarszu legionistów do Kęt, gdzie wyznaczono 
dla nich kwatery oraz obszerny lazaret. Przemarsz kolumny legionistów z okolic 
Gdowa do Kęt nastąpił pomiędzy 19 a 24 stycznia 1915 r. Trasa wiodła dawnym 
„cesarskim traktem”: przez Gdów, Myślenice, Izdebnik, Kalwarię Zebrzydowską, 
Wadowice i Andrychów2.

Ze swoimi podkomendnymi szlak pokonywał również komendant Pierwszej 
Brygady Legionów, brygadier Józef Piłsudski wraz ze swoim sztabem. Chciał on 
bowiem towarzyszyć „urlopnikom” w drodze na wyznaczone miejsce odpoczynku. 

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

Nie była to jedyna wyprawa późniejszego tymczasowego Naczelnika Państwa (1918-
1919) oraz Naczelnika Państwa (1919-1922) w rejon zachodniej Galicji, ponieważ 
podróżował on również w okolice Suchej (obecnie Suchej Beskidzkiej) oraz Makowa 
Podhalańskiego, będąc honorowym obywatelem tego miasta3.

Jak wyglądał jedyny, miało się okazać, przejazd Józefa Piłsudskiego przez Wa-
dowice, który nastąpił 23 stycznia 1915 r.? W tym miejscu należy zaznaczyć, że 
prawdopodobnie przemarsz kolumny legionistów przez Wadowice wraz z komen-
dantem opóźnił się o jeden dzień z powodu bardzo gościnnego przyjęcia żołnierzy 
w okolicach Kalwarii Zebrzydowskiej. Kolumna legionistów wyruszyła 22 stycznia 
z Izdebnika, zatrzymując się po drodze w okolicach rynku w Kalwarii Zebrzydow-
skiej, gdzie została tak serdecznie powitana przez miejscową ludność, że w dalszą 
drogę wyruszyła dopiero następnego dnia.

We wczesnych godzinach popołudniowych Józef Piłsudski przejeżdżał przez 
miasto nad Skawą i jego okolice „automobilem” wraz ze swoim najbliższym otocze-
niem. Towarzyszyli mu m.in. Walery Sławek (późniejszy trzykrotny premier w latach 
1930, 1931 i 1935 oraz marszałek sejmu w 1938 r.) i Kazimierz Sosnkowski (generał 
broni, dowódca frontu południowego we wrześniu 1939 r. i Naczelny Wódz Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie). Obok dowództwa brygady w Wadowicach pojawiły się 
również oddziały piechurów, konnicy i orkiestra legionowa.

Trasa przejazdu wiodła od Kalwarii przez Kleczę, a następnie w Wadowicach 
przez ul. Lwowską, Rynek i ul. Mickiewicza w kierunku Choczni4. Im bliżej centrum 
Wadowic, tym więcej gromadziło się publiczności, aby powitać komendanta, jego 
sztab i żołnierzy. Na wadowickim Rynku Józef Piłsudski, pozdrawiając mieszkańców, 
przyjął defiladę legionistów, a następnie, zaproszony przez władze samorządowe 
Wadowic, udał się na przyjęcie, które na jego cześć zorganizowano w lokalu Resur-
sy, czyli Kasyna Urzędniczego, położonego przy ul. Lwowskiej. W tym lokalu po 
1918 r. przez wiele dziesięcioleci mieściło się miejskie kino. Podczas posiłku Józef 
Piłsudski, zasiadając w środku loży wspomnianego kasyna, wzniósł toast, wpisując 
się do księgi pamiątkowej.  Po krótkim postoju w Wadowicach legioniści udali się 
w kierunku Kęt, zatrzymując się na wypoczynek i posiłek w Choczni w miejscowej 
karczmie (dziś już nieistniejącej), a następnie udali się do Kęt, aby odwiedzić rannych 
i wypoczywających legionistów5. 

3 Zob. A. Wiecheć, Józef Piłsudski w Zawoi. Echa sanacyjnych rządów pod Babią Górą, Zawoja 2018, s. 16 i n.
4 Zob. M. Janusz, A. Nowakowski, M. Obodyński, Szkoła i sport w Kleczy Dolnej (1888-2018). Przeszłość i dzień 

dzisiejszy, Tomice 2018, s. 27.
5 A. Małysa, I Brygada Legionów Polskich w Wadowicach, w: Idziemy w bój życia. Społeczność wadowickiego 

Gimnazjum w drodze do Niepodległej, red. K. Meus, Wadowice 2018, s. 65-77. 
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Według naocznych świadków wizyty komendanta w Wadowicach mieszkańcy 
ze wzruszenia, zamiast wznosić okrzyki, zamilkli i tylko zdjęli czapki z głów. Piłsud-
ski zasalutował i pozdrowił zebranych, na co odpowiedziały mu okrzyki: Niech żyje 
Piłsudski. Niech żyje!6.

Jeden z ojców karmelitów bosych, kronikarz wadowickiego klasztoru tak rela-
cjonował to wydarzenie:

23 [I]. Dziś po południu przebywali tutejsze miasto legioniści polscy pieszo i konno 
[- -] zatrzymali się potem 1-2 dni w Choczni, by wyruszyć w okolicę Kęt na wypoczynek 
przez jakiś czas [- -]7.

Pamięć o tym wydarzeniu była żywa zarówno wśród wadowiczan, jak i miesz-
kańców okolicznych miejscowości przez cały okres międzywojenny. Przejawiła się 
ona w tym, że w 1936 r., a więc w rok po śmierci Pierwszego Marszałka Polski, 
wadowicki Rynek otrzymał oficjalną nazwę „Plac Józefa Piłsudskiego”, która prze-
trwała do wybuchu drugiej wojny światowej8. W okresie Drugiej Rzeczypospolitej 
wizytę komendanta w Wadowicach określano mianem „świetlanego dnia”, zazna-
czając, iż była to pierwsza i zarazem ostatnia wizyta w Wadowicach przyszłego 
Naczelnika Państwa i Marszałka Polski9. Należy ubolewać, że do tej pory nie ma 
ani na terenie Wadowic, ani na terenie tych miejscowości gminy wadowickiej, przez 
które przejeżdżał Józef Piłsudski, żadnej tablicy pamiątkowej upamiętniającej to 
wydarzenie10.

Z Kęt brygadier Józef Piłsudski podróżował do okolicznych miejscowości, w tym 
do Białej, późniejszej Białej Krakowskiej (obecnie jest to wschodnia część Bielska- 
-Białej) oraz do Oświęcimia. Legioniści opuścili Kęty 28 lutego 1915 r., udając 
się koleją w kierunku wschodnim, a ich dowódca opuścił miasto nad Sołą jeden 
dzień później, tj. 1 marca 1915 r.11 Pobyt komendanta Pierwszej Brygady Le-
gionów w Kętach przypomina tablica pamiątkowa wmurowana na Rynku przy  
ul. Świętokrzyskiej12.

6 M. Żmuda, Wadowickimi śladami niepodległości, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2017, nr 20, s. 155.
7 Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach 1892-1921, oprac. C.H. Gil, Kraków 2009, s. 212.
8 M. Siwiec-Cielebon, Hej, hej Komendancie! Uwagi o niektórych elementach kultu Józefa Piłsudskiego w Wadowicach 

w okresie międzywojennym, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2006, nr 10, s. 113.
9 Zarys historii pracy niepodległościowej powiatu wadowickiego, oprac. W. Hajewski, Wadowice 1937, s. 68.
10 Zob. K. Meus, Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013, s. 114.
11 M. Cisek, op. cit., s. 81.
12 S. Piątek, Kęty. Miasto świętego Jana Kantego, Kęty 2016, s. 28-29.

„Pierwszy gospodarz Rzeczypospolitej”  
– Ignacy Mościcki na wadowickim Rynku (1929 r.)

Pierwsza i zarazem jedyna wizyta głowy państwa polskiego w Wadowicach 
w okresie międzywojennym miała miejsce 25 lipca 1929 r. Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Ignacy Mościcki miał w zwyczaju wizytować miejscowości i obiek-
ty w kraju, odbywając częste „gospodarskie wizyty”. Tropem Mościckiego będzie 
podążał Edward Gierek w latach siedemdziesiątych XX w. Prezydencka wizyta 
wpisywała się wówczas w objazd powiatów południowo-zachodniej Małopolski, 
będących częścią ówczesnego województwa krakowskiego. Prezydent, rezydując na 
Wawelu, w dniach 25 i 26 lipca 1929 r. zwiedzał kolejne miejscowości, z uwzględ-
nieniem środowisk rolniczych.

Prezydent w pierwszej kolejności w godzinach przedpołudniowych przyjechał 
do Kalwarii Zebrzydowskiej ze Skawiny, podróżując otwartą limuzyną. Towarzyszył 
mu szofer oraz dwaj osobiści adiutanci w randze starszych oficerów. Prezydentowi 
w objeździe towarzyszyli ponadto: wojewoda krakowski, szef kancelarii wojskowej 
prezydenta RP i przedstawiciele żandarmerii wojskowej, do której obowiązków na-
leżała w okresie międzywojennym fizyczna ochrona prezydenta. Pojazd wiozący 
prezydenta na krótko zatrzymał się w centrum miasteczka na Rynku, gdzie został 
powitany przez burmistrza i mieszkańców. Prawdopodobnie wśród witających, 
oprócz kalwarian, byli również obecni mieszkańcy sąsiednich miejscowości (Bugaja, 
Lanckorony, Stronia i Zakrzowa), którzy przybyli furmankami albo koleją. Następnie 
samochód z głową państwa wyruszył w kierunku Wadowic. Warto dodać, że przejazd 
prezydenta na terenie miast i głównych skrzyżowań zabezpieczała Policja Państwowa, 
a w pozostałym zakresie czynili to strażacy oraz przedstawiciele organizacji parami-
litarnej, członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Ponadto porządku pilnowali 
harcerze oraz osoby należące do „Sokoła”13.

Przejeżdżając przez trzy części Barwałdu (Górny, Średni i Dolny) oraz Kleczę 
(Górną i Dolną), prezydencki samochód o godzinie 12.10 dotarł na odświętnie ude-
korowany wadowicki Rynek, zapełniony publicznością oraz kompanią honorową, 
wystawioną przez 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej, harcerzami, „strzelcami” 
i „sokołami”, a także przedstawicielami duchowieństwa parafialnego oraz ojców 

13 O wizycie prezydenckiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1929 r. pisał miejscowy historyk-regionalista Ignacy 
Wielgus (junior). Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej im. S. Wyspiańskiego. I. Wielgus, Garść 
wspomnień, Kalwaria Zebrzydowska 1998, s. 39 (maszynopis). Por. A. Nowakowski, Tradycje ruchu sokolskiego 
w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1898-1964 na tle dziejów miasta. W 115. rocznicę założenia gniazda „Sokoła”, 
Rzeszów 2013, s. 28. 
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karmelitów. Prezydenta powitali, według lakonicznej relacji Polskiej Agencji Te-
legraficznej, burmistrz Wadowic Teofil Kluk i starosta wadowicki oraz dowódca 
wadowickiego pułku piechoty ppłk Józef Jaklicz, sprawujący swą funkcję od marca 
1929 r. do marca 1932 r.14 Najpierw prezydent przyjął raport dowódcy stacjonują-
cego w Wadowicach 12 Pułku Piechoty, po czym dokonał przeglądu kompanii ho-
norowej tej jednostki wojskowej. Burmistrz Teofil Kluk wygłosił mowę powitalną.

Również i ta wizyta znalazła 
swój opis w kronice karmelitań-
skiego klasztoru w Wadowicach:

Już od samego rana miej-
skie obywatelstwo znajduje się 
w uroczystym nastroju. Na roz-
porządzenie Magistratu budują 
bramy triumfalne, ozdabiają na 
rynku domy [- -]15.

Sam prezydent, jak wów-
czas zauważono, nie przemó-
wił ani jednym słowem na wa-
dowickim Rynku. Klasztorny 

kronikarz w następujący i trafny sposób skomentował tę postawę głowy państwa. 
Według niego prezydent:

[- -] jest tylko w rzeczywistości [- -] figurką i narzędziem w ręku pana marszałka 
Piłsudskiego [- -]. Z tego powodu milczy, kazali objeżdżać, więc objeżdża16.

Po wizycie w centrum Wadowic prezydent udał się w dalszą podróż w kierunku 
Andrychowa i Żywca, przejeżdżając serpentynami, wijącymi się w drodze na Prze-
łęcz Kocierską (droga w kotlinie Soły została oddana do użytku wraz zaporą w 1936 
r.). Około godz. 14.15 tego dnia przejeżdżał wśród gęstych szpalerów ludności przez 
Chocznię. Mieszkańcy tej dużej i ludnej wsi witali go, wymachując chorągiewkami 
o barwach narodowych i okolicznościowymi napisami. Tę wizytę, co było rzeczą 
symptomatyczną, zbojkotował wójt choczeński, a zarazem poseł na Sejm z ramienia 
radykalnego ruchu ludowego, dr Józef Putek, uznając, że jemu Pan prezydent nie 
dziwny, widzi się z nim codziennie17. 

14 „Ilustrowany Kurier Codzienny”, nr 202, r. 20 z  27 VII 1929 r., s. 9 (brak nazwiska autora notatki).
15 Wadowice w zapiskach klasztornych kronikarzy 1892-1945, oprac. C.H. Gil, Wadowice 2002, s. 58.
16 Ibidem,  s. 59.
17 Składnica akt Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Choczni. Kronika gromady Chocznia 1927-1967, 

k. 94. Zob. ponadto: K. Koźbiał, A. Nowakowski, Dzieje szkoły w Choczni Dolnej. W stulecie zbudowania szkoły 
(1911-2011), Rzeszów 2011, s. 26-27.

Następnego dnia, czyli 26 lipca 1929 r., prezydent RP zwiedził północno- 
zachodnią część powiatu wadowickiego, zaczynając od Brzeźnicy i Wieprza. Odwie-
dził wówczas również Kęty, Oświęcim i Zator18.

Wizyta Henryka Jabłońskiego  
w wadowickim Parku (1980 r.)

W okresie PRL (1952-1989) zniesiono w Polsce urząd prezydenta, a jego sub-
stytutem była, na wzór sowiecki, kolegialna Rada Państwa, na czele z jej przewod-
niczącym, który wedle zasad tzw. precedencji i przywilejów dyplomatycznych miał, 
choćby w kontaktach międzynarodowych, status głowy państwa. W praktyce stano-
wisko przewodniczącego Rady Państwa było jedynie stanowiskiem symbolicznym, 
synekuralnym, bez większego znaczenia, a zwykle obejmował je jeden z wysłużo-
nych członków Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej przed odejściem na emeryturę. Tak było również w przypadku 
ówczesnego przewodniczącego Rady Państwa, Henryka Jabłońskiego, historyka, 
będącego niegdyś, do 1948 r., działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej. Zajmował 
on to stanowisko w latach 1972-1985.

Wizyta Henryka Jabłońskiego w Wadowicach w lipcu 1980 r. wpisuje się w ówcze-
sny kontekst sytuacyjny. Z początkiem miesiąca, w związku z zarządzoną przez władze 
cichą podwyżką cen niektórych artykułów konsumpcyjnych i przejściem na tzw. ceny 
komercyjne, w licznych zakładach pracy, szczególnie na Lubelszczyźnie i Podkar-
paciu trwały strajki, nazywane przez oficjalne media „przerwami w pracy”. Jednak 
władze początkowo lekceważyły te przejawy społecznego niezadowolenia. W tym 
przypadku chodziło o to, że Związek Harcerstwa Polskiego prowadził wówczas akcję 
letnią, a Henryk Jabłoński pełnił funkcję przewodniczącego Rady Głównej Przyjaciół 
Harcerstwa. Zatem jego wizyta, najpierw w Wadowicach, a następnie w Targanicach 
pod Andrychowem, miała oficjalnie na celu wizytację zgrupowań ZHP, położonych 
na terenie województwa bielskiego, istniejącego w latach 1975-1998.  

W dniu wizyty w Wadowicach (było to 14 lipca 1980 r.), o której wiedziały 
wcześniej jedynie imiennie wytypowane osoby, Henryk Jabłoński przybył do miasta 
od strony Krakowa w grupie czterech pojazdów: na przedzie i w tyle oznakowane 
milicyjne radiowozy oraz dwie czarne limuzyny z funkcjonariuszami Biura Ochrony  
Rządu (BOR),  z gościem i towarzyszącymi mu oficjelami. Wśród osób towarzyszą-

18 „Ilustrowany Kurier Codzienny”, nr 203, r. 20 z 28 VII 1929 r., s. 9 (brak nazwiska autora notatki).

Wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego, 25 lipca 1929 r.
(fot. archiwum Muzeum Miejskiego w Wadowicach).
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cych były: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bielsku-Białej Józef Buziń-
ski, wojewoda bielski Józef Łabudek (obaj zostali usunięci ze stanowisk po zwycię-
skim strajku beskidzkiej „Solidarności” na przełomie stycznia i lutego 1981 r.) oraz 
władze Wadowic: I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR, a zarazem przewodniczący 
Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Dula i naczelnik miasta Marian Skrzypczak. 

Samochody przejechały ul. 1 Maja 
przez Rynek (pl. Armii Czerwo-
nej), ul. Mickiewicza, Słowackiego 
do Alei Wolności, przed główne 
wejście do Parku Miejskiego19. Wi-
zyta Henryka Jabłońskiego w Wa-
dowicach trwała około godziny. Po 
oficjalnych powitaniach ze strony 
władz wojewódzkich i miejskich 
oraz „funkcyjnych” ZHP, w tym 
ówczesnego naczelnika Związku 
Andrzeja Ornata, przewodniczący 
Rady Państwa zabrał głos, poru-
szając głównie tematy związane 
z ruchem harcerskim. Gość odwie-

dził wadowicką „harcówkę”, spotykając się ze zgrupowaniem harcerskim w Parku 
Miejskim, przeprowadzając rozmowy z działaczami oraz instruktorami harcerskimi. 
Interesował się „NAL” (Nieobozową Akcją Letnią) prowadzoną przez ZHP, a także 
akcją „Klimczok” w ramach Chorągwi ZHP w Bielsku-Białej. Następnie wsiadł do 
limuzyny, odjeżdżając w kierunku Andrychowa do Targanic, gdzie wizytował kolejne 
zgrupowanie ZHP. Po wizycie w Targanicach Henryk Jabłoński udał się do Lipowej 
koło Żywca, w której znajdował się kolejny obóz harcerski. Pobyt w województwie 
bielskim zakończył w stolicy województwa, Bielsku-Białej, gdzie spotkał się z wła-
dzami wojewódzkimi20.

Oczywiście podczas wizyty Henryka Jabłońskiego w Wadowicach nie było 
(w owych czasach nie mogło być) najmniejszych odniesień do roli miasta, jako miasta 
papieskiego, mimo iż tenże polityk rok wcześniej, w imieniu władz PRL, oficjalnie 
witał i żegnał głowę Kościoła katolickiego.

19 Na podstawie relacji autora, pochodzącej z 1980 r. Jej autor był wówczas pracownikiem Urzędu Miejskiego 
w Wadowicach.

20 H. Jabłoński wśród młodzieży harcerskiej w woj. bielskim, „Trybuna Ludu” z 15 VII 1980 r., s. 1-2 (brak nazwiska 
autora notatki).

Warto dodać, że przez Wadowice przejeżdżał wielokrotnie, lecz incognito, „że-
lazny premier” PRL Józef Cyrankiewicz, który swój urząd sprawował (z przerwa-
mi) w latach 1947-1952 oraz 1954-1970. Natomiast żaden z pierwszych sekretarzy 
KC PZPR nigdy nie przebywał w Wadowicach, zaś Edward Gierek był w pobliskim 
Osieku, należącym już do powiatu oświęcimskiego. Uzasadnione zatem jest pytanie, 
dlaczego dopiero w 36. roku istnienia Polski Ludowej przedstawiciel najwyższych 
władz odwiedził Wadowice? Odpowiedź wydaje się prosta. W wielu oficjalnych, 
a tym bardziej nieoficjalnych wypowiedziach władz, Wadowice jawiły się jako mia-
sto drobnomieszczańskie i klerykalne, a nawet reakcyjne. Było to prawdą, zważywszy 
chociażby na powojenny antykomunistyczny ruch oporu w samych Wadowicach 
i najbliższej okolicy, prawdziwe wyniki referendum z 1946 r. i „wyborów” z 1947 r., 
a także stosunkowo znaczny zasięg „prywatnej inicjatywy”, głównie rzemiosła oraz 
(co jest istotne) znaczny wpływ Kościoła na ludność, wyrażający się choćby znaczną 
liczbą powołań kapłańskich i zakonnych z miasta. Te czynniki były prawdopodobnie 
głównym, choć nie jedynym, powodem, dla którego przedstawiciele najwyższych 
władz woleli omijać Wadowice21.

Dwukrotna wizyta Lecha 
Wałęsy w Wadowicach 
(lata 1981 i 1995)

Rok 1981
Dnia 10 listopada 1981 r. miała miejsce 

pierwsza robocza wizyta Lecha Wałęsy w Wa-
dowicach. Przewodniczący Komisji Krajowej 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawo-
dowego „Solidarność” wizytował wówczas 
Małopolskę (nie tylko okrojone terytorial-
nie po 1975 r. województwo krakowskie). 
Wadowice leżały na trasie jego podróży 
z Nowej Huty do Oświęcimia. Przywódcy 
„Solidarności” towarzyszył szef małopolskiej 
„Solidarności”, wywodzący się ze środowiska 
hutników, późniejszy senator Mieczysław Gil.  

21 Zob. A. Nowakowski, Wadowice w latach 1945-1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta, Rzeszów 2018, s. 29 i n.

Wizyta przewodniczącego Rady Państwa  
w wadowickim parku, 15 lipca 1980 r. Od lewej stoją: 

Henryk Jabłoński, Stanisław Dula oraz harcmistrz  
Jan Sobota, komendant Hufca ZHP w Wadowicach

(fot. Kronika Miasta i Gminy Wadowice).

Wizyta przewodniczącego 
NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy 

w listopadzie 1981 r. Na zdjęciu prałat 
Edward Zacher, Kazimierz Lichwiarski 
i Lech Wałęsa (fot. archiwum Muzeum 

Miejskiego w Wadowicach).
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Lech Wałęsa przybył wówczas do Wadowic 
jako przywódca dziesięciomilionowego ru-
chu społecznego, alternatywnego do władzy 
partii komunistycznej22.

Jego pobyt w papieskim mieście był 
krótki i nieoficjalny. Szef „Solidarności” 
udał się najpierw do lokalu Delegatury 
NSZZ „Solidarność” mieszczącej się na 
pierwszym piętrze budynku przy wado-
wickim Rynku nr 12. Należy zaznaczyć, że 
wprawdzie owa struktura organizacyjna 
„Solidarności” należała wówczas do Re-
gionu Podbeskidzie z siedzibą w Bielsku-
-Białej, to jednak wadowiccy związkowcy, 
a przede wszystkim lekarze i nauczyciele 
optowali na rzecz powrotu Wadowic do 
województwa krakowskiego i sami należeli 
do krakowskich jednostek organizacyjnych 
Związku. W siedzibie „Solidarności” lider 

związku spotkał się z grupą miejscowych działaczy. Następnie złożył kwiaty pod 
okolicznościową tablicą umieszczoną nieopodal Rynku, w budynku, w którym uro-
dził się papież, mieszczącym się przy ul. Kościelnej nr 7. Obecnie w tym budynku 
znajduje się muzeum – Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Lech Wałęsa 
wstąpił do kościoła parafialnego na Rynku, zwiedzając zwłaszcza te elementy świą-
tyni, które najbardziej związane były z osobą Jana Pawła II. Następnie w kancelarii 
parafialnej podejmowany był przez ówczesnego proboszcza parafii Ofiarowania 
NMP, księdza prałata (od 1982 r. infułata) Edwarda Zachera, niegdyś gimnazjalne-
go katechety młodego Karola Wojtyły. Sędziwy proboszcz wadowickiej fary witając 
Lecha Wałęsę, wypowiedział słowa: Witam Witosa, po czym przedstawił  najważ-
niejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II. Gość z Gdańska 
wpisał do pamiątkowej księgi parafialnej następujące zdanie: Małe miasto Wielkiego 
człowieka – przyjaźnie Lech Wałęsa. 10.11.1981 r.23. Na tym epizodzie zakończyła 
się pierwsza wizyta Lecha Wałęsy w Wadowicach24.

22 Zob. A. Nowakowski, Wadowice w latach 1945-1990…, op. cit., s. 201.
23 Archiwum Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach. Pamiątkowa księga parafialna z 1981 r.
24 „Tygodnik Solidarność”, r. I, nr 34 z 20 XI 1981 r., s. 2 (brak nazwiska autora notatki); „Solidarność” Małopolska 

1980-1981. Wybór dokumentów, oprac. M. Orski, A. Roliński, E. Zając, Kraków 2006, nr 392, s. 434.

Nie był to łatwy okres dla „Solidarności”. Władze odmawiały z nią dialogu, grając 
na zwłokę, prowadząc wobec Związku wyrafinowaną taktykę divide et impera, czy-
niąc ostatnie przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego, dla zmylenia opinii 
publicznej oferując Kościołowi rolę czynnika pojednania narodowego.

Rok 1995
W pierwszych w historii Polski bezpośrednich wyborach prezydenckich, które 

odbyły się pod koniec 1990 r., zdecydowane zwycięstwo na terenie Wadowic odniósł 
Lech Wałęsa. Ta sytuacja powtórzyła się również po pięciu latach, w grudniu 1995 r., 
mimo że w skali ogólnopolskiej Lech Wałęsa przegrał wybory z Aleksandrem Kwa-
śniewskim różnicą około 600 tys. głosów25.

Po czternastu latach Lech Wałęsa ponownie przybył do Wadowic już nie w roli 
przywódcy „Solidarności”, ale jako urzędujący od 1990 r. prezydent RP, starając się 
o poparcie na reelekcję w zbliżających się wyborach prezydenckich, które z różnych 
względów nie przyniosły mu sukcesu. Tym razem spotkanie z Lechem Wałęsą, sta-
rannie przygotowane, odbyło się 16 września 1995 r. w pomieszczeniach obecnego 
Wadowickiego Centrum Kultury, z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, 
związkowców z „Solidarności” oraz zaproszonych mieszkańców miasta. Prezydent 
udał się najpierw do ratusza, a następnie do Bazyliki Mniejszej pw. Ofiarowania Naj-
świętszej Marii Panny (fara wadowicka nosi ten tytuł od 1992 r.). Po chwili modlitwy 
Lech Wałęsa skierował się do Domu Papieża, który zwiedził.

Po wizycie w centrum miasta prezydent RP udał się na spotkanie z mieszkań-
cami w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Wadowickiego Centrum Kultury, 
zwanej potocznie domem kultury, a niegdyś „Sokołem”. Podczas spotkania, które 
miejscami miało dość burzliwy charakter, prezydent odpowiadał na pytania zada-
wane przez mieszkańców. Zebrani pytali Lecha Wałęsę m.in. o brak rzeczywistej 
lustracji i dekomunizacji, a także o udział prezydenta w obaleniu rządu Jana Ol-
szewskiego (epizod z 4 na 5 czerwca 1992 r.). Pytali go również o niepohamowaną 
prywatyzację majątku narodowego, połączoną w wielu przypadkach ze sprzedażą za 
bezcen licznych zakładów przemysłowych26.

Należy zaznaczyć, że wrześniowa wizyta Lecha Wałęsy w Wadowicach była 
pierwszą wizytą głowy państwa w tym mieście od pamiętnej wizyty Ignacego Mo-
ścickiego z lipca 1929 r., czyli od 66 lat, nie licząc wizyty Henryka Jabłońskiego 
w lipcu 1980 r. Nieco wcześniej Wadowice odwiedził ponadto kandydujący na naj-

25 P. Wyrobiec, Życie polityczne Wadowic w latach 1951-1995, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. 
E. Kotowiecki, A. Nowakowski, G. Studnicki, Wadowice 1997, s. 163, 166.

26 „Echo Wadowic” 1995, nr 22, IX-X, s. 3 (brak nazwiska autora notatki). Zob. ponadto: „Przebudzenie” 1995, 
nr 10 (19), s. 7 (brak nazwiska autora notatki).

Lech Wałęsa wpisał się do księgi pamiątkowej 
w kancelarii parafialnej

(fot. archiwum Muzeum Miejskiego  
w Wadowicach).
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wyższy urząd w państwie, urlopowany przejściowo, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższe-
go Adam Strzembosz. Wskutek niskich notowań w sondażach zrezygnował jednak 
z kandydowania27. 

Jolanta Kwaśniewska jako gość podczas papieskiej 
wizyty w 1999 r.

Ostatnia wizyta Jana Pawła II w rodzinnym mieście miała miejsce 16 czerwca 
1999 r. Podczas tej wizyty papież nie tylko żegnał się ze współrodakami, wspominając 
m.in. lata nauki w wadowickim gimnazjum, piesze wycieczki w pasma Beskidów, 
podróże koleją, ćwiczenia w wadowickim „Sokole” czy występy teatralne oraz cho-
dzenie na słynne kremówki, ale przede wszystkim ukoronował znany obraz Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy, do którego żywił głęboki kult od dziecięcych lat28. 
Ta uroczystość zgromadziła na wadowickim Rynku i przyległych do niego ulicach 
jednorazowo największą liczbę osób w historii Wadowic, szacowaną nawet (wedle 
źródeł kościelnych i policyjnych) na 150 tysięcy.

Wśród gości byli również oficjalni przedstawiciele władz rządowych i samorzą-
dowych. Jednym z nich była małżonka prezydenta RP Jolanta Kwaśniewska.  Należy 
tu dodać, że chociaż jej małżonek sprawował, jak dotąd, swój urząd najdłużej w hi-
storii III Rzeczypospolitej, przez dwie kolejne kadencje, tj. przez 10 lat (1995-2005), 
to jednak osobiście nigdy do Wadowic nie przybył. 

Trzy wizyty Lecha Kaczyńskiego w Wadowicach 
(lata 2005, 2006 i 2008).
W roli kandydata na prezydenta RP (2005 r.) 

Już w ramach kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2005 r. 
Lech Kaczyński odwiedził Wadowice i pobliską Chocznię, uzyskując silne poparcie 
ze strony mieszkańców, związkowców z „Solidarności”, strażaków-ochotników oraz 
przedstawicieli miejscowego samorządu. Spotkanie z mieszkańcami Choczni oraz 
przedstawicielami gminy wadowickiej odbyło się 18 października 2005 r. w miej-
scowej remizie, a głównym organizatorem spotkania był ówczesny szef choczeń-

27 Na podstawie danych autora artykułu, pochodzących z 1995 r.
28 Zob. Jan Paweł II Polska 1999. Przemówienia i homilie, red. K. Kuźnik, Marki 1999, s. 244-248, 249-250.

skich strażaków, Józef Cholewka, wieloletni radny wadowicki. Podczas spotkania, 
w którym uczestniczyli również uczniowie gimnazjalni z Choczni, Lech Kaczyński 
otrzymał tytuł Honorowego Strażaka Choczni wraz z insygniami, wśród których 
był dziewiętnastowieczny hełm strażacki. To poparcie w Wadowicach oraz w po-
wiecie wadowickim przełożyło się na korzystny dla Lecha Kaczyńskiego wynik wy-
borów prezydenckich. Po katastrofie pod Smoleńskiem, która nastąpiła 10 kwietnia 
2010 r., choczeńscy strażacy zaciągnęli warty honorowe w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie przy trumnach prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki29.

Jako urzędujący prezydent RP (lata 2006 i 2008)

Rok 2006
Po raz pierwszy po swoim wyborze na urząd prezydenta RP jesienią 2005 r. 

Lech Kaczyński wraz ze swoją małżonką Marią przybyli do Wadowic 2 kwietnia 
2006 r., dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II. Inicjatorem tej wizyty 
był ówczesny poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Kowal (od lipca 2006 r. pełnił on 
funkcję sekretarza stanu, czyli wiceministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych). 
Prezydencki konwój składający się z ponad 20 pojazdów przybył do Wadowic około 
godziny 14 od strony Kalwarii Zebrzydowskiej, ponieważ w tej miejscowości para 
prezydencka zwiedzała słynne sanktuarium pasyjno-maryjne. Najpierw „pierwszy 
obywatel Rzeczypospolitej” skierował swe kroki do klasztoru Ojców Karmelitów 
Bosych położonego na „Górce” za miastem, w którym przy obiedzie w klasztornym 
refektarzu spotkał się z setką najbardziej zasłużonych osób z władz Wadowic. Rzecz 
w tym, że listę osób, które miały być zaproszone na to spotkanie, dla potrzeb BOR 
sporządzała według jedynie wiadomych sobie kryteriów najbardziej wpływowa oso-
ba w ówczesnym Urzędzie Miejskim. Dlatego wśród zaproszonych nie znalazły się 
niektóre osoby, w tym działacze pierwszej wadowickiej „Solidarności” z przełomu 
lat 1980/198130. Po kilku latach ujawniono szczegóły klasztornego spotkania Lecha 
Kaczyńskiego z wybranymi mieszkańcami Wadowic31.

Po obiedzie prezydent RP wraz z towarzyszącymi osobami udał się na wadowicki  
Rynek, wstępując do papieskiej Bazyliki Mniejszej. Podczas pobytu w Bazylice Lech 

29 K. Koźbiał, A. Nowakowski, op. cit., s. 36.
30 Dane Andrzeja Nowakowskiego pochodzące z 2006 r. Nazwisko tej osoby nie może zostać ujawnione ze względu 

na wymogi RODO oraz prawną ochronę dóbr osobistych osób fizycznych.
31 Ujawniła to ówczesna burmistrz Wadowic Ewa Filipiak podczas wieczornego nabożeństwa w kościele parafialnym 

pw. św. Piotra Apostoła w Wadowicach w dniu katastrofy smoleńskiej (10 IV 2010 r.).
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Kaczyński wpisał się do księgi pamiątkowej, przekazując parafii wadowickiej dar 
w postaci Nowego Elementarza Jana Pawła II na III Milenium. Następnie spotkał się 
z szerszą publicznością, wygłaszając okolicznościowe przemówienie do mieszkańców 
Wadowic i okolicy. Z powodu braku czasu para prezydencka nie zdążyła odwiedzić 
Domu Papieża. Po zakończeniu wizyty w Wadowicach kawalkada prezydencka wy-
ruszyła w kierunku Krakowa32.

Rok 2008
Już po dwóch latach, w 2008 r. prezydent Lech Kaczyński ponownie odwiedził 

Wadowice. Okazją do ponownych odwiedzin był obradujący wówczas w Wadowi-
cach, w nowo oddanej do użytku hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 
(ul. Słowackiego), kolejny XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Zjazd 
obradował w dniach 9 i 10 października 2008 r. Prezydent przybył na otwarcie obrad 
9 października 2008 r., zaproszony zarówno przez władze związku, jak również przez 
władze samorządowe Wadowic, wygłaszając przemówienie, zawierające pozdrowie-
nia dla delegatów „Solidarności” obecnych na zjeździe. Obecność głowy państwa 
na zjeździe „Solidarności” była rzeczą normalną, ponieważ po reaktywacji związ-
ku w 1989 r. Lech Kaczyński pełnił funkcję wiceprzewodniczącego „Solidarności”, 
a w latach 1980-1981, jako doktor, a następnie doktor habilitowany nauk prawnych 
oraz profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie specjalizował się w zagadnieniach prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych, będąc jednym z czołowych doradców „Solidarności”33.

Zjazd „Solidarności” zorganizowano w Wadowicach w 30. rocznicę wyboru 
Karola Wojtyły na papieża. Z tej okazji Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” pro-
klamowała rok 2008 „Rokiem Ojca Świętego”, mając na uwadze nieprzemijające 
zasługi papieża-Polaka w dzieło odrodzenia narodowego, a zwłaszcza powstania 
„Solidarności”. Po raz pierwszy również najwyższa statutowa władza związku ob-
radowała na terenie Małopolski34.

Uroczyste nabożeństwo dla delegatów „Solidarności” w wadowickiej Bazylice 
Mniejszej odprawił ówczesny prymas Polski ks. kardynał Józef Glemp. Po nabożeń-
stwie przedstawiciele związku złożyli kwiaty przy pomniku Jana Pawła II, a następnie 
w zwartym szeregu przemaszerowali na miejsce obrad35.

32 „Wiadomości Powiatowe” 2006, nr 4 (82), s. 5-6 (brak nazwiska autora notatki).
33 „Wiadomości Powiatowe” 2008, nr 11 (113), s. 7 (brak nazwiska autora notatki).
34 Zob. Jakby cały czas żył Wadowicami. Rozmowa ze Zdzisławem Szczurem, przewodniczącym wadowickiego oddziału 

Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Małopolska, „Tygodnik Solidarność”, r. XXI, nr 40 (1045) z 3  X 2008 r., s. 24.
35 „Tygodnik Solidarność”, r. XXI, nr 41 (1046) z 10 X 2008 r., s. 12-17 (brak nazwiska autora notatki).

Na rozpoczęcie obrad zjazdu przemówił prezydent RP Lech Kaczyński. Po po-
zdrowieniu zgromadzonych delegatów i gości zjazdu zasadniczą część swojego wy-
stąpienia poświęcił bieżącym problemom środowiska ludzi pracy. Ponieważ był to już 
czas po przyspieszonych wyborach parlamentarnych i przejęciu władzy przez koalicję 
utworzoną przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, prezydent 
główną część wystąpienia poświęcił krytyce neoliberalnych pomysłów nowej ekipy 
rządowej. Poddał on stanowczej krytyce pomysł wprowadzenia nierealistycznych 
(w polskich warunkach) tzw. emerytur pomostowych, zapowiadając zawetowanie 
tej ustawy. Sprzeciwił się również planom komercjalizacji placówek służby zdrowia, 
twierdząc, iż nie mogą one, ze względu na swoją specyfikę, w pełni podlegać prawom 
rynku. Zapowiedział zgłoszenie w tej sprawie inicjatywy referendalnej. Wystąpienie 
prezydenta delegaci zjazdu „Solidarności” przyjęli burzliwymi oklaskami. Za wybór 
Wadowic, jako miejsca zjazdu, podziękowała burmistrz Wadowic Ewa Filipiak. Wy-
stąpili również rodzice Bogdana Włosika, który w październiku 1982 r. protestując 
w Nowej Hucie przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i zdławieniu „Solidarno-
ści”, zginął zastrzelony przez funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa36.

Wiosną 2010 r. (w okolicach maja) Lech Kaczyński miał zamiar ogłosić zamiar 
ubiegania się o drugą kadencję prezydencką, mając również w planie kolejną wizytę 
w Wadowicach. Niestety, tragedia pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. 
ostatecznie zniweczyła te plany37.

Prezydent Bronisław Komorowski w papieskim 
mieście (2014 r.)

W pamiętnym dla wadowiczan dniu 9 kwietnia 2014 r., związanym z oddaniem 
do użytku odnowionego Domu Rodzinnego Ojca św. Jana Pawła II, miasto odwiedzili: 
głowa państwa oraz szef rządu. Najpierw w godzinach przedpołudniowych do Wa-
dowic przybył ówczesny (w latach 2010-2015) prezydent RP Bronisław Komorowski 
wraz z małżonką Anną. Przyjazd orszaku prezydenckiego nastąpił o godzinie 11.00. 
Po przyjeździe para prezydencka złożyła kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II na pla-
cu przed Bazyliką. Następnie prezydent i jego małżonka udali się do Bazyliki, a po 
wyjściu ze świątyni, jako pierwsi goście, zwiedzili odrestaurowany Dom Papieża. Po 
wizycie w Domu Papieża oboje przeszli ulicami: Kościelną i Wojtyłów, udając się na 

36 „Tygodnik Solidarność”, r. XXI, nr 42 (1047) z 17 X 2008 r., s. 4, 6-9 (brak nazwiska autora notatki).
37 Zob. P. Semka, Lech Kaczyński. Opowieść arcypolska, Warszawa 2010, s. 353 i n. 
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Plac Solidarności. Wówczas Bro-
nisław Komorowski posadził dąb 
na wadowickich Plantach, zwany 
„dębem wolności”. Przy tej czyn-
ności towarzyszyli mu harcerze 
i leśnicy38.

W godzinach popołudnio-
wych na uroczystość otwarcia 
Domu Papieża, oprócz hierarchii 
kościelnej i władz samorządo-
wych, do Wadowic przybyli: pre-
zes Rady Ministrów Donald Tusk 
oraz minister Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Donald Tusk przebywał jeszcze w powiecie 
wadowickim w maju 2010 r., wizytując tereny dotknięte katastrofą powodzi oraz 
rejon powstającego wówczas Jeziora Mucharskiego. W Wadowicach, na wadowickim 
Rynku był 1 maja 2011 r. z okazji uroczystości beatyfikacyjnych papieża Jana Pawła II. 

Agata Kornhauser-Duda  
na jubileuszu gimnazjalnym w 2016 r.

W 2016 r. przypadała 150. rocznica założenia wadowickiego gimnazjum (obec-
nie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity). Z tej okazji, aby nadać 
jak najwyższą rangę temu wydarzeniu, ówczesny starosta wadowicki Bartosz Kaliń-
ski występując w roli organu prowadzącego szkołę, wspólnie z Zarządem Powiatu 
Wadowickiego oraz komitetem organizacyjnym obchodów jubileuszu, zdecydowali 
o wystosowaniu zaproszenia do pary prezydenckiej, prosząc jednocześnie o objęcie 
obchodów wysokim patronatem prezydenta RP. Zarówno zaproszenie, jak i prośba 
o patronat zostały przyjęte.

Jednak na przeszkodzie przyjazdu prezydenta RP Andrzeja Dudy do Wado-
wic stanęły względy natury protokolarno-dyplomatycznej. W tym samym czasie, 
w słynnym pałacu rodu Potockich w Łańcucie koło Rzeszowa odbywał się zjazd przy-
wódców państw grupy „V4”, czyli Grupy Wyszehradzkiej, obejmujący oprócz Polski 
również Republikę Czeską, Słowację i Węgry. Dlatego też prezydenta podczas jubile-

38 „Wiadomości Powiatowe” 2014, nr 5 (179), s. 10 (brak nazwiska autora notatki).

uszu gimnazjalnego reprezentowała jego 
małżonka – Agata Kornhauser-Duda, bę-
dąca z zawodu nauczycielką-germanistką. 
Sama uroczystość jubileuszowa odbyła 
się 15 października 2016 r., poprzedzona 
solennym nabożeństwem w wadowickiej 
Bazylice, z licznym udziałem absolwen-
tów szkoły z kraju i ze świata39.

Kiedy wadowickie gimnazjum i li-
ceum dziesięć lat wcześniej, w 2006 r., ob-
chodziło jubileusz 140-lecia istnienia, 
wówczas na uroczystości jubileuszowe 
do Wadowic przybył ówczesny prezes 
Rady Ministrów Jarosław Kaczyński.

Para prezydencka podczas orszaku Trzech Króli 
w mieście w 2019 r.  

W ostatnich latach, po wyborze na stanowisko głowy państwa w maju 2015 r. 
prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką (oboje pochodzący z Krakowa) zwy-
kli każdego roku brać udział w orszakach Trzech Króli w jednej z miejscowości 
w południowej Polsce. Na dzień 6 stycznia 2019 r. zaproszony został do papie-
skiego miasta przez nowo wybranego (w 2018 r.) burmistrza Wadowic Bartosza 
Kalińskiego.

Pierwszym punktem pobytu pary prezydenckiej w Wadowicach był jej udział 
w Eucharystii sprawowanej w samo południe w kościele pw. św. Piotra Apostoła na 
południowych obrzeżach miasta. Para prezydencka dotarła do Wadowic od strony 
Krakowa w kawalkadzie 10 pojazdów, eskortowanych od granic powiatu wadowic-
kiego przez radiowozy wadowickiej policji drogowej. Prezydent wraz z małżonką 
przyjechali w samochodzie z umieszczonym na masce proporczykiem prezydenc-
kim. Podjechali pod kościół i weszli do niego bocznym wejściem, wpisując się do 
okolicznościowej księgi pamiątkowej. Od czasu konsekracji świątyni, której dokonał 
św. Jan Paweł II w dniu 14 sierpnia 1991 r., była to pierwsza wizyta urzędującego 
prezydenta RP w tym obiekcie.

39 „Wiadomości Powiatowe” 2016, nr 11 (209), s. 13 (brak nazwiska autora notatki).

Wizyta prezydenta Bronisława Komorowskiego,  
9 kwietnia 2014 r.  

(fot. Marcin Guzik/WadowiceOnline.pl).

Agata Kornhauser-Duda  
i Halina Kwiatkowska podczas uroczystości 

150-lecia wadowickiego liceum,  
15 października 2016 r. 

(fot. Marcin Guzik/WadowiceOnline.pl).
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Uroczystą mszę św. sprawował wówczas biskup pomocniczy archidiecezji kra-
kowskiej Damian Muskus (Ordo Fratrum Minorum), wywodzący się z zakonu ojców 
bernardynów (przed udzieleniem mu sakry biskupiej pełnił funkcję kustosza sank-
tuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej). Stąd też często tytułowany 
jest „ojcem biskupem”. Podczas mszy biskup Damian Muskus wygłosił okoliczno-
ściową homilię. Po zakończeniu nabożeństwa, mimo śnieżycy, przenikliwego wiatru 
i zimna, uformował się orszak, który przebył blisko kilometrową trasę ul. Matki Bo-
skiej Fatimskiej, Lwowską na wadowicki Rynek (Plac Jana Pawła II), do zbudowanej 
na nim estrady w pobliżu Bazyliki Ofiarowania NMP. Prezydent RP wraz z małżonką 
szli w środku orszaku, w towarzystwie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, 
która zastąpiła BOR, strażaków i harcerzy. Na trasie przemarszu zgromadzili się liczni 
mieszkańcy Wadowic. W wadowickiej uroczystości wzięła również udział wiceprezes 
Rady Ministrów Beata Szydło, posłanka Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wybor-
czego obejmującego Wadowice (obecnie poseł w Parlamencie Europejskim). Orszak 
Trzech Króli w 2019 r. przemierzał ulice miasta pod hasłem: Odnowić oblicze ziemi.

Po dojściu orszaku do Rynku para prezydencka złożyła bukiet kwiatów pod 
pomnikiem św. Jana Pawła II. Z estrady do kilkutysięcznej rzeszy mieszkańców 
miasta i okolic przemówili kolejno: burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, witający 
dostojnego gościa, a następnie głos zabrali prezydent i jego małżonka, wyrażając 
swą radość z możliwości pobytu w tak rozpoznawalnym miejscu w Polsce. Krótko 
przemówił również główny celebrans ze strony kościelnej, ks. bp Damian Muskus. 
Spotkanie uświetniły występy miejscowych zespołów kolędniczych. Po zakończeniu 
spotkania prezydent i jego małżonka wraz z osobistościami oficjalnymi udali się na 
krótkie spotkanie do ratusza, po czym odjechali w kierunku Krakowa. Cała wizyta 
głowy państwa w Wadowicach trwała około trzech godzin40.

Podsumowanie

Na przestrzeni 105 lat w Wadowicach odbyło się sześć wizyt urzędujących pre-
zydentów Rzeczypospolitej Polskiej. Jedna z nich miała miejsce w II Rzeczypospoli-
tej. Była to wizyta prezydenta RP Ignacego Mościckiego w 1929 r. Pięć wizyt miało 
natomiast miejsce w III Rzeczypospolitej. Były to wizyty urzędujących prezydentów 
RP: Lecha Wałęsy (1995 r.), Lecha Kaczyńskiego (w latach 2006 i 2008), Bronisława 
Komorowskiego (2014 r.) i Andrzeja Dudy wraz z małżonką (2019 r.).

40 Zob. „Wiadomości Powiatowe” 2019, nr 2 (236), s. 9 (brak nazwiska autora notatki).

Oprócz tych wizyt, których głównym celem były Wadowice, przez miasto w po-
czątkach 1915 r. przejeżdżał Józef Piłsudski, późniejszy naczelnik odrodzonego 
państwa. W lecie 1980 r. w Wadowicach na krótko pojawił się Henryk Jabłoński, 
który wówczas sprawował najwyższy urząd państwowy. Rok później, jesienią 1981 r. 
w mieście na krótko przebywał lider „Solidarności” i późniejszy prezydent Lech 
Wałęsa.

Dwukrotnie w mieście pojawiały się małżonki urzędujących prezydentów. 
Najpierw w 1999 r. z okazji ostatniej, pożegnalnej wizyty papieskiej w rodzinnym 
mieście, do Wadowic przybyła Jolanta Kwaśniewska, żona prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego. Natomiast jesienią 2016 r. do Wadowic przyjechała Agata Korn-
hauser-Duda, małżonka prezydenta Andrzeja Dudy, aby reprezentować męża, ho-
norowego protektora obchodów jubileuszowych 150-lecia wadowickiego gimnazjum 
i liceum.

Wizyty te ożywiły życie polityczne i społeczne w mieście, mimo różnic mental-
nych i politycznych jego mieszkańców, a także podniosły jego rangę w skali ogólno-
polskiej. Społeczność Wadowic została dowartościowana przez te wizyty, ponieważ 
wykazywała w swej zdecydowanej większości propolską i propaństwową postawę, 
zarówno w 1918 r., jak i w okresie II Rzeczypospolitej, podczas przesileń politycznych 
po 1945 r., a zwłaszcza w okresie istnienia pierwszej „Solidarności” (lata 1980-1981), 
jak również w ostatnim trzydziestoleciu (1989-2019), w warunkach nowej i demo-
kratycznej państwowości polskiej.

Należy dodać, że prezydent Lech Kaczyński, jako jedyny szef państwa, został 
w 2010 r., po tragedii smoleńskiej, pośmiertnie uhonorowany tytułem Honorowego 
Obywatela Wadowic.
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Summary 
Visits of the heads of the Polish State in Wadowice in the years 1915-2019

In the period 1915-2019 several heads of the Polish State hosted in Wadowice. 
Generally they held title of the president. Some of the distinguished figures (e.g. Józef 
Piłsudski, Lech Wałęsa) who passed by Wadowice,  in the later time discharged duties 
of the supreme power in the state. Ignacy Mościcki was the first president who visited 
Wadowice (1929). Most visits was noted after political changes in Poland (1989), in 
3rd Republic of Poland. Over the period 1955-2019 further presidents of Republic of 
Poland: Lech Wałęsa (1995), Lech Kaczyński (2006 I 2009), Bronisław Komorowski 
(2014) and Andrzej Duda (2019) hosted in the town by the Skawa river. Those visits 
raised the rank and prestige of Wadowice in all country, as papal town with itself 
history and contemporary active community.

Key words:
Wadowice, visit of head of state, period 1915-2019
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Michał Siwiec-Cielebon

Polski żołnierz na ołtarze. 
Droga życia Karola Wojtyły 
seniora i opinie przełożonych 
o nim w świetle dokumentów 
wojskowych

Wprowadzenie

W lipcu roku 2019 minęła 140. rocznica urodzin Karola Wojtyły seniora, 
a w maju 2020 r. obchodzić będziemy stulecie urodzin jego syna, Karola Józefa Woj-
tyły – dzisiaj świętego Jana Pawła Wielkiego. Świętość późniejszego Jana Pawła II 
swoje początki wzięła niewątpliwe z domowego wychowania i ukształtowana została 
przez rodziców – Karola Wojtyłę i Emilię z Kaczorowskich Wojtyłową. Warto zatem 
znać te postaci, tym bardziej, że trwają przygotowania do procesu ich beatyfikacji.

Ktoś może zadać pytanie, czymże zasłużyli sobie Wojtyłowie na wyniesienie na 
ołtarze? Świętość wydaje się bowiem wielu współczesnym ludziom czymś szczegól-
nym, prawie nierealnym i zupełnie odartym z codzienności zwykłego człowieka. 
Tymczasem u podstaw koncepcji beatyfikacji Karola i Emilii Wojtyłów legła świa-
domość, że świętość nie jest jakimś swoistym namaszczeniem, darem spływającym 
z nieba i odróżniającym czy preferującym przyszłego świętego wśród współczesnych 
mu śmiertelników, ale rodzi się i hartuje właśnie w postawach zwykłego człowieka, 
zajmowanych wobec codzienności, i w heroiczności wobec stawianych przez życie 
wyzwań. I niewątpliwie Karol senior i Emilia Wojtyłowie są przykładami takiej wła-
śnie świętości, zrodzonej w wyniku świadomych, a nierzadko heroicznych wyborów 
życiowych. Niewątpliwie byli ludźmi z krwi i kości, z wszystkimi emocjami, jakie 
cechują ludzi wobec życiowych zadań i wyzwań, ale ich postawy wynikały z wierności 
najważniejszym kanonom wyznawanej religii i przyjętych zasad.

O Emilii z Kaczorowskich Wojtyłowej, przedwcześnie zmarłej matce przyszłego 
papieża, w powszechnej świadomości wiadomo znacznie więcej niż o jej małżon-
ku, który przecież znacznie dłużej – o dwanaście lat – wychowywał Karola juniora 

i miał na ukształtowanie jego osobowości 
niewątpliwie znacznie większy wpływ. 
Ten znaczący wpływ wynika także z fak-
tu, że matka obumarła Karola juniora 
w wieku jeszcze dziecięcym, gdy miał 
zaledwie dziewięć lat. Tymczasem ojciec 
poprowadził go przez czas dojrzewania 
do pełnoletniości i wczesnej młodości. 
Emilia Wojtyłowa jest bohaterką książki 
Mileny Kindziuk Matka papieża wyda-
nej w 2013 r.1 Ojcu poświęcono zaledwie 
kilka artykułów oraz wystąpień na konfe-
rencjach, gdzie z reguły krąg odbiorców 
jest ograniczony. Pisał o Karolu Wojtyle 
autor niniejszych rozważań na łamach 
„Wadovianów” już w 2009 r., ale artykuł 
ów, z racji swojego przyczynkarskiego 
charakteru, nie wyczerpał tematu2. Wtedy 
jeszcze akta wojskowe Karola Wojtyły nie 
były udostępniane i mało kto wiedział, że 
w ogóle się zachowały i istnieją. W kilka lat później na łamach „Saeculum Chri-
stianum” pisała o Karolu Wojtyle seniorze wspomniana dr M. Kindziuk3, ale jej 
tekst zawierał w większości powtórzenie informacji podanych już w moim artykule 
albo też przedstawionych przez dr. Andrzeja Czesława Żaka, niegdyś dyrektora 
Centralnego Archiwum Wojskowego im. majora Bolesława Waligóry, w referacie 
podczas konferencji „Święty Jan Paweł II – syn oficera Wojska Polskiego”4. Wyda-
wać by się mogło, że właśnie ten referat ostatecznie i kompleksowo powinien był 
ująć zagadnienie służby wojskowej Karola Wojtyły seniora i wyjaśnić, a nawet wręcz 
rozwiać wszystkie wątpliwości, mity i legendy, pojawiające się w obiegu publicznym 

1 M. Kindziuk, Matka papieża. Poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej, Kraków 2013.
2 M. Siwiec-Cielebon, Wojtyłowie w mundurach i ich wojskowe ścieżki… O dziedzictwie i patriotyzmie. Przyczynek 

do życiorysu Karola Wojtyły, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2009, nr 12, s. 7-30.
3 M. Kindziuk, Kariera wojskowa Karola Wojtyły w świetle źródeł archiwalnych, „Saeculum Christianum”, 2017, 

t. XXIV, s. 237-246.
4 A. Cz. Żak, referat zatytułowany „Por. Karol Wojtyła – ojciec Jana Pawła II w świetle źródeł archiwalnych”, 

wygłoszony 2 kwietnia 2014 r. – w dziewiątą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II – w Centralnej Bibliotece 
Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – zamieszczony na YT przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego 
https://www.youtube.com/watch?v=sAvppWmdJ_c [dostęp: 12 listopada 2019 r.].

Zdjęcie ślubne Emilii i Karola Wojtyłów,  
1906 r.  Karol Wojtyła w stopniu 

plutonowego c.k. armii.
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i naukowym na temat jego postaci, ale, niestety, z powodów nieznanych autorowi 
niniejszego artykułu tak się nie stało. Należy także żałować, że treść owego refera-
tu nie została utrwalona i opublikowana w wersji drukowanej. Warto zatem przy 
okazji przypadających obecnie rocznic oraz rozpoczętej procedury beatyfikacyjnej 
uporządkować dostępną wiedzę na temat Karola Wojtyły seniora.

Chociaż w pewnych elementach artykuł obecny przywoływał będzie informacje 
podane już przeze mnie w roku 2009, jednak większość z nich w trakcie późniejszych 
badań archiwalnych została zweryfikowana i uzupełniona, zatem obecnie mogą być 
one doprecyzowane.

Słów kilka o wojskowych aktach personalnych 
Karola Wojtyły seniora

Od okresu międzywojennego akta personalne porucznika Karola Wojtyły prze-
chowywane były w zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego, gdzie oznaczono je 
sygnaturą AP 6051. Brak jest wiedzy, czy do roku 1978 historycy jakoś szczególniej 
się nimi interesowali. Niewątpliwie wynikało to z faktu, że Karol Wojtyła senior nie 
był pierwszoplanową postacią polskiej historii, ale jednym z tysięcy szeregowych jej 
bohaterów. Nie był bowiem ani generałem czy znanym dowódcą, nie był nawet ofi-
cerem liniowym, ale umundurowanym urzędnikiem aparatu administracji wojsko-
wej. W wielu wypadkach prawdopodobnie nie kojarzono, że włodarz Archidiecezji 
Krakowskiej, biskup i kardynał Karol Wojtyła jest synem oficera.

Wybór Karola Wojtyły juniora na Stolicę Piotrową zmienił ten stan, ale nie przy-
czynił się do spopularyzowania dokumentów dotyczących postaci ojca polskiego 
papieża. Wręcz odwrotnie, akta Karola Wojtyły seniora zostały objęte szczególnym 
nadzorem i przez kolejne 30 lat były praktycznie niedostępne. Przy czym podkreślić 
należy, że od czerwca 1979 r. w zbiorach CAW nie były już przechowywane orygi-
nały dokumentów Karola seniora, ale ich kopie, wykonane na polecenie ówczesnego 
ministra obrony narodowej gen. Wojciecha Jaruzelskiego przez oficerów II Zarządu 
(odpowiedzialnego za wywiad i kontrwywiad) Sztabu Generalnego ludowego WP. 
Według nieco innej relacji akcję skopiowania dokumentów K. Wojtyły przeprowadził 
na polecenie W. Jaruzelskiego gen. Czesław Kiszczak, który w tym okresie przeszedł 
ze stanowiska szefa II Zarządu SG WP na stanowisko Szefa Wojskowej Służby We-
wnętrznej. Istnieje także domniemanie (informacje takie przekazywali po 1990 r. 
m.in. dawni archiwiści CAW z okresu PRL), że akta poddane zostały tzw. analizie 
operacyjnej pod kątem wykorzystania zawartej w nich wiedzy przeciwko osobie 

Jana Pawła II, ale ponieważ nic kontrowersyjnego czy przynajmniej użytecznego 
ideologicznie w nich nie znaleziono, dlatego zdecydowano się na inne ich spożytko-
wanie – przekazanie papieżowi jako jednego z prywatnych darów w nieco obłudnym 
geście „dobrej woli”.

Oryginalne akta przekazane zostały Janowi Pawłowi II przez ówczesnego 
przywódcę Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, I Sekretarza Komitetu Centralne-
go Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Edwarda Gierka podczas spotkania 
w Belwederze w pierwszym dniu I Pielgrzymki Papieża do Ojczyzny – 2 czerwca 
1979 r. Poświadcza ten fakt „Notatka służbowa” sporządzona 21 września 1979 r. 
przez ówczesnego Zastępcę Szefa CAW pułkownika Wincentego Romanowskiego. 
Czytamy w niej:

Akta personalne Karola WOJTYŁY, przekazane zostały w dniu 
2 czerwca 1979 r. przez Pierwszego Sekretarza KC Tow. Edwarda Gier-
ka, Papieżowi Janowi Pawłowi II (Karolowi Wojtyle) w czasie oficjalnej 
wizyty w Polsce.

Teczka zawiera kserokopie akt personalnych5.

Prawdopodobnie właśnie wtedy na skopiowanej wraz z aktami okładce teczki 
akt K. Wojtyły seniora pojawiła się pieczątka CAW. Zastrzeżone. Nie udostępniać!  
to zastrzeżenie skutecznie ukryło przed historykami akta K. Wojtyły na kolejne 30 lat. 
Dopiero po złożeniu w 2009 r. przez autora niniejszego artykułu pisemnego wniosku 
o ich poszukiwanie i udostępnienie ówczesny dyrektor CAW dr Andrzej Żak podjął 
decyzję o zdjęciu owej zaklętej klauzuli i zmikrofilmowaniu kopii akt dla potrzeb 
badaczy. Po upublicznieniu tej informacji przez autora artykułu z dostępu do akt 
skorzystali także szybko pracownicy ośrodków dokumentujących życie i świętość 
Jana Pawła II, m.in. z Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Centrum Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie.

Myli się zatem Milena Kindziuk podając, że w CAW przechowywane są akta 
Karola Wojtyły seniora, pochodzące z wiedeńskiego Kriegsarchiv, i że takie właśnie do- 
kumenty przekazał Janowi Pawłowi II Edward Gierek6. Dokumenty K. Wojtyły w CAW 
(obecnie ich kopie) stanowią jednostkę archiwalną skompletowaną w przedwojennym 
Archiwum Wojskowym zgodnie z zasadami gromadzenia akt oficerów WP II RP.

5 Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: WBH CAW), Kolekcja Generałów i Osobistości 
(dalej: KGiO), I.480.727 Karol Wojtyła mikrofilm (dalej: mf), k. 1 – Notatka służbowa. Prostuję równocześnie uzyskane 
wcześniej w CAW informacje, opublikowane przeze mnie w numerze 12 „Wadovianów”, że akta K. Wojtyły przekazał 
Janowi Pawłowi II dopiero Wojciech Jaruzelski w 1983 r. Jak widać, miał on swoją rolę w przekazaniu akt, ale jedynie 
wykonawczą, a samo przekazanie ich papieżowi nastąpiło cztery lata wcześniej, w 1979 r. 

6 M. Kindziuk, Kariera wojskowa Karola Wojtyły, op. cit., s. 237.
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Jakie były losy oryginałów akt? Według informacji uzyskanych przez autora 
niniejszego artykułu pozostawały one cały czas w posiadaniu Jana Pawła II, a po jego 
śmierci w spuściźnie przechowanej przez kard. Stanisława Dziwisza i przekazane 
zostały do zasobu Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ale obecnie nie są 
udostępniane.

Akta por. Karola Wojtyły o dawnej sygnaturze AP 6051, a obecnej KGiO (mf) 
727 liczą 109 kart i zawierają dokumentację zarówno dotyczącą jego służby w armii 
austro-węgierskiej, jak też w WP. W przypadku służby w armii austro-węgierskiej 
są to odpisy Hauptgrundbuchblatt (Karta Głównej Księgi Ewidencyjnej) dot. Karola 
Wojtyły oraz Vormerkblatt für die Qualifikationsbeschreibung (Arkusz zapisów dla 
opisu kwalifikacyjnego), zatem akta znacznie bardziej szczegółowe i obejmujące cały 
okres służby Karola Wojtyły w armii austro-węgierskiej, w porównaniu z omówiony-
mi niegdyś przez Ernsta Trosta7, zachowanymi w wiedeńskim Archiwum Wojennym 
(Kriegsarchiv) kilkunastoma stronami (Trost podał, że jest to jednostka licząca zale-
dwie 16 str.) akt dotyczącymi kwalifikacji Wojtyły jako urzędnika wojskowego. We-
ryfikację szczegółów służby Wojtyły seniora zapewnia wielość odpisów dokumentów 
oraz kolejnych formularzy kart ewidencyjnych i list kwalifikacyjnych. W pierwszych 
latach II RP każdy oficer wypełniał takie dokumenty co najmniej dwa razy w roku, 
a przełożeni wpisywali ocenę prezentowanej postawy i pełnionej służby, dopiero 
później wprowadzono system oceny jeden raz w roku. W aktach K. Wojtyły seniora 
zachowały się także jego wnioski o pozostawienie w służbie zawodowej oraz liczne 
dokumenty opiniodawcze, pozwalające na wszechstronne opisanie i scharakteryzo-
wanie jego osoby.

U progu kariery, czyli o wyborze drogi życiowej 
Karola Wojtyły seniora

Karol Wojtyła urodził się 18 lipca 1879 r. w Lipniku, wsi sąsiadującej z Białą, stoli-
cą najbardziej na zachód wysuniętego powiatu ówczesnej Galicji. Był synem Macieja, 
pochodzącego z Czańca krawca, prowadzącego zakład krawiecki w Lipniku, tuż przy 
granicy z powiatowym miastem Białą, i Anny z domu Przeczek. Pierwsza żona Macie-
ja zmarła, gdy Karol miał dwa lata. Maciej Wojtyła ożenił się później z Anną Newald, 
a gdy i ona po trzech latach zmarła, ożenił się trzeci raz, tym razem z Marią Zalewską 
w 1889 r. W tym czasie zamieszkiwał już i prowadził zakład krawiecki w Białej.

7 E. Trost, Der Papst aus einem fernen Land: Johannes Paul II. und seine Kirche, Verlag Fritz Molden, Wien-
München-Zürich-Innsbruck, 1979.

W latach 1885-1890 Karol Wojtyła ukończył pięcioklasową szkołę ludową w Bia-
łej, po czym w roku 1890 został uczniem c.k. Gimnazjum w Bielsku. Do szkoły tej 
uczęszczał w latach 1890/91-1892/93, a nauka ta prawdopodobnie wiązała się z wiel-
kim wysiłkiem zarówno dla samego Karola, jak też z poświęceniem materialnym 
rodziny. Niewątpliwie ten materialny aspekt był jedną z przyczyn przerwania nauki 
gimnazjalnej przez Karola Wojtyłę.

Jednak główną przyczyną rezygnacji z dalszej nauki w Gimnazjum były zapewne 
trudności w nauce, spowodowane nie brakiem pilności samego Karola, ale szczegól-
nie wysokimi i surowymi wymogami stawianymi uczniom tej szkoły. O poziomie 
nauczania, a równocześnie ostrym i bezwzględnym rygorze panującym ówcześnie 
w bielskim gimnazjum wspominał Jan Jakóbiec8, który z ucznia bardzo słabego 
w Bielsku, gdzie z trudem ukończył pierwsze trzy klasy w latach 1888/89-1890/91 
(a zatem w okresie praktycznie tożsamym z latami nauki K. Wojtyły), w gimnazjum 
w Wadowicach stał się jednym z najlepszych. W wadowickiej szkole uczył się on 
w latach 1891/92-1895/96 w klasach IV-VIII, przy czym klasy VI-VIII ukończył 
z wyróżnieniem i również z wyróżnieniem złożył egzamin dojrzałości. Z dzisiej-
szej perspektywy, w której różnice pomiędzy poziomami szkół średnich są jednak 
znacznie mniejsze, stanowiąca nieomal przepaść różnica pomiędzy ówczesnym  
c.k. gimnazjum w Bielsku a c.k. gimnazjum w Wadowicach trudna jest do wyobra-
żenia. Jedną z przyczyn trudności w nauce nie tylko Karola Wojtyły, ale wszystkich 
Polaków uczących się w bielskim gimnazjum był zdaniem J. Jakóbca prezentowany 
przez niektórych profesorów w tej szkole antypolonizm. Gimnazjum w Bielsku funk-
cjonowało w mieście prawie całkowicie zniemczonym i środowisku nastawionym 
zdecydowanie antypolsko, co uczniom polskiego pochodzenia i polskojęzycznym, 
nawet, jeśli nauczyli się języka niemieckiego, w którym prowadzono zajęcia, znacz-
nie utrudniało spokojne przyswajanie wiedzy. Z drugiej strony na tle niemieckich 
uczniów tej szkoły średniej, wywodzących się ze środowisk inteligencji czy burżuazji, 
polscy uczniowie pochodzący najczęściej spośród włościan (jak np. J. Jakóbiec), wy-
robników czy rzemieślników (jak właśnie K. Wojtyła) niewątpliwie nie mieli równego 
startu do zdobycia średniego wykształcenia9.

W wojskowych aktach Karola Wojtyły zachowały się dwa odpisy świadectw 
z trzeciej klasy gimnazjalnej. W wystawionym 11 lutego 1893 r. świadectwie za 
pierwsze półrocze III klasy w roku szkolnym 1892/9310 Karol Wojtyła otrzymał  

8 J. Jakóbiec, Na drodze stromej i śliskiej. Autobiografia socjologiczna, Kraków 2005, s. 76-134.
9 Ibidem, m.in. s. 79-81, 86-88.
10 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 88 – Odpis świadectwa Karola Wojtyły za I półrocze kl. III 

w r. szk. 1892/93.
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oceny dostateczne (genügend) ze wszystkich przedmiotów. Natomiast na wystawio-
nym 15 lipca 1893 r. świadectwie rocznym (za II półrocze kl. III w roku szkolnym 
1892/93)11 oceny dostateczne otrzymał z religii, języka łacińskiego, języka niemiec-
kiego i języka krajowego (czyli polskiego), geografii z historią oraz historii natural-
nej (czyli biologii – a w programie ówczesnej III klasy gimnazjalnej: mineralogii). 
Z dwóch przedmiotów, języka greckiego i matematyki Karol Wojtyła otrzymał na 
koniec roku oceny niedostateczne (nicht genügend), czyli jego postęp w nauce tych 
przedmiotów oceniony został jako niewystarczający, słaby. W ówczesnej sześcio-
stopniowej skali ocen stosowano następujące oceny postępów w nauce: 1. celujący, 
2. bardzo dobry, 3. dobry, 4. dostateczny, 5. niedostateczny i 6. zły. Zatem informa-
cja w artykule Mileny Kindziuk, że w aktach K. Wojtyły zachowało się tylko jedno 
świadectwo, za pierwsze półrocze roku szkolnego 1892/93, nie jest precyzyjna12. 
Zapewne, także i te słabe oceny miały wpływ na decyzję Karola Wojtyły o rezygnacji 
z dalszej edukacji gimnazjalnej, tym bardziej, że nauka wiązała się ze znacznym ob-
ciążeniem dla całej rodziny w związku z koniecznością opłacania czesnego. J. Jakóbiec 
zauważa, że jednym z wyraźnych progów edukacyjnych było ukończenie klasy III, 
czyli przedostatniej w tzw. niższym gimnazjum, a także wspomina, że otrzymanie 
przy klasyfikacji oceny niedostatecznej z jakiegokolwiek przedmiotu powodowało 
wysłanie do rodziców listu z naganą. On sam także raz otrzymał stopień niedosta-
teczny i tylko wadliwe zaadresowanie listu, który nie dotarł do jego ojca, uchroniło 
Jakóbca przed problemami w domu13. Można przypuszczać, że w przypadku K. Woj-
tyły i jego ojca taki list z naganą musiał negatywnie rzutować na decyzję o dalszej 
nauce gimnazjalnej Karola. W tym miejscu warto jednak zauważyć, że być może 
w innym gimnazjum oceny Karola Wojtyły byłyby znacznie wyższe, a gdyby miał 
on możliwość kontynuowania nauki, np. w gimnazjum wadowickim, może zdołałby 
uzyskać średnie wykształcenie albo przynajmniej ukończyć tzw. niższe gimnazjum, 
czyli kl. IV. Niewątpliwie natomiast jednym z efektów kształcenia Karola Wojtyły 
w niemieckojęzycznym gimnazjum o wysokim poziomie nauczania jest, wielokrotnie 
wykazywana w aktach i doceniana później, biegła znajomość języka niemieckiego 
w mowie i piśmie, przynajmniej w zakresie, w jakim potrzebne to było w jego dalszej 
służbie wojskowej.

Po rezygnacji z nauki gimnazjalnej K. Wojtyła podjął naukę zawodu krawiec-
kiego w zakładzie swego ojca i pracował w nim aż do osiągnięcia pełnoletniości.

11 Ibidem, kl. 89 – Odpis świadectwa Karola Wojtyły za II półrocze kl. III w r. szk. 1892/93.
12 M. Kindziuk, Kariera wojskowa Karola Wojtyły, op. cit., s. 237.
13 J. Jakóbiec, Na drodze..., op. cit., s. 79.

Sprawa wykształcenia Karola Wojtyły okazała się bardzo istotna w późniejszym 
etapie jego kariery, już w armii polskiej, zatem do tego wątku powrócimy w jednej 
z dalszych części artykułu.

Podoficer i urzędnik – 18 lat w mundurze c.k. armii

18 lipca 1900 r. K. Wojtyła ukończył 21 lat, a więc według ówczesnych kryte-
riów osiągnął wiek pełnoletni, który równocześnie był wiekiem poborowym. System 
poboru i uzupełnień armii austro-węgierskiej oparty był na zasadzie terytorialnej, 
a miejscowość urodzenia K. Wojtyły – Lipnik, oraz miejscowość jego zamieszkania – 
Biała leżały w okręgu uzupełnień 56 galicyjskiego (zwanego także wadowickim) puł-
ku piechoty Hrabiego Dauna (Galizisches Infanterieregiment nro 56 Graf Daun)14.  
Zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami stanął on 21 marca 1900 r. przed ko-
misją poborową okręgu wojskowego nr 56 w Wadowicach, przez którą przeznaczony 
został do odbycia trzyletniej służby czynnej oraz siedmioletniej służby w rezerwie, 
w 56 galicyjskim (wadowickim) pułku piechoty, oraz dwóch lat w obronie krajowej 
przy tymże 56 pp15. Arkusz ewidencyjny K. Wojtyły otrzymał numer 158, zaś w księ-
dze poborowej zapisano go pod numerem 156. Dzięki opisowi charakterystycznych 
cech rysopisu wiemy, że był ciemnym blondynem o szarych oczach i blond brwiach, 
mierzącym 171 cm, noszącym rozmiar butów 14. Jego twarz opisano jako owalną, 
nos i usta jako proporcjonalne, zaś podbródek jako okrągły. Mówił i pisał w językach 
polskim i niemieckim16.

Zachowany w aktach K. Wojtyły odpis Hauptgrundbuchblatt, czyli Arku-
sza (Karty) Księgi Głównej (ewidencyjnej), stanowi najważniejsze źródło wiedzy 
o przebiegu jego kariery wojskowej w c.k. armii i jest prawdziwą kopalnią informacji. 
Hauptgrundbuchblatt był podstawowym zbiorem zapisów ewidencyjnych, doku-
mentujących zmiany statusu i przebiegu służby żołnierza. Akta K. Wojtyły zawierają 
trzy egzemplarze odpisów tego dokumentu. Ze względu na fakt, że zawarte w nich 
dane i zapisy są tożsame, dalsze informacje przytoczone zostaną ze wskazaniem 

14 Więcej informacji o strukturach i funkcjonowaniu armii austro-węgierskiej oraz służbie w niej Polaków znajdzie 
czytelnik m.in. w książce Michała Baczkowskiego, Pod czarno-żółtymi sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy 
wobec austro-węgierskich struktur militarnych 1868-1918, Kraków 2003, a także w popularnym opracowaniu 
Tomasza Nowakowskiego, Armia austro-węgierska 1908-1918, wydanym w serii Barwa i Broń wydawnictwa 
FENIX w 1992 r. Publikacje te posłużyły także do doprecyzowania przypisów w niniejszym artykule.

15 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 2 – s. 1. Hauptgrundbuchblatt (odpis) Karola Wojtyły.
16 Ibidem.
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źródłowym pierwszego – według układu w aktach – egzemplarza dokumentu17. 
Ze względu na charakterystyczny układ oraz specyfikę wojskowych dokumentów 
ewidencyjnych – zarówno austro-węgierskich, jak i polskich – a także częścio-
wo zaburzoną chronologię układu akt w teczce, autor artykułu, przywołując zapis 
z konkretnej strony danego dokumentu, zdecydował się podawać w przypisach 
zarówno kolejny nr klatki mikrofilmu według numeracji ciągłej akt, jak też infor-
mację o stronie konkretnie przywoływanego dokumentu.

W sporządzonym w języku niemieckim odpisie dokumentu, dokonanym przez 
samego K. Wojtyłę, którego charakterystyczne i bardzo kaligraficzne pismo łatwe 
jest do zidentyfikowania, zapisy są najbardziej precyzyjne. W późniejszych polskich 
dokumentach ewidencyjnych zapisy dotyczące jego służby w armii austro-węgier-
skiej podawane są z reguły w sposób skrótowy i bardzo uproszczony, chociaż nie-
kiedy to właśnie tamte dokumenty pozwalają na doprecyzowanie danych zapisa-
nych w Hauptgrundbuchblatt. Odpis opieczętowany został pieczątkami Powiatowej 
Komendy Uzupełnień w Wadowicach i poświadczony „Za zgodność, Wadowice, 
dnia 24 lutego 1919 r.”18 przez ówczesnego komendanta PKU, ppłk. Antoniego 
Mikuckiego19. Dokument ten stanowi podstawę do odtworzenia przebiegu służby 
K. Wojtyły w c.k. armii.

Jako szeregowy piechoty (infanterist – piechur) otrzymał 1 października 1900  r. 
przydział do 5 kompanii 56 pp i 5 października rozpoczął czynną służbę, za którą 
otrzymywał żołd w wysokości 6 koron miesięcznie. Niewątpliwie był żołnierzem 
wzorowym, gdyż już 26 maja 1901 r. awansowany został na starszego szeregowca 
(gefreiter), zaś 15 września tegoż roku na kaprala (korporal). W osiem dni po tym 
ostatnim awansie, 23 września 1901 r. K. Wojtyła został jako podoficer nadliczbowy, 
niemieszczący się w etacie pułku (w wojskowym języku niemieckim określano taki 
stan jako nadkompletowy – überkomplett), przeniesiony służbowo, w charakterze 
podoficera nadzoru służbowego (als Aufsichtscharge) do Szkoły Kadetów Piechoty 
(Infanteriekadettenschule) we Lwowie20. Potwierdzają tę instruktorską funkcję Woj-

17 Kolejne egzemplarze odpisów Hauptgrundbuchblatt stanowią karty (klatki mf) 6-9 i 10-13 omawianej jednostki 
aktowej.

18 Ze względu na występowanie w przytaczanych aktach różnych form datowania dokumentów i wydarzeń – 
miesiące pisane słownie, liczbami rzymskimi, arabskimi, skrótowe formy zapisów dat – autor niniejszego 
artykułu dla jasności wywodu ujednolicił sposób podawania datacji.

19 Antoni Mikucki (30.06.1866-24.04.1920) – ppłk piechoty WP, pierwszy Komendant PKU Wadowice (od 
27.12.1918 do 28.11.1919), wyznaczony na kierownika nowo utworzonego Wydz. V (Służba Poboru i Uzupełnień) 
DOGen. Grodno, zmarł w Grodnie wskutek choroby i pochowany został na tamtejszym Cmentarzu Wojskowym 
przy ul. Biełusza. W Liście strat Wojska Polskiego 1918-1920 błędnie odnotowany jako ppor., w niektórych 
źródłach nazwisko podawane błędnie jako Mikulski.

20 Od roku szkolnego 1900/01 naukę w tej szkole rozpoczęli dwaj wadowiczanie, Jerzy Kazimierz Dobrodzicki 

tyły w lwowskiej szkole zapisy w późniejszych 
polskich dokumentach ewidencyjnych, gdzie 
podawał wprost służba przy kompanii wycho-
wanków21 lub podoficer przy kompanii wycho-
wanków22. Niewątpliwie wpływ na taki przydział 
K. Wojtyły miał fakt ukończenia przez niego 
trzech klas prestiżowego gimnazjum, dzięki 
czemu nie odstawał poziomem ogólnej wiedzy 
od podległych mu młodych wychowanków23.

27 grudnia 1901 r. został przeniesiony ze 
stanu 5 komp. 56 pp na etat lwowskiej szkoły. We 
Lwowie 16 sierpnia 1902 r. otrzymał awans do 
stopnia plutonowego (zugsführer) i tam otrzy-
mał stałe starszeństwo z dniem 4 października 
1903 r., po czym w tym samym dniu został urlo-
powany i odesłany do macierzystej formacji ze 
względu na ukończenie okresu służby zasadni-
czej. Jako urlopowany plutonowy otrzymał – także z datą 4 października 1903 r. 
– przydział do 4 kompanii zapasowej 56 pp, po czym przeznaczony został do zawo-
dowej służby wojskowej i przeniesiony do 1 kompanii 56 pp. Otrzymał także prawo 
noszenia I (taśmy) oznaki za wysługę lat, za przesłużone trzy lata24.

W dniu 21 marca 1904 r. przyznano mu miesięczną premię podoficerską (upo-
sażenie) w I szczeblu od dnia 1 kwietnia 1904 r. w wysokości 30 koron według posia-
danego stopnia plutonowego. A już niedługo później, bo 7 czerwca 1904 r. otrzymał 
stopień tytularnego sierżanta25. 

(późniejszy gen. bryg. WP) i Feliks Pukło (późniejszy mjr WP), którzy ukończyli cztery klasy Gimnazjum (tzw. 
niższe gimnazjum) w Wadowicach, po czym jako uczestnicy konspiracji niepodległościowej wśród młodszych 
uczniów gimnazjum (F. Pukło miał wtedy lat 15, a J. K. Dobrodzicki lat 16) zgłosili się do szkoły wojskowej, 
chcąc uzyskać fachowe wykształcenie mogące pomóc im w walce o niepodległość Polski. Nie jest wykluczone, 
że zetknęli się tam z Karolem Wojtyłą, jako instruktorem i przełożonym służbowym.

21 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 18 – s. 2. Karty ewidencyjnej (odpis) nr 341/Urz. Karola 
Wojtyły, datowanej na czerwiec 1920 r.

22 Ibidem, kl. 26 – s. 2. Głównej karty ewidencyjnej Karola Wojtyły.
23 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 2 – s. 1. Hauptgrundbuchblatt (odpis) Karola Wojtyły.
24 Ibidem, kl. 3 – s. 2. Hauptgrundbuchblatt (odpis) Karola Wojtyły.
25 Przyznanie stopnia tytularnego dawało prawo do noszenia oznak danego stopnia na mundurze, ale nie 

powodowało zwiększenia uposażenia. Związane to było z jednej strony z potrzebą prestiżowego docenienia 
najbardziej wyróżniających się żołnierzy, z drugiej zaś z ograniczoną liczbą etatowych stanowisk dla żołnierzy 
w poszczególnych stopniach. Jednak przyznanie stopnia tytularnego dawało przynajmniej teoretycznie prawo 
do szybszego awansowania na wyższy stopień rzeczywisty.

Plutonowy Karol Wojtyła, ok. 1910 r.
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W późniejszych polskich dokumentach ewidencyjnych Wojtyła podawał, że 
w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 1904 r. służbę pełnił jako podoficer kancela-
ryjny przydzielony do PKU pułku w Wadowicach26. Być może właśnie dlatego od 
16 września 1904 r. K. Wojtyła przeniesiony został ze stanu 1 kompanii polowej 
(liniowej) do 1 kompanii zapasowej27. Z dniem 1 stycznia 1905 r. przyznano mu na 
kolejny okres wynagrodzenie miesięczne w wysokości 30 k., zaś od 12 lutego tego 
roku przeniesiony został do 3 komp. liniowej28.

Okres lat 1904-1906 to dla Karola Wojtyły czas intensywnych zmian zarówno 
w życiu osobistym, jak też służbowym. W tym czasie poznał Emilię z Kaczorowskich 
i zaczęła w nim zapewne dojrzewać potrzeba stabilizacji w życiu osobistym, równo-
cześnie zaś – a niewykluczone, że z tej przyczyny – podjął starania o przemianowanie 
(przekwalifikowanie) na podoficera rachunkowego, czyli podoficera administracji 
wojskowej. Z dniem 1 kwietnia 1905 r. przekwalifikowany został z plutonowego 
tytularnego sierżanta na podoficera rachunkowego II klasy tytularnego I klasy.  
23 czerwca 1905 r. otrzymał prawo przynależności do rodzinnej miejscowości, czyli 
Białej. Od 1 stycznia 1906 r. przyznano mu prawo do kolejnej premii w wysokości 30 k.

W dniu 10 lutego 1906 r. Karol Wojtyła poślubił pannę Emilię Kaczorowską, co 
zostało odnotowane w dokumencie. Jak dzisiaj wiemy, ślub miał miejsce w ówcze-
snym kościele garnizonowym w Krakowie, czyli kościele pod wezwaniem Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej, ale tego szczegółu K. Wojtyła już nie 
dopisał. Zapisał natomiast w kolejnej pozycji, że 27 sierpnia 1906 r. urodził mu się 
syn Edmund Antoni. Z dniem 4 października 1906 r. przyznano K. Wojtyle prawo 
do noszenia drugiej oznaki (taśmy) za wysługę lat.

Od 1 stycznia 1907 r. przyznano mu po raz kolejny prawo do premii w wysokości 
30 k., zaś z dniem 1 sierpnia 1907 r. awansował na stopień rzeczywistego podoficera 
rachunkowego I klasy (odpowiednik stopnia feldwebla, czyli sierżanta), dzięki czemu 
kolejne pobory z dniem 1 stycznia 1908 r. przyznane mu zostały w II szczeblu i wy-
niosły 35 k.29 Pod koniec tego roku, 2 grudnia 1908 r. K. Wojtyła otrzymał pierwsze 
odznaczenie – Wojskowy Krzyż Jubileuszowy30. W roku 1909 K. Wojtyle przyznano 

26 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 26 – s. 2. Głównej karty ewidencyjnej Karola Wojtyły. Podobny 
zapis tamże, kl. 18 – s. 2 Karty ewidencyjnej Karola Wojtyły do 02.1904 w 1 k. 56 pp w Krakowie, do końca 12.1904 
w PKU w Wadowicach.

27 Batalion zapasowy 56 pp i jeden z baonów liniowych, najczęściej okresowo III lub IV, stacjonowały na stałe 
w Wadowicach, gdzie stale mieściło się także dowództwo pułkowego okręgu uzupełnień nr 56.

28 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 3 – s. 2. Hauptgrundbuchblatt (odpis) Karola Wojtyły.
29 Ibidem, kl. 3-4 – s. 2-3. Hauptgrundbuchblatt (odpis) Karola Wojtyły.
30 Militär Jubiläumskreuz – odznaczenie ustanowione w 1908 r. dla uczczenia 60. rocznicy panowania cesarza 

Franciszka Józefa, nadawane członkom austro-węgierskich sił zbrojnych.

z dniem 1 stycznia potwierdzenie poborów w wysokości 35 k., zaś w dniu 4 paździer-
nika prawo do noszenia III taśmy za wysługę lat (za trzecie trzechlecie). W kolejnym 
roku otrzymał z dniem 1 stycznia 1910 r. prawo do uposażenia w wysokości 35 k., 
a 31 grudnia 1910 r. przekształcono i ustalono jego stosunek do służby, co ogłoszono 
w zarządzeniu nr 2731.

Kolejne premie w wysokości 35 k. otrzymał Wojtyła 1 stycznia 1911 r. oraz 
1 stycznia 1912 r. Z kolei 5 października 1912 r. otrzymał odznakę za długoletnią 
służbę dla szeregowych II klasy32, zaś 22 października poświadczenie uprawnień 
zatrudnienia nr 32288. W dniu 1 listopada 1912 r. przyznano mu III szczebel upo-
sażenia w wysokości 45 k., a od 1 stycznia 1913 r. IV szczebel w wysokości 50 k. 
W późniejszych polskich dokumentach zapisy dotyczące służby w 56 pp w Krako-
wie najczęściej podawał Wojtyła jako służbę w adiutanturze pułku, ale w zapisach 
dokumentów austriackich tej formy nie stosował. Wynika z tego, że jako podoficer 
rachunkowy, administracyjny, a nie liniowy, mimo formalnego zaliczenia do stanu 
jednej z kompanii, w rzeczywistości wykonywał zadania w dowództwie pułku. Taki 
pozornie podwójny przydział był standardem stosowanym w pragmatyce służby 
zawodowej w armii austriackiej, a później w WP, gdzie podoficerowie lub oficerowie 
mieli przynależność ewidencyjną, macierzystą, etatową, służbową i gospodarczą, 
a niekiedy jeszcze czasowe odkomenderowanie.

Z dniem 1 lipca 1913 r. jako podoficer rachunkowy nadkompletowy (nadlicz-
bowy) 56 pp Wojtyła został przeznaczony do służby w ErgänzungsBezirksKom-
mando – EBK, czyli Okręgowej Komendzie Uzupełnień (OKU) 56 pp w Wadowi-
cach i przeniesiony w stopniu sierżanta nadliczbowego (überkomplett feldwebel) 
z 3 komp. 56 pp w Krakowie do Wadowic. W późniejszych polskich dokumentach 
ewidencyjnych33 pojawia się doprecyzowane określenie tego przydziału jako PKU 

31 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 4 – s. 3. Hauptgrundbuchblatt (odpis) Karola Wojtyły.
32 Militärdienstzeichen für Mannschaft II Klasse – odznaczenie austro-węgierskie zwane potocznie krzyżem 

za wysługę lat. Ustanowione przez cesarza Franciszka Józefa 19 sierpnia 1849 r., nadawane było w dwóch 
kategoriach, oficerskiej i dla szeregowych. Już w grudniu 1849 r. podzielono je na klasy, ale w ciągu całego okresu 
nadawania (1849-1918) kilkakrotnie zmieniano kryteria przyznawania tego wyróżnienia. W początkowym 
okresie służby K. Wojtyły w c.k. armii obowiązywał podział wprowadzony w 1890 r., kiedy w kategorii dla 
szeregowych i podoficerów ustanowiono dwie klasy – za 12 lat II kl. oraz za 24 lata I kl. W 1911 r. wprowadzono 
dla podoficerów dodatkową III kl. za 6 lat wysługi, ale prawdopodobnie Wojtyle, ze względu na już wtedy 
znacznie większą wysługę tej klasy, nie nadano (skoro tak solidny żołnierz i urzędnik nie odnotował tego 
w swoich aktach), czekając, aż rok później ukończy 12 lat służby i od razu nadając mu odznakę (krzyż) kl. II. 
W roku 1913 kryterium nadawania kl. II dla szeregowych i podoficerów zmniejszono do lat 10, zaś kl. I do lat 
20 i taki system pozostał do upadku imperium w 1918 r. – patrz: P. Galik, Krzyż za długoletnią służbę wojskową 
w habsburskich siłach zbrojnych 1849-1918, „Odkrywca”, 2009, nr 1.

33 Np. WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 15-16 – s. 1-2. Karty ewidencyjnej Karola Wojtyły, 
wypełnionej prawdopodobnie w maju 1920 r., czy tamże kl. 93 – Wykaz oficerów i gażystów, którzy zostali 
przyjęci do służby w WP, jednak nie zostali jeszcze zatwierdzeni Dekretem Naczelnego Wodza – wojskowy 
urzędnik ewidencyjny w randze podporucznika przy b.[yłej] austr.[iackiej] Pow.[iatowej] Kom.[endzie] Uzup.
[ełnień] wspóln.[ego] wojska w Wadowicach.
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wspólnego wojska34 w Wadowicach. W spisanej także ręką samego Wojtyły i podpi-
sanej przez niego pięć lat później (datowana Wadowice, dnia 16 kwietnia 1924 r.) 
polskiej Głównej Karcie Ewidencyjnej zapis, dotyczący tej zmiany, brzmi: podofic.
[er] zawod.[owy] – aspirant na wojsk.[owego] urzędn.[ika]35.

Już po przydziale do Wadowic otrzymał Krzyż pamiątkowy 1912/13 (pełna na-
zwa to Krzyż Pamiątkowy Mobilizacji 1912/13), które to zdarzenie odnotował w do-
kumencie z datą 7 lipca 1913 r. 36 Jednak nadanie musiało nastąpić najwcześniej dwa 
dni później, gdyż odznaczenie ustanowione zostało dopiero 9 lipca 1913 r.

Od 1 stycznia 1914 r. K. Wojtyle przyznano miesięczne uposażenie według ka-
tegorii C w dwukrotnie wyższej niż wcześniej kwocie 80 k.37

Ten zapis jest ostatnim w Głównej karcie ewidencyjnej Karola Wojtyły doty-
czącym okresu jego pokojowej służby. Kolejne zapisy, choć niewiele różniące się od 
dotychczasowych, dotyczą zmian w stosunkach służbowych i osobistych K. Wojtyły 
w okresie wielkiej wojny.

Wiadomo, że po wybuchu wojny światowej, kiedy front rosyjski zaczął jesienią 
1914 r. niebezpiecznie zbliżać się do Wadowic, komendę uzupełnień 56 pp prze-
niesiono z Wadowic na Morawy, do miejscowości Drahotuše k. Hranic38. O tym 
transferze trudno jednak szukać wzmianki w aktach K. Wojtyły. Odnotował jedynie 
kolejne przyznanie mu od 1 stycznia 1915 r. uposażenia według kategorii C w wy-
sokości 80 k., natomiast w dniu 23 maja 1915 r. otrzymanie jednorazowej zaliczki 
na odprawę w wysokości 477 k. 95 halerzy z równoczesnym podpisaniem kredytu 
wojennego w wysokości 500 k. Z dniem 1 września 1915 r. zaszła istotna zmiana 
w statusie wojskowym K. Wojtyły, który zakończył służbę podoficera c.k. armii, gdyż 
przemianowany został na c.k. urzędnika ewidencji wojskowej (Militärewidenzbe-
amten) w randze asystenta ewidencyjnego (Militär Evidenz assistent), pozostając 
nadal przydzielonym do EBK, czyli OKU 56 pp Wadowice z tymczasową siedzibą na 

34 Wojskiem wspólnym określano podstawowe formacje cesarskich i królewskich (K. u K.) wojsk lądowych, 
dla odróżnienia od cesarsko-królewskiej (k. k.) Obrony Krajowej (Landwehry) w krajach tzw. Przedlitawii, 
jej węgierskiego odpowiednika w postaci honwedów (Honved – k. u. Honvedseg) oraz formacji pospolitego 
ruszenia, czyli Landsturmu.

35 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 26 – s. 2. Głównej Karty Ewidencyjnej Karola Wojtyły.
36 Erinnerungskreuz an den Mobilisierung 1912-13 (Krzyż Pamiątkowy Mobilizacji 1912-13) ustanowiony został 

przez ces. Franciszka Józefa 9 lipca 1913 r. dla nagrodzenia tych, którzy w latach 1912-1913 przez co najmniej 
cztery tygodnie pełnili służbę w oddziałach austro-węgierskich sił zbrojnych, objętych mobilizacją w związku 
z wybuchem wojny na Bałkanach.

37 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 4 – s. 3. Hauptgrundbuchblatt (odpis) Karola Wojtyły.
38 Drahotuše, ówcześnie samodzielna miejscowość położona na szlaku kolejowym na zachód od Hranic na 

Morawach, obecnie stacja kolejowa i dzielnica w administracyjnych granicach Hranic w kraju (województwie) 
ołomunieckim w Republice Czeskiej.

Morawach. Dopiero w dniu 13 września 1915 r. K. Wojtyła odnotował przeniesienie 
do służby w Wadowicach, co potwierdza wcześniejsze przeniesienie poza macierzysty 
garnizon. Prawdopodobnie zatem właśnie w tym dniu EBK oficjalnie powróciła do 
Wadowic i objęła w nadzór macierzysty okręg rekrutacyjny39. Precyzyjne daty zmian 
przydziałów i dyslokacji Karola Wojtyły z tamtego okresu odnotowano w jednym 
z późniejszych polskich dokumentów ewidencyjnych. W Karcie ewidencyjnej, wy-
pełnionej prawdopodobnie w czerwcu 1920 r. (świadczy o tym opinia komendanta 
PKU mjr. Ostrowskiego opatrzona datą 22 czerwca 1920 r.), Wojtyła zapisał szcze-
gółowo, że od 1 lipca 1913 r. do 31 sierpnia 1915 r.40 pełnił służbę jako sierżant – 
aspirant na wojskowego urzędnika ewidencyjnego, przeznaczony rozporządzeniem 
ogłoszonym w dodatku do dziennika rozporządzeń Beiblatt nr 51/1913 i 10.1914, 
w PKU w Wadowicach, z tym, że od 20 września do 18 listopada 1914 r. także jako 
rachunkowy przy Etapowej Komendzie Stacyjnej w Wadowicach i od 19 listopada 
1914 r. do 20 sierpnia 1915 r. ewakuowany z PKU Wadowice w Drahotuszach i Hra-
nicach na Morawie41.

31 sierpnia 1915 r. Wojtyła odnotował w swojej ewidencji otrzymanie reszty 
odprawy służbowej w wysokości 862 k. 05 hal. oraz dodatku na wyekwipowanie 
w wysokości 360 k.

10 lipca 1916 r. Karolowi Wojtyle przyznany został Żelazny Krzyż Zasługi z Ko-
roną42 za wybitną (wyśmienitą) i wykwintną (świetną) służbę w czasie wojny. Nawet 
jeżeli z racji toczonej już od dwóch lat wojny i rozmaitych zasług wielu odznaczo-
nych odznaczenie to nadawane było dosyć szeroko, Wojtyła niewątpliwie należał do 
grupy pierwszych nagrodzonych, co świadczy o bardzo wysokim docenieniu jego 
fachowości i przydatności oraz zaangażowania w służbie.

Poniżej adnotacji o nadaniu odznaczenia Wojtyła wpisał z datą 7 lipca 1916 r. 
informacje o urodzinach i następnie zgonie córki Olgi Marii w Białej – z podaniem 
jako podstawy zapisu świadectwa urodzin z rzymskokatolickiej parafii w Białej43.

39 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 5 – s. 4. Hauptgrundbuchblatt (odpis) Karola Wojtyły.
40 Jak wynika z charakteru służby Wojtyły – wojskowy urzędnik ewidencyjny – oraz przytoczonego dalej przebiegu 

dyslokacji OKU 56 pp, Wojtyła nie pełnił żadnych funkcji liniowych. Podany przez niego w dokumentach 
przebieg służby i brak informacji o udziale w walkach (bitwach) jednoznacznie przeczy legendzie o udziale 
K. Wojtyły w bitwie gorlickiej, podczas której miał ślubować, że jego syn zostanie księdzem, a nawet papieżem. 
Potwierdza to ustalenia podane przeze mnie w numerze 12 „Wadovianów”.

41 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 18 – s. 2. Karty ewidencyjnej (odpis) nr 341/Urz. Karola 
Wojtyły, datowanej na czerwiec 1920 r.

42 Eisernes Verdienstkreuz mit der Krone – Żelazny Krzyż Zasługi z Koroną, wyższy stopień Żelaznego Krzyża 
Zasługi/Krzyża Żelaznego Zasługi. Odznaczenia ustanowione zostały 1 kwietnia 1916 r. przez cesarza Franciszka 
Józefa jako wojenny odpowiednik Krzyża Zasługi Cywilnej.

43 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 5 – s. 4. Hauptgrundbuchblatt (odpis) Karola Wojtyły.
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Z kolei pod datą 12 lutego 1917 r. odnotowane zostało przyznanie Wojtyle prawa 
do noszenia otrzymanego wcześniej Żelaznego Krzyża Zasługi z Koroną na wstążce 
Medalu Waleczności44.

Jest to ostatni chronologicznie zapis w tym dokumencie, jednak poniżej zapisana 
została jeszcze informacja z datą 1 stycznia 1914 r. o przeniesieniu K. Wojtyły do 
kategorii A, ale z odnotowaniem podstawy prawnej datowanej na rok 1918.

Pewne potwierdzenie danych dotyczących ostatniego roku służby K. Wojtyły 
w armii austro-węgierskiej stanowi Vormerkblatt für die Qualitationsbeschreibung45, 
czyli Arkusz kwalifikacyjny za okres od 1 października 1917 r. do 30 września 1918 r., 
status Wojtyły jako wojskowego urzędnika w stopniu asystenta ewidencyjnego od 
1 września 1915 r., przydział do EBK Wadowice IR 56 i posiadanie przez niego Że-
laznego Krzyża Zasługi z Koroną nadanego w 1916 r. za wybitną służbę wojenną. 
Zapisów w arkuszu sporządzonym przez samego K. Wojtyłę dokonał i potwierdził je, 
ówczesny Komendant Okręgu Uzupełnień 56 pp w Wadowicach płk Józef Lederer46.

Przedstawiony przebieg służby Karola Wojtyły w latach I wojny światowej po-
zwala jednoznacznie obalić jeszcze jeden z mitów, jakie często rozpowszechniane są 
na temat jego osoby, a mianowicie ten, że miał służyć w Legionach Polskich. Przede 
wszystkim jako zawodowy urzędnik wojskowy armii austro-węgierskiej musiałby 
do Legionów zostać odkomenderowany lub z tejże armii austro-węgierskiej po 
prostu zdezerterować. Tymczasem o takich faktach czy zdarzeniach brak w aktach 
K. Wojtyły jakiegokolwiek śladu. Mit o legionowej służbie Wojtyły wziął się zapewne 
z niewłaściwej interpretacji i opisu jednej z jego fotografii, na której występuje on 
w płaszczu z charakterystycznymi naramiennikami plecionymi w kształcie trefla, 
a powszechnie nazywanymi „trzepaczkami”, zaś na głowie ma czapkę maciejówkę. 
Nie jest to jednak mundur legionowy, ale mundur oficerski według przepisu z 1919 r., 
w którym jako oficerskie nakrycie głowy przewidziano m.in. czapkę maciejówkę, 
wprowadzoną wcześniejszym przepisem ubiorczym tzw. Polskiej Siły Zbrojnej (Po-
lnische Wehrmacht) w 1917 r. Niestety, wspomniane niekompetentne interpretacje 
tej fotografii upowszechniły nieprawdziwą „wiedzę” o rzekomej służbie wojskowej 

44 Tapferkeitsmedaille – Medal Waleczności, czasem zapisywany także jako Medal za waleczność – odznaczenie 
austro-węgierskie ustanowione 19 lipca 1789 r. przez cesarza Józefa II, od 1809 r. nadawane jako Medal Waleczności.

45 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 32-33 – s. 1-2. Vormerkblatt für die Qualifikationsbeschreibung 
(Arkusz kwalifikacyjny) Karola Wojtyły za czas od 1 października 1917 r. do 30 września 1918 r.

46 Józef Lederer (31.10.1860-1.01.1939), płk piechoty WP, z armii austro-węgierskiej, ostatni Komendant garnizonu 
Wadowice pod zaborem austriackim i pierwszy przejściowy jego polski dowódca w listopadzie 1918 r. Później 
przeniesiony do Krakowa i Lublina. W listopadzie 1919 r. wyznaczony na Komendanta PKU 12 pp w Wadowicach, 
jednak funkcji tej nie objął i jego przydział anulowano w grudniu 1919 r. Za postawę w okresie odzyskiwania 
niepodległości i zasługi w organizacji wojska w latach wojen 1918-1920 przedstawiony do odznaczenia Orderem 
Odrodzenia Polski. Zmarł w Krakowie, pochowany został na Cmentarzu Rakowickim (wojskowym).

K. Wojtyły seniora w Legionach. Przytoczony w niniejszym artykule za wojskowymi 
dokumentami faktyczny przebieg służby Wojtyły jednoznacznie owej błędnej inter-
pretacji przeczy i kwestię tę ostatecznie rozstrzyga.

Oficer Wojska Polskiego 
– 9 lat służby Niepodległej

Główna Karta Ewidencyjna, sporządzona przez samego zainteresowanego i za-
kończona klauzulą Stwierdzam ścisłość i dokładność powyższych dat. Wadowice, dnia 
16 kwietnia 1924, Wojtyła por.47, jest najobszerniejszym polskim dokumentem ewi-
dencyjnym w teczce akt personalnych K. Wojtyły. Według tego dokumentu zrelacjo-
nowany zostanie przebieg służby K. Wojtyły do początków 1924 r., z przywołaniem 
zapisów czy uwag z innych dokumentów tam, gdzie będzie to konieczne. W aktach 
znajdują się bowiem także inne dokumenty ewidencyjno-kwalifikacyjne sporządzo-
ne w tamtym okresie, których zapisy z reguły są zbieżne z zapisami GKE, ale w kilku 
przypadkach stanowią ich istotne dopełnienie bądź podają nieco inną wersję48. Z ko-
lei dalszy przebieg służby K. Wojtyły w WP uzupełniony zostanie w oparciu o zapisy 
Rocznych uzupełnień listy kwalifikacyjnej (RULK) za lata 1924-1926.

Według danych z GKE oddziałem macierzystym dla Karola Wojtyły było Mi-
nisterstwo Spraw Wojskowych – Oddział V Sztabu Generalnego, a wynikało to 
z centralnego podporządkowania kadry administracji poborowej i uzupełnień 
w tym czasie. Oprócz danych osobistych, które zgodne są z informacjami poda-
wanymi wcześniej i ogólnie znanymi, w karcie tej Wojtyła w rubryce 11. Zawód 
cywilny wpisał zawodowy urzędnik wojskowy, podając dalej w rubryce 12. Wcielony 
z poboru (ochotniczo do WP) datę 1 listopada 1918 r., a jako oddział lub formację 
w rubryce 13. wpisał Likwidac.[yjna] PKU w Wadowicach, co w tym przypadku 
oznacza, że służbę rozpoczął jako likwidator byłej OKU 56 pp c.k. armii w Wado-
wicach49. W rubryce 14. jako datę wstąpienia do służby wojskowej w armii obcej 

47 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 24-27 – Główna karta ewidencyjna Karola Wojtyły.
48 Są to – w kolejności układu w teczce, a zatem również na klatkach mikrofilmu: Karta ewidencyjna kl. 14, Karta 

ewidencyjna kl. 15-16, Karta ewidencyjna (odpis) kl. 17-20, Karta ewidencyjna kl. 21-24, Główna karta ewidencyjna 
kl. 29-31, Lista kwalifikacyjna kl. 34, Lista kwalifikacyjna kl. 35, Lista kwalifikacyjna kl. 36, Lista kwalifikacyjna 
kl. 44-47 oraz Roczne uzupełnienia listy kwalifikacyjnej (RULK): za rok 1922 (dwa różne egz.) kl. 48-51 i 52-55, 
za rok 1922/23 kl. 56-59, za rok 1923 (dwa egz.) kl. 60-63 i 64-67, Lista kwalifikacyjna (odpis) kl. 68-71, i dla 
dalszego przebiegu służby K. Wojtyły skopiowane bez zachowania kolejności strony RULK za rok 1924 i rok 1925 r.  
na kl. 72-79, oraz RULK za rok 1926 (dwa egz.) na kl. 80-87.

49 Likwidacyjna PKU w Wadowicach utrzymana została jako organ przejściowy dla zakończenia spraw i procedur 
prowadzonych przez dotychczasową austriacką OKU numer 56. Obejmowała ona dotychczasowe powiaty: bialski, 
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podał 5  października 1900 r., zaś jako datę 
wstąpienia do WP 1 listopada 1918 r., a w ru-
bryce 15. Dekret, data dekretu i numer Dz.[ien-
nika] Pers.[onalnego] przyjęcia do WP wpisał, 
że przyjęty został do WP na podstawie Dekretu 
poz. 2338 z 21 czerwca 1919 r., ogłoszonego 
w Dzienniku Rozkazów Wojskowych nr 72/19. 
W rubryce 17. Wykształcenie wojskowe (szkoły 
i kursa) odnotował: praktyka na wojsk.[owego] 
urz.[ędnika] ewidenc.[yjnego] w b.[yłej] austr.
[iackiej] PKU w Wadowicach od 1 marca do 
31 maja 1913 r. i kurs przeszkolenia w CSSP 
[Centralnej Szkole Podoficerów Piechoty] 
nr 2 w Grudziądzu od 1 sierpnia do 1 listopa-
da 1922 r. W rubryce 19. Znajomość krajów 
podał, że zna Małopolskę, Śląsk Cieszyński, 
Pomorze, Morawę [Morawy] i Austrię50, zaś 
w rubryce  22. Odznaczenia i pochwały wpisał: 
Pochwały w Rozkazach Dziennych PKU Wado-

wice nr 73 z 28 listopada 1919 r. i nr 66 z 21 marca 1923 r. W b.[yłej] armii austr.
[iackiej] żelazny krzyż zasługi, 1 odznacz.[enie] służb.[owe] – w tym przypadku 
chodzi o Krzyż za długoletnią służbę – i 2 pamiątk.[owe] – czyli Krzyż jubileuszowy 
i Krzyż za mobilizację. U dołu strony Wojtyła odnotował czas służby z byłej armii au-
striackiej, zaliczony mu do wysługi lat jako efekt.[ywny] 18 lat 0 miesięcy 26 dni, choć 
ze względu, że październik ma 31 dni, okres ten powinien wynosić 18 lat i 27 dni51.

myślenicki, czasowo istniejący oświęcimski, wadowicki i żywiecki, czyli dotychczasowy obszar rekrutacyjny 
56 austriackiego pp. Równocześnie prowadzono już w polskim systemie podległości i strukturze polskich urzędów 
poborowych (zaciągowych) wcielenia do WP. Rozkazem MSWojsk. z 27 grudnia 1918 r. powołana została PKU 
nr XX Wadowice, obejmująca ówczesne powiaty: bialski, bielski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki i żywiecki. 
W późniejszym czasie kilkakrotnie zmieniały się granice obszaru podległego PKU, m.in. wyłączono powiaty bielski 
(jednak z pozostawieniem w granicach PKU Wadowice samego miasta Bielska), włączono, a później wyłączono pow. 
myślenicki, przejściowo podporządkowano obszar pow. cieszyńskiego (po likwidacji XVII PKU Cieszyn), później 
wyłączono powiaty: bialski i żywiecki oraz zlikwidowano pow. oświęcimski, pozostawiając w obszarze działania PKU 
Wadowice jedynie część jego terenu, znajdującą się w granicach powiatu wadowickiego. Równocześnie zmieniała się 
nazwa PKU, która najpierw używała nazwy Komenda Uzupełniająca w Wadowicach, później Powiatowa Komenda 
Uzupełnień w Wadowicach, od września 1919 r. w związku z wprowadzeniem terytorialnego systemu uzupełnień WP 
i przyporządkowaniem organów poborowo-mobilizacyjnych do poszczególnych formacji nazwę zmieniono na PKU 
12 pp w Wadowicach, zaś od 1923 r., po zmianie systemu wcielania na eksterytorialny, ponownie PKU Wadowice. 
W 1938 r. po raz ostatni przed wojną zmieniono nazwę na Komendę Rejonu Uzupełnień Wadowice.

50 W niektórych dokumentach ewidencyjno-kwalifikacyjnych Wojtyła precyzował, że zna Austrię Dolną i Górną, 
np. na Karcie kwalifikacyjnej, WBH CAW KGiO I.480.727 Karola Wojtyła, kl. 14.

51 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 25 – s. 1. Głównej karty ewidencyjnej Karola Wojtyły.

Opis służby Wojtyły w armii austro-węgierskiej w sposób bardzo skondenso-
wany przedstawiony został w rubryce 23. GKE, zaś w rubryce 24. Daty mianowań 
oficerskich przed 1 listopada 1918 r. wpisał z datą 1 września 1915 r. wojsk.[owy] asyst.
[ent] ewidenc.[yjny] /:u.[rzędnik] w. [ojskowy] XI r.[angi]:/ austr.[iacki] Dz.[iennik] 
Pers.[onalny] 130/191552.

Rubryka 25. GKE zawiera adnotacje dotyczące służby Wojtyły w Wojsku Pol-
skim. I tak: wstąpił do WP 1 listopada 1918 r. jako urzędnik wojskowy XI rangi 
(w początkowym okresie stosowano nazewnictwo: urzędnik wojskowy w randze 
ppor.) z przydziałem do Likwidacyjnej Powiatowej Komendy uzupełnień w Wado-
wicach, a od wydania rozkazu poz. 444 w Dzienniku Rozkazów Wojskowych nr 14 
z 1918 r. w ustanowionej tym rozkazem PKU w Wadowicach. W dniu 2 lutego 1919 r. 
mianowany został naczelnikiem kancelarii PKU rozkazem poz. 534 w Dz. R. W. 
15 z 1919 r. W wyniku weryfikacji został 21 czerwca 1919 r. dekretem poz. 2338 
ogłoszonym w Dz. R. W. 72/1919 przyjęty do WP jako urzędnik wojskowy X rangi 
(odpowiednik stopnia por.) z powołaniem do czynnej służby wojskowej na czas woj-
ny, aż do demobilizacji. Rozkazem poz. 2369 z 5 czerwca 1919 r., ogłoszonym w tym 
samym Dz. R. W. 21 czerwca 1919 r., otrzymał oficjalny przydział do MSWojsk. 
Sekcja Poboru i Uzupełnień53.

Oficjalne przyjęcie Wojtyły do WP nieco się przedłużyło. Wprawdzie pełnił 
służbę od 1 listopada 1918 r., ale jeszcze wiosną 1919 r. przełożeni z PKU oraz Sekcji 
Poboru i Uzupełnień Departamentu Mobilizacyjno-Organizacyjnego MSWojsk. 
korespondowali w jego sprawie z Departamentem Personalnym, ponieważ na-
dal nie ukazał się dekret Naczelnego Wodza zatwierdzający przyjęcie Wojtyły do 
WP, mimo że został on dekretem Naczelnego Wodza, ogłoszonym w Dzienniku 
Rozkazów Wojskowych, oficjalnie mianowany naczelnikiem kancelarii PKU54. 
Jak wiadomo, dekret o przyjęciu K. Wojtyły do WP opublikowany został dopiero 
w czerwca 1919 r.

W maju 1919 r. komisja kwalifikacyjna dla urzędników wojskowych uznała, że 
Wojtyła kwalifikuje się do rangi X, a zatem nie jako odpowiednik podporucznika, 
a porucznika, co należy uznać za niewątpliwy awans55.

W wypełnionej pismem maszynowym prawdopodobnie pod koniec 1920 r. 
Karcie kwalifikacyjnej Wojtyła odnotował, że został przyjęty do WP bez określenia 

52 Ibidem, kl. 26 – s. 2. Głównej karty ewidencyjnej Karola Wojtyły.
53 Ibidem, kl. 27 – s. 3. Głównej karty ewidencyjnej Karola Wojtyły.
54 Ibidem, kl. 92 – Pismo PKU Wadowice z dnia 26 marca 21 r. do SPiU w Warszawie w sprawie zatwierdzenia Karola Wojtyły.
55 Ibidem, kl. 96 – Protokół Komisji kwalifikacyjnej dla urzędników wojskowych z dnia 22 maja 1919 r. Orzeczenie 

dla Wojtyły Karola.

Karol Wojtyła jako urzędnik wojskowy 
w randze podporucznika, 1919 r.
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starszeństwa, a dodatkowo podał, jako swoje kwalifikacje, znajomość rachunkowości, 
prowadzenia stanu ewidencyjnego, posiadanie certyfikatu urzędniczego oraz odbycie 
praktyki na wojskowego urzędnika ewidencyjnego. Na tej karcie zapisano oznaczenie 
B.O./urz., co prawdopodobnie oznacza byłego oficera, przemianowanego na urzędni-
ka56. Jedną z Kart ewidencyjnych57 Wojtyła wypełnił prawdopodobnie w maju 1920 r., 
gdyż wpis dotyczący stanu rodzinnego 1 dziecko został przekreślony, a obok wpisano 
2 dzieci. Jego stopień podano tam jako urzędnik wojskowy w randze ppor. W karcie 
tej na zapytanie, czy pragnie pozostać w czynnej służbie wojskowej, Wojtyła wpisał 
Tak, jego kondycję określono jako zdrowy, status materialny jako bez majątku, a jako 
wskazanie do dalszego użycia w służbie wojskowej wpisano do zawodowej. 

Z kolejnej Karty ewidencyjnej datowanej na czerwiec 1920 r., zawierającej 
świetne opinie przełożonych: Komendanta PKU mjr. Ostrowskiego i Szefa Służ-
by Poborowej i Uzupełnień Sztabu Dowództwa Okręgu Generalnego w Krakowie, 
mjr. Zubrzyckiego, szczególnie z tej drugiej opinii możemy wnioskować, że Wojtyła 
podjął już wtedy starania o pozostanie w służbie zawodowej.

Już po zakończeniu wojny oraz przejściu WP w stan pokojowy 12 października 
1921 r. rozkazem MSWojsk. O.V.Szt. L. dz. 17836/V E.G. K. Wojtyła otrzymał przy-
dział na stanowisko II referenta w PKU Wadowice58. Rozkaz ten ogłoszono później 
w dodatku do Dz. Pers. Nr 9/26.

Prośbę o pozostawienie na stałe w zawodzie wojskowym urzędnik wojskowy 
X rangi Karol Wojtyła złożył do MSWojsk. 8 stycznia 1922 r. Motywował ją następująco:

jestem żonaty, mam 2-je dzieci, nie posiadam żadnego majątku.
Służbę wojskową pełnię 22 rok, tj. od października 1900 r., w tem 

od 1 września 1915 r. jako zawodowy urzędnik wojskowy. Do WP wstą-
piłem z dniem 1 listopada 1918 r. bezpośrednio z byłej armii austriacko-
-węgierskiej.

Z powyżej wymienionych powodów upraszam o pozostawienie 
mnie na stałe w zawodzie wojskowym59.

Starania te spotkały się z wielką przychylnością przełożonych K. Wojtyły, 
zarówno Komendanta PKU, jak też Szefa Służby Poboru i Uzupełnień Dowódz-

56 Ibidem, kl. 14 – Karta ewidencyjna Karola Wojtyły.
57 Ibidem, kl. 15-16 – Karta ewidencyjna Karola Wojtyły.
58 Ibidem, kl. 17-20 – Karta ewidencyjna Karola Wojtyły.
59 Ibidem, kl. 37 – Prośba urzędnika wojskowego X rangi Karola Wojtyły z 8 stycznia 1922 r. o pozostawienie na 

stałe w zawodzie wojskowym.

twa Okręgu Generalnego w Krakowie. Aby jednak sprawa mogła być pozytywnie 
sfinalizowana, Wojtyła spełniać powinien dwa warunki: posiadać wykształcenie 
stosowane dla stopnia oficera (wtedy minimum stanowiło ukończenie sześciu klas 
gimnazjum lub równorzędnej szkoły średniej) oraz odbyć przeszkolenie wojskowe 
w zakresie właściwym dla posiadanego stopnia, ale skierowanie na owo przeszko-
lenie oficerskie uwarunkowane było uznaniem posiadania wykształcenia upraw-
niającego do uzyskania statusu oficera. Jak wiadomo, K. Wojtyła miał ukończone 
zaledwie trzy klasy gimnazjalne, zatem wymogu posiadania stosownego wykształ-
cenia nie spełniał. 

Wprawdzie 8 stycznia 1922 r. Wojtyła złożył zobowiązanie uzupełnienia wy-
kształcenia średniego do poziomu minimum 6 klas gimnazjalnych w terminie do 
31 grudnia 1923 r.60, ale przełożeni znaleźli inny sposób na usunięcie tego braku, 
proponując przyznanie Wojtyle tzw. veniam studiorum61, czyli uznanie posiadanego 
przezeń wykształcenia oraz poziomu wiedzy fachowej i ogólnej jako odpowiadają-
cych wymaganym dla uzyskania statusu oficera.

Wniosek na veniam studiorum dla K. Wojtyły sporządzono 11 stycznia 1922 r. 
i umotywowano następująco:

DO MSWojsk. w Warszawie – Wadowice 11.01.1922
Na rozkaz MSWojsk. Szt. Gen. Oddz. V. L. 20664/V.P.U. z 1921 r. – 

Rozkaz tajny nr 114 DOK V z 31.12.21 przedkładam wniosek na „Veniam 
studiorum” co do u.[rzędnika] w. [ojskowego] X r.[angi] Karola Wojtyły 
i pozostawienie go nadal na zajmowanym dotąd stanowisku, z następu-
jącym uzasadnieniem:

1) Wynikiem własnych spostrzeżeń, łącznie z oceną poprzednich służb 
i opinii wydaną przez innych przełożonych, – stwierdzam, że wykształ-
cenia ogólne, tak wojskowe jak i humanistyczne, jakie obecnie posiada 

60 Ibidem, kl. 10 – Zobowiązanie PKU w Wadowicach urzędnika wojskowego X rangi Karola Wojtyły.
61 Veniam studiorum – zasada uznania posiadanego wykształcenia jako odpowiadającego wymogom formalnym 

na zajmowanym stanowisku. Praktyka stosowana w wyjątkowych wypadkach wobec osób nieposiadających 
wymaganego wykształcenia formalnego, a wyróżniających się przydatnością i wysokimi kompetencjami 
w wykonywanej pracy czy służbie państwowej, często zasłużonych dla odzyskania niepodległości czy inwalidów 
wojennych nie mogących kontynuować edukacji aż do uzyskania pełnego wykształcenia. Veniam studiorum 
stosowane było zarówno w zakresie wykształcenia średniego (przypadek K. Wojtyły, przypadki urzędników 
państwowych i sądowych, którym dla stanowisk kategorii I veniam studiorum przyznawał Prezes Rady Ministrów, 
zaś dla stanowisk kat. II i III naczelne władze resortów), jak również w zakresie wykształcenia wyższego (np. 
26 maja 1928 r. Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego przyznał veniam studiorum w zakresie 
wykształcenia wyższego majorowi Tadeuszowi Szemplińskiemu, dyrektorowi oddziału BGK w Równem na 
Wołyniu, zaś w 1931 r. Rada Ministrów RP przyznała veniam studiorum w zakresie pełnego wykształcenia 
wyższego majorowi Franciszkowi Barnertowi, naczelnikowi Dyrekcji Ceł w Katowicach).
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u.[rzędnik] w.[ojskowy] X r.[angi] Karol Wojtyła, zwłaszcza, jako poparte 
zrównoważeniem i doświadczeniem życiowem dojrzałego wieku, zastępuje 
w zupełności brakujący cenzus ukończenia 6 klas szkoły średniej, kwalifiku-
jący go jako człowieka inteligentnego, stojącego na poziomie umysłowym, 
wymaganym od równorzędnych oficerów.

To samo stosuje się do zrozumienia i wykonywania obowiązków tak 
służbowo wojskowych jak i obywatelskich, a także i co do obycia (poloru) 
i form towarzyskich.

Zdolności zaś i wyszkolenie fachowe, również poparte wieloletnią 
praktyką i uznaniem wszystkich przełożonych, czynią zeń pracownika 
w poszczególnych działach PKU rutynowanego i ze wszech miar zasłu-
żonego.

2) Zdanie egzaminu z 6 klas szkoły średniej wymaga bądź co bądź 
poświęcenia pewnego czasu na studia detaliczne i pociągnie za sobą nie-
przewidziane koszta, zwłaszcza gdy lokalne stosunki nie pozwalają na 
zorganizowanie zbiorowych kursów. 

Wpłynęłoby to na tok służby, obecnie w PKU tak naglącej.
Zaś ze względu na nieukończoną, a ustawicznie modyfikowaną reor-

ganizację jak i potrzebną znajomość stosunków i orientowanie się szybkie 
w obecnym, tak przepisów i rozkazów jak i archiwów i zaległości, słowem 
na ciągłość służby, zatrzymanie wymienionego na dotychczasowem sta-
nowisku jest obecnie koniecznem, a w przyszłości bardzo wskazanem.

Reasumując powyższe, stawiam co do u.[rzędnika] w.[ojskowego] 
Karola Wojtyły wniosek na „veniam studiorum” przy przemianowaniu 
na oficera i pozostawienie go w nowo przyznanym charakterze na dotąd 
zajmowanem stanowisku.

Fiałka ppłk kmdt PKU i pieczęć okrągła PKU 12 pp Wadowice62.

Komisja kwalifikująca, względnie opiniująca dla urzędników wojskowych przy 
DOK V, obradująca pod przewodnictwem Dowódcy Okręgu gen. porucznika (ów-
czesna nazwa stopnia gen. Dywizji) Aleksandra Osińskiego63, wydała 18 stycznia 
1922 r. orzeczenie, w którym uznała K. Wojtyłę, referenta ewidencyjnego PKU 
Wadowice za bardzo przydatnego, z uzasadnieniem, że świadczy o tym nadzwy-

62 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 39-40 – Wniosek na veniam studiorum dla Karola Wojtyły.
63 Aleksander Osiński (27.02.1870 Pilica - 10.02.1956 Warszawa), gen. mjr armii carskiej, gen. dywizji WP, dowódca 

Okręgu Generalnego – Okręgu Korpusu nr V w Krakowie od 22 stycznia 1921 r. do lipca 1922 r.

czajna opinia. Komisja postawiła wniosek o przyznanie Wojtyle veniam studiorum 
oraz o przyjęcie w stan oficerów zawodowych i wcielenie do służby poborowej64.

Orzeczenie podpisane zostało przez gen. Osińskiego oraz 10 oficerów różnych 
broni i służb ze Sztabu DOK, wchodzących w skład komisji. Wśród podpisów, z któ-
rych nie wszystkie są czytelne, znajduje się podpis wadowiczanina majora Feliksa 
Pukły jako Dowódcy Kwatery Głównej DOK V, wz. Szefa Poborowego, tego samego, 
który był uczniem lwowskiej szkoły kadeckiej, gdy instruktorem był tam kapral Woj-
tyła. Warto zatem wskazać jeszcze na jedną ciekawostkę wiążącą te dwie postacie. 
K. Wojtyła poprzez rodzinę żony spowinowacony był z rodziną brata Feliksa, Józefa 
Pukły. A jednak w świetle świetnych opinii Wojtyły oraz całokształtu okoliczności nie 
ma żadnego powodu, by w fakcie złożenia podpisu przez oficera znajomego Wojtyle 
doszukiwać się jakichkolwiek względów pozamerytorycznych. Wojtyła po prostu 
spełniał kryteria, zaś Pukło wykonywał swoje obowiązki.

Gen. Osiński skierował prośbę Karola Wojtyły z kompletem dokumentów do 
MSWojsk., także stawiając wniosek: na przyjęcie i przemianowanie wym.[ienionego] 
na oficera zawodowego w służbie poborowej i przyznanie „Veniam studiorum”65.

Komisja weryfikacyjna podzieliła zdanie komisji kwalifikacyjnej, uznając, że 
wzorowa opinia Wojtyły jest rękojmią jego przydatności i dobrej służby jako ofi-
cera i skonkludowała: Przedstawić do Veniam studiorum. Wniosek Departamentu 
X [o pozostawienie Wojtyły w zawodowej służbie wojskowej jako oficera – przyp. 
MSC] uwzględnić66.

Efektem zgody przełożonych K. Wojtyły na pozostawienie go w służbie w cha-
rakterze żołnierza zawodowego było odkomenderowanie z dniem 31 lipca 1922 r. na 
III kurs przeszkolenia do CSSP nr 2 w Grudziądzu. Rozkaz MSWojsk. Szt. Gen. Oddz. 
V. nr 29124/V.P.27 o odkomenderowaniu na kurs wydany został 5 lipca 1922 r. Kurs ten 
ukończył Wojtyła w dniu 31 października 1922 r. z ogólnym postępem dostatecznym 
i lokatą 58/95, co oznacza, że zajął 58 miejsce pod względem wyników w nauce wśród 
95 kursantów. Biorąc pod uwagę, że wielu spośród nich miało nawet wykształcenie 
akademickie i zajmowało w WP wcześniej stanowiska wyższe niż Wojtyła, jego wynik 
należy ocenić jako wysoki. Sprawowanie i pilność K. Wojtyły oceniono bardzo dobrze, 
prezencję jako dobrą, zaś sprawność fizyczną jako dostateczną. Z poszczególnych 
przedmiotów, których było 21, uzyskał w skali od 5 (bardzo dobrze) do 1 (źle) oceny 

64 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 41 – Orzeczenie Komisji Kwalifikacyjnej wzgl. opiniującej 
dla urzędników wojskowych dla Karola Wojtyły.

65 Ibidem, kl. 102 – Przedłożenie wniosku Karola Wojtyły z załącznikami.
66 Ibidem, kl. 107-108 – karta Komisji Weryfikacyjnej dot. Karola Wojtyły.
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dobre (4) z siedmiu przedmiotów (instruowanie, nauka o broni, służba saperska, łącz-
ność, terenoznawstwo, służba wewnętrzna i korespondencja wojskowa), a dostateczne 
(3) z czternastu pozostałych. Ukończenie kursu było równoznaczne ze zdaniem egza-
minu z języka polskiego, jaki obowiązywał wszystkich oficerów ze względu na ich po-
chodzenie z różnych państw i armii zaborczych. Wyciąg kwalifikacyjny (świadectwo) 
dla K. Wojtyły podpisał Komendant szkoły, ppłk Lubicz-Sadowski67.

Od dnia 1 listopada 1922 r. K. Wojtyła zgodnie z rozkazem L. dz. 1847/91/22/
Adj. powrócił na swoje stanowisko w PKU w Wadowicach, jednak procedura jego 
przemianowania na oficera zawodowego trwała jeszcze ponad rok. W tym cza-
sie m.in. poddano go badaniom lekarskim na I Oddziale Wewnętrznym Szpitala 
Okręgowego nr V w Krakowie. Orzeczenie lekarskie podpisał 30 listopada 1923 r. 
ordynator oddziału mjr lekarz dr Stanoch68. Stwierdził on u Wojtyły Wzrost ni-
ski, budowa i odżywienie dobre. Organa wewnętrzne bez wybitniejszych zmian. 
Zdolny A69.

Dopiero wiosną 1924 r. w związku z likwidacją odrębnego korpusu urzędników 
wojskowych Karol Wojtyła przemianowany został w dniu 1 marca 1924 r. zgodnie 
z przepisem art. 105 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach 
i prawach oficerów WP z urzędnika wojskowego X rangi na oficera zawodowego 
w korpusie oficerów administracji, dział kancelaryjny, w stopniu porucznika, z datą 
starszeństwa z dnia 1 grudnia 1922 r. z lokatą 15870, co ogłoszone zostało rozporzą-
dzeniem z dnia 11 kwietnia 1924 r. O.V.L.7300 „U” 1924 w Dzienniku Personalnym 
MSWojsk. Nr 37 z 12 kwietnia 1924 r. Ten zapis jest ostatnią informacją w GKE 
o przebiegu służby Karola Wojtyły71.

W roku 1925 przynajmniej czasowo Wojtyła pracował także w I referacie PKU, 
na co wskazuje adnotacja na str. 1. Rocznego Uzupełnienia Listy kwalifikacyjnej 
z tegoż roku, informująca o ocenianym: oficer młodszy referatu I72.

67 Ignacy Witold Sadowski (Lubicz-Sadowski) (11.10.1877-15.05.1946) członek Organizacji Bojowej PPS, legionista, 
płk WP, od września 1920 r. do sierpnia 1923 r. Komendant Centralnej Szkoły Podoficerów w Biedrusku – 
Wielkopolskiej Szkoły Podoficerów Piechoty nr 2 w Biedrusku/Grudziądzu – Centralnej Szkoły Podoficerów 
Piechoty nr 2 w Grudziądzu – Centralnej Szkoły Podoficerów Piechoty nr 2 w Grudziądzu.

68 Adolf Antoni Stanoch (17.06.1889-31.05.1957), dr med., mjr/ppłk lekarz WP, m.in. ordynator oddziału 
wewnętrznego 5 Szpitala Okręgowego w Krakowie, czasowo wykonujący obowiązki lekarza komisji poborowych 
m.in. w obszarze działania PKU/KRU Wadowice. Zmarł w Krakowie, pochowany w kwaterze 6 Cmentarza 
Rakowickiego (wojskowego), w sąsiedztwie grobu Wojtyłów.

69 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 91 – Orzeczenie lekarskie Szpitala Okręgowego nr V 
w Krakowie dla u.[rzędnika] w.[ojskowego] Wojtyły Karola PKU Wadowice.

70 Nieco później wskutek zasilenia tej grupy oficerów kolejnymi starszeństwo Wojtyły uległo przesunięciu 
i otrzymał on lokatę 180. 

71 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 27 – s. 3. Głównej Karty Ewidencyjnej Karola Wojtyły.
72 Ibidem, kl. 80 – s. 1. Rocznego Uzupełnienia Listy Kwalifikacyjnej Karola Wojtyły za rok 1926.

W tym czasie Karol Wojtyła, już jako oficer, złożył 16 kwietnia 1924 r. deklarację, 
że zna punkt 2. części II Regulaminu służby wewnętrznej, omawiający stanowisko 
oficera73, a w kolejnym roku deklarację, że złożył przysięgę wojskową74, oraz de-
klarację o zrzeczeniu się na rzecz Skarbu Państwa praw emerytalnych nabytych 
z tytułu służby w armii austriackiej, w związku z wolą nabycia praw emerytalnych 
polskich75.

W sporządzonej dnia 1 stycznia 1926 r. i wypełnionej na maszynie Karcie 
ewidencyjnej (jest to odpis, o czym świadczy m.in. również maszynowo wpisane 
poświadczenie prawdziwości danych przez Karola Wojtyłę por. adm. kanc. bez od-
ręcznej sygnatury) zapisy o przebiegu służby są tożsame z podanymi w poprzednio 
cytowanych dokumentach, a w rubryce 14. jako data wstąpienia do armii obcej po-
dany jest 5 października 1900 r., to tym razem okres zaliczony do służby wojskowej 
przed 1 listopada 1918 r. u dołu karty obliczony został poprawnie, na 18 lat i 27 dni 
– co potwierdza tezę, że prawdopodobnie w poprzednim obliczeniu na GKE paź-
dziernik policzył Wojtyła błędnie jako 30 dni.

W tym dokumencie pojawiły się jednak dodatkowe informacje. Na str. 1 u góry 
wpisano odręcznie, że mieszka: Wadowice, ul. Kościelna, zaś w zmianach ewiden-
cyjnych pojawił się datowany na 1 października 1923 r. zapis mówiący o zaliczeniu 
do wysługi lat z tytułu poprzedniej służby wojskowej w państwie austriackim czasu 
od 4 października 1903 r. do 31 października 1918 r., czyli 15 lat i 28 dni, a z tytułu 
służby w WP od 1 listopada 1918 r. do 1 grudnia 1922 r. okresu 4 lat 1 miesiąca, oraz 
w stopniu posiadanym ostatnio okresu od 1 grudnia 1922 r. do 30 września 1923 r., 
czyli 10 miesięcy. Według tych okresów wyliczono Wojtyle uposażenie na dzień 
1 października 1923 r., zaliczając go w myśl ustawy z 9 października 1923 r.76 do grupy 
VIII szczebla b, z terminem posunięcia do następnego szczebla od 1 lipca 1925 r. 
Powyższe obliczenia zatwierdzone zostały uchwałą Komisji dla obliczania wysługi 
lat przy DOK V w Krakowie, o czym zawiadomił PKU Kwatermistrz 12 pp pismem 
L. dz. 255/25 Kwat. z dnia 28 stycznia 1925 r. Poniżej tego zapisu znajduje się ma-
szynowo wpisana adnotacja o stwierdzeniu prawdziwości i dokładności powyższych 
danych datowana w Wadowicach, dnia 1 stycznia 1926 r., i również z maszynowo 
wpisanym podpisem Karol Wojtyła por. adm. kanc.77

73 Ibidem, kl. 103 – Deklaracja Karola Wojtyły z 16 kwietnia 1924 r. 
74 Ibidem, kl. 104 – Deklaracja Karola Wojtyły z 28 stycznia 1925 r.
75 Ibidem, kl. 105 – Deklaracja Karola Wojtyły z 31 marca 1925 r.
76 Chodzi w tym wypadku o Ustawę z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych 

i wojska, ogłoszoną w Dz. U. z 1923 r. nr 116 poz. 924.
77 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, – Karta ewidencyjna Karola Wojtyły.
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U dołu 3 strony dokumentu w poprzek poprowadzona została linia oddzielają-
ca maszynowymi znakami dywizu, a poniżej umieszczono jeszcze dwa zapisy dot. 
służby K. Wojtyły. W dniu 4 lutego 1926 r. został on jako porucznik zatwierdzony 
na stanowisku kierownika referatu PKU Wadowice, co ogłoszono w dodatku do  
Dz. Pers. 9/26 na str. 13, zaś z dniem 30 kwietnia 1927 r. przeniesiony w stan spoczyn-
ku na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP ogłoszonego z Dz. U. RP nr 122/26 
poz. 705, co ogłoszono w Dz. Pers. Nr 5/27 na str. 4378. Dodatkowy wpis kończy da-
tacja Warszawa, 16 lutego 1927 r. z maszynowym wpisaniem podpisu p.o. Szefa Oddz. 
V SG Łuskino79 płk i potwierdzeniem za zgodność odpisu przez Kierownika Kancelarii 
Biura Personalnego, z odciskiem okrągłej pieczęci Biura Personalnego MSWojsk.

W tym miejscu warto podkreślić, że przejście Wojtyły w stan spoczynku na-
stąpiło zgodnie z obowiązującymi ówcześnie przepisami, które określały tzw. wiek 
prekluzyjny dla oficerów w stopniu od porucznika do majora na 46 lat, po ukończe-
niu których oficer w tym stopniu automatycznie musiał zostać przeniesiony w stan 
spoczynku. Niewątpliwie w przypadku K. Wojtyły nie kwapiono się jednak z szybkim 
przeprowadzeniem tej procedury, skoro 46 lat skończył w lipcu 1925 r., a w stan 
spoczynku odesłano go dopiero prawie dwa lata później, z dniem 30 kwietnia 1927 r. 
Sytuacja ta była efektem jego wielkiej przydatności w służbie.

W 1934 r. Karol Wojtyła wykazany został w ściśle tajnym Roczniku Oficerskim 
Rezerw, gdzie na str. 395 odnotowano go jako oficera w stanie spoczynku administra-
cji ze starszeństwem z 1 grudnia 1922 r. i kolejnością 7880. Ujęcie w ROR oznaczało, 
że był przewidywany do użycia w razie mobilizacji i wojny.

Ostatnia znana z dokumentów wojskowych wzmianka o Karolu Wojtyle po-
chodzi z Tajnego Dziennika Personalnego MSWojsk. nr 2 z 1936 r., gdzie w dziale 
„Przeniesienia” odnotowano, że K. Wojtyła został przeniesiony: do Korpusu Oficerów 
Piechoty z Korpusu Oficerów Administracyjnych: z Centralnej Administracji Rezerw 
Biura Personalnego MSWojsk.: por. Wojtyła Karol, ur. 18 lipca 1879, PKU Wadowice, 
ze starszeństwem z dniem 1 grudnia 1922 i lokatą 9,7881. Zatem u schyłku swoich lat 
i przydatności mobilizacyjnej Karol Wojtyła ponownie został żołnierzem piechoty, 
w której przed 36 laty rozpoczynał swoją przygodę z wojskiem. To przeniesienie jest 
jednoznacznym potwierdzeniem, że władze wojskowe nadal planowały użycie Karola 
Wojtyły w razie wojennej potrzeby.

78 Ibidem, Karta ewidencyjna Karola Wojtyły.
79  Leon Łuskino (11.04.1872-9.05.1948), płk WP, kompozytor i literat, w 1926 r. zastępca Szefa Oddziału V 

(Personalnego) Sztabu generalnego WP. Znany jako autor pieśni Szara piechota – Maszerują strzelcy, maszerują.
80 Rocznik Oficerski Rezerw 1934, Biuro Personalne MSWojsk., Warszawa, s. 395.
81 Tajny Dziennik Personalny MSWojsk. Nr 2/1936, dział Przeniesienia.

Wobec powyższych konkluzji warto w tym miejscu pokusić się na jeszcze jedno 
pytanie: dlaczego Karol Wojtyła nie został zmobilizowany w sierpniu czy wrześniu 
1939 r.? Odpowiadając, trzeba zauważyć, że w lipcu 1939 r. Wojtyła ukończył 60  lat, 
a zatem przestał podlegać obowiązkowi służby wojskowej. I chociaż z reguły skreśle-
nie z ewidencji oficerów przeprowadzano na koniec kwartału lub nawet roku, w któ-
rym oficer kończył lat 60, zapewne ten fakt zdecydował, że mimo braku skreślenia 
z listy oficerów Karolowi Wojtyle nie wystawiono karty mobilizacyjnej. Wprawdzie 
w wypadku wojny i mobilizacji możliwe było powołanie do służby oficera, któ-
ry ukończył 60 lat, ale wymagało wcześniejszego uzyskania jego zgody. Zapewne 
w przypadku K. Wojtyły tej procedury nie zdążono wdrożyć lub uznano, że nie ma 
takiej konieczności.

Z oddaniem i poświęceniem w codziennej służbie 
urzędnika wojskowego i oficera

W początkowym okresie urzędników wojskowych przyjęto do WP z uwzględ-
nieniem konkordancji ich stopni z oficerskimi, zatem K. Wojtyła nosił – i tak się pod-
pisywał – stopień urzędnika wojskowego w randze podporucznika. Wiosną 1919 r. 
zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Rozkazów Wojskowych rozkazem Nr 47 p. 
6.18.3 MSWojsk., zakazującym urzędnikom wojskowym noszenia i używania oznak 
oraz tytułów oficerskich, a nakazującym używanie tytułów opisujących ich rangi, 
K. Wojtyła przestał podpisywać się jako u.[rzędnik] w.[ojskowy] w r.[andze] ppor., 
a pisał u.[rzędnik] w.[ojskowy] X r.[angi], a czasem tylko u. [rzędnik] w.[ojskowy]82. 
W efekcie niezaliczenia urzędników do korpusu oficerskiego, wyłączono ich rów-
nież z podległości Oficerskim Sądom Honorowym83, wbrew wcześniejszej praktyce 
w tym względzie, gdy Sekcja Poboru i Uzupełnień MSWojsk. orzekła, że sądowi 
honorowemu dla kapitanów, poruczników i podporuczników podlegają także wszyscy 
urzędnicy wojskowi (Oficerowie Ewidencyjni i oficerowie gospodarczy) posiadający 
stopień oficerski do kapitana włącznie84.

Zachowane dokumenty PKU Wadowice przechowywane w CAW (11 jednostek 
aktowych) oraz w Archiwum Państwowym w Katowicach – Oddział w Bielsku- 

82 WBH CAW, I.374.47.1 PKU Wadowice, bez paginacji (dalej b.p.), Rozkaz dzienny nr 47 z dnia 10 czerwca 1919 r. 
podpisany za zgodność Wojtyła, u.[rzędnik] w.[ojskowy] w r.[andze] p[od]poruczn.[ika].

83 Ibidem, b.p., Rozkaz dzienny nr 58 z dnia 15 sierpnia 1919 r.
84 Ibidem, b.p., Rozkaz dzienny nr 49 z dnia 31 marca 1919 r.
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Białej (ponad 120 jednostek) zawierają wiele świadectw aktywności fachowej 
K. Wojtyły. Oprócz regularnie występujących podpisów Wojtyły na rozkazach 
dziennych i dokumentach czy formularzy przez niego opracowywanych, odnaleźć 
można także ślady wykonywanych czynności czy niektórych wydarzeń z jego co-
dziennej służby.

I tak, korzystając z chronologicznych zapisów części zachowanych Rozkazów 
dziennych PKU, dowiadujemy się np. że urzędnik wojskowy Karol Wojtyła 7 kwietnia 
1919 r. wpłacił 13 k. 50 h. za miesiąc kwiecień tytułem dobrowolnego opodatkowania 
się na rzecz WP85. 

26 maja 1919 r. otrzymał, podobnie jak pozostali żonaci urzędnicy wojskowi 
PKU Wadowice, Emil Jauernik i Władysław Kiciński, 6 m sukna cywilnego w cenie 
60 k. za 1 m, przydzielonego przez Intendenturę Okręgu Generalnego w Krakowie86. 
Po wpłaceniu 360 k. do PKU sukno było odbierane w Zakładzie Umundurowania 
w krakowskich Koszarach Sobieskiego87.

W Rozkazie dziennym nr 67 z 25 października 1919 r. komendant PKU za-
rządził m.in., że wszystkie pisma, wpływające do PKU, mają być rozdzielane przez 
Naczelnika Kancelarii (tak w oryginale, z dużych liter ujęto tę funkcję), którym był 
K. Wojtyła i ujęte w jednym dzienniku podawczym88.

Wiosną 1920 r. przystąpiono do porządkowania akt pozostałych w archiwum 
PKU po działalności austriackiej OKU, z zachowaniem podziału na akta wojska 
wspólnego oraz Obrony Krajowej. K. Wojtyła otrzymał zadanie udzielenia wyja-
śnień merytorycznych dotyczących akt kolegom porządkującym zawartość archi-
wum89.

Przy okazji wypełniania Listy ewidencyjnej w dniu 22 czerwca 1920 r. stan zdro-
wia K. Wojtyły określony został jako Zdolny do służby niefrontowej, a orzeczenie 
podpisał ujęty w odpisie dokumentu ze zniekształconym nieco nazwiskiem jako 
dr Lasiota por.[ucznik] lek.[arz] – por. dr Feliks Lassota90.

Od 3 października 1920 r. wprowadzono stały skład służby dyżurnej PKU, którą 
mieli pełnić 1 oficer młodszy lub urzędnik wojskowy poniżej rangi IX, 1 szeregowy 
pisarz oraz 1 szeregowy ordynans (dotychczas stałą służbę dyżurną PKU stanowili 

85 Ibidem, b.p, Rozkaz dzienny nr 35 z 13 kwietnia 1919 r. – podpisany za zgodność Wojtyła, nacz.[elnik] kanc.[elarii].
86 Ibidem, b.p., Rozkaz dzienny nr 50 z 26 czerwca 1919 r.
87 Dzisiaj budynki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Warszawskiej.
88 WBH CAW, I.374.47.1 PKU Wadowice, b.p., Rozkaz dzienny nr 67 z 25 października 1919 r.
89 Ibidem, b.p., Rozkaz dzienny nr 110 z 21 kwietnia 1920 r.
90 Feliks Lassota (27.08.1890-?), dr med., mjr WP, lekarz 6 Pułku Strzelców Podhalańskich w Samborze, następnie 

w X baonie sanitarnym w Przemyślu. Po przejściu w stan spoczynku ordynował w Stryju, po II wojnie światowej 
w Piotrkowie Trybunalskim.

tylko 1 szer. pisarz i 1 szer. ordynans). W związku z tym K. Wojtyła jako urzędnik 
rangi X co kilka dni (średnio co cztery, później co trzy) pełnił obowiązki oficera 
dyżurnego PKU, po raz pierwszy miało to miejsce 6 października 1920 r.91

Z dniem 8 lutego 1921 r. przeprowadzono reorganizację pracy PKU według 
nowo wprowadzonych instrukcji. K. Wojtyła objął zadania II referenta poborowego, 
ale zwolniono go na razie z niektórych zadań: nadzoru nad kancelarią i personelem 
kancelaryjnym, otwierania i rozdziału korespondencji, prowadzenia dziennika taj-
nego i jego archiwum, prowadzenia archiwum rozkazów władz przełożonych i odno-
śnego archiwum, redagowania rozkazu dziennego PKU, pozostawiając te czynności 
w gestii naczelnika kancelarii. Wojtyła przekazał także prowadzone przez siebie do-
tychczas działy: zapomóg, zaopatrzenia wdów i sierot, a także ewidencję oficerów 
oraz urzędników, ale pozostały mu do prowadzenia sprawy zawierania małżeństw 
przez żołnierzy i sprawy paszportowe92.

W okresie nieobecności służbowej kpt. Zygmunta Bałki, I referenta poborowego, 
K. Wojtyła przejmował także prowadzenie referatu reklamacyjnego93. Z kolei podczas 
nieobecności służbowej Komendanta PKU i jego zastępcy, którym był I referent po-
borowy, Karolowi Wojtyle powierzano kierowanie całą komendą, jak np. w okresie od 
28 lipca do 1 sierpnia 1921 r., gdy podczas nieobecności zastępcy także Komendant 
PKU otrzymał cztery dni urlopu94.

W tym roku ponownie zaopiniowano dla potrzeb ewidencyjnych stan zdro-
wia K. Wojtyły już jako żołnierza zawodowego95, odnotowując w czerwcu 1921 r. 
w Karcie ewidencyjnej jego zdolność do służby kancelaryjnej, co stwierdził  
kpt. lek. dr Krogulski96.

W dwa miesiące później K. Wojtyła zachorował na czerwonkę97, która zbierała 
w tym czasie krwawe żniwo w Polsce, także w okolicach Wadowic. W następstwie 
mocno wyniszczającej choroby, po okresie leczenia i rekonwalescencji Wojtyła 
otrzymał czterotygodniowy urlop dla poratowania zdrowia na czas od 10 paździer-

91 WBH CAW, I.374.47.1 PKU Wadowice, b.p., Rozkaz dzienny nr 274 z 2 października 1920 r. i Rozkaz dzienny 
nr 277 z 5 października 1920 r.

92 Ibidem, b.p., Rozkaz dzienny nr 38 z 8 lutego 1921 r.
93 Ibidem, b.p., Rozkaz dzienny nr 45 z 15 lutego 1921 r.
94 Ibidem, b.p., Rozkaz dzienny nr 207 z 28 lipca 1921 r.
95 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 23 – s. 3. Karty ewidencyjnej Karola Wojtyły.
96 Henryk Krogulski, (15.01.1889-?), dr med., kpt. lekarz w Szpitalu Załogi w Wadowicach, a następnie w 5 Szpitalu 

Okręgowym w Krakowie. Po przejściu w stopniu majora lekarza w stan spoczynku ordynował w Sosnowcu, po 
II wojnie światowej w Chorzowie.

97 WBH CAW, I.374.47.1 PKU Wadowice, b.p., Rozkaz dzienny nr 233 z 23 sierpnia 1921 r.
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nika do 6 listopada 1921 r.98, jednak nie wykorzystał tego urlopu w całości, bo już  
26 października powrócił do służby99.

Niewątpliwie był Wojtyła uznawany także za dobrego nauczyciela podwładnych, 
skoro przydzielano mu m.in. zadanie przygotowywania i wygłaszania wykładów- 
-prelekcji dotyczących różnych zagadnień służbowych lub patriotycznych. Np. 10 kwiet-
nia 1920 r. polecono mu przeprowadzenie o godz. 16 pouczającego wykładu o nowych 
Przepisach dyscyplinarnych dla WP i postanowieniach o zażaleniach, w myśl Rozkazu 
nr 75 DOGen. IVb.O.W.22404. Zapowiedziano także powtórzenie wykładów na ten 
temat, ale przez innych urzędników i oficerów PKU, którzy zapewne mieli się wzorować 
na wykładzie Wojtyły, skoro jemu powierzono przygotowanie pierwszego wykładu100.

W późniejszym czasie por. Wojtyła jako II referent PKU w Wadowicach uczest-
niczył w obowiązkowych formach garnizonowego życia oficerskiego, np. w wyborach 
do Oficerskiego Sądu Honorowego dla Oficerów Młodszych przy 12 pp – gdy już 
jako oficer ponownie temu sądowi podlegał.

Nie uchylał się także od powinności oficerskich, wynikających z ustaw pragma-
tycznych. Kiedy dla kandydatów na oficerów posiadających stopień podchorążego 
z okresu walk o wolność i granice Rzeczypospolitej, a chcących awansować na sto-
pień oficerski, wprowadzono obowiązek przedstawienia udokumentowania stosow-
nego i godnego dla poziomu i statusu oficera zachowania, o taką przysługę zwrócił 
się do Karola Wojtyły członek jednej ze znanych wadowickich rodzin, podchorąży 
Czesław Lisko101. Wojtyła nie odmówił jego prośbie i podpisał poświadczenie102, 
stwierdzające, że:

znany mi osobiście podchor. rezerwy Lisko Czesław Jan, zachowy-
wał się od chwili wystąpienia z wojska nienagannie i wzorowo. – 

Wadowice, dnia 30 września 1925 r.  
– Wojtyła por. ref. II PKU w Wadowicach.

Własnoręczność podpisu Wojtyły na tym dokumencie poświadczył w zastęp-
stwie nieobecnego komendanta PKU mjr Jan Służewski103 – kierownik ref. I PKU.

98 Ibidem, b.p., Rozkaz dzienny nr 281 z 11 października 1921 r.
99 Ibidem, b.p., Rozkaz dzienny nr 297 z 26 października 1921 r. 
100 Ibidem, Odpisy z rozkazów dziennych za kwiecień 1920 r., b.p., Rozkaz dzienny nr 100 z 10 kwietnia 1920 r.
101 Czesław Jan Lisko (6.02.1899-kwiecień/maj1940), podporucznik intendentury WP, zamordowany w Charkowie 

w 1940 r. w Zbrodni Katyńskiej.
102 WBH CAW, Kolekcja Akt Personalnych i Odznaczeniowych (APO), AP 1324 Lisko Czesław, b.p.
103 Jan Henryk Służewski (14.07.1875-?), ppłk WP, od kwietnia 1924 r. do lutego 1926 r. jako mjr kierownik I referatu 

w PKU Wadowice, od lipca 1927 r. do 31 sierpnia 1937 r. Komendant PKU Bochnia. 

Wzorowy, wybitny i niezbędny, 
czyli Karol Wojtyła w oczach przełożonych

Możliwość przytoczenia ocen K. Wojtyły seniora z okresu jego służby w armii 
austriackiej zawdzięczamy publikacji wspomnianego już Ernsta Trosta104. Podaje on 
w swej książce opinie przełożonych o Karolu Wojtyle z czasów jego służby w armii 
austriackiej, w ślad za zapisami w aktach przechowywanych w wiedeńskim Krieg-
sarchiv. Dzięki temu, zestawiając je z późniejszymi opiniami polskich przełożonych, 
możemy prześledzić i porównać oceny K. Wojtyły praktycznie od samego początku, 
od okresu jego podoficerskiej służby w armii austriackiej aż do chwili zdjęcia mun-
duru porucznika WP i przejścia w stan spoczynku.

Zgodnie z informacją E. Trosta w aktach K. Wojtyły w Kriegsarchiv przecho-
wywane są próbki pisma oraz Konduiteliste, czyli lista stanu (lista prowadzenia się) 
z dokumentami poświadczającymi jego znajomość języka polskiego i niemieckiego. 
W Betragensregister, czyli rejestrze zachowania (sprawowania) zawarto opinie prze-
łożonych o K. Wojtyle, oceniające, że:

Konzepte sehr gut, czyli projekty pism przygotowuje bardzo dobrze, Reinschri-
ften sehr korrekt – czystopisy ma bardzo poprawne, jak również, że szybko pisze na 
maszynie – ein flinker Maschinenschreiben105.

Trost podaje, że poniżej rubryki Eingeschaften des Gemütes und Charakters 
(Cechy usposobienia i charakteru) w roku 1908 odnotowano:

Äuβerst gut entwickelt, biederer Charakter, ernst, sehr gesetzt, bescheiden, ehrlie-
bend mit stark entwickeltem Pflichtgefühl, sehr gutmütig und unverdrossen106, a zatem: 
„Nadzwyczaj dobrze rozwinięty, poważny, bardzo stateczny, skromny, szczery (uczci-
wy, honorowy) z szeroko (znacząco) rozwiniętym poczuciem obowiązku, bardzo 
łagodny (dobroduszny) i niestrudzony”.

Z kolei w kilka lat później (Trost nie podaje dokładnego roku, pisząc dosłownie 
ein paar Jahre später) K. Wojtyłę oceniono następująco:

Ein in jeder Bezeihung korrekter, vollkommen verläβlicher Unteroffizier, der im 
Kanzlei- und Konzeptfach hervorragend entspricht. Ist jeder Bevorzugung würdig107, 
a zatem: „Pod każdym względem (stosunkiem) poprawny (stosowny, prawidłowy), 
całkowicie wiarygodny (solidny, niezawodny) podoficer, w kancelarii jako fachowiec 
odpowiada doskonale. Godny każdego wyróżnienia”.

104 E. Trost, Der Papst aus einem fernen Land, op. cit., s. 104-105.
105 Ibidem, s. 104.
106 Ibidem.
107 Ibidem, s. 104-105.
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Pułkownik (Trost nie podał nazwiska, być może podpis w aktach nie jest czy-
telny) potwierdził ten osąd, wpisując poniżej Einverstanden (zgoda, zgadzam się) 
i dodając uzupełniającą uwagę: Ein äuβerst tuchtiger sehr verwendbarer und braver 
Unteroffizier – „Nadzwyczaj zdolny (zdatny, przydatny), bardzo nadający się (do 
użycia, do służby) i dzielny podoficer”.

Zachowanie (obycie) towarzyskie Wojtyły określono w tej opinii jako bardzo 
przyjemne (schludne, ładne – sehr nett), przyzwoite (skromne, porządne – anstän-
dig), z bardzo dobrymi manierami (mit sehr guten Umgangsformen) i ostatecznie 
sklasyfikowano go jako posiadającego wszelkie niezbędne kwalifikacje na urzędnika 
państwowego (wojskowego) – besitzt er Alle für einen kk Staatsbeamten erforderlichen 
Qualitäten108.

Jak widać, od początku służby wojskowej Karol Wojtyła oceniany był bardzo 
pozytywnie i uznawany za bardzo przydatnego w służbie. Mimo zmiany statusu 
(z podoficera na urzędnika wojskowego, z późniejszym awansem do rangi równej 
stopniowi oficerskiemu) opinie te pozostawały wysokie, a potwierdzone zostały 
równie doskonałymi ocenami, wystawionymi już w okresie urzędniczej i oficerskiej 
służby K. Wojtyły w Wojsku Polskim.

W latach 1918-1921 zgodnie z przyjętą w Wojsku Polskim pragmatyką, okre-
sowej oceny oficerów, podoficerów i urzędników wojskowych dokonywano w roku 
dwukrotnie, wiosną i jesienią, przy czym daty poszczególnych zachowanych w tecz-
ce akt personalnych K. Wojtyły dokumentów opiniodawczych mogą świadczyć, że 
czasem przekraczano terminy składania tych opinii, lub niektóre z dokumentów, 
względnie ich odpisy, powstały jako dodatkowe egzemplarze przeznaczone do innych 
celów niż tylko odnotowanie okresowych zmian stanu.

Prawdopodobnie najstarszą z polskich opinii przełożonych K. Wojtyły o nim jest 
opinia datowana 6 czerwca 1919 r., zapisana na Karcie kwalifikacyjnej oznaczonej 
sygn. L. dz. p. 162109:

(opisy rubryk pominięto oznaczając ich miejsca [- -], przytaczane są tylko treści 
opinii – przyp. MSC).

Spokojny i rozważny, dobrze rozwinięty umysłowo, w sprawach 
swojego fachu doskonale uświadomiony, doskonały kierownik kancela-
rii. [- -] bardzo pracowity i punktualny. [- -] zachowanie się służbowe 

108 Ibidem, s. 105. Wszystkie tłumaczenia z akt wojskowych dokonane zostały przez autora niniejszego artykułu 
z uwzględnieniem specyfiki stosowanego nazewnictwa wojskowego oraz występujących różnych znaczeń 
niektórych wyrazów.

109 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 23 – s. 3. Karty ewidencyjnej Karola Wojtyły.

i poza służbą bez zarzutu. [- -] Do zawodowej służby zdolny.
Mikucki ppłk kmdt PKU Wadowice110

W kolejnej Liście kwalifikacyjnej PKU w Wadowicach z 28 września 1919 r. 
oznaczonej L. dz. p. 447111 K. Wojtyła jako naczelnik kancelarii PKU opiniowany 
był następująco: 

taktowny, dyscyplinowany [- -] b.[ardzo] gorliwy i pracowity [- -] 
wszechstronnie obeznany z prowadzeniem kancelarii [- -] bez zarzutu 
(ten ostatni zapis dotyczył zachowania się K. Wojtyły w służbie i poza 
służbą – przyp. MSC) [- -] Bardzo dobry.

I w rubryce o przydatności służbowej – nadaje się na: b) naczelnika  
kancelarii.

Mikucki ppłk kmdt PKU

Tenże ppłk Mikucki odchodząc na stanowisko Szefa Wydz. V DOGen. w Grod-
nie, udzielił pochwały całej kadrze PKU, ale szczególnie wyróżnił Karola Wojtyłę. 
W pochwale zawartej w Rozkazie dziennym PKU nr 73 z 28 listopada 1919 r. 
czytamy:

Odchodząc dziś na wyznaczone mi rozkazem [- -] stanowisko kie-
rownika nowo utworzonego Wydz. V w DOGen. Grodno [- -] przy tej 
sposobności uważam za swój moralny obowiązek, stwierdzić, że od dnia 
1 stycznia 1919 – przez cały ciąg mej wspólnej pracy z personalem tut. 
PKU i personalem OE. – personal ten we wszystkich pracach swych 
pełnił obowiązki swe sumiennie i z poświęceniem.

W imieniu służby dziękuję mu za to.
W szczególności jednak nie mogę nie wyróżnić urzędnika wojsko-

wego tut. Komendy pana Karola WOJTYŁĘ, który od chwili utworze-
nia Powiatowej Komendy Uzupełnień – zostając bez przerwy na swem 
stanowisku – niejednokrotnie zmuszony był, w braku odpowiednich sił, 
pełnić obowiązki swoje i innych, co też spełniał z wyjątkową gorliwością 
i niezrównanym poczuciem obowiązku.

110 Ibidem, kl. 98 – ta sama opinia jako odrębny dokument – Wyciąg z opinii z roku 1919 – poświadczony za 
zgodność wyciągu z r. 1919 i 1920 przez ppłk. Witolda Olszewskiego komendanta PKU, z odciśniętą pieczęcią 
Powiatowa Komenda Uzupełnień w Wadowicach, bez daty sporządzenia.

111 Ibidem, kl. 34 – Lista kwalifikacyjna PKU w Wadowicach Karola Wojtyły L. dz. p. 447.
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Wszystkim, którzy pozostają i których opuszczam, życzę nadal po-
wodzenia i szczęścia w owocnej pracy

ku chwale Ojczyzny i młodej naszej Armii112.

W rubrykach dotyczących posiadanych odznaczeń i wyróżnień w późniejszych 
dokumentach ewidencyjnych K. Wojtyła odnotowywał otrzymanie tej pochwały113.

Kolejny komendant PKU mjr Józef Ostrowski114 opiniował Wojtyłę nieco obszer-
niej, acz również bardzo pozytywnie. W Liście kwalifikacyjnej PKU w Wadowicach 
z 1 marca 1920 r. L. dz. p. 87115 napisał:

[- -] Orientuje się w służbie dobrze, stara się nabytą rutynę przez 
pilne studiowanie bieżących przepisów powiększyć. Wobec stron 
uprzejmy, odpowiada zadaniom naczelnika kancelarii zupełnie. [- -]  
b.[ardzo] gorliwy, pracowity, powierzone mu kierownictwo kancela-
rii spełnia ochotnie – z zamiłowaniem. [- -] Pracuje przez kilka lat 
jako urzędnik ewidencyjny, nabył rutynę w tym fachu, z pożytkiem też 
mógłby być użyty jako O.[ficer] E. [widencyjny]116 – Do samodzielnej 
pracy nadaje się zupełnie. [- -] skromny, taktowny, poważny, obraca się 
w kołach sfery urzędniczej, poza tem żyje tylko w gronie swej rodziny. 
[- -] Charakteru ustalonego, silnego, moralności nieposzlakowanej, umie 
orientować się w stosunkach służbowych i społecznych, zna ludzi i kraj, 
słowem przedstawia typ urzędnika wojskowego bardzo użytecznego. 

I w rubryce o przydatności służbowej – nadaje się na: b) naczelnika  
kancelarii.

  Ostrowski mjr Kmdt PKU

W Karcie ewidencyjnej wypełnionej w maju 1920 r. zapisana została krótka 
opinia przełożonego, pod którą wprawdzie brak podpisu, ale wszystko wskazuje, że 
jej autorem był także ówczesny Komendant PKU mjr Ostrowski. Wojtyła oceniony 

112 WBH CAW, I.374.47.1 PKU Wadowice, b.p., Rozkaz dzienny nr 73 z 28 listopada 1919 r.
113 Zob. np. WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. Karta ewidencyjna Karola Wojtyły.
114 Józef Ostrowski (4.02.1867-?), ppłk WP, od 24 listopada 1919 r. do 30.11.1921 r. Komendant PKU 12 pp 

Wadowice, po przejściu w stan spoczynku mieszkał w Wadowicach.
115 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 35 – Lista Kwalifikacyjna PKU w Wadowicach Karola Wojtyły 

L. dz. p. 87.
116 Oficer Ewidencyjny – oficerskie stanowiska administracyjne od listopada 1918 r. w WP w ramach każdej z Powiatowych 

Komend Uzupełnień. Każdy O.E. przydzielony był do jednego z powiatów i odpowiedzialny za przygotowanie 
i przeprowadzenie poboru w tym powiecie. Stanowiska O. E. zostały zniesione na początku 1926 r. po reorganizacji 
PKU i służby poborowej w myśl nowej instrukcji organizacyjnej służby poborowej na stopie pokojowej.

tam został jako Dzielny, pracowity i dobrze wykwalifikowany urzędnik, pod wszelkim 
względem zasługujący na zaufanie117.

Kolejną opinię wystawił Wojtyle mjr Ostrowski z datą 22 czerwca 1920 r. w Kar-
cie ewidencyjnej118. Czytamy tam:

Charakter ustalony, silny, męski, usposobienie łagodne, tempera-
ment żywy, 

– w PKU spełnia obowiązki naczelnika kancelarii, prowadząc rów-
nocześnie ewidencję oficerów, sprawy zaopatrzenia wdów i sierot, spra-
wy małżeńskie żołnierzy, sprawy paszportów etc. pracując równocześnie 
w dziale reklamacyjnym. We wszystkich tych gałęziach odpowiedział 
zadaniu bardzo dobrze. Orientuje się w służbie dobrze, stara się nabytą 
rutynę przez pilne studiowanie bieżących przepisów powiększyć, kieru-
jąc kancelarią praktycznie bardzo dobrze. Bardzo gorliwy i pracowity, 
służbę swą spełnia ochoczo z zamiłowaniem.

Pracując od lat kilku jako urzędnik ewidencyjny, nabył rutynę także 
w tym fachu, z pożytkiem też mógłby być użyty jako O.[ficer] E.[wi-
dencyjny] lub referent ewidencyjny przy PKU. Koncept posiada jasny 
i zrozumiały – nadaje się też zupełnie do samodzielnej pracy. – Wobec 
przełożonych bardzo posłuszny i uległy, wobec podległych stanowczy 
i wymagający, strony zaś traktuje z cierpliwością, z wielką uprzejmością, 
charakteryzującą człowieka dobrze wychowanego. –

Skromny, poważny, taktowny, obcuje w kołach sfery urzędniczej, 
po zatem żyje tylko w gronie swej rodziny. Moralność jego i rzetelność 
nie poszlakowana. – Umie zastosować się w każdej sytuacji służbowej, 
zna ludzi i kraj. Słowem b.[ardzo] dzielny, uczciwy i zdolny u. [rzęd-
nik] w.[ojskowy].
Wadowice, dn. 22 czerwca [19]20, Ostrowski mjr Kmdt PKU Wadowice119.

Poniżej tej opinii majora Ostrowskiego została na str. 4. Karty ewidencyjnej 
odnotowana krótka opinia wyższego przełożonego – orzeczenie Szefa Wydziału V b 

117 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 16 – s. 2. Karty ewidencyjnej Karola Wojtyły wypełnionej 
prawdopodobnie w maju 1920 r.

118  Ibidem, kl. 20 – s. 4. Karty ewidencyjnej Karola Wojtyły (odpis) oznaczonej 341/Urz., z czerwca 1920 r.
119 Ibidem, kl. 97, ta sama opinia jako odrębny dokument – Wyciąg z listy kwalifikacyjnej urz.[ędnika] w. [ojskowego] 

X r.[angi] Karola Wojtyły – poświadczony na odwrotnej stronie karty, gdzie zapisano wyciąg z opinii z 1919 r. za 
zgodność wyciągu z r. 1919 i 1920 przez ppłk. Witolda Olszewskiego, komendanta PKU, z odciśniętą pieczęcią 
Powiatowa Komenda Uzupełnień w Wadowicach, bez daty sporządzenia.
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Sztabu Dowództwa Okręgu Generalnego w Krakowie o treści:

Przychylam się do opinii k[o]m[en]d[an]ta PKU i stawiam wniosek 
na pozostawienie petenta w dalszej służbie wojskowej. Kraków 23 stycz-
nia 1921 Zubrzycki120 mjr.

Jak z tego ostatniego zapisu i jego datacji wynika, opisywany odpis tej Karty 
ewidencyjnej przygotowany został zapewne jako załącznik do prośby Karola Woj-
tyły o pozostawienie w służbie czynnej w WP w charakterze żołnierza zawodowego. 

W Liście kwalifikacyjnej PKU Wadowice oznaczonej jako L. dz. 417 pf121 wspo-
mniany już Komendant PKU mjr Ostrowski dnia 18 czerwca 1921 r. opiniował Woj-
tyłę jako II referenta poborowego PKU jeszcze obszerniej:

[- -] Spełnia obowiązki II referenta poborowego, prowadząc równo-
cześnie ewidencję oficerów, sprawy zaopatrzenia wdów i sierot, sprawy 
małżeńskie żołnierzy, dział paszportowy, reklamację etc. – W służbie 
b.[ardzo] punktualny i pilny, pracuje wytrwale, ściśle w myśl obowią-
zujących przepisów. – Wobec stron b.[ardzo] uprzejmy, cierpliwy, z na-
leżnym taktem. [- -] Bardzo gorliwy, pracuje z zamiłowaniem i ochoczo 
na podstawie bieżących rozporządzeń i przepisów, które pilnie studiuje 
i bardzo trafnie zastosowuje. – Orientuje się szybko w sprawach służ-
bowych i społecznych, pojmuje też jasno obowiązek stosowania się do 
wymogów społeczeństwa. [- -] Przez długoletnią pracę w urzędach woj-
skowych poborowych nabył wielkie doświadczenie i spryt kancelaryjny, 
które to zalety, przy jasnym koncepcie i zrozumiałym stylu, jakim roz-
porządza, umożliwiają mu rzeczowo z każdej sprawy służbowej, nawet 
zawiłej, się wywiązać. – Regulaminy i przepisy zna bardzo dobrze. [- -] 
skromny, z wielkim taktem, ugrzeczniony, obcuje przeważnie w kołach 
urzędniczych. – Wobec przełożonych bardzo posłuszny i uległy, rozkazy 
ich spełnia szybko, bez jakichkolwiek przeciwstawień. – Podwładnych 
traktuje po ludzku i cierpliwie. – Poza tem żyje wyłącznie w gronie 

120 Bolesław Józef Zubrzycki (30.05.1853-?), oficer armii austro-węgierskiej, mjr WP, szef służby poborowej DOGen. 
w Krakowie, etatowo przydzielony m.in. do 12 pp, a później do 20 pp.

121 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 36 – Lista kwalifikacyjna PKU Wadowice Karola Wojtyły 
L. dz. 417 pf. Prawdopodobnie w Karcie ewidencyjnej, gdzie zestawiono opinie z wcześniejszych dokumentów 
kwalifikacyjno-ewidencyjnych, błędnie wpisano numer L. dz. jako 477., podczas gdy na Liście kwalifikacyjnej 
z tej daty figuruje numer 417.

rodziny. [- -] charakteru silnego, ustalonego, usposobienia łagodnego, 
moralności nieposzlakowanej, przedstawia się jako wzorowy urzędnik 
wojskowy, dobrze dyscyplinę wojskową pojmujący, znający kraj ojczysty 
i ludzi i nadający się do samodzielnej pracy w swoim fachu.

I dalej zapis o przydatności służbowej z rubryki nadaje się na:  
b) naczelnika kancelarii lub II referenta poborowego, c) referenta ewi-
dencyjnego, d) oficera ewidencyjnego.

[- -] Słowem bardzo dobry, wielką rutynę posiadający urzędnik 
wojskowy, a którego zarówno jak na zajmowanem dotychczas stano-
wisku II referenta poborowego, bardzo pożytecznie i na innych stano-
wiskach PKU można by użyć.

   Józef Ostrowski mjr Kmdt PKU 12 pp

Poniżej opinii mjr. Ostrowskiego odnotowano poświadczenie Za zgodność, 
8 stycznia 1922 r., Fiałka122 ppłk Kmdt PKU, co pozwala domniemywać, że zacho-
wany egzemplarz także wykorzystany był jako załącznik do prośby K. Wojtyły o prze-
mianowanie na żołnierza zawodowego.

Na kolejnej Karcie ewidencyjnej123, zawierającej zapisy o przebiegu służby 
K. Wojtyły do 12 października 1921 r., a zatem niewątpliwie sporządzonej po tej da-
cie, zestawiono większość wspomnianych opinii komendantów PKU z lat wcześniej-
szych, m.in. z: Listy kwalifikacyjnej PKU w Wadowicach L. dz. 162 z dnia 6 czerw-
ca 1919 r., Listy kwalifikacyjnej PKU w Wadowicach L. dz. p. 447 z 28 września 
1919 r., Listy kwalifikacyjnej PKU w Wadowicach L. dz. p. 87 z 1 marca 1920 r., Karty 
ewidencyjnej z 22 czerwca 1920 r. i Listy kwalifikacyjnej PKU Wadowice L. dz. pouf. 
477 z dnia 18 czerwca 1921 r.

W styczniu 1922 r., gdy K. Wojtyła złożył wniosek o pozostawienie go w zawo-
dowej służbie wojskowej, na wniosku tym zgodnie z rozkazem MSWojsk. Szt. Gen. 
Oddz. V L.20664/V.P.U/21 opinię złożył ówczesny komendant PKU Wadowice, ppłk 
Rudolf Fiałka. Napisał w niej:

Człowiek doświadczony, skromny, dbały o swą godność osobistą 
i honor żołnierski, charakter ustalony, nieskazitelny, łagodny, skupio-
ny w sobie, o dużej woli i wytrwałości, o wielkim poczuciu obowiąz-

122 Rudolf Juliusz Fiałka (5.02.1883-?), ppłk WP, w 1922 r. Komendant PKU 12 pp w Wadowicach, później 
przeniesiony do szefostwa Służby Poborowej DOK X w Przemyślu, a następnie mianowany oficerem placu 
w Grudziądzu, gdzie osiadł po przejściu na emeryturę.

123 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 21-24 – Karta ewidencyjna Karola Wojtyły datowana na 
koniec 1921 r.
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ku i odpowiedzialności. Punktualny, sumienny, o dużej ambicji pracy, 
której się przy swej wątłej konstytucji fizycznej oddaje z poświęceniem 
i zaparciem sam siebie. – 

Wzorowa służbistość i pilność osobista, u podwładnych b.[ardzo] 
lubiany, wobec przełożonych lojalny. – Powierzchowność i formy towa-
rzyskie ujmujące. Zachowanie w służbie i prywatnem życiu bez zarzutu. 
B.[ardzo] koleżeński, taktowny, b.[ardzo] skrupulatny w pojmowaniu 
obowiązków obywatelskich. – Oględny, orientuje się w przepisach i roz-
kazach dobrze i szybko, duża wiedza i znajomość fachu: skrupulatność 
i rutyna w wykonaniu. – Wymowa i styl (koncept) bez zarzutu. – 

Obecnie zajęty w referacie poborowym i kancelarii głównej, wywią-
zuje się z zadania zupełnie samodzielnie.

Wynikiem powyższego, jak i opinii poprzednich przełożonych nada-
je się pierwszorzędnie i bez zastrzeżeń do przemianowania na oficera, 
przy pozostawieniu na dotychczasowem stanowisku wobec czego załą-
czam wniosek na „veniam studiorum”.
Rudolf Fiałka ppłk kmdt PKU i pieczęć okrągła PKU 12 pp Wadowice

Poniżej dopisano opinię szefa poborowego DOK nr V w Krakowie.
Wzorowy pod każdym względem nie naganny z wielką korzyścią 

dla dobra służby. Stawiam wniosek na udzielenie „Veniam studio-
rum”.

Kraków 16 stycznia 1922 
i niezbyt czytelny podpis wz. – prawdopodobnie majora Zubrzyckiego.

Rok 1922 to zdecydowanie czas najsłabszych opinii K. Wojtyły, ale być może 
było to związane z dużym stresem, jakim dla Wojtyły było samo podjęcie decyzji 
o ubieganiu się o status oficera, a później konieczność trzymiesięcznej rozłąki z ro-
dziną i sprostania wymogom ukończenia kursu oficerskiego w Grudziądzu. Opinie 
Wojtyły, zarówno z okresu przed wyjazdem do Grudziądza, jak i zaraz po powrocie 
z kursu nie były dla niego zbyt pochlebne.

Wprawdzie opinia i charakterystyka ze szkoły, gdzie musiał podołać dużemu 
natłokowi nowej wiedzy, w dodatku funkcjonując ponownie w systemie kosza-
rowym i w środowisku obcym, była skromna, ale w porównaniu z opinią spo-
rządzoną w PKU pozytywna. Bezpośredni przełożony kursantów ocenił Wojtyłę 
następująco:

Pilny, pracowity, inteligencja mała, zdolność przeciętna, charakter 
zrównoważony, zachowanie się w służbie bardzo dobre, prezencja dobra124.

Tę krótką charakterystykę podpisał por. Stanisław Ruśkiewicz125, o którym wia-
domo, że był ówcześnie dowódcą kompanii w tej szkole, zatem zapewne kompanii 
kursantów oficerskich, w której szkolono K. Wojtyłę.

Znacznie słabiej, a nawet wręcz źle wyglądała opinia przełożonych Wojtyły z PKU 
w Wadowicach – ppłk. Rudolfa Fiałki i jego następcy na stanowisku Komendanta 
PKU ppłk. Witolda Olszewskiego126. Obaj opiniowali Wojtyłę za rok 1922 w odstępie 
zaledwie miesiąca, przy czym opinia ppłk. Fiałki powstała w czasie, gdy Wojtyła był 
już ponad dwa miesiące na kursie w Grudziądzu, natomiast ppłk Olszewski opiniował 
Wojtyłę już po jego powrocie do służby w PKU. Być może bardzo drastyczna oce-
na ppłk. Fiałki była wynikiem jakiegoś bałaganu, braku czy opóźnienia powstałego 
w kancelarii PKU po odejściu Wojtyły na kurs, a za który podwładni zwalili nań winę, 
korzystając z czasowej nieobecności przełożonego i kolegi. Jednak z braku innych 
dokumentów, mogących naświetlić okoliczności tamtych zdarzeń, to domniemanie 
pozostanie jedynie hipotezą. Co ciekawe, owa opinia ppłk. Fiałki na temat Wojtyły 
stała w rażącej sprzeczności z poprzednią wystawioną przez niego w styczniu 1922 r.

Tym razem ppłk Fiałka określił Wojtyłę jako oficera skostniałego, szablonowego 
i lękliwego, zatrącającego słabością, zarzucając, że unika zebrań towarzyskich. Musiało 
dojść pomiędzy Wojtyłą a przełożonym do jakiegoś istotnego konfliktu, skoro ppłk Fiał-
ka, oceniając podwładnego, napisał, że [- -] w zbytniej lękliwości posunął się do zaprze-
czenia faktom stwierdzonym własnoręcznym podpisem. Wprawdzie lojalność służbową 
Wojtyły uznał za dużą, jednak z miernym wynikiem. Zarzucił Wojtyle niedostateczną 
obowiązkowość służbową, skrytość, nieufność i podejrzliwość, zaniedbanie i małą 
dbałość o wygląd zewnętrzny i dekorum wojskowe. Wskazał także na brak energii, 
samodzielności i inicjatywy, słabą wolę i brak zdolności kierowniczych, oceniając, że 
Wojtyła nie podołał zadaniom kierownika kancelarii PKU, mimo dysponowania dobrze 
przygotowanym personelem, a referat ewidencyjny pozostawił w nieładzie. Obycie 
towarzyskie Wojtyły ocenił jako dostateczne, ale nacechowane zbytnim serwilizmem, 
dopisując [- -] poza tem nie udziela się towarzysko wcale. Przydatność Wojtyły ocenił 

124 Ibidem, kl. 42 – CSPP 2, Wyciąg kwalifikacyjny u.[rzędnika] w.[ojskowego] X r.[angi] Karola Wojtyły.
125 Stanisław Ruśkiewicz (8.05.1895-4.04.1942) mjr WP i ZWZ-AK, w latach 1922-23 przydzielony do CSPP nr 2 

w Grudziądzu. Inspektor rzeszowski ZWZ-AK, aresztowany przez Niemców w Krakowie i zamordowany 
w berlińskim więzieniu Plötzensee.

126 Witold (I) Olszewski (30.08.1874-?), ppłk piechoty WP, od 1923 r. do 30 kwietnia 1927 r. p.o. komendanta 
i komendant PKU Wadowice, po przejściu w stan spoczynku mieszkał w Wadowicach.
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jako kancelisty przydatnego na niesamodzielnym stanowisku. W konkluzji stwierdził, 
że Wojtyła to urzędnik nadający się do registratury na stanowisko niesamodzielne i że 
Do awansu się nie nadaje127. Opinia ppłk. Fiałki datowana jest 17 października 1922 r.

Opiniujący Wojtyłę za ten sam okres kolejny Komendant PKU ppłk Olszewski 
pod wieloma względami ocenił go podobnie słabo, jak ppłk Fiałka, często dodając 
określenia nieznany albo bliżej nieznany, brak sposobności oceny, niewypróbowany, 
konkludując Niewypróbowany, wobec czego nieznany. Wadowice, 17 listopada 1922 r. 
Olszewski ppłk k[omen]d[an]t PKU.

W rubryce: Uwagi ppłk Olszewski wpisał dosyć specyficzne, jak na wojskowe 
uwarunkowania, usprawiedliwienie swej oceny:

Daty powyższe zaczerpnięte z opinii końcowej dawnego kmdta 
PKU, ponieważ nie znam go osobiście wcale, opinie zaś jego z szeregu 
lat poprzednich zanadto się różnią, załączam takowe równocześnie, nie 
biorąc za podane powyżej daty odpowiedzialności na siebie. Olszewski 
ppłk k[o]m[en]d[an]t PKU128.

W kolejnym RULK datowanym za rok 1922/23129, sporządzonym przez ppłk. 
Olszewskiego, opinia przełożonego o K. Wojtyle powraca do pozytywnej normy, 
choć w niektórych rubrykach zdarzają się jeszcze uwagi o niewypróbowaniu z braku 
sposobności w kilku aspektach działalności PKU.

Charakter stały, nieskazitelny, cichy, skromny. Nadzwyczaj pilny 
i obowiązkowy, pracy swej oddaje się z poświęceniem i zaparciem sa-
mego siebie. Wobec przełożonych pełen respektu, wobec podwładnych 
jak i stron taktowny. Ambitny bardzo dobry Polak i obywatel.

Wygląd i postawa dobra, zdrowie nieszczególne, przeszedł kurs 
przeszkolenia w Centralnej szkole w Grudziądzu.

Orientuje się dobrze i bardzo szybko, inteligencja średnia. [- -]
Fachowo bardzo dobrze wyszkolony z bardzo dużym doświad-

czeniem i ogromną korzyścią dla służby. Nadaje się bardzo dobrze na 
swym stanowisku. Może być bardzo dobrze użytym na stanowisku  
I referenta dzięki swej znajomości przepisów i fachowemu doświad-

127 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 52-55, Roczne Uzupełnienie Listy Kwalifikacyjnej Karola 
Wojtyły za rok 1922.

128 Ibidem, kl. 48-51, Roczne Uzupełnienie Listy Kwalifikacyjnej Karola Wojtyły za rok 1922.
129 Ibidem, kl. 56-59, Roczne Uzupełnienie Listy Kwalifikacyjnej Karola Wojtyły za rok 1922/23.

czeniu. Ocena ogólna: Bardzo pilny i sumienny pracownik. Wadowice 
5 kwietnia 1923 r. Olszewski ppłk.

W końcowej ocenie fachowej skonkludowano: Nadaje się bardzo 
dobrze na II jak i I referenta PKU. Do awansu z wyboru: Tak!.

Oceny te zostały prawie dosłownie powtórzone w RULK za rok 1923130, podpisa-
nym przez ppłk. Olszewskiego 1 listopada 1923 r., natomiast na drugim egzemplarzu 
RULK131 za ten rok odnotowana została opinia o K. Wojtyle wyższego przełożonego, 
ppłk. Tadeusza Wiśniowskiego132, Szefa Poborowego DOK V.

Bardzo pilny, obowiązkowy i gorliwy urzędnik wojskowy o grun-
townem długoletnim doświadczeniu. Fachowo bardzo dobrze wyszko-
lony, odpowiada jako II referent PKU bardzo dobrze. Nadaje się też 
bardzo dobrze na stanowisko Oficera ewidencyjnego. Nieskazitelny, za-
ufania godny charakter. Kraków, 23 listopada 1923 r. Tadeusz Wiśniow-
ski ppłk Szef Pob.[oru] DOK V i w podsumowaniu opinii fachowej [- -] 
nadaje się bardzo dobrze na II ref.[erenta] a w razie potrzeby także na  
I ref.[erenta] PKU. Bardzo dobra wytrawna siła fachowa służby po-
borowej.

Oceniający Wojtyłę w 1924 r. ppłk Olszewski ponownie nie krył superlatyw dla 
niego, pisząc:

Wygląd i postawa bez zarzutu, stan zdrowia dobry, orientuje się 
nadzwyczaj szybko, inteligencja zupełnie odpowiednia, zdolności kie-
rownicze specjalnie w swym fachu bardzo dobre. Fachowo znakomicie 
wyszkolony, posiada bardzo wiele doświadczenia i praktyki, wyniki dla 
służby bardzo dobre. Odpowiada znakomicie na swym stanowisku, 
mógłby ewentualnie zastąpić także i ref.[erenta] I. Znakomity, bardzo 
pilny i sumienny pracownik.

Wadowice, 1 listopada 1924 r. Olszewski ppłk i k[o]m[en]d[an]t PKU133.

130 Ibidem, kl. 60-63, Roczne uzupełnienie Listy Kwalifikacyjnej Karola Wojtyły za rok 1923.
131 Ibidem, kl. 64-67, Roczne Uzupełnienie Listy Kwalifikacyjnej Karola Wojtyły za rok 1923.
132 Tadeusz Wiśniowski (21.07.1882-?), ppłk WP, od 1923 r. do marca 1925 r. szef Służby Poborowej DOK V 

w Krakowie.
133 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 75 – s. 2. Rocznego Uzupełnienia Listy Kwalifikacyjnej Karola 

Wojtyły za rok 1924.
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Podobnie opiniował Wojtyłę Inspektor Poborowy DOK V ppłk 
T. Wiśniowski:

Zgadzam się w zupełności z opinią komendanta PKU. Bardzo 
dobry oficer nieskazitelny, prawy i zrównoważony charakter. Fachowo 
wybitnie wyszkolony, bardzo doświadczony i rutynowany 2 referent, 
pod każdym względem zaufania godny. Nadzwyczaj pilny, gorliwy, 
obowiązkowy i sumienny, bardzo ambitny, oddaje się pracy z całem 
poświęceniem.

Odpowiada jako II ref.[erent] PKU wybitnie, nadaje się bardzo 
dobrze na stanowisko I ref.[erenta] PKU – jest ze wszech miar uwzględ-
nienia godny.

Kraków, 20 listopada 1924 r. Tadeusz Wiśniowski ppłk Insp.[ektor] 
Pob.[orowy] DOK V134.

W roku 1925 ppłk Olszewski opiniował Wojtyłę podobnie jak w latach poprzed-
nich:

Odpowiada znakomicie na swym stanowisku, może również bar-
dzo dobrze pełnić funkcję ref.[erenta] mob.[ilizacyjnego] jak i ref.[eren-
ta] I. Znakomity i godny wszelkiego zaufania pracownik. Wadowice, 
1 listopada 1925 r. Witold Olszewski ppłk k[o]m[en]d[an]t PKU135 

oraz na str. 4 RULK Znakomity oficer służby poborowej Olszewski 
ppłk i k[o]m[en]d[an]t PKU 136.

Kolejnym opiniującym Wojtyłę był w tym roku płk Maksymilian Hoborski137. 
Ocenił Wojtyłę następująco:

Bardzo dobry oficer administracji kancelaryjnej i wzorowy pra-
cownik. W służbie poborowej wzorowo wyszkolony i wszechstronnie.

134 Ibidem, kl. 74 – s. 3. Rocznego Uzupełnienia Listy Kwalifikacyjnej Karola Wojtyły za rok 1924.
135 Ibidem, kl. 77 – s. 2. Rocznego Uzupełnienia Listy Kwalifikacyjnej Karola Wojtyły za rok 1925.
136 Ibidem, kl. 79 – s. 4. Rocznego Uzupełnienia Listy Kwalifikacyjnej Karola Wojtyły za rok 1925.
137 Maksymilian Marian Antoni Hoborski (21.05.1880-29.04.1942), płk piechoty, pierwszy dowódca 16 pp Ziemi 

Tarnowskiej w Tarnowie, później m.in. dowodził 59 pp w Inowrocławiu, następnie Inspektor Poborowy DOK 
V w Krakowie. Po przejściu w stan spoczynku osiadł w Tarnowie, gdzie w latach 1935-39 działał we władzach 
samorządowych. W okresie okupacji niemieckiej uczestnik konspiracji, aresztowany i wywieziony do KL 
Auschwitz, gdzie został zamordowany.

Kraków, 24 listopada 1925 r. Maksymilian Hoborski płk Insp.[ek-
tor] Pob.[orowy] DOK V138 oraz na str. 4 RULK Zgadzam się! Kraków 
24 listopada 1925 r. Hoborski płk Insp.[ektor] Pob.[orowy] DOK V 139.

Wyższym przełożonym, opiniującym Wojtyłę, był zastępca Dowódcy Okręgu 
Korpusu w Krakowie, gen. brygady Wacław Dziewanowski140, który napisał krótko:

Zgadzam się wz d-cy OK V Dziewanowski g.[enerał] b.[rygady]141.

Zachowane karty dwóch egzemplarzy Rocznego Uzupełnienia Listy Kwalifi-
kacyjnej Karola Wojtyły za rok 1926, a zatem za ostatni rok jego czynnej służby 
wojskowej, są na mikrofilmie w CAW wymieszane i trudno jest jednoznacznie usta-
lić, który egzemplarz był oryginałem, a który wtórnikiem RULK, oraz które karty 
pochodzą z którego egzemplarza. Niemniej jednak opinie Wojtyły są czytelne i nadal 
jednoznaczne.

Cichy, skromny, stały, niezmiennie pewny charakter, zasługujący 
na bezwzględne zaufanie. Szalenie pilny i pracowity oraz lojalny. Wobec 
przełożonych z wielkim uszanowaniem, wobec stron cierpliwy i z wiel-
kim taktem. Bardzo dobry Polak i obywatel.

Stan zdrowia, wygląd, postawa bardzo dobre.
Orientuje się bardzo szybko i trafnie, wykonuje rozkazy bardzo 

dokładnie, wydaje sam wybitnie. Zdolności kierownicze bardzo dobre.
Posiadając znakomite wyszkolenie i praktykę, pracuje z jak najlep-

szymi wynikami w każdej gałęzi służbowej.
Odpowiada wybitnie na swym stanowisku, może równie do-

brze pełnić obowiązki ref.[erenta] I i w danym razie zastąpi także  
k[o]m[en]d[an]ta PKU. Wybitny oficer administracyjny. Wadowice 
1 listopada 1926 r. Witold Olszewski ppłk PKU.

138 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 77 – s. 2. Rocznego Uzupełnienia Listy Kwalifikacyjnej Karola 
Wojtyły za rok 1925.

139 Ibidem, kl. 79 – s. 4. Rocznego Uzupełnienia Listy Kwalifikacyjnej Karola Wojtyły za rok 1925.
140 Wacław Dziewanowski (2.10.1870-09.1944), gen. mjr armii carskiej, gen. bryg. WP, w latach 1923-1925 zastępca 

dowódcy OK V w Krakowie. Po przeniesieniu w stan spoczynku osiedlił się w Warszawie, gdzie zginął w Szpitalu 
Wolskim w czasie Powstania Warszawskiego.

141 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła, kl. 78 – s. 3. Rocznego Uzupełnienia Listy Kwalifikacyjnej Karola 
Wojtyły za rok 1925.
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I poniżej opinia przełożonego służby poborowej:

Wzorowy oficer administracyjny. Kraków 18 listopada 1926 r. Ho-
borski płk142.

 Opinie fachowe na kolejnej stronie RULK potwierdzają powyższe:

Ze służbą poborową wszechstronnie obeznany, znakomity oficer.
Olszewski ppłk k[o]m[en]d[an]t PKU.
W służbie poborowej wszechstronnie wyszkolony. 
18 listopada 1926 Hoborski płk Insp.[ektor] Pob.[orowy] DOK V143.

Na str. 4 wtórnika (II egz.) RULK za rok 1926 w rubryce: Uwagi odnotowano:

Przeniesiony w stan spoczynku Dz. Pers. 5/27 str. 43.
Wadowice dnia 10 października 1928 r. K[o]m[en]d[an]t PKU 

Trznadel144 ppłk145.

Podsumowanie

Wojskowi urzędnicy czy oficerowie administracji z rzadka bywają obiektami 
badań naukowych, a jeszcze rzadziej stają się bohaterami opracowań. A jednak Karol 
Wojtyła w pełni zasługuje na poświęcenie jego postaci studiów i opisanie. Z jednej 
strony oczywiście dlatego, że był ojcem świętego. Z drugiej jednak warto także przez 
pryzmat jego i jego wojskowych losów popatrzeć na liczne kadry żołnierzy i urzęd-
ników wojennego i wojskowego zaplecza, administracji i służby poborowej. Bez nich 
frontowa armia nie miałaby rekruta i szybko w oddziałach pierwszej linii powstały-
by luki. Bez tych szarych i skromnych tysięcy Wojtyłów cała machina wojskowego 
aparatu ległaby w gruzach już w pierwszym zamęcie wojny. Znacznie rzadziej niż 

142 Ibidem, kl. 80-87 – Roczne Uzupełnienie Listy Kwalifikacyjnej Karola Wojtyły za rok 1926 – dwa egz.
143 Ibidem, kl. 83 – s. 3. Rocznego Uzupełnienia Listy Kwalifikacyjnej Karola Wojtyły za rok 1926.
144 Ludwik Franciszek Trznadel (29.09.1886-?), płk WP, w okresie 05.1925-12.1933 r. Komendant PKU Wadowice, 

po czym przeniesiony w stan spoczynku. Po II wojnie światowej krótko w LWP, m.in. komendant szkoły 
oficerskiej.

145 WBH CAW, KGiO I.480.727 Karol Wojtyła mf, kl. 87 – s. 4. Rocznego Uzupełnienia Listy Kwalifikacyjnej Karola 
Wojtyły za rok 1926 (II egz.).

w przypadku ich frontowych kolegów piersi ich zdobiły odznaczenia. Ale właśnie 
poprzez takie postawy, jak Karola Wojtyły seniora, spełniali oni pierwszorzędnie 
swój obowiązek wobec ojczyzny i dawali przykład sumienności wykonywania i od-
powiedzialności za podjęte zadania.

Teza, że Wojtyła nie był jednak przeciętnym oficerem administracji, w świe-
tle jego opinii wydaje się bezdyskusyjna. Z drugiej strony dawał przykład kolegom 
i podwładnym, a przełożonym dawał gwarancję należytego wykonania zadań. Nawet 
jeżeli jego postać nie stanowi „uśrednionego” obrazu urzędnika wojskowego i ad-
ministratora, pokazuje, że takie postawy, takie zaangażowanie i takie poświęcenie 
także były możliwe i rzeczywiście miały miejsce. I że z dala od frontu także starano 
się służyć ojczyźnie najlepiej jak to możliwe.

Analizując opinie Karola Wojtyły seniora, nie sposób nie zdać sobie sprawy, że 
wiele cech charakterologicznych ojca ujawniał także w swoim życiu syn, Karol Józef 
Wojtyła – papież Jan Paweł II. Zapewne był to efekt wspólnych genów, ale niewątpli-
wie także, a może nawet bardziej, procesu wychowania i osobistego przykładu. Jan 
Paweł II podziwiany był przez wielu za zaangażowanie, pracowitość i sumienność 
w podejmowanych przez siebie działaniach, a z drugiej strony za kulturę, takt i szacu-
nek, jakie okazywał innym ludziom, bez względu na ich status i pochodzenie. Czyta-
jąc większość opinii o ojcu, widać, jak wiele z nich pasuje per analogiam i toutes pro-
portions gardées do postawy i zachowań wybitnego syna, a w wielu przypadkach jest 
on przykładem (jeżeli to tylko możliwe) jeszcze solidniejszej i bardziej zaangażowanej 
postawy i codziennego dawania świadectwa. W tym przypadku znane powiedzenie 
„Niedaleko pada jabłko od jabłoni” znajduje znakomite i jak najbardziej pozytywne 
potwierdzenie. Bez błogosławionego ojca – człowieka prostego i skromnego, ale ze 
wszech miar godnego – i bez jego osobistego przykładu nie byłoby zapewne świętego 
syna. Można powiedzieć, że Karol Wojtyła junior wzrastał do świętości w skromnych, 
ale jakże dobrych warunkach.
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Summary 
The soldier of Polish Army for altars - way of life and opinions of Karol Woj-

tyła senior in the light of military documents

The article discusses the military career of Karol Wojtyła senior - father of the 
Pope and today’s Saint John Paul II - based on preserved archival documents. Using 
primarily notes from qualification cards and lists and other documents preserved in 
the copy of Karol Wojtyła’s file folder in the Wojskowe Biuro Historyczne Centralne 
Archiwum Wojskowe (WBH CAW, en. Military Historical Office of the Central Mili-
tary Archives in Warsaw), described the course of his service as a non-commissioned 
officer and a military official in the Austro-Hungarian army (18 years) and since 
1918 in the Polish Army as a military official and officer in military administration 
(9 years). The information was supplemented by data published years ago by the 
Austrian journalist Ernst Trost based on the documents of Wojtyła senior preserved 
in the Vienna Kriegsarchiv. K. Wojtyła ended duty of military service as a lieutenant 
in 1927, retiring. The opinions of superiors about Karol Wojtyła were also presen-
ted, allowing to outline his characterological features and attitude, indicating that 
many of these features and behaviors had an undoubted impact on the formation 
and development of Karol Wojtyła junior’s personality in his youth. Thanks to the 
detailed presentation of the military career of K. Wojtyła, it was possible to correct 
some wrong informations about him, including regarding his alleged participation in 
the battle of Gorlice or Wojtyła’s service in the Legiony Polskie (en. Polish Legions.). 
A separate thread is the history of these documents from the CAW, the originals of 
which in 1979 Edward Gierek passed on to John Paul II during his first pilgrimage 
to his homeland.

Key words: 
Karol Wojtyła, John Paul II, the 56th Infantry Regiment of count Daun, the 

12th Infantry Regiment of the Territory of Wadowice, the Poviat Army Recruiting 
Command in Wadowice, the Polish Army officer 
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Paweł Glugla

Stanisław Filipek, 
Dyskryminacja wsi wadowickiej 
przez okupanta hitlerowskiego 
w latach 1939-1945

Wstęp

Przypadająca w 2019 r. 80. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej jest okazją 
do zaprezentowania tekstów historycznych o proweniencji wojennej, zwłaszcza tych, 
które są wspomnieniami, opracowaniami dziejów lokalnych. 

Szczególne miejsce w historiografii II wojny światowej zajmują wspomnienia 
mieszkańców, którzy przeżyli jej tragizm. Nieco już ich opublikowano1. Warto mieć 
na uwadze fakt publikowania wspomnień w Polsce w okresie komunizmu (w tym 
właśnie czasie powstał prezentowany poniżej tekst Stanisława Filipka), jak i w wolnej, 
niepodległej III RP.

Wśród wielu wojennych zagadnień dość istotnymi w dziejach ziemi wadowickiej 
były wysiedlenia jej mieszkańców. Akcja wysiedleńcza trwała od grudnia 1940 r. do 
lutego 1941 r. W tym czasie wysiedleniami objęto mieszkańców sześciu miejsco-
wości w dawnym powiecie wadowickim. Z Choczni, do której weszła żandarmeria 
o godzinie trzeciej w nocy, wysiedlono wszystkich mieszkańców, tj. 2000 osób – 
około 350 rodzin. Wyrzucone z domów rodziny przewieziono wozami konnymi do 
punktu zbornego, który mieścił się w budynku szkolnym w Wadowicach, a następnie 
po przeprowadzeniu rewizji i odebraniu cenniejszych przedmiotów wywieziono 
w wagonach towarowych do dystryktu lubelskiego w Generalnej Guberni. W ich 
gospodarstwach osiedlili się niemieccy koloniści. Z Jaszczurowej wygnano również 
wszystkich mieszkańców, tj. 1400 osób – około 230 rodzin. Akcja wysiedleńcza, 

1 Przykładowo: S. Wiktor, T. Kowalczyk, Wspomnienia wojenne z okolic Wadowic z lat 1939-1945, Tomice 2001; 
M. Siewiec-Cielebon, Vinctis non victis – pokonanym nie zwyciężonym. Wadowicka Lista Katyńska, Wadowice 
2010 (publikacja wydana w serii Biblioteki Zbiorów Historycznych im. Marcina Wadowity, t. 34); Klecza w latach 
1939-1945, red. B. Szpila i K. Opyrchał, Ząbki 2019. Publikacja zawiera wspomnienia wojenne mieszkańców 
wioski Klecza; P. Wyrobiec, Wadowickie wspomnienia Września 1939 r., „Wadoviana. Przegląd historyczno-
kulturalny”, 2009, nr 12, s. 255-261.

podobnie jak w Choczni, odbyła się nocą, z zaskoczenia. Oddziały żandarmerii i SA 
otoczyły wieś o godzinie drugiej w nocy. Wyrzucone z domów rodziny rolnicze także 
przewieziono wozami konnymi do punktu zbornego w Wadowicach. Po przeprowa-
dzonej rewizji i selekcji część osób deportowano do pracy przymusowej w III Rzeszy. 
Pozostałe osoby wywieziono koleją do Generalnego Gubernatorstwa. Gospodarstwa 
Polaków przejęli koloniści niemieccy. 

Ten sam los spotkał zimą 1940/41 r. mieszkańców pozostałych czterech miejsco-
wości. Do Mucharza żandarmeria weszła o godzinie piątej rano i wysiedliła 120 rodzin 
rolniczych – około 900 osób. Przewieziono je wozami konnymi do punktu zbornego 
w Wadowicach. Po selekcji większość rodzin deportowano do pracy przymusowej 
w III Rzeszy, natomiast sześć rodzin skierowano do pracy u Niemców nasiedlonych 
w powiecie. W miejscowości Skawce zmuszono do opuszczenia swoich gospodarstw 
720 osób – około 105 rodzin; w miejscowości Zawadka 320 osób – około 60 rodzin, 
a w Inwałdzie 564 osoby, czyli około 80 rodzin. Wysiedlone rodziny przewieziono 
do punktu zbornego w Wadowicach, a następnie do Generalnego Gubernatorstwa. 
Część rodzin z Inwałdu skierowano do pracy u Niemców w gminie Wadowice i An-
drychów. Gospodarstwa Polaków we wspomnianych miejscowościach zajęli Niemcy 
sprowadzeni z Rumunii. Łącznie w powiecie wadowickim z sześciu wsi wysiedlono 
945 rodzin rolniczych, tj. 5904 osoby2. Jak się okazało, licznie osadzeni koloniści 
z Wołynia czy Bukowiny nie tylko nie mogli oddać wyznaczonych kontyngentów, 
ale jeszcze musieli otrzymywać stałą pomoc urzędów gospodarczych. Nie mieli oni 
żadnej kultury rolnej, a poza tym cechowało ich lenistwo i niewiara w celowość 
wysiłku. Gospodarstwa Polaków były za to wzorowo prowadzone3.

Wspomnienia Stanisława Filipka w zasobach 
archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej 

W zasobach Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie znajduje się 
maszynopis Stanisława Filipka zatytułowany: „Dyskryminacja wsi wadowickiej przez 
okupanta hitlerowskiego w latach 1939-1945”4. Powstał w Wadowicach we wrześniu 
1969 r., a więc 50 lat temu.

2 M. Wardzyńska, Wysiedlenia ludności polskiej z okupowanych ziem polskich włączonych do III Rzeszy w latach 
1939-1945, Warszawa 2017, s. 439-440.

3 Zob. R. Kaczmarek, Górny Śląsk podczas II wojny światowej, Katowice 2006, s. 212-213.
4 Sygnatura: IPN Kr 1/841.
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Tekst wspomnień S. Filipka zawiera łącznie 17 numerowanych kart formatu A4, 
zapisanych jednostronnie. Należy raz jeszcze podkreślić, że wspomnienia te były pi-
sane w okresie Polski Ludowej, co oznaczało, iż nie mogły zawierać wątków dotyczą-
cych okupacji sowieckiej, ani poruszać sprawy ofiar Katynia5. Niemniej stanowią one 
cenne źródło uzupełniające i wiarygodne świadectwo wielu wydarzeń związanych 
z losami mieszkańców wadowickich terenów. Wspomnienia spisane zostały 50 lat 
temu, niemal w ćwierć wieku od zakończenia II wojny światowej. S. Filipek podszedł 
do sprawy poważnie, sporządzając, jak sam wspomina w zakończeniu tekstu maszy-
nopisu, okolicznościową ankietę zagadnieniową. Niestety, nie udało się dotrzeć do jej 
treści. Autor wspomnień nie miał możliwości dokonania profesjonalnej weryfikacji 
uzyskanych danych poprzez zestawienie ich ze źródłami archiwalnymi. Weryfikując 
zebrane informacje, posiłkował się i bazował głównie na popularnej obecnie oral hi-
story. Warto pamiętać również o komunistycznych poglądach Filipka, które znalazły 
wyraz w tekście jego wspomnień.

Autor wspomnień skupił się na trzech blokach zagadnieniowych: pierwszy dotyczy 
wojny i okupacji, ze szczególnym uwzględnieniem okręgu wadowickiego; drugi – akcji 
wysiedleńczej z poszczególnych miejscowości ziemi wadowickiej; trzeci – innych akcji 
hitlerowskiego aparatu władzy, takich jak: łapanki, wywózka na przymusowe roboty do 
III Rzeszy, do obozów koncentracyjnych, pojedyncze i masowe zabójstwa.

Zagadnieniem szczególnym w tekście Stanisława Filipka jest martyrologia 
ludności z terenów wadowickich, zwłaszcza wadowickich nauczycieli, którzy nie 
uniknęli tragicznego losu. Autor zaznaczył jednak, iż temat, jaki podjął w swoim 
kilkunastostronicowym opracowaniu, nie jest zamknięty i wyczerpany. Warto dodać, 
że w zasobie martyrologium nauczycieli ziemi wadowickiej znajdują się nazwiska, 
które zostały umieszczone w formie mini-biogramów w Słowniku biograficznym 
nauczycieli w Małopolsce w latach II wojny światowej (1939-1945) pod red. J. Chro-
baczyńskiego, opublikowanym w Krakowie w 1995 r. Łącznie to 81 biogramów au-
torstwa S. Filipka.

Warto w tym miejscu przypomnieć tekst Piotra Wyrobca Wadowickie wspo-
mnienia Września 1939 r.6 Autor opublikował w nim fragmenty kilku wypracowań 
wadowickich uczniów na tematy: Moje przeżycia wojenne oraz Moje wspomnienia 
wojenne, które były pisane w październiku 1939 r., a więc „na gorąco”. Wypracowania 

5 Uzupełniającą listę ofiar spośród pracowników i wychowanków Gimnazjum i Liceum w Wadowicach sporządził 
M. Siwiec-Cielebon w tekście Dla pamięci rzetelnej. Problematyka badania i weryfikacji strat wojennych 
pracowników i wychowanków Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, „Wadoviana. Przegląd historyczno-
kulturalny”, 2011, nr 14, s. 127-186.

6 Zob. P. Wyrobiec, Wadowickie wspomnienia Września 1939 r., op. cit. 

zostały napisane przez 124 uczniów wadowickiego liceum. Niewykluczone, że jeszcze 
w zasobach archiwalnych lub prywatnych zakamarkach znajdują się cenne opisy, 
wspomnienia, dzienniki, fotografie z lat 1939-1945, dotyczące wadowickiej ziemi 
i losów jej mieszkańców z tego okresu wojennego.

Z biogramu Stanisława Filipka

Stanisław Filipek urodził się w 1905 r. Podczas drugiej wojny światowej używał 
pseudonimu „Kazowski”. Ukończył WKN, pracował w Zatorze i pod Andrychowem, 
do 1940 r. kierował szkołą w Roczynach. Aresztowany przez hitlerowskiego okupan-
ta, więziony był w Bielsku i obozach koncentracyjnych w Dachau i Mauthausen-Gu-
sen. Po zwolnieniu podjął pracę jako robotnik w Roczynach. Był żołnierzem legionu 
Śląskiego. Po wojnie pracował w szkolnictwie i administracji szkolnej jako inspektor 
szkolny w Wadowicach7. Zmarł w 1977 r. 

Edycja dokumentu

Dyskryminacja wsi wadowickiej przez okupanta hitlerowskiego 
w latach 1939-1945

Spis treści

I. Wojna i okupacja
Organizacja niemieckich władz administracyjnych. 
Polityka dyskryminacyjna okupanta.
Organizacja gett i wyniszczanie Żydów.
Aresztowanie inteligencji i zsyłka do obozów koncentracyjnych.

II. Akcja wysiedleniowa [wysiedleńcza]
Specjalny urząd do przeprow[adzenia] akcji wysiedleńczej.
Wysiedlanie ludności polskiej z terenów przyłączonych do Rzeszy.
Przymusowa rekrutacja do pracy w głębi Niemiec.
Osadnicy niemieccy.

7 Zob. Słownik biograficzny nauczycieli w Małopolsce w latach II wojny światowej (1939-1945): ofiary wojny, żołnierze, 
działacze konspiracyjni, nauczyciele w jawnym i tajnym szkolnictwie, wstęp, oprac. i red. J. Chrobaczyński, Kraków 
1995, s. 567.
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III. Pacyfikacje i mordy masowe
Aresztowania, rozstrzeliwania, zsyłka do obozów koncentracyjnych.

IV. Zakończenie
 
I. Wojna i początki okupacji

Po opanowaniu ziem polskich we wrześniu 1939 r. okupant hitlerowski przystąpił 
do realizacji programu eksterminacji podbitego narodu wg planu dawno już ustalonego 
w „Mein Kampf” Adolfa Hitlera.

Powiat wadowicki zajęty został przez „Wermacht”8 już w pierwszej dekadzie wrze-
śnia9. Na jego terenie nie było walk o specjalnym nasileniu, ponieważ front przewalił 
się gdzieś bokiem. Tylko gdzieniegdzie cofające się małe oddziały W.P. toczyły potyczki 
z nacierającym nieprzyjacielem. Niemniej jednak sporo ludzi zginęło na drogach atako-
wanych z powietrza przez eskadry bombowców niemieckich. Np. w Choczni, niedaleko 
od przystanku kolejowego, na szosie prowadzącej z Bielska do Krakowa, w godzinach 
popołudniowych dnia 3 września zginęło od bomb 16 „uciekinierów” i 7 żołnierzy pol-
skich z jakiegoś oddziału piechoty, wycofującego się w kierunku Wadowic i Krakowa. 
Ofiary tego bombardowania pochowano na cmentarzu w Choczni. Ponieważ jednak 
mieszkańcy wioski przystrajali ich mogiły kwiatami i zieleniną, w październiku Niemcy 
wywieźli zwłoki pomordowanych w niewiadomym kierunku.

W dniu 8 września [1939 r.] w Inwałdzie w czasie potyczki wycofującego się na 
wschód małego oddziału W.P. z silnym oddziałem We[h]rmachtu zginęło 3 żołnierzy 
polskich i jakiś nieznany cywil, prawdopodobnie uciekinier. Zwłoki poległych w nie-
równej walce pochowano na miejscowym cmentarzu.

Po ustaniu administracji wojskowej zaczęto na terenie podbitego kraju wpro-
wadzać administrację cywilną z nasłanych z głębi Niemiec urzędników. W powiecie 
wadowickim skorzystano także, szczególnie w Andrychowszczyźnie, z usług miejsco-
wych Niemców, pracowników Fabryki Wyrobów Bawełnianych Czeczowiczki10, oraz 

8 Właściwie: Deutsche Wehrmacht – Niemieckie Siły Zbrojne – była to nazwa niemieckiej armii w latach 1935-
1945, a więc w czasach III Rzeszy Niemieckiej. W latach 1919-1935 (Republika Weimarska) armia nosiła 
nazwę Reichswera. W latach 1939-1945 w Wehrmachcie służyło prawie 18 mln żołnierzy. Był całkowicie 
podporządkowany ideologii nazistowskiej. Zob. G. Knopp, Wehrmacht. Od inwazji na Polskę do kapitulacji, 
Warszawa 2009, s. 7, 67.

9 Według źródeł Niemcy wkroczyli do miasta 4 IX 1939 r.
10 W okresie międzywojennym zakład nosił nazwę: Fabryka Wyrobów Bawełnianych „Bracia Czeczowiczka” 

w Andrychowie. Z chwilą zajęcia Andrychowa przez wojska niemieckie we wrześniu 1939 r. fabryce nadano 
nazwę: Friedrich Zobel Kommisar und Treuhander der Firma „Brüder Czeczowiczka” in Andrichau O/S 
i podlegała ona Zarządowi Komisarycznemu w Katowicach. Zob. Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział 
w Bielsku-Białej, Zespół: 13/349/0 Fabryka Wyrobów Bawełnianych „Bracia Czeczowiczka” w Andrychowie.

nielicznych zdrajców pochodzenia polskiego, którzy podpisali Volkslistę (J.L. z Roczyn,  
A.P. z Inwałdu, K. z Brzezinki i Jakub Szlak z Zagórnika).

Dekretem rządu Rzeszy z dnia 26 października 1939 r. powiat wadowicki po-
dzielono na dwie części. Część leżącą po zachodniej stronie rzeki Skawy włączono do 
„rejencji” katowickiej, którą inkorporowano do Rzeszy niemieckiej, natomiast prawo-
brzeżne tereny tej rzeki włączone zostały do utworzonej tzw. Generalnej Guberni11, 
która miała się stać zapleczem gospodarczym i rezerwuarem niewolniczej siły roboczej 
dla wielkoniemieckiego państwa12.

Ostatecznym celem hitleryzmu była całkowita germanizacja ziem zachodnich. 
W pierwszym etapie miały ulec bardzo szybkiej germanizacji ziemie włączone bez-
pośrednio do obszaru Rzeszy. Jeśli chodzi o zachodnią część powiatu wadowickiego 
cywilna administracja niemiecka rozpoczęła swoje rządy od przeprowadzenia ogólnego 
spisu ludności narodowości polskiej, przy czym chodziło specjalnie o zarejestrowanie 
wszystkich inteligentów.

Usunięto Polaków ze wszystkich urzędów i dotychczas zajmowanych przez nich 
ważniejszych stanowisk w zakładach pracy, w radach narodowych (zarządach miej-
skich i gminnych), w starostwie, w sądownictwie, inspektoracie szkolnym, w urzędach 
powiatowych, pocztowych, w kolejnictwie itp. instytucjach. Stanowiska te zajmowali 
Niemcy sprowadzeni z Rzeszy lub z dawna osiedleni na tym terenie i wreszcie Volks-
deutsche miejscowego pochodzenia. Wprowadzono przymus używania języka niemiec-
kiego w życiu publicznym, tępiąc brutalnie język polski. Ludność polską pozbawiono 
wszelkich praw politycznych, społecznych i narodowych. Zamarło życie kulturalne, 
tępiono wszelkie przejawy kultury polskiej, niszczono zbiory biblioteczne, zlikwidowano 
prawie całkowicie szkolnictwo polskie.

Na przełomie lat 1939/40 rozpoczęto eksterminację Żydów, dla których zorga-
nizowano przejściowe getta w Andrychowie13 i w Wadowicach14, dokąd zwożono ich 

11 Adolf Hitler podpisał dekret o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa dla okupowanych ziem polskich, 
obowiązujący od 26 października 1939 r. Zob. Rok 1939 w dzienniku Hansa Franka, tłum. V. Grotowicz, wstęp 
i oprac. P. Kosiński, Warszawa 2019. 

12 Tworzenie administracji niemieckiej na zajętych ziemiach polskich przebiegało kilkuetapowo. Szczegółowo 
i chronologicznie zobrazował to Waldemar Kozyra w tekście Okupacyjna administracja niemiecka na ziemiach 
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1945, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. 
Sectio G”, 2013, z. 1 (60), s. 35-51.

13 Getto w Andrychowie utworzone przez Niemców 26 IX 1941 r. miało charakter rotacyjny – było miejscem, gdzie 
zwożono Żydów przed wywiezieniem ich do Auschwitz. Przebywali w nim Żydzi m.in. z Andrychowa, Białej, Czańca, 
Inwałdu, Kęt, Nidku i Żywca. Zlikwidowane 2 XI 1943 r. Wielu pomordowanych Żydów chowano na cmentarzu 
żydowskim w Andrychowie. Por. P. Jasnowski, Cmentarz żydowski w Andrychowie, „Słowik. HaZamir - Der Solowej. 
Czasopismo Koła Naukowego Studentów Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2013, t. 21, s. 32-41.

14 Jak podaje M. Szafrański, getto w Wadowicach utworzyli Niemcy 2 VII 1942 r. w najbardziej zaniedbanej części 
miasta. Jego teren Niemcy otoczyli murem z drutem kolczastym. Na niewielkiej powierzchni stłoczyli ok.  
1,4 tys. osób. Panowała ogromna ciasnota i fatalne warunki sanitarne, które sprzyjały epidemiom. Na jeden pokój 
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z różnych miast i wiosek powiatu, a następnie wymordowano w obozach zagłady15.
Z początkiem 1940 roku „szczególną uwagę” zwrócono na inteligencję, a przede 

wszystkim na nauczycielstwo. 
W marcu i kwietniu tego roku rozpoczęto aresztowania tych Polaków, którzy 

w przeszłości udzielali się aktywnie w pracy politycznej i społeczno-gospodarczej.
Aresztowano wtedy m.in. znanego działacza chłopskiego i polityka dr. Józefa 

Putka16 z Choczni, działacza robotniczego, członka K.P.P. Władysława Pasternaka17 
z Targanic, bezpartyjnego o skrajnie lewicowych poglądach kierownika Szkoły z Roczyn 
Stanisława Filipka, oraz bezpartyjnych społeczników i kier[owników] szkół: Tade-
usza Kowalczyka18 z Brzezinki, Michała Szczygła19 z Gierałtowic, Adama Korczaka20 

przypadało ok. 20 osób. Zostało zlikwidowane 10 VIII 1943 r. Niemcy wywoływali Żydów po nazwisku. Powiedzieli 
im, że zostaną przeniesieni do pracy w Oświęcimiu i dlatego powinni zabrać ze sobą wszelkie kosztowności. Zostali 
deportowani do obozu Auschwitz. Spośród 40 osób ukrytych w getcie uratowało się kilkoro. https://dzieje.pl/
aktualnosci/75-lat-temu-niemcy-zlikwidowali-getto-w-wadowicach [odczyt: 20.10.2019]. Szerzej: A. Ziarkowska, 
Getto wadowickie, „Wadoviana. Przegląd historyczno - kulturalny”, 2002, nr 7, s. 35-40. 

15 Dwa tys. Żydów z Wadowic i okolic zginęło w obozach koncentracyjnych w Bełżcu i Oświęcimiu. Szczegółowo 
losy Żydów w Wadowicach, w tym podczas II wojny światowej, opisała K. Iwańska w publikacji Dzieje i kultura 
Żydów w Wadowicach w latach 1864-1945, Kraków 2016. Wątek dotyczący wojny – zob. Ibidem, s. 277-355.

16 Józef Aleksy Putek (ur. 4 VII 1892 r. w Wadowicach, zm. 10 V 1974 r. w Choczni) – polski doktor praw, pisarz 
i polityk ruchu ludowego. Poseł na Sejm Ustawodawczy (1919-1922), na Sejm II RP I, II i V kadencji, do Krajowej 
Rady Narodowej oraz na Sejm Ustawodawczy (1947-1952). W latach 1946-1948 minister poczt i telegrafów. Zob. 
P. Majewski, Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik biograficzny, m-p, t. 4, Warszawa 
2009, s. 466-468. Tamże bibliografia; M. Witkowski, Trybun ludowy. Rzecz o Józefie Putku, „Wadoviana. Przegląd 
historyczno-kulturalny”, 2012, nr 15, s. 75-112.

17 Władysław Pasternak, ps. „Gabriel”, ur. 19 V 1902 r. w Targanicach, pow. Wadowice. Z ruchem komunistycznym 
zetknął się pracując jako górnik w kopalni „Juliusz”. Na emigracji we Francji był działaczem KPF. Wydalony 
w 1932 r. wrócił do Targanic i zorganizował KD KPP w Andrychowie, gdzie był sekretarzem. Za działalność 
komunistyczną przed wojną był więziony. Podczas II wojny światowej komisarz w Andrychowie. W 1945 r. 
antykomunistyczne podziemie wydało na Pasternaka, jednego z pierwszych aktywistów PPR i I Sekretarza 
Komitetu Powiatowego partii, wyrok śmierci. Akcję przeprowadzili żołnierze por. Mieczysława Wądolnego 
„Mściciela” - Adam Zygmunt „Wicher” i „Boruta”. Do zamachu doszło 7 sierpnia 1946 r. na alei prowadzącej do 
stacji PKP w Wadowicach. Pasternak został ciężko ranny i przewieziony do wadowickiego Szpitala Powiatowego, 
gdzie partyzanci podjęli kolejną, nieudaną próbę likwidacji I Sekretarza. Zob. N. Michta, Z lat walki, Warszawa 
1975, s. 276; H. Rechowicz, Polska Partia Robotnicza na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, Katowice 
1978, s. 451; M. Siwiec-Cielebon, Przygotowani na najgorsze – do końca wierni Polsce. Opór wobec systemu 
komunistycznego na ziemi wadowickiej w l. 1944-55 – rekonesans i próba wstępnej systematyki niektórych 
aspektów, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 14, 2011, s. 87-88.M. Starczewski, Ruch oporu na 
Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939-1945, Katowice 1988, s. 81.

18 Tadeusz Kowalczyk (ur. 1901 r.), absolwent seminarium nauczycielskiego, nauczyciel w Choczni Górnej i pow. 
andrychowskim. Aresztowany w 1940 r., więziony w obozie koncentracyjnym w Dachau i Mauthausen-Gusen, 
zamordowany 14 października 1940 r. Zob. Słownik biograficzny nauczycieli w Małopolsce w latach II wojny 
światowej, op. cit., s. 568.

19 Michał Szczygieł (ur. 1882 r.), absolwent seminarium nauczycielskiego, nauczyciel PSP w Andrychowie, 
Lanckoronie i Gierałtowicach k. Zatora. Aresztowany w kwietniu 1940 r., więziony w obozach koncentracyjnych 
w Dachau i Mauthausen-Gusen, gdzie został zamordowany w październiku 1940 r. Zob. ibidem, s. 571.

20 Adam Korczak (ur. 1919 r.), absolwent seminarium nauczycielskiego, nauczyciel w pow. andrychowskim. 
Aresztowany w 1940 r., więziony w Bielsku i obozach koncentracyjnych w Dachau i Mauthausen-Gusen.  
Po zwolnieniu pracował w administracji gminnej, prowadził komplety tajnego nauczania. Po wojnie kierownik 
SP w Szczyrku. Zob. ibidem, s. 568.

z Wieprza, Rudolfa Paździorę21 i hr. Romera z Inwałdu, Tomasza Tabaka22 ze Spyt-
kowic-Przewozu, Kotlarczyków Tadeusza23 i Antoniego24 z Wadowic, Szklarza Jana25 
z Graboszyc, Józefa Zająca26 z Piotrowic, Stefana Majkuta27 z Wadowic, Tadeusza 
Wolfa28 i Alfonsa Zielińskiego29 z Andrychowa.

W roku 1941 aresztowano nauczycieli z Wadowic Rudolfa Wójcika30 i Józefa Śliwę, 
Jabłońskiego31 z Łękawicy.

W roku 1943 aresztowano w Kalwarii Zebrzydowskiej Józefa Sowińskiego32 i Pio-
tra Jaworskiego33, nauczycieli-partyzantów. Spośród wymienionych zginęli w obozach 

21 Rudolf Paździora (ur. 1889 r.), ukończył seminarium nauczycielskie, pracował w pow. krakowskim, Inwałdzie 
i Tarnowie. W połowie 1940 r. aresztowany, przebywał w obozach koncentracyjnych w Dachau i Mauthausen-
Gusen. Zwolniony, zmarł po kilku tygodniach z wycieńczenia. Zob. ibidem, s. 570.

22 Tomasz Tabak (ur. 1919 r.), absolwent seminarium nauczycielskiego, nauczyciel PSP w Spytkowicach. Aresztowany 
w kwietniu 1940 r., więziony w Bielsku, potem w obozach koncentracyjnych w Dachau i Mauthausen-Gusen, 
gdzie zmarł z wycieńczenia. Zob. ibidem, s. 572.

23 Tadeusz Kotlarczyk (ur. 1903 r.), nauczyciel w Prywatnym Gimnazjum i Liceum oo. Pallotynów w Wadowicach. 
Aresztowany przez gestapo w 1940 r., więziony w Bielsku i obozach koncentracyjnych w Dachau i Mauthausen-
Gusen, gdzie został zamordowany 22 listopada 1940 r. Zob. ibidem, s. 568.

24 Antoni Kotlarczyk (ur. 1913 r.), nauczyciel w Prywatnym Gimnazjum i Liceum oo. Pallotynów w Wadowicach. 
W kwietniu 1940 r. aresztowany przez gestapo, więziony w Bielsku i obozach koncentracyjnych w Dachau 
i Mauthausen-Gusen do 1945 r. Po wojnie osiedlił się w Australii. Zob. ibidem, s. 568.

25 Jan Szklarz (ur. 1911 r.), ukończył seminarium nauczycielskie, nauczyciel PSP pod Makowem, w Zawoi i w pow. 
wadowickim. W kwietniu 1940 r. aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, później do 
Mauthausen-Gusen, gdzie został zamordowany w marcu 1941 r. Zob. ibidem, s. 571.

26 Chodzi o Stefana Zająca, nauczyciela PSP w Piotrowicach pod Zatorem. Aresztowany w kwietniu 1940 r., zginął 
w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen. Zob. ibidem, s. 572.

27 Stefan Majkut (ur. 1903 r.), absolwent seminarium nauczycielskiego, nauczyciel PSP w Andrychowie, 
podinspektor szkolny w Wadowicach. Aresztowany w połowie 1940 r., do wyzwolenia więziony w obozach 
koncentracyjnych w Dachau i Mauthausen-Gusen. Po wojnie w administracji szkolnej w Wadowicach i Żywcu. 
Zob. ibidem, s. 569.

28 Tadeusz Wolf (ur. 1900 r.), ukończył WKN, nauczyciel PSP w Kostuchnie, Giszowcu i Katowicach. Uchodźca, 
odmówił podpisania volkslisty w Andrychowie. Aresztowany w kwietniu 1940 r., więziony w obozach 
koncentracyjnych w Dachau i Mauthausen-Gusen. Po zwolnieniu powrócił do Andrychowa, żołnierz Legionu 
Śląskiego. Po wojnie w administracji państwowej. Zob. ibidem, s. 572.

29 Alfons Zieliński (ur. 1920), ukończył seminarium nauczycielskie, nauczyciel PSP w Gierałtowicach. Aresztowany 
w kwietniu 1940 r., zamordowany w obozie koncentracyjnym w Mauthausen-Gusen w październiku tego roku. 
Zob. ibidem, s. 573.

30 Rudolf Wójcik (ur. 1891 r.), ukończył seminarium nauczycielskie, pracował w szkołach pow. krakowskiego, 
Dąbrowie Tarnowskiej i Wadowicach. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. W tajnym nauczaniu 
prowadził komplety w zakresie szkoły powszechnej. Aresztowany w grudniu 1940 r., zamordowany w obozie 
koncentracyjnym w Oświęcimiu w listopadzie 1942 r. Zob. ibidem, s. 572.

31 Roman Jabłoński, kierownik PSP w Łękawicy. Latem 1942 r. aresztowany przez gestapo, zginął w obozie 
koncentracyjnym w Oświęcimiu. Zob. ibidem, s. 567.

32 Józef Sowiński (ur. 1900 r.), absolwent LP, nauczyciel PSP w Kalwarii Zebrzydowskiej, żołnierz ZWZ, aresztowany 
przez gestapo w 1943 r., rozstrzelany w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Zob. ibidem, s. 571.

33 Piotr Jaworski, absolwent seminarium nauczycielskiego, nauczyciel PSP w Kalwarii Zebrzydowskiej, podinspektor 
szkolny w Katowicach, inspektor w Chorzowie. Uchodźca po wrześniu 1939 r., powrócił do rodzinnej Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Żołnierz AK. Współpracował z tajnymi kompletami. Aresztowany w 1942  r., więziony 
w Krakowie (Montelupich), potem w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie zginął 17 marca 1943 r. 
Zob. ibidem, s. 567-568.
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koncentracyjnych w Mauthausen-Gusen: Tadeusz Kotlarczyk, Michał Szczygieł, Ru-
dolf Paździora, Tomasz Tabak, Jan Szklarz, Józef Zając, Alfons Zieliński i Tadeusz  
Ko[t]larczyk. W obozie oświęcimskim zginęli: Rudolf Wójcik, Józef Śliwa, [Roman] 
Jabłoński, Józef Sowiński i Piotr Jaworski.

Z tych, którzy przetrwali i wrócili, nie żyją już: Władysław Pasternak i Stefan 
Majkut. [- -]34.

II. Akcja wysiedleńcza

W okresie tworzenia administracji cywilnej okupant powołał Niemiecki Sztab 
Wysiedleńczy z siedzibą w Andrychowie, który z miejsca przystąpił do opracowania 
szczegółowego planu wysiedlenia ludności wiejskiej z tych terenów pow. wadowickiego, 
które zostały wcielone do III Rzeszy35.

Wg tego planu wysiedleniu podlegały gospodarstwa Polaków położone na dogod-
nym terenie i o ziemiach wysokiej klasy. Gospodarstwa przysiółków wiejskich, obejmu-
jące z zasady gorszą glebę nie miały podlegać wysiedleniu, natomiast właścicieli tych 
gospodarstw pozostawiono do dyspozycji osiedleńców tzw. bauerów, jako siłę roboczą.

Plan wysiedleń poszczególnych wsi trzymano w tajemnicy. Samo bowiem wysie-
dlanie miało być zaskoczeniem, które miało utrudniać polskim gospodarzom ukrycie 
lub wysłanie do rodzin i znajomych mieszkających za Skawą wartościowszych przed-
miotów i inwentarza ruchomego. Akcję przeprowadzano zazwyczaj jeszcze o świcie. 
Wyznaczano 15 minut czasu na ubranie się, zezwolono na zabranie z sobą tobołków 
o wadze najwyżej 20 kg, pakowano ludzi na ciężarówki i wywożono w nieznane. Był 
to stały sposób postępowania okupanta w stosunku do wysiedlanych. W taki sposób do-
konano wysiedlenia następujących wsi pow[iatu] wadowickiego włączonych do Rzeszy: 
Chocznia, Inwałd, Roczyny, Nidek, Głębowice, Gierałtowice, Wieprz, Radocza, Tomice, 
Świnna Poręba (częściowo), Jaszczurowa, Mucharz, Skawce, Brzezinka (częściowo), 
Frydrychowice i Przybradz. Akcję wysiedleńczą rozpoczęto dość wcześnie, bo już na 
przełomie lat 1939/40.

Najwcześniej, bo z początkiem 1940 roku, wysiedlono wieś Chocznię, z której wy-
wieziono do generalnej Guberni około 2 tys. osób.

Pozostawionych, przydzielono przesiedlonym z Małopolski Wschodniej kolonistom 
niemieckim, jako robotników rolnych. Szereg budynków mieszkalnych rozebrano i z ma-
teriału w ten sposób uzyskanego wznoszono budynki dla gospodarstw „baureskich”.

34 Opuszczono zdanie o wydźwięku ideologicznym (komunistycznym).
35 O genezie i celu akcji wysiedleńczych pisze M. Sikora w artykule Aktion Saybusch, „Biuletyn Instytutu Pamięci 

Narodowej”, 2009, nr 8-9 (103-104), s. 84-92.

Wieś Jaszczurową wysiedlano dwukrotnie. Po raz pierwszy wczesną wiosną 1940 r. 
i następnie we wrześniu tegoż roku.

Wysiedlonych gospodarzy wywieziono częściowo do powiatu Jędrzejów w Gen[e-
ralnej] Guberni (woj. kieleckie). Na ich gospodarstwach osiedlono dawnych obywateli 
polskich pochodzenia niemieckiego z Doliny w woj. lwowskim oraz kolonistów niemiec-
kich z Chorwacji i Węgier. Wieś została wysiedlona w 80%. Tylko najbardziej górzyste 
przysiółki tej wsi o najlichszej glebie i złym stanie zabudowań nie zostały objęte akcją 
wysiedleńczą. Należały do nich: Zagrodnik, Dudówka, Polana, Gronie i Zadusie.

W przysiółkach tych umieszczono także część wysiedlonych gosp[odarzy] wsi Jasz-
czurowa. Około 50 osób wywieziono na przymusowe roboty do Niemiec.

Największe nasilenie akcji wysiedleńczej przypada na grudzień 1940 roku.
W dniu 12 tego miesiąca wysiedlono wieś Skawce.
Wysiedlonych wywieziono na teren województwa kieleckiego w Gen[eralnej] Gu-

berni. Akcją objęto 85% gospodarstw rolnych. Gospodarstwa wysiedlone komasowano 
w większe i tworzono z nich „bauerstwa” od 10 do 15 hektarowe, przy czym wyburzono 
68 zbędnych zabudowań. Na dawnych polskich gospodarstwach osiedliło się 22 prze-
siedleńców niemieckich ze wschodnich terenów Polski i częściowo z Węgier. W tymże 
czasie na przymusowe roboty do Niemiec wywieziono około 100 osób. 

Również w dniu 12 grudnia 1940 roku przeprowadzono wysiedlenie drugiej przy-
granicznej wsi (chodzi o granicę Gen. Guberni – rzeka Skawa) tj. Mucharza. Wysiedlono 
tam 90% gospodarstw po obu stronach szosy biegnącej przez wieś z zachodu na wschód. 
Wysiedlonych wywieziono do obozu przejściowego w Gliwicach, gdzie przeprowadzono 
selekcję. Młodych i zdrowych skierowano na przymusowe roboty do Niemiec, resztę 
przewieziono do Gen[eralnej] Guberni na teren województw kieleckiego i lubelskiego. 
Niektórzy z przesiedlonych później na własną rękę szukali sobie jakiegoś lokum bliżej 
zachodnich granic Gen[eralnego] Gubernatorstwa, by zbliżyć się do stron rodzinnych, 
do których, wierzyli głęboko, wrócą po klęsce najeźdźców. Opuszczone gospodarstwa 
polskie w Mucharzu łączono po kilka w jedno większe i tworzono z nich gospodarstwa 
dla kolonistów niemieckich spod Lwowa, Przemyśla i Jarosławia. Do pracy w nowych 
gospodarstwach angażowano Polaków z niewysiedlonych przysiółków Mucharza. Nie-
potrzebne budynki burzono. Mucharz w okresie okupacji stał się wsią prawie całkowicie 
niemiecką. Znajdowała się w niej silna załoga Grenzschutza i posterunek żandarmerii.

Nim doszło do wysiedlenia tej wsi w początkach 1940 r. wywieziono na przymu-
sowe roboty do Rzeszy około 90% ludzi młodych, niezamężnych kobiet i nieżonatych 
mężczyzn.

Ze wsi Świnna Poręba wysiedlono tylko kilka rodzin, a na przymusowe roboty do 
Niemiec około 30% młodzieży obojga płci. Część mieszkańców Świnnej Poręby została 
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zmuszona do bezpłatnej robocizny na polach miejscowego folwarku (resztówki) zarzą-
dzanego przez dzierżawcę – Volksdeutscha.

Wieś Inwałd wysiedlona została także 12 grudnia 1940 r. Wysiedlono wówczas  
58 rodzin, które ulokowano w woj. kieleckim w powiatach Wodzisław i Jędrzejów. 
W ich miejsce sprowadzono 67 rodzin kolonistów niemieckich z okolic Stryja w Mało-
polsce Wschodniej. Aby sprowadzonym Niemcom zapewnić jak najlepsze warunki, na 
przełomie 1941/42 r. przesiedlono dalszych 30 rodzin polskich już nie do Gen[eralnej] 
Guberni, ale do sąsiednich wsi Zagórnik i Rzyki, które nie zostały objęte planem wysie-
dlenia. Opuszczone gospodarstwa łączono po kilka w większe, bardziej rentowne gospo-
darstwa niemieckie. Ludność z niewysiedlonych przysiółków wywieziono (młodzież) na 
przymusowe roboty do Niemiec, starszych poprzydzielano do pracy w gospodarstwach 
„bauerskich” i we dworze hr. Bobrowskiego, objętego we władanie administracji nie-
mieckiej. Dziedzica Bobrowskiego wywieziono do obozu koncentracyjnego w Dachau, 
a następnie do Mauthausen-Gusen. Rodzinę hrabiego wysiedlono z pałacu do Gen. 
Guberni. W roku 1941 w dniu 24 kwietnia wysiedlono jedną z najbogatszych w pow. 
wadowickim wsi tj. Wieprz.

Wysiedlono ją prawie całkowicie, bo w przeszło 90%, wywożąc jej mieszkańców do 
nieobjętych planem wysiedleńczym Rzyk, Górnika, Sułkowic i Targanic. Pozostałych 
około 10% ludności przesiedlono na przysiółki i zapędzono do pracy u osadników nie-
mieckich, sprowadzonych ze wschodnich obszarów Polski. Aby stworzyć dla osiedleń-
ców jak najlepsze warunki gospodarowania, łączono mniejsze polskie gospodarstwa 
w większe, przy czym wyburzono około 200 budynków mieszkalnych i gospodarczych 
oraz około 300 stodół.

Z materiału uzyskanego z rozbiórki budowano obszerne budynki gospodarcze dla 
gospodarstw osadników niemieckich. Młodzież z rodzin wysiedlonych od 15 roku życia 
wywieziono na przymusowe roboty do Niemiec.

Jesienią 1941 roku wysiedlono Głębowice, Przybradz, częściowo i Roczyny.
W Głębowicach wysiedlono 236 polskich gospodarzy.
Część rodzin polskich wywieziono w głąb Niemiec, część zaś do podgórskich wsi 

nieobjętych planem wysiedlenia. Ludność przysiółków zaangażowano do pracy w go-
spodarstwach osadników niemieckich sprowadzonych z Bukowiny i Besarabii36.

Z Przybradza wywieziono w tym samym czasie tylko 7 rodzin polskich na przymu-
sowe roboty do Niemiec. Prócz tych rodzin wywieziono na roboty także sporo młodzieży 
z innych rodzin wieśniaków Przybradza.

36 Wojenna prasa podziemna podawała, że do Wadowic przybywały masy uchodźców z Ukrainy i Besarabii. 
Baraki były zapełnione uchodźcami z tych terenów. Przeważnie były to kobiety i dzieci. Zob. „Wieś. Agencja 
informacyjna”, 1944, nr 23(65), s. 5.

Z Roczyn pod Andrychowem wywieziono ponad 1000 osób do Generalnej Gu-
berni i do okolicznych wsi nieobjętych akcją wysiedleńczą. Sporo rodzin przesiedlono 
do górnej części Roczyn także nie podlegającej wysiedleniu, zaś kilkadziesiąt rodzin 
pozostawiono na miejscu w granicach nowoutworzonych dużych gospodarstw dla prze-
siedleńców z Bukowiny i Besarabii. Byli to dawni koloniści niemieccy, polscy i czescy, 
którzy podpisali Volkslistę po zajęciu Bukowiny przez armię niemiecką. O ich pocho-
dzeniu świadczą ich nazwiska: Materna, Fartaczek, Dobrewski czy Hajdukiewicz.

Młodzież roczyńską spotkał ten sam los co młodzież z innych wysiedlonych wsi 
polskich – zsyłka na roboty przymusowe do III Rzeszy. W związku z akcją osiedleńczą 
i w Roczynach, tak jak i w innych wysiedlonych wsiach, wyburzono dziesiątki starych 
budynków. Wykorzystując w ten sposób materiał budowlany na budowę37 obszernych 
budynków gospodarczych dla osiedleńców niemieckich. Przy pracach tych zatrudniono 
sporo miejscowych cieśli, murarzy i innych rzemieślników, którzy przed wojną pracowali 
w firmie budowlanej Józefa Smazy w Andrychowie38. W okresie okupacji firmę przejęli 
Niemcy. Majstrowie i robotnicy zatrudnieni w niej prowadzili roboty budowlane i re-
montowe w gospodarstwach osadników niemieckich na terenie wszystkich miejscowości 
pow. wadowickiego, które zostały włączone do „Reichu”.

Ze wsi Brzezinka, leżącej na południe od Roczyn, przesiedlono do innych budyn-
ków na miejscu kilka miejscowych rodzin, tworząc jedno czy dwa gospodarstwa dla 
osadników niemieckich.

W roku 1942 wysiedlono dalszych kilka wsi, a mianowicie: Nidek, Gierałtowice, 
Radoczę, Tomice i Frydrychowice.

Z Nidka wysiedlono około 80% rolników do Rzyk. Ich gospodarstwa obsiedli Niem-
cy sprowadzeni z Węgier i Rumunii.

Prawie 20% mężczyzn wywieziono na przymusowe roboty w głąb Rzeszy. I tu jak 
gdzie indziej zburzono zbyteczne budynki mieszkalne i gospodarcze.

Gierałtowice zostały wysiedlone w około 25%.
Wysiedlone rodziny wywieziono do obozów pracy dla wysiedlonych w Otmucho-

wie (Otmahau) i Kaczer. Pozostali Polacy musieli pracować w gospodarstwach osad-
ników niemieckich sprowadzanych z Rumunii. Nad całością gospodarki niemieckiej 
w Gierałtowicach czuwał miejscowy obszarnik – Niemiec z pochodzenia niejaki Sche-
del – polakożerca. Według opinii mieszkańców tej wsi spowodował on aresztowanie 

37 Słowo nadpisane odręcznie niebieskim atramentem. 
38 Firma Józefa Smazy w latach 1936-1939 budowała w północnej Polsce setki domów dla osadników przeważnie 

z Małopolski na terenach rozparcelowanych byłym właścicielom niemieckim. Budowa jednego domu 
trwała przeciętnie 3-4 miesiące. Zob. Stanisława Całusa wspomnienia o starym Andrychowie cz. II, „Nowiny 
Andrychowskie”, 2019, nr 9(345), s. 43.
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i wywiezienie do Dachau, a następnie Mauthausen-Gusen kierownika miejscowej 
szkoły Michała Szczygła, podobno za zorganizowanie w sierpniu 1939 r. demonstracji 
antyhitlerowskiej.

Tak Radocza jak i Tomice wysiedlone były w tym samym 1942 r. Wysiedlono około 
70% gospodarzy. Część wywieziono, zaś kilkadziesiąt rodzin pozostawiono na miejscu 
w granicach nowoutworzonych dużych gospodarstw dla przesiedleńców z Bukowiny 
i Besarabii. Byli to dawni koloniści niemieccy. Miejsce wysiedlonych zajęli osadnicy 
niemieccy z Rumunii i Ukrainy.

Bogatą, o wysokiej gospodarce rolnej wieś Frydrychowice spotkał w roku 1942 po-
dobny los. W miejscu wysiedlonych 65 rodzin polskich sprowadzono 54 rodziny osad-
ników niemieckich z Besarabii i Bukowiny. Zajęto dla nich najlepsze i najbogatsze 
gospodarstwa polskie39.

  
III. Pacyfikacje i mordy

Polityka eksterminacyjna okupantów hitlerowskich zmierzała do całkowitego 
wyniszczenia ludności polskiej w pierwszej kolejności na ziemiach bezpośrednio włą-
czonych do III Rzeszy, w następnym zaś etapie także na terenie Generalnej Guberni. 
W działalności swej okupant stosował metodę zastraszania, by w zarodku stłumić 
wszelkie przejawy i próby oporu i tajnej działalności Polaków, zmierzającej do utrud-
nienia i uprzykrzania życia okupantowi. Metody te to aresztowania i zsyłka do obozów 
koncentracyjnych, wysyłka młodzieży i ludzi w sile wieku na przymusowe roboty do 
Niemiec, pacyfikacji i rozstrzeliwania oraz masowe mordy.

Powiat wadowicki, podobnie jak i inne powiaty okupowanego kraju, mocno odczuł 
tę bezwzględną politykę eksterminacyjną hitlerowskiego okupanta. Mimo tego ludność 
powiatu nie zamierzała zrezygnować z walki o byt, o życie, o wolność.

Z chwilą napaści Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki w czerwcu 
1941 roku, społeczeństwo polskie uświadomiło sobie, że musi nadejść moment zwrot-
ny, że Niemcy nie mogą pokonać i nie pokonają potężnego państwa socjalistycznego.

Nowa sytuacja, jaka wytworzyła się na świecie, stwarzała pewną realną możli-
wość [zorganizowania] w skali całego kraju walki zbrojnej i takiego jej rozwinięcia, by 

39 Oddziały niemieckie wkroczyły do wsi 5 IX 1939 r. W 1940 r. zaczęto wywozić młodych ludzi na przymusowe 
roboty do Niemiec. Dnia 14 XII 1942 r. wysiedlono 28 rodzin, natomiast 5 II 1943 r. kolejne 56. Niektóre rodziny 
wysłano do Niemiec, część za Skawę, a pozostałe rozmieszczono w obrębie wsi. Pozostali byli zmuszeni do pracy 
u osiedlonych tu „bauerów”. Zob. Zebranie wiejskie. Rada Gminy Wieprz. Wójt Gminy Wieprz. Plan odnowy 
miejscowości Frydrychowice na lata 2011-2018. Załącznik do uchwały nr I/2/2011 zebrania wiejskiego sołectwa 
Frydrychowice z dnia 16 stycznia 2011 roku, s. 5. Istnieje rozbieżność między podawaną liczbą wysiedlonych 
przez S. Filipka, a cytowaną powyżej publikacją.

zdecydowanie przeciwstawić się okupantowi, zahamować i powstrzymać jego akcje 
zmierzające do całkowitego wyniszczenia narodu polskiego.

Również i teren powiatu wadowickiego objęty został działalnością konspiracyjną. 
W Targanicach w rejonie Andrychowa powstaje komórka PPR, która w roku 1943 or-
ganizuje pierwszy oddział Gwardii Ludowej, powstają oddziały Batalionów Chłopskich 
w gminie Brzeźnica w Gen[eralnej] Guberni oraz oddział A.K. w Kalwarii i okolicznych 
wsiach.

Rozpoczynają się akcje dywersyjne, sabotaże i nękanie osiedleńców niemieckich, 
którzy zaczynają czuć się coraz bardziej niepewnie na zrabowanej Polakom ziemi, 
powstają komplety tajnego nauczania organizowane przez nauczycieli, którzy także 
zasilają oddziały partyzanckie.

Zorganizowany w powiecie ruch oporu wzmógł wściekłość okupanta i spotęgowa-
nie akcji eksterminacyjnej.

Już w 1939 r. pod koniec września Niemcy rozstrzelali w Marcyporębie – gm[ina] 
Brzeźnica 2 żołnierzy polskich, ukrywających się tam już po przejściu frontu. Zdołano 
zidentyfikować tylko jednego o nazwisku Samborski Kazimierz.

W dniu 2 kwietnia 1942 r. we wsi Zagórnik pod Andrychowem policja niemiecka 
przeprowadziła egzekucję 9 mieszkańców tej wsi. Na godz. 15-tą spędzono z Zagórni-
ka i z okolicznych wsi mieszkańców, którzy musieli asystować przy tej zbrodni. Przez 
powieszenie stracono wówczas: Aleks[andra] Góralczyka, Tomasza Lachendro, Fran-
ciszka Lachendro, Adolfa Rusinka, Mikołajka, Walusiaka, Leopolda Smolca, Brańkę 
i Hajdę. Zwłoki straconych zabrano i spalono w krematorium Oświęcimia. 

Prawdopodobnie w tym samym roku, na pastwisku obok przystanku kolejowego 
w Czartaku rozstrzelano Tadeusza Brańkę, Franciszka Kuziela i Pawła Brańkę. Egze-
kucji dokonała policja niemiecka. Rozstrzelani należeli do oddziału Armii Krajowej 
działającego w okolicach Sułkowic w pow. myślenickim. Zwłoki zamordowanych po-
chowano na cmentarzu w Jaroszowicach.

W Stanisławiu Dolnym rozstrzelano 10 zakładników, przywiezionych tu z kra-
kowskiego więzienia przy ul. Montelupich.

W roku 1942 wywieziono z Inwałdu gdzieś do Niemiec 5 starszych niedołężnych 
osób, a mianowicie Macieja Rusinka, Michała Bolączkę, Marię Lipowską, Marię 
Grochowską i Antoninę Graca. Wszystkie te osoby zginęły najprawdopodobniej, gdyż 
wszelki ślad po nich zaginął. Wywieziony na roboty 20-letni Bronisław Polak zginął 
w Niemczech przez powieszenie.

W listopadzie 1943 r. w Brzeźnicy w czasie postoju na stacji kolejowej, z transpor-
tu więźniów do obozu w Oświęcimiu uciekły 3 osoby narodowości żydowskiej – dwie 
kobiety i mężczyzna. W czasie pościgu zostali zastrzeleni i pochowani w jednej mogile. 



103102

Ź R Ó D Ł A Ź R Ó D Ł A

Po okupacji zwłoki zamordowanych wywieziono w niewiadomym kierunku. Prawdo-
podobnie na cmentarz żydowski w Krakowie.

W maju 1943 r. w czasie potyczki oddziału partyzanckiego G.L. w przysiółku Góra 
pod Leńczami zginął 1 partyzant ps. Szumilas. Miejscowa ludność pochowała zwłoki 
na cmentarzu w Leńczach.

W Radoczy w 1943 r. zastrzelony został Alojzy Nogala.
W tym samym mniej więcej czasie w Świnnej Porębie zastrzelony został wraz ze 

swą matką partyzant Artur Radwan (przysiółek Hobot).
W Skawcach natomiast Niemcy zastrzelili Annę Matuszyk.
W tymże roku w Przybradzu zastrzelony został rzekomo za kradzież Ludwik 

Węgrzyn.
W dniu 12 października 1944 roku do domu Andrzeja Kurzydły na przysiółku 

Podlesie wsi Ligota przybył patrol z organizacji TOD. Kurzydło był podejrzany o kon-
takty z oddz[iałem] partyzanckim A.L. Wywleczono go do stodoły, gdzie został za-
strzelony. Po wykonaniu egzekucji stodoła została spalona. Przebywający w przysiółku 
oddział A.L. otoczył patrol niemiecki, likwidując go w krótkim czasie.

Strzały potyczki zwabiły oddział niemiecki stacjonujący w Witanowicach. W wal-
ce, jaka się wywiązała, zginęło dalszych 5 niemieckich żołnierzy. Po bitwie partyzanci 
wycofali się na inny teren. Z zemsty Niemcy w dniu 13 października przystąpili do 
pacyfikacji przysiółka Podlesie. Większość mieszkańców zdążyła ukryć się w pobliskim 
lesie. Niemcy aresztowali tylko 6 mężczyzn i dwie kobiety, a następnie spalili wszystkie 
zabudowania. W godzinach popołudniowych na pogorzelisku dokonali masowego mor-
du na aresztowanych. Zginęli wtedy Karol Ochman i jego żona Anna, Alojzy Nowicki, 
Franciszek Wołoch, Wincenty Wojtas i jego żona Anna oraz Adolf Bednarz. Razem 
więc z Andrzejem Kurzydło zginęło 8 osób, w tym dwie kobiety.

Za przynależność do A.K. i współpracę z oddziałem partyzanckim w roku 1944 
niemieccy żandarmi wymordowali w Witanowicach rodzinę Szczurów, a mianowicie 
Filipa Szczura, jego żonę i trzech synów – Jana, Bronisława i Ottona.

W styczniu 1945 roku doszło do potyczki między oddziałem partyzanckim a Niem-
cami w Zakrzowie na przysiółku Bugaj. W walce zginął 1 żołnierz niemiecki. W od-
wecie Niemcy spalili dwa budynki mieszkalne, wymordowując uprzednio 7 osób – 
rzekomo za przetrzymywanie partyzantów. Zwłoki zamordowanych pochowano na 
cmentarzu w Zakrzowie.

Pod koniec 1944 roku lub z początkiem 1945 r. we wsi Ponikiew na przysiółku 
Madejowo został zastrzelony w ziemiance nad miejscowym potokiem ukrywający się 
w niej Franciszek Byrski. Razem z nim przebywał wtedy w ziemiance ukrywający się 
również Józef Matusik z Kaczyny. Widząc zbliżających się Niemców, zdążył wyskoczyć 

i pobiegł w kierunku lasu. W czasie pogoni został ranny, dowlókł się jednak jakoś do 
lasu i w ten sposób zdołał się uratować.

W styczniu 1945 roku prawdopodobnie w pierwszej jego dekadzie patrol żandar-
merii niemieckiej z Frydrychowic w czasie obchodu wykrył w Gierałtowicach w miesz-
kaniu Marii Kuwik dwóch ukrywających się mężczyzn. Cała trójka została areszto-
wana i umieszczona w areszcie posterunku w Frydrychowicach, gdzie po kilku dniach 
śledztwa zostali wszyscy rozstrzelani. Po przejściu frontu zwłoki Marii Kuwik rodzina 
zabrała do Gierałtowic, gdzie je pochowano na miejscowym cmentarzu. Zwłoki roz-
strzelanych pozostałych na miejscu stracenia. Zwłoki jednego udało się zidentyfikować. 
Był to mieszkaniec Bielska Marian Słowik.

Na przełomie lat 1944/45 w Jaszczurowej Niemcy zamordowali dwóch braci Za-
dorów, a w Głębowicach Dominika Klęczara.

W Wieprzu zamordowani zostali: Wróbel Jan, Wróbel Stanisław, Wronka Marian, 
Wróbel Jan (drugi), Pasierbek Emil, Pasierbek Józef i Mironowicz Kornel.

W Barwałdzie Górnym Niemcy rozstrzelali jakichś dwóch nieznanych cywilów, 
a w Łękawicy 2 partyzantów – Aleksandra Kuraka i Franciszka Kanię.

W latach 1944/45 w Mucharzu żandarm niemiecki zastrzelił młodego chłopca, 
którego wypuścił z aresztu i kazał mu uciekać. Dwu innym również kazał uciekać, 
mimo odniesionych ran postrzałowych udało im40 się uratować. Byli to Adamczyk 
i Słupski – mieszkańcy przysiółka Brańkówka. W tym czasie także w areszcie w Mu-
charzu Niemcy zamordowali zestrzelonego lotnika angielskiego.

W Tarnawie Dolnej żandarm niemiecki zastrzelił przechodzącego drogą mieszkań-
ca Mucharza, niejakiego Palecznego, a w Wadowicach na placu Kościuszki w styczniu 
1945 r. został zastrzelony41 ukrywający się w mieście Karol Pływacz z Mucharza.

W Leśnicy na przysiółku Kamionka w dniu 22 stycznia 1945 r. doszło do walki 
między wycofującym się oddziałem We[h]rmachtu a małym oddziałem partyzantów. 
Ponieważ partyzanci dla utrudnienia Niemcom odwrotu spalili most na drodze, którą 
wycofywał się oddział niemiecki, ci z zemsty wymordowali 2 miejscowe rodziny, a mia-
nowicie: Antoniego Królikowskiego, jego żonę Stefanię, córkę Elżbietę i syna Karola oraz 
Marię Wędzina i jej syna Jana – razem 6 osób.

Ma więc powiat wadowicki wiele miejsc upamiętnionych walką i cierpieniami 
swych obywateli. Prócz nich są również groby żołnierzy radzieckich, którzy zginęli 
w walce z Niemcami o wyzwolenie Ziemi Wadowickiej. Na cmentarzu wojskowym 
leży ich około 1500 – zginęli w różnych miejscowościach powiatu. Po wojnie zwłoki ich 
pochowano we wspólnych mogiłach żołnierskich.

40 Słowo nadpisane odręcznie niebieskim atramentem.
41 Słowo nadpisane odręcznie niebieskim atramentem.
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Wielu mieszkańców Ziemi Wadowickiej wywiezionych na przymusowe roboty do 
Niemiec nie wróciło już do stron ojczystych. Zginęli bądź z rąk oprawców hitlerowskich 
bądź na skutek bombardowania niemieckich okręgów przemysłowych przez alianckich 
lotników. I tak w Niemczech powieszony został młody polski robotnik z Inwałdu – Polak 
Bronisław. Również tragicznie zginęli tam: Nosal Stanisław, Nosal Antoni, Matusecki 
Mieczysław, Matusecki Piotr, Kłobuch Stefan, Biel Franciszek i Ostrowski Anastazy – 
wszyscy z Mucharza.

Szczególnie wielu mieszkańców powiatu wadowickiego straciło życie w niemieckich 
obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu, Dachau i Mauthausen-Gusen.

Ze Skawiec np. wywieziono do Oświęcimia 1442 osób: Salę Franciszka, Salę Włady-
sława, Adamczyka Władysława, Karola Fortunę, Pytkowskiego Jana, Gronkiewicza Ta-
deusza, Burego Stanisława, Mnicha Franciszka i Mnicha Stanisława. Z tej liczby wrócili 
do domów: Matuszczyk Wł[adysław], Maczuga Stan[isław], Gronkiewicz Fr[anciszek], 
Ćwiertnia St[anisław], Mnich Fr[anciszek] i Mnich St[anisław].

Z Inwałdu do Mauthausen-Gusen wywieziono kier[ownika] szkoły Rudolfa Paź-
dziorę i dziedzica hr. Romera, a do Oświęcimia Smazę Władysława, Stuglika Adama, 
Bargiela Michała i Kramarczyka Franciszka. Zginęli w Mauthausen-Gusen Rudolf 
Paździora, a w Oświęcimiu Smaza Władysław43.

Z Wieprza wywieziono 8 osób, a mianowicie: nauczyciela Korczaka Adama do 
Mauthausen-Gusen oraz Lachendrę Juliana, Hermę Albina, Karola Bogunię, Cinala 
Bolesława, Lachendrę Władysława, Machaczkównę Agnieszkę i Bajgrowicza Stanisła-
wa do Oświęcimia. Przeżyli tylko Korczak i Bajgrowicz.

Z Jaszczurowej wywieziono do Oświęcimia 10 osób. Wrócili tylko M. Kwaśniewski 
i Antoni Sroka.

Z Nidka do Oświęcimia wywieziono 11 osób, ale na skutek próśb „bauerów” po 
kilku miesiącach wszyscy wrócili.

Z Gierałtowic wywieziono do Mauthausen-Gusen kierownika szkoły Michała 
Szczygłę. Już stamtąd nie wrócił.

Z Woźnik w Oświęcimiu przebywał Józef Placek – wrócił.
Z Głębowic do obozu w Oświęcimiu wywieziono Lichańskiego Bolesława, Obstar-

czyka Stefana i Kunika Stanisława. Ten ostatni nie wrócił.
Z Radoczy w obozach byli Paśnik, Paterek, Folga i Wiktor oraz Bik.
Z Przybradza w Oświęcimiu zginęli Balon Ludwik i Mańka Józef.
Z Mucharza do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu wywieziono 10 osób, a mia-

42 Autor nie wymienił imiennie wszystkich 14 osób. Liczba ta wydaje się być kontrowersyjna.
43 W dniu 24 IV 1940 r. policja niemiecka aresztowała kierowników szkół i nauczycieli powiatu wadowickiego.

nowicie: Sadka Stefana, Romana Franciszka, Wróbla Ludwika, Olgę Roman, Włady-
sława Wądolnego, Stanisława Smolak, Władysława Smolaka, Leonarda Wądolnego, 
Stefana Małeckiego i Stefana Gurdka.

Wrócili tylko Olga Roman i Franciszek Roman, któremu udała się ucieczka z lagru.
Tak więc z wymienionymi w rozdziale pierwszym nauczycielami i działaczami 

politycznymi oraz mieszkańcami miast tu nie wymienionymi ponad 100 osób wywie-
zionych było w okresie hitlerowskiej okupacji do obozów koncentracyjnych. Z liczby tej 
tylko 39 więźniom udało się przeżyć i wrócić.

IV. Zakończenie

Omawiając wydarzenia okresu okupacji hitlerowskiej na Ziemi Wadowickiej, 
ograniczyłem się do obecnych granic powiatu. Pominąłem teren Zatorszczyzny (Zator 
i okolica) włączony w roku 1951 do powiatu oświęcimskiego oraz tereny włączone 
w 1958 r. do utworzonego wtedy nowego powiatu Sucha Beskidzka. Są to gromady 
Maków, Budzów, Zawoja, Zembrzyce, Bieńkówka i inne.

Od szeregu już lat zerwałem kontakty z ludźmi stamtąd, którzy mogliby udzielić 
informacji o czasach okupacji i zbrodniach niemieckich popełnionych na tamtych te-
renach. Wiadomości do opracowania niniejszej informacji czerpałem z dokumentacji 
gromadzkich rad narodowych, z ankiety, jaką rozesłałem do wielu kierowników szkół 
podstawowych w terenie, z rozmów z ludźmi z tamtych czasów oraz z materiałów 
udostępnionych przez Pow[iatowy] Komitet Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa.

Rzecz jasna, że wiadomości te na pewno nie wyczerpują zagadnienia i są z pew-
nością niepełne, pamięć bowiem ludzka jest często zawodna.

Mam również pewne wątpliwości co do dat, pod którymi opisane zostały niektóre 
wydarzenia. W czasie bowiem przeprowadzanych rozmów stwierdziłem, że ludzie w tej 
samej miejscowości podawali różne terminy, natomiast co do zaistniałych faktów byli 
całkowicie zgodni.

Wadowice - wrzesień 1969 r.

Źródło: AIPN Kr 1/841, Stanisław Filipek, Dyskryminacja wsi wadowickiej przez 
okupanta hitlerowskiego w latach 1939-1945.
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Dominika Mróz – Krysta
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Można odejść na zawsze, by stale być blisko
Ks. Jan Twardowski

Naukowiec, przyjaciel, mąż, 
członek rodziny – 
różne oblicza Wujka Janusza.
Kontynuacja wspomnień  
o prof. dr. hab. inż. Januszu Kotlarczyku

I. Wstęp

Przypadająca niedawno data 1 października 2019 r. – oznaczająca zarówno drugą 
rocznicę śmierci Pana Profesora Janusza Kotlarczyka, jak i rozpoczęcie nowego roku 
akademickiego – skłoniła mnie do refleksji i kontynuowania wspomnień o Wujku 
Januszu. Refleksja ta i nostalgiczny nastrój, jaki mi się udzielił, sprawiły, że tekst staje 
się bardziej osobisty i „od serca”. Wujek Janusz był mi osobą bardzo bliską. Brakuje mi 
Jego obecności, życiowych rad i wskazówek, ocen sytuacji. Brakuje mi możliwości, 
byśmy się mogli wspólnie cieszyć moimi osiągnięciami w życiu naukowym. 

Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać w ścisłym związku z tekstem zatytu-
łowanym: Nauczyciel – w hołdzie Wujkowi Januszowi. Wspomnienia o prof. dr. hab. 
inż. Januszu Kotlarczyku, opublikowanym w jednym z ostatnich numerów „Wado-
vianów” – jako kontynuację wspomnień o Wujku Januszu1. Oba teksty tworzą spójną 
całość. W pewnym jednak odróżnieniu od poprzedniego tekstu, w którym mowa 
była o konkretnych zdarzeniach, tym razem nacisk położę na przedstawienie tych 
cech charakteru i osobowości Wujka, które sprawiły, że odniósł on sukces w życiu 
naukowym i nawiązywał długotrwałe i cenne relacje z ludźmi.

1  D. Mróz-Krysta, Nauczyciel – w hołdzie Wujkowi Januszowi. Wspomnienia o prof. dr. hab. inż. Januszu Kot-
larczyku, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2017, nr 20, s. 114-120.

Celem kontynuacji wspomnień jest dalsze przybliżenie Państwu sylwetki i sze-
roko rozumianej działalności Wujka Janusza w różnych dziedzinach i na różnych 
polach. W krótkiej formule tekstu wspomnieniowego, przygotowywanego do roczni-
ka, nie sposób jednak wyczerpać wszystkich wątków i aspektów bogatego, twórczego 
życia, jakie wiódł aż do końca Wujek Janusz.

Bez zmian pozostają uwagi terminologiczne i siatka pojęciowa – w zależności 
od kontekstu zamiennie będę używać określeń: Pan Profesor i Wujek Janusz, choć 
z uwagi na bardziej osobisty charakter tekstu, to ostatnie określenie będzie się poja-
wiać znacznie częściej.

Wujek Janusz, jako osoba o wręcz fenomenalnej intuicji (o czym była już mowa 
w poprzednim tekście) oraz o dużej wrażliwości, kładł duży nacisk na tworzenie 
relacji i ich pielęgnowanie. Angażował się też całym sercem w zadania, których się 
podejmował. Wymienione czynniki będą stanowić kontekst do omówienia różnych 
wątków w dalszej części tekstu.

Wyrażam wdzięczność Panu Redaktorowi Marcinowi Witkowskiemu oraz całe-
mu Zespołowi Redakcyjnemu za życzliwość oraz umożliwienie mi kontynuowania 
wspomnień o Wujku Januszu.

II. Wujek Janusz 
– pasjonat w każdym tego słowa znaczeniu

Wujek Janusz w każdą podejmowaną przez siebie aktywność wkładał serce i do 
wszystkich aspektów swojego życia – w szczególności do spraw naukowych i na-
wiązywanych relacji – podchodził z dużym zaangażowaniem, o czym szczegółowo 
będzie mowa niżej.

2.1. Naukowiec, dydaktyk, organizator
Nauki przyrodnicze (a do takich należy geologia będąca główną dyscypliną na-

ukową Wujka Janusza) rządzą się własnymi prawami, a ich uprawianie jest specyficz-
ne względem nauk humanistycznych (przykładowo: osobiście mi bliskich i znanych 
nauk prawnych). Na podstawie przekazanych mi wspomnień zaobserwowałam, że 
praca naukowa Wujka Janusza nad każdym nowym zagadnieniem badawczym miała 
kilka etapów. Etap pierwszy obejmował rzetelne i całościowe zebranie bibliogra-
fii dotyczącej opracowywanego zagadnienia. Wujek gromadził tekstowy materiał 
źródłowy niezwykle precyzyjnie – docierał do wszystkich dostępnych publikacji 
obejmujących dane zagadnienie i odnosił się do wszystkich poglądów, jakie funkcjo-
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nowały na dany temat. Nigdy nie pominął 
żadnego autora, nawet jeśli z jego wnioska-
mi nie zgadzał się albo uważał rozważania 
za nieprzydatne do rozwikłania spornych 
zagadnień. Wujek czytał fachową literaturę 
branżową przynajmniej w kilkunastu języ-
kach obcych, mając biegle opanowane spe-
cjalistyczne pojęcia i zwroty.

Etap drugi z kolei obejmował pracę 
w terenie łączącą się z dużym wysiłkiem 
fizycznym, a polegającą na faktycznym ze-
braniu materiału badawczego (np. różnego 
rodzaju próbek skalnych). Próbki należało 
odnaleźć (co niejednokrotnie wymagało 

precyzji, czasu i przejścia wielu kilometrów w terenie) i pozyskać je fizycznie. To 
z kolei otwierało drogę do kolejnego, trzeciego etapu badań. Na podstawie odnale-
zionych materiałów i w związku z nimi Wujek sporządzał różnego rodzaju kolorowe 
rysunki (przekroje, mapy, wykresy), które następnie wykorzystywał do rozważań 
i wniosków. Artykuły i monografie Jego autorstwa albo współautorstwa czy też prace 
sporządzone i wydane pod redakcją naukową Wujka cieszyły się i nadal cieszą się 
w środowisku ogromnym uznaniem.

Wujek jako pasjonat oddawał się całym sobą pracy nad badanym w danym czasie 
zagadnieniem; niejako „wsiąkał w nie”. Z ogromną pasją opowiadał mi o tym, nad 
czym w danym momencie pracował. Używając prostego oraz zrozumiałego dla laika 
języka, dzielił się swoimi odkryciami i przemyśleniami.

Z nie mniejszym zaangażowaniem Wujek Janusz realizował się jako dydaktyk. 
Na wykładach (a na wcześniejszym etapie kariery naukowej – na ćwiczeniach) zara-
żał słuchaczy entuzjazmem – swoją osobą oraz sposobem prowadzenia zajęć wytwa-
rzał specyficzny „klimat”, dzięki któremu nawet z pozoru nudne czy „zerojedynkowe” 
zagadnienia nabierały kolorytu. Jednakże dydaktyka to nie tylko prowadzenie zajęć 
czy egzaminowanie (była już mowa o tym, że Wujek jako egzaminator był bardzo 
surowy i wymagający, ale zawsze sprawiedliwy), to także promowanie i recenzowanie 
prac magisterskich i doktorskich oraz recenzowanie rozpraw habilitacyjnych. Wu-
jek Janusz czy jako promotor, czy jako recenzent szczegółowo, wręcz drobiazgowo 
sprawdzał nie tylko tekst główny prac, ale także każdy przypis. Sięgał do każdej 
cytowanej publikacji. Rzetelne sporządzenie recenzji czy też sformułowanie uwag 
promotora do pracy wymagało niejednokrotnie spędzenia wielu godzin w bibliotece.

Janusz Kotlarczyk w stopniu doktora nauk 
technicznych inżyniera.

Ze względu na powyższe cechy i zachowania Profesor Kotlarczyk z jednej strony 
był „postrachem” dla studentów i doktorantów, a z drugiej – postrzegano go jako 
wybitnego naukowca i doskonałego dydaktyka.

Trzeci aspekt działalności akademickiej Wujka Janusza to działalność organi-
zacyjna. Środowisko akademickie zapamiętało Profesora Kotlarczyka jako dosko-
nałego organizatora, a jednocześnie zaangażowanego uczestnika wielu konferencji, 
sympozjów, seminariów i zebrań tematycznych. Profesor Kotlarczyk przez wiele lat 
pełnił również funkcję Kierownika Katedry na macierzystym Wydziale, zyskując 
opinię bardzo wymagającego, sprawiedliwego i serdecznego przełożonego, który nie 
tylko organizował pracę, ale też dbał o dobrą atmosferę wśród pracowników i ich 
pozytywną integrację.

2.2. Przyjaciel, opiekun, członek rodziny
Wujek Janusz, mimo ogromnego zaangażowania w sprawy Akademii, kładł duży 

nacisk na nawiązywanie i pielęgnowanie relacji z ludźmi. Był osobą bardzo towa-
rzyską i otwartą na innych ludzi. Jako przyjaciel był osobą pomocną, oddaną i – co 
najważniejsze – szczerą, a udawanie przyjaźni czy miłości w celu osiągnięcia korzyści 
osobistej lub majątkowej uważał za szczególnie naganne. Zawsze radził mi się trzy-
mać z dala od nieszczerych ludzi, a co więcej – bezbłędnie takowych rozpoznawał. 

Na Wujka Janusza można było zawsze liczyć – pomógł i doradził w miarę swoich 
sił i możliwości. Nie zawsze to, co Wujek mówił w ramach udzielania rad, było miłe 
dla rozmówcy i po jego myśli, ale można było mieć gwarancję, że jest to mówione 
szczerze, obiektywnie i w najlepszej intencji. Wymienione postawy i cechy były szcze-
gólnie widoczne w relacjach przyjacielskich i rodzinnych.

Słowo „opiekun” – choć w jakimś sensie adekwatne do mojej relacji z Wujkiem 
Januszem – zostało użyte w śródtytule dla zobrazowania stosunku Wujka do zwierząt 
i Jego działalności na rzecz ich ochrony. Wujek był osobą bardzo wrażliwą na los 
zwierząt, zwłaszcza tych skrzywdzonych. Wyrażało się to zarówno w działaniach fak-
tycznych (przykładowo: systematyczne, codzienne karmienie bezdomnych kotów), 
jak i wsparciu finansowym różnych organizacji zajmujących się ochroną zwierząt. 
Wujek sam posiadał koty, choć ja już tego okresu nie pamiętam. Często natomiast 
ciepło wspominał swoich puchatych ulubieńców i Małżonki – czarną jak smoła Ro-
kitkę i białego Filipka z łatką.

2.3. Mąż
Żony Pana Profesora: Pani Ewy Sztolcman – Kotlarczyk z domu Bohosiewicz 

(zwanej w dalszej części tekstu: Ciocią Ewą) nie miałam okazji poznać osobiście. 
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Ciocia Ewa zmarła zanim zaprzyjaźniliśmy się z Wujkiem Januszem. Nie mogę więc 
wypowiedzieć się o Cioci i Wujku jako małżeństwie na podstawie własnych na-
ocznych obserwacji zdarzeń z ich udziałem. Miałam jednakże okazję obserwować, 
z jaką pieczołowitością i pietyzmem Wujek czcił pamięć Małżonki. Zawsze wspo-
minał ją ciepło i z ogromnym szacunkiem. Każdego roku, gdy przypadała rocznica 
śmierci Cioci Ewy, Wujek Janusz organizował msze święte w intencji zmarłej oraz 
wspomnieniowe spotkania towarzyskie mające integrować rodzinę oraz środowiska 
artystyczne, z którymi Ciocia Ewa za życia współdziałała lub utrzymywała kontakty.

Ciocia Ewa była aktorką estradową – z opowiadań wiem, że Wujek Janusz był 
najgorliwszym jej fanem, a jako humanista z zamiłowania potrafił rzeczowo wypo-
wiedzieć się na temat wystawianej sztuki i występu. Wiem też, że Wujek bardzo ofiar-
nie opiekował się Ciocią w chorobie; Państwo Kotlarczykowie byli ze sobą do śmierci.

Wujek doskonale rozumiał przeżywanie wielkiej miłości; często wspominał, jak 
trafne wydaje mu się porównanie małżeństwa do niesienia kamyków zamkniętych 
szczelnie w worku. Im dłużej niesie się worek, tym bardziej znajdujące się w nim 
kamyki ocierają się o siebie, a przez to ich wystające, ostre brzegi wygładzają się. I tak 
jest z ludźmi w małżeństwie – im dłużej trwają ze sobą w codzienności i różnych 
sytuacjach życiowych, tym bardziej „wygładzają się”, czyli stają się lepsi. Może brzmi 
to górnolotnie i patetycznie, ale coś w tym jest.

Wujek, choć przeżył wielką miłość, miał też bardzo trzeźwe i praktyczne spoj-
rzenie na małżeństwo – przestrzegał przed trudnymi momentami, radził uważać na 
szczególnie newralgiczny siódmy rok po ślubie; nieprzypadkowo w tym czasie wiele 
małżeństw się rozpada. Na to Wujek miał niezawodną receptę – szczere rozmowy 
i wspólne przekonanie, że warto ciągnąć to małżeństwo i nie poddawać się.

III. Podsumowanie

Minęły ponad dwa lata od śmierci Wujka, a wciąż brakuje mi go. Niestety, Wujek 
nie doczekał już mojej pracy na Uczelni, której tak bardzo mi życzył. Jestem pewna, 
że byłby ze mnie dumny i kibicowałby mi. Może to się niektórym wydać dziwne – 
mam jednak takie poczucie, że Wujek to wszystko razem ze mną przeżywa i czuwa 
nade mną. To poczucie bardziej pozytywnie nastawia mnie do pracy i stwarza jeszcze 
większą chęć, by rzetelnie wywiązać się ze wszystkich obowiązków.

Zdarza się też niejednokrotnie, że mając dylemat czy trudny do rozwiązania pro-
blem, przychodzi mi nagle do głowy dobry pomysł albo pojawia się trafna myśl. Czuję 
głęboko w sercu i jestem o tym przekonana, że to rada i wsparcie od Wujka Janusza.

Szczepan T. Praśkiewicz OCD
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Watykan

Ponad 30 lat posługi 
duszpasterskiej w Ameryce.
Śp. o. Symplicjusz Bałys, 
karmelita bosy z Woźnik – 
w piętnastolecie śmierci

Rocznik „Wadoviana”, który wrósł już w świadomość nie tylko miasta, ale i sze-
roko rozumianej ziemi wadowickiej, zwykł m.in. upamiętniać wybitne postacie 
z tej ziemi pochodzące lub z nią związane. A do takich postaci należy zaliczyć także  
śp. o. Symplicjusza Bałysa rodem z Woźnik, kapłana zakonu karmelitów bosych, 
który przez ponad 30 lat duszpasterzował owocnie w Stanach Zjednoczonych. Mija 
właśnie 15-lecie jego śmierci w Wadowicach, gdzie spędził ostatnie miesiące swego 
życia i gdzie został pochowany1.

    
Z Woźnik za ocean

Ireneusz Bałys (w zakonie Symplicjusz od św. Tere-
sy od Dzieciątka Jezus), syn rolników Juliana i Rozalii 
z d. Ściera, urodził się 16 listopada 1933 r. w Woźni-
kach. Szkołę podstawową, siedmioklasową, ukończył 
w Wadowicach. Miał dwie siostry i dwóch braci. Naukę 
w zakresie licealnym pobierał w Niższym Seminarium 
Karmelitów Bosych na wadowickiej Górce. Przerwała ją 
likwidacja szkoły przez władze komunistyczne w 1952 r. 
Wstąpił więc do zakonu i 17 lipca 1953 r. złożył w Czer-
nej k. Krakowa śluby zakonne, kontynuując potem naukę 

1 Zob. B. J. Wanat, O. Symplicjusz od św. Teresy od Dzieciątka Jezus OCD (Ireneusz Bałys, 1933-2004), „Życie 
Karmelu”, 2005, nr 75, s. 121-126.

O. Symplicjusz Bałys
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w Poznaniu, by uzyskać maturę. W Poznaniu studiował też filozofię (1956-1959), 
teologię zaś w Krakowie (1959-1964), gdzie 21 czerwca 1963 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie. Przez 3 lata pracował w klasztorze czerneńskim, a w latach 1966-1968 
odbył studia specjalistyczne z teologii mistycznej w Prymasowskim Studium Ży-
cia Wewnętrznego w Warszawie. Po ich ukończeniu przez rok był duszpasterzem 
w klasztorze w Łodzi, a od 1968 r. z nominacji Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa 
Akademickiego podjął w Warszawie funkcję duszpasterza młodzieży akademickiej. 

Zaangażowanie i sukcesy w pracy z młodzieżą przerwało zapotrzebowanie na 
posługę duszpasterską wśród Polonii chicagowskiej w Stanach Zjednoczonych, do 
której w kwietniu 1971 r. posłano właśnie o. Symplicjusza. Jechał do Ameryki przez 
Dublin, gdzie odbył kurs języka angielskiego. Odtąd, aż do kilku miesięcy przed 
śmiercią, tj. przez 33 lata pracował za oceanem, służąc owocnie naszym rodakom.

W służbie Polonii chicagowskiej

Przybywszy do Ameryki, o. Symplicjusz zamieszkał w klasztorze Karmelitów 
Bosych – sanktuarium Maryjnym w Munster (Indiana). Śpieszył z pomocą duszpa-
sterską do okolicznych skupisk Polonii. Już w 1972 r. założył przy klasztorze szkółkę 
sobotnią przedmiotów ojczystych dla dzieci i młodzieży, a kilka lat później wieczo-
rową szkołę języka polskiego dla dorosłych. W 1974 r. został wicekapelanem Zarządu 
Głównego Ligi Morskiej w Ameryce, a w 1981 r. wybrano go kapelanem Związku 
Podhalan Ameryki Północnej w Chicago. Od 1985 r. był kapelanem Koła Wróblów-
ka przy Związku Podhalan i Zjednoczenia Rzymsko-Katolickiego w Calumet City, 
a później także kapelanem Kongresu Polonii Amerykańskiej (Oddział Indiana) i in-
nych organizacji polonijnych. Był nadto założycielem Związku Starszych Obywateli 
im. Jana Pawła II, z którymi przybywał m.in. do Wadowic. Jako kapelan i duszpasterz 
tych organizacji celebrował nabożeństwa, brał udział w spotkaniach, organizował 
„opłatek” i wielkanocną „święconkę” z życzeniami świątecznymi oraz festyny z okazji 
świąt religijnych i rocznic patriotycznych, przewodniczył pielgrzymkom do sanktu-
ariów maryjnych Europy i ojczyzny, przywoził członków Związku Podhalan do sank-
tuarium w Ludźmierzu itp. W kwietniu 2001 r. przywiózł do Wadowic 15-osobową 
delegację z Chicago Heights, na czele z burmistrzem tego leżącego 7 mil od Chicago 
miasta, Angelo A. Ciambrone, i 22 kwietnia została podpisana w Urzędzie Miejskim 
w Wadowicach deklaracja o wzajemnej współpracy w ramach „siostrzanych miast”, 
po czym burmistrz Ciambrone powiedział: Jesteśmy dumni, że naszym siostrzanym 
miastem jest rodzinne miasto Jana Pawła II, a o. Symplicjusz dodał, że wśród wielu 

płaszczyzn współpracy pomiędzy obu miastami wybija się ta religijna, bowiem dla 
naszych rodaków mieszkających w Ameryce Kościół katolicki jest zarówno ważnym 
ośrodkiem życia religijnego, jak i promotorem podtrzymywania polskich tradycji, 
ojczystego języka i kultury. Przypomniał też, że 7% ponad trzydziestotysięcznego 
miasta Chicago Heights ma polskie korzenie2.

Ze względu na swoje przymioty o. Symplicjusz Bałys często był obierany prze-
orem klasztoru w Munster i kustoszem sanktuarium. Przyczynił się tam do urządze-
nia auli im. Jana Pawła II oraz do zbudowania kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej, 
poświęconej w 1991 r. przez ks. kard. Józefa Glempa, prymasa Polski, i kaplicy Matki 
Bożej Ludźmierskiej, pobłogosławionej w 1998 r. przez kard. Franciszka Macharskie-
go, metropolitę krakowskiego. W parku klasztornym upamiętnił św. Maksymiliana 
Kolbe i oficerów zamordowanych w Katyniu. Nadto organizował pomoc dla pol-
skich klasztorów karmelitańskich, wspierając przede wszystkim formacyjne dzieło 
zakonu, a także misje prowadzone przez zakonników z Polski w Afryce (w Burundi 
i Rwandzie).

Cicha śmierć i głośny pogrzeb

Dnia 21 listopada 2002 r. o. Symplicjusz, który był wówczas podprzeorem (tj. za-
stępcą przełożonego) klasztoru w Munster, zasłabł w swej celi zakonnej. Pogotowie 
ratunkowe zabrało go do szpitala, gdzie stwierdzono wylew krwi do mózgu i le-
wostronny paraliż. Po kilku dniach kuracji chory odzyskał mowę, ale lewa strona 
ciała nadal pozostawała sparaliżowana. Pomimo wysiłku służby zdrowia i zabiegów 
rehabilitacyjnych, dolegliwości nie ustępowały. Chory, nie widząc poprawy zdrowia, 
w dniu 29 stycznia 2003 r. złożył prośbę o rezygnację z urzędu podprzeora klasz-
toru. Świadczy ona o jego postawie duchowej. Formułując prośbę, napisał bowiem: 
Różnymi drogami Pan Bóg prowadzi nas do siebie. Mnie prowadzi teraz drogą krzyża 
i cierpienia. Wiem, że co Bóg daje, jest dobre, choć nieraz trudne do zaakceptowania. 
Będąc świadomy, że moja choroba uniemożliwia mi spełnianie obowiązku, dlatego 
zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mojej rezygnacji3.

Po kilku miesiącach o. Symplicjusz w rozmowie z przełożonymi uznał, że lepiej 
dla niego będzie powrócić w rodzinne strony, do klasztoru w Wadowicach, który za-
gwarantował mu możliwość opieki i leczenia rehabilitacyjnego. W rocznicę urodzin 

2 Zob. W. Tochmański, Siostrzane miasta. Wadowice – Chicago Heights, „Niedziela”, 2001, nr 21, s. 6.
3 B. J. Wanat, O. Symplicjusz…, op. cit., s. 124.
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św. Jana Pawła II, 18 maja 2004 r., zorganizowano w Munster pożegnanie chorego, 
w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji polonijnych, dziękując mu za 
33 lata pracy. Przeor klasztoru mówił wówczas: Jak dobry rybak zarzucałeś sieci na 
połów dusz i przyprowadzałeś wierzących do naszego sanktuarium4. A prezes Związku 
Podhalan Ameryki Północnej dodawał: dziękujemy Ci za Twoje kapłańskie pośród 
nas gazdowanie, Twoją opiekę, abyśmy się nie pogubili i pozostawali tu, za Oceanem, 
wiernymi wierze praojców5. Wtórował mu w gwarze góralskiej, dziękując za syćko 
przewodniczący Komitetu 600-lecia Kultu Matki Bożej Ludźmierskiej. Wszyscy ży-
czyli choremu powrotu do zdrowia i do Ameryki.

Do Wadowic o. Symplicjusz przybył 19 maja 2004 r. Objęty specjalistycznym 
leczeniem służby zdrowia z miejscowego szpitala, korzystał także z pomocy w za-
kładzie rehabilitacyjnym w Oświęcimiu i w Zatorze. Nastąpiła znaczna poprawa 
zdrowia. Przy pomocy laski mógł powoli chodzić po korytarzu klasztornym, a nawet 
zaglądać do ogrodu. Niestety, wbrew prognozom 25 października nad ranem dostał 
ataku epilepsji i zawału serca. Nie pomogła reanimacja podjęta przez wezwanego 
pilnie lekarza. Chory, zaopatrzony świętymi sakramentami, zmarł.

Pogrzeb śp. o. Symplicjusza odbył się w kościele Karmelitów Bosych na wadowic-
kiej Górce 27 października 2004 r. Mszy św. przewodniczył o. Marian Stankiewicz, 
prowincjał warszawskiej prowincji karmelitów bosych, a homilię wygłosił o. Szcze-
pan Praśkiewicz, prowincjał prowincji krakowskiej. W kontekście przeczytanego 
Słowa Bożego przedstawił życie, działalność i zasługi zmarłego dla Kościoła, Polonii 
i Karmelu. Powiedział m.in.: Przebywałeś 33 lata, tj. czas całego ziemskiego życia 
Chrystusa, za Oceanem, w klasztorze w Munster, z czego większość na przełożeństwie, 
jako duszpasterz Polonii chicagowskiej, zwłaszcza górali, będąc przez długie lata kape-
lanem wielu kół i samego Związku Podhalan Ameryki Północnej, jako krzewiciel kultu 
Matki Bożej Szkaplerznej, Matki Bożej Ostrobramskiej i Matki Bożej Ludźmierskiej, 
bo pod tymi tytułami odbiera Ona w Munster cześć i wychodzi na spotkanie wiernych, 
zwłaszcza emigrantów z Podhala, jako ich „Gaździna”, co ostatnio potwierdził sam 
Ojciec Święty, ofiarując Jej jako wotum szczerozłoty i perłowy różaniec i nazywając 
Munster „amerykańskim Ludźmierzem”, wreszcie jako ambasador naszej prowincji 
zakonnej, troszczący się i organizujący pomoc materialną dla niej i dla jej misji. Cią-
gle zaangażowany, ciągle twórczy, ciągle świadomy, że w służbie Bożej nie wolno się 
oszczędzać, zawsze gotowy, by spieszyć z duszpasterską pomocą, ale równocześnie – 
także w wymiarach zewnętrznych – stróż obserwy zakonnej w klasztorze, starałeś się 

4 Ibidem, s. 125.
5 Ibidem.

być w twej drodze na górę Karmel wierny swoim zobowiązaniom, by – jak to napisałeś 
w podaniu o przyjęcie do zakonu – „uświęcić samego siebie i oddać się pracy nad 
zbawieniem bliźnich”6.

W koncelebrze uczestniczyło ponad 40 kapłanów zakonnych i diecezjalnych. 
Na pogrzeb przybyło wielu krewnych, znajomych, przyjaciół, przedstawiciele władz 
miasta z burmistrzem p. Ewą Filipiak na czele, delegacja z Munster oraz wielu ojców 
i braci karmelitów bosych obu prowincji karmelitańskich w Polsce i sióstr zakonnych 
z różnych zgromadzeń. W żałobnym kondukcie przez miasto na cmentarz modlitwie 
towarzyszyła orkiestra z Woźnik oraz Straż Pożarna z rodzinnej wsi zmarłego. Cia-
ło złożono na parceli karmelitańskiej wadowickiego cmentarza parafialnego, gdzie 
oczekuje na zmartwychwstanie.
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Andrzej Nowakowski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Katastrofa kolejowa 
w Świnnej Porębie.
Ostatnie dni pokoju na ziemi 
wadowickiej w 1939 r.

Wprowadzenie

Upalny sierpień 1939 r. wchodził w trzecią dekadę. Wiele oznak wskazywało na 
rychły wybuch wojny. W wadowickich urzędach (magistracie oraz starostwie), po-
dobnie jak na terenie całego kraju, odwołano pracowników z urlopów, wyznaczając 
całodobowe dyżury. W dniu 23 sierpnia 1939 r. Dowództwa Okręgów Korpusów 
(DOK) na obszarach graniczących bezpośrednio z Niemcami i Słowacją, będącą 
wówczas sojusznikiem Niemiec, zarządziły alarmy bojowe, połączone z dyslokacją 
jednostek wojskowych. Zarządzenia te dotyczyły również 12 Pułku Piechoty Ziemi 
Wadowickiej, wchodzącego w skład 6 Dywizji Piechoty1. Rezerwiści, mający spe-
cjalne przydziały albo o szczególnie przydatnych kwalifikacjach, zaczęli otrzymywać 
imienne wezwania do stawienia się w wyznaczonych jednostkach wojskowych. Była 
to tzw. cicha imienna mobilizacja, zwana również tajną mobilizacją. Powszechną 
mobilizację, z powodu nacisków aliantów, ogłoszono dopiero 30 sierpnia 1939 r. Na 
niedzielę 27 sierpnia 1939 r. w całym ówczesnym województwie krakowskim, w tym 
w Wadowicach oraz w powiecie wadowickim, zaplanowano akcję kopania rowów, 
służących jako schrony przeciwlotnicze. Akcja ta miała pełne poparcie ze strony Ko-
ścioła, a metropolita krakowski Adam Stefan Sapieha, dostrzegając powagę sytuacji, 
udzielił wówczas dyspensy od powstrzymania się w tym dniu od pracy fizycznej2. 
Również Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zapowiedziało 
bezterminowe odroczenie rozpoczęcia roku szkolnego 1939/403.

1 Faktycznie tę tzw. mobilizację alarmową przeprowadzono 24 sierpnia 1939 r. Zob. M. Siwiec- 
-Cielebon, Przed godzina próby. 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej i garnizon Wadowice w przededniu wybuchu 
II wojny światowej. Zarys problematyki, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2001, nr 6, s. 84.

2 „Ilustrowany Kurier Codzienny” (dalej: IKC) z 28 VIII 1939 r., s. 20.
3 O nastrojach mieszkańców powiatu wadowickiego i przygotowaniach do wojny pod koniec sierpnia 1939 r. zob. 

Były nadal widoczne przejawy optymizmu. Właśnie 27 sierpnia 1939 r. pol-
ska reprezentacja narodowa rozegrała ostatni przedwojenny mecz z reprezentacją 
Węgier, transmitowany przez Polskie Radio, a przez wadowicką stację kolejową 
nadal przejeżdżały pociągi dalekobieżne z Warszawy do Zakopanego i z powrotem, 
wypełnione pasażerami. Ten normalny ruch na kolei trwał aż do ostatniego dnia 
pokoju (31 sierpnia), kiedy to anulowano wszystkie połączenia dalekobieżne, z wy-
jątkiem przewozów dla potrzeb wojska, rezerwistów i pracowników, wprowadzając 
wojenny rozkład jazdy4.

Od 20 sierpnia dzień po dniu nasilały się ataki niemieckich dywersantów na 
sieć kolejową w południowej Polsce (w województwach: krakowskim i śląskim), 
zwłaszcza na linii kolejowej prowadzącej w kierunku granicy słowackiej na odcinku 
Nowy Sącz – Muszyna. Kulminacją aktów dywersji i sabotażu w stosunku do obiek-
tów kolejowych był zamach na poczekalnię dworca kolejowego w Tarnowie w nocy  
z 28 na 29 sierpnia. Atak na pociąg pasażerski w Świnnej Porębie (23 sierpnia) wpi-
suje się w ten scenariusz5. Jednak przez całe dziesięciolecia katastrofa w Świnnej 
Porębie pozostawała i nadal pozostaje w cieniu wielkiej katastrofy barwałdzkiej  
z 24 listopada 1944 r., w której śmierć mogło ponieść nawet 60 osób, a 130 odnieść 
ciężkie, a niekiedy trwałe obrażenia6.

Przygotowania kolejarzy do wojny

W II Rzeczypospolitej zawód kolejarza odznaczał się wysoką dyscypliną, punk-
tualnością, rzetelnością i poczuciem odpowiedzialności. Dlatego też etos służby ko-
lejarskiej pod względem prestiżu był wysoko oceniany w hierarchii społecznej.

Umocnieniu tych cech służyła formacja paramilitarna, rozpowszechniona w ca-
łym kolejnictwie, pod nazwą Kolejowe Przysposobienie Wojskowe (KPW). Było to 
stowarzyszenie, działające w całej Polsce w latach 1927-1939. Chociaż znajdowało się 
ono pod patronatem resortu komunikacji, to faktyczny nadzór nad nim sprawował 

A. Nowakowski, Wrzesień 1939 r. w mieście i okolicy, w: Wybrane zagadnienia z dziejów Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Na 400-lecie pierwszej lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej (1617-2017), red. A. Nowakowski, Kraków 2017, s. 239-
245.

4 Zob. A. Nowakowski, Zarys dziejów kolei w Kalwarii Zebrzydowskiej na tle dziejów kolei galicyjskiej i małopolskiej. 
W 130-lecie doprowadzenia kolei do Kalwarii (1884 – 2014), Rzeszów 2014, s. 71.

5 A. Nowakowski, Zarys dziejów kolei w Wadowicach (1888-1945), „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 
1998, nr 2, s. 35.

6 Zob. G. Studnicki, Barwałd. Zarys dziejów, Wadowice 1994, s. 254-255 oraz A. Nowakowski, Tragedia barwałdzka 
24 listopada 1944 roku. Relacje naocznych świadków, Wadowice 2008, s. 14 i n.
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Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz jego 
terenowe agendy. Najniższą strukturą organizacyjną KPW było ognisko. Zachowały 
się do dziś nieliczne dane o działalności struktur KPW w powiecie wadowickim7. Pod 
nadzorem zawodowych wojskowych kolejarze odbywali po pracy regularne szkole-
nia o charakterze obronnym. Również przy stacji kolejowej w Wadowicach istniała 
jednostka KPW, szkolona przez kadrę zawodową z wadowickiego pułku piechoty. 
Szefem wadowickiego KPW od 1934 r. był Józef Targosz8.

Począwszy od drugiej połowy sierpnia, na obszarze całej Dyrekcji Okręgowej 
Kolei Państwowych w Krakowie rozpoczęto praktyczne przygotowania do utrzyma-
nia przejezdności szlaków kolejowych na wypadek działań zbrojnych. Wszystkim 
odcinkom drogowym, a taki odcinek był również w Wadowicach (obejmował obszar 
od Spytkowic po Skawce), nakazano uzupełnić zapasy podkładów, śrub, tłucznia, 
piasku i innych niezbędnych materiałów na wypadek, gdyby linia kolejowa stała 
się nieprzejezdna wskutek bombardowania9. Wśród załóg kolejarskich zarządzono 
najwyższy stopień czujności i dyscypliny, ponieważ na wypadek wybuchu wojny kolej 
miała zostać zmilitaryzowana. Toteż katastrofa, która wydarzyła się 23 sierpnia, nie 
zaskoczyła wadowickich kolejarzy.

Przebieg wydarzeń w Świnnej Porębie 
23 sierpnia 1939 r.

Z perspektywy 80 lat możemy jedynie w pewnym przybliżeniu odtworzyć prze-
bieg sierpniowego dramatu w Świnnej Porębie (powiat wadowicki, gmina Mucharz). 
Na linii kolejowej Wadowice – Skawce – Sucha (obecnie Sucha Beskidzka) panował 
wówczas mały ruch pasażerski. Poza letnim sezonem kursowały na niej zaledwie trzy 
pary pociągów lokalnych (dwie z Sierszy za Trzebiną do Suchej i jedna z Wadowic 
do Suchej), dowożąc głównie uczniów do wadowickiego gimnazjum10. Po 1927 r. 
w weekendy kursował ponadto pociąg przyspieszony z Katowic do Zakopanego 
(przez Mysłowice, Oświęcim i Spytkowice). Od 1936 r., kiedy wspomniana linia 

7 Archiwum Narodowe w Krakowie – Oddział II (ul. Sienna): Starostwo Grodzkie Krakowskie. Referat 
Bezpieczeństwa Publicznego. Sprawy porządku publicznego (1895) 1919-1939, sygn. StGKr. 199, bez pag.

8 A. Nowakowski, Z dziejów wadowickiej kolei (1887-1939), Wadowice 1999, s. 16.
9 Zob. A. Nowakowski, Zarys dziejów kolei w regionie nadwiślańskim Spytkowice – Brzeźnica (1884-2000). 

Przyczynek do dziejów powiatu wadowickiego, Wadowice 2001, s. 19.
10 Perypetie uczniów wadowickiego gimnazjum dojeżdżających wówczas koleją m.in. od strony Suchej opisuje 

G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991, s. 116-118.

kolejowa została ostatecznie znacjonalizowana, pojawiły się latem dwie albo nawet 
trzy pary pociągów dalekobieżnych relacji Warszawa – Zakopane, które w letnim 
rozkładzie jazdy 1939 r. uzyskały status pociągów pospiesznych. Kursowały z War-
szawy Wschodniej przez ówczesną Warszawę Główną (budowy tego dworca nie 
dokończono przed wybuchem wojny), Piotrków Trybunalski, Częstochowę, Zawier-
cie, Szczakową, Trzebinię Północną (dworzec ten zlikwidowany został w 1959 r.), 
Spytkowice, Wadowice, Suchą do Zakopanego11. Przedmiotem zamachu stał się noc-
ny pociąg pospieszny Warszawa – Zakopane, składający się z wagonów pierwszej, 
drugiej i trzeciej klasy, wagonu sypialnego oraz brankardu (wagonu bagażowego) 
i ambulansu pocztowego12.

Pociąg wjechał planowo na stację w Wadowicach, wyjeżdżając z niej zgodnie 
z rozkładem jazdy o godzinie 5.18 rano i nie zatrzymując się między Wadowicami 
a Suchą. Większość pasażerów drzemała w wagonach. Przed drugą wojną światową 
pierwszym przystankiem na południe od Wadowic był Mucharz (przystanek w Czar-
taku zbudowano dopiero w 1950 r.). Należy dodać, że pociąg jechał z rozkładową 
prędkością zaledwie 35 km/godz. (taka prędkość obowiązywała wówczas na całej 
linii od Sierszy po Skawce ze względu na słabe podtorze). Dopiero w okresie powo-
jennym podniesiono prędkość do 50 km/godz. i taka prędkość obowiązywała na linii 
kolejowej nr 103 aż do roku 1988, w którym zawieszono kursy pociągów. Fizyczna 
likwidacja linii na odcinku Wadowice – Skawce nastąpiła w 1992 r. i miała związek 
z budową zbiornika wodnego na Skawie, obecnego Jeziora Mucharskiego. Katastrofa 
wydarzyła się około godziny 5.30 albo kilka minut po tej godzinie na 45,7 km linii 
kolejowej od Trzebini, czyli w odległości około 7,5 km od stacji w Wadowicach oraz 
około 1,5 km od przystanku w Mucharzu.

Mała prędkość osłabiła skutki katastrofy. Przy większej prędkości jej skutki by-
łyby z pewnością bardziej tragiczne. Jak już wspomniano, ruch kolejowy na tym 
odcinku nie był zbyt duży. Ostatni pociąg (relacji Zakopane – Warszawa) przejeżdżał 
w tym miejscu przed godziną 22.00. Zatem w ciemnościach potencjalni sprawcy 
mieli aż ponad siedem godzin czasu na przygotowanie zamachu i na opuszczenie 
miejsca bez ryzyka bycia zauważonymi. Ponadto w miejscu katastrofy droga na 
odcinku Wadowice – Sucha biegła równolegle z linią kolejową, a do najbliższych 
domostw w Świnnej Porębie i Mucharzu był spory dystans, wynoszący około kilo-
metra. Zamachowcy mogli wcześniej dokonać rozpoznania terenu. Wybór miejsca 

11 Zob. Urzędowy rozkład jazdy i lotów z załącznikiem: komunikacja samochodowa PKP. Okres letni 1939 (reprint), 
Poznań 1994 (tabela 358).

12 A. Nowakowski, Z dziejów wadowickiej kolei, op. cit., s. 14-18.   
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wykolejenia pociągu nie był przypadkowy. Linia kolejowa od strony zewnętrznej 
graniczyła bezpośrednio z korytem Skawy, biegnąc na nasypie o wysokości sześciu 
metrów. Po wykolejeniu pociąg miał zostać zepchnięty do koryta rzeki, co spowo-
dowałoby liczne ofiary w ludziach, liczone prawdopodobnie w dziesiątkach zabitych 
i rannych, oraz straty materialne, choćby w postaci dłuższego wyłączenia z ruchu 
tego odcinka linii kolejowej.

Przemyślany był również wybór pociągu, który był oznaczony numerem 1. Cho-
dziło o najbardziej prestiżowy i frekwencyjny pociąg, z pierwszeństwem przejazdu, 
poruszający się na tym odcinku linii. Podróżowali nim pasażerowie zaliczający się 
do elity kulturalnej i społecznej ówczesnej Polski. Katastrofa pociągu, podobnie jak 
wcześniejsza tajemnicza eksplozja na Dworcu Głównym w Warszawie, miała w za-
myśle projektodawców zamachu wywołać rozgłos i poruszenie w całym kraju.

Niewykluczone, że sprawcami katastrofy byli koloniści niemieccy, wykorzysty-
wani w celach dywersyjnych przez niemieckie służby specjalne13. Jak ustalili współ-
cześni badacze najnowszej historii regionu Beskidów (przede wszystkim Grzegorz 
Wnętrzak i Aleksander Wiecheć), w czasach galicyjskich i okresie międzywojen-
nym w Bielsku oraz w powiecie bielskim, należącym wówczas do autonomicznego 
województwa śląskiego, istniały liczne skupiska ludności narodowości niemieckiej, 
wrogo ustosunkowane do państwa polskiego. Występowały one również w powiecie 
bialskim, należącym do województwa krakowskiego (m.in. w Hałcnowie), a więc 
w regionach niezbyt odległych od miejsca katastrofy, często kamuflując swe rzeczy-
wiste cele pod pozorem działalności sportowej czy turystycznej. Swoją działalność 
rozciągnęły na całe Beskidy Zachodnie14.

Jak się wydaje, wybór daty także nie był przypadkowy. W dniu katastrofy 
(23 sierpnia) armia niemiecka stała już w pełnej gotowości bojowej, szykując się do 
wymarszu na Polskę. Jednostki Wehrmachtu były również zmobilizowane po słowac-
kiej stronie granicy. Hitler wydał rozkaz zaatakowania Polski w godzinach rannych 
26 sierpnia 1939 r. Niemal w ostatniej chwili, pod wieczór 25 sierpnia 1939  r., rozkaz 
ów został odwołany, ponieważ wódz III Rzeszy nie był pewien reakcji sojuszników 
Polski: Francji i Wielkiej Brytanii, a także swego sojusznika – Benito Mussoliniego. 
Odwołanie rozkazu, ze względu na ówczesną technikę łączności, nie dotarło jednak 

13 Z szeregów kolonistów niemieckich rekrutował się Antoni Guza, sprawca zamachu w poczekalni na dworcu 
kolejowym w Tarnowie w nocy z 28 na 29 VIII 1939 r.

14 Zob. m.in. G. Wnętrzak, Stosunki polityczne i narodowościowe na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Galicji 
Zachodniej w latach 1897-1920, Toruń 2014, s. 45 i n. Por. też: A. Wiecheć, Powstanie schroniska Beskidenverein 
na Babiej Górze a zorganizowane formy polskiej turystyki górskiej w tym rejonie, w: Szkice z dziejów turystyki na 
Podbeskidziu, red. A. Nowakowski, Wadowice 2008, s. 63-78.

do wszystkich struktur dowodzenia w pasie przygranicznym. Dlatego w dniu od-
wołanego ataku (26 sierpnia) niemieckie bojówki wczesnym rankiem zaatakowały 
polskie posterunki 21 Dywizji Piechoty Górskiej z Bielska na Przełęczy Jabłonkow-
skiej, usiłując bezskutecznie opanować sam tunel oraz stację kolejową Mosty. Pod 
wpływem wyższych oficerów sztabowych Führer zadecydował wówczas o uderzeniu 
na Polskę w dniu 1 września15. 

Zamachowcom nie udało się jednak w pełni osiągnąć zamierzonego celu. Nie-
wykluczone, że ze względu na okoliczności (środek nocy, praca przy świetle latarek)  
przygotowania do wykolejenia pociągu przebiegały zbyt niedbale. Możliwe, że spraw-
cy działali w zbytnim pośpiechu w obawie przed dekonspiracją (na pobliskiej drodze 
mógł pojawić jakiś pojazd lub przypadkowy przechodzień). 

Okazało się, że pociąg po wykolejeniu nie stoczył się z nasypu do Skawy, a je-
dynie parowóz oraz ambulans pocztowy zaryły się w nasypie. Pozostałe wagony 
pasażerskie utrzymały się na szynach. Nie obyło się jednak bez ofiar wśród personelu 
kolejowego. Najcięższych obrażeń doznał pomocnik maszynisty (palacz), a także 
kierownik pociągu. Poturbowany został również maszynista. Według nieco później-
szych relacji pomocnik maszynisty wkrótce zmarł w wyniku doznanych obrażeń. 
Trzy osoby doznały szoku, a kilka innych osób niegroźnych potłuczeń, spowodowa-
nych upadkiem walizek z półek położonych nad siedzeniami. Na miejscu wypadku 
pojawili się lekarze ze szpitali z Wadowic i Suchej, udzielając poszkodowanym po-
mocy medycznej, a także dwie komisje. Jedną z nich była komisja wypadkowa, po-
wołana przez krakowską Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych. Drugą natomiast 
była komisja sądowo-lekarska z Wadowic, mająca na celu ustalenie ewentualnych 
sprawców wykolejenia pociągu16.

W prasie krakowskiej („Czas”, „Ilustrowany Kurier Codzienny”) w ostatnich 
dniach sierpnia brak jakichkolwiek wzmianek o następstwach katastrofy oraz o zna-
lezieniu domniemanych sprawców i postawieniu im zarzutów. Można zatem przyjąć, 
że ten zbrodniczy zamach pozostał bez kary, jak dziesiątki innych aktów dywersji 
i sabotażu ze strony Niemiec na terytorium Polski w okresie bezpośrednio poprze-
dzającym wybuch drugiej wojny światowej. Niewątpliwie był to zamach, ponieważ 
bezpośrednio przed katastrofą nie sygnalizowano złego stanu torowiska w tym miej-
scu, a obchód czy objazd drezyną należał do rutynowych obowiązków wadowickiego 
toromistrza.

15 W. Steblik, Armia „Kraków”, Warszawa 1989, s. 86.
16 Przebieg i skutki katastrofy w sposób bardzo lakoniczny relacjonowały dwie krakowskie gazety codzienne: „Czas” 

z 24 VIII 1939 r., s. 8 oraz IKC z 25 VIII 1939 r., s. 9.
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Ze względu na wczesną porę ranną i znaczną odległość od najbliższych zabudo-
wań mieszkańcy Świnnej Poręby (w przeciwieństwie do zdarzeń związanych z kata-
strofą w Barwałdzie Średnim w 1944 r.) bezpośrednio nie uczestniczyli w akcji ratow-
niczej. Widzieli jedynie skutki wypadku w postaci uszkodzonego taboru kolejowego 
i zniszczonego fragmentu linii kolejowej. Słyszeli natomiast, przebywając w miejscach 
zamieszkania, jakiś bliżej niezidentyfikowany huk, który następnie skojarzyli z wy-
padkiem. O tej katastrofie mówiono i pamiętano w czasach okupacji niemieckiej, jak 
również po wojnie. Jednak upływ czasu oraz umieralność osób pamiętających tamto 
wydarzenie sprawiły, że data 23 sierpnia 1939 r. została niemal wymazana z pamięci17. 

Po katastrofie podjęto bardzo sprawne działania, mające na celu umożliwienie 
wszystkim zdolnym do dalszej podróży pasażerom dotarcie do celu. W ciągu zale-
dwie dwóch godzin od katastrofy przysłano zastępczy parowóz z załogą, doczepia-
jąc go do wagonów. Pociąg dotarł do Zakopanego okrężną trasą przez Wadowice, 
Kalwarię, Lanckoronę i Skawce. Normalny ruch na odcinku Wadowice – Skawce 
przywrócony został po dwóch dniach od katastrofy, tj. 25 sierpnia18.

Po przywróceniu przejezdności na tym odcinku linii kolejowej, dzięki spraw-
nym działaniom kolejarzy z wadowickiego odcinka drogowego jeszcze przez pięć 
dni (do 30 sierpnia) kursowały pociągi dalekobieżne relacji Warszawa – Zakopane 
– Warszawa. Linia była jeszcze czynna po wybuchu wojny (w dniach 1 i 2 września), 
ponieważ jako linia drugorzędna była w mniejszym stopniu narażona na ataki lot-
nicze Luftwaffe. W godzinach popołudniowych (15.00-16.00) w dniu 1 września 
przemieszczały się z Choczni w kierunku Suchej pododdziały wadowickiej „dwu-
nastki”, zgodnie z rozkazem oficera sztabowego armii „Kraków”, wydanym około 
godziny 11.0019. Byli to żołnierze części II Batalionu Pułku. Pozostałe pododdziały, 
stacjonujące w Jaroszowicach, wchodzące w skład I Batalionu Pułku, na podstawie 
tegoż rozkazu pokonywały dystans w kierunku Suchej pieszo, poruszając się drogą20.

Podsumowanie

W przeciwieństwie do zamachu na dworcu tarnowskim nie udało się usta-
lić sprawców wykolejenia pociągu w Świnnej Porębie. Biorąc jednak pod uwagę 

17 Na podstawie relacji ostatnich żyjących świadków tego wydarzenia, przekazanych autorowi szkicu przed 2000 r.
18 A. Nowakowski, Zarys dziejów kolei w Kalwarii Zebrzydowskiej, op. cit., s. 69-70.
19 M. Siwiec-Cielebon, Godzina próby wybiła: Pszczyna i Jordanów. 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej w bitwie 

granicznej, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2002, nr 7, s. 25.
20 Pamiętnik wojenny lat 1939-1945 Stanisława Surmy-Nowakowskiego (maszynopis), Wadowice [1947], 

zdeponowany w Sekcji Rękopisów KUL w Lublinie. Zob. też: W. Steblik, op. cit., s. 141, 148.

ówczesny kontekst sytuacyjny, nie ulega wątpliwości, iż tego aktu jako zadania 
zleconego dokonały osoby z kręgu niemieckich dywersantów w celu wywołania 
zamętu i paniki oraz dezorganizacji ruchu kolejowego. Na uwagę zasługuje spraw-
ne działanie służb kolejowych po wypadku, a przede wszystkim umożliwienie 
kontynuowania podróży wszystkim pasażerom, którzy byli w stanie jechać dalej. 
Szkoda, że w przeciwieństwie do tragedii barwałdzkiej z 24 listopada 1944 r. nie 
upamiętniono ku przestrodze tego zdarzenia w miejscu katastrofy, kiedy fizycznie 
istniała jeszcze linia kolejowa na odcinku z Wadowic do Skawiec. Obecnie, kiedy 
już nie żyje żaden ze świadków tamtego wydarzenia, jego rekonstrukcja możliwa 
jest jedynie na podstawie dokumentacji prasowej oraz zachowanych relacji byłych 
mieszkańców Świnnej Poręby.
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Andrzej W. Pacyna

Prawdziwa data urodzenia 
i miejsce pochówku
mjr. Adama Zygmunta 
Prylińskiego (1881-1939) 

Bożena Adamska w artykule Tomasz Pryliński – znany i nieznany autor projektu 
fasady wadowickiej bazyliki1 przywołując związki Tomasza Prylińskiego z Wadowi-
cami, stanęła wobec wątpliwości dotyczących daty urodzenia, miejsca pochówku 
i identyfikacji jego syna – mjr. Adama Prylińskiego. Rodzące się pytania pozostawiała 
autorka bez odpowiedzi.

Wydaje się, że źródłem owych wątpliwości mogą być błędne informacje opu-
blikowane przez Gustawa Studnickiego: Pryliński Adam (1892-1939), mąż Marii 
z Zapałowiczów (1892-1979), major 7 Pułku Strzelców Konnych. Zmarł 14 VI 1939 r., 
pochowany w Wadowicach2. Dodatkowo, jako miejsce pochowku wskazał wadowicki 
grób rodziny Zapałowiczów (sektor IV, grób 5)3.

B. Adamska, konfrontując powyższe informacje z tymi, jakie uzyskała w Zarzą-
dzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, stanęła przed problemem identyfikacji 
jako syna Tomasza Prylińskiego jednego z dwóch Adamów Prylińskich4 – pocho-
wanego w Wadowicach i pochowanego w Krakowie. Nie został on przez autorkę 
rozstrzygnięty.

Z problemem usiłował się zmierzyć Michał Siwiec-Cielebon5. Powołując się na 
roczniki oficerskie oraz twierdząc, że na wadowickiej inskrypcji nagrobnej figuruje 
rok 1882 (co nie jest zgodne z prawdą), doszedł do tyleż kategorycznych, co całko-
wicie błędnych wniosków6, wymagających sprostowania.

1 B. Adamska, Tomasz Pryliński – znany i nieznany autor projektu fasady wadowickiej bazyliki, „Wadoviana. 
Przegląd historyczno-kulturalny”, 2008, nr 11, s. 186-200.

2 G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach, Wadowice 2004, s. 198.
3 G. Studnicki, Cmentarz Parafialny w Wadowicach, Wadowice 1997, s. 241.
4 B. Adamska, Tomasz Pryliński…, op. cit, s. 187.
5 M. Siwiec-Cielebon, Nie tylko o Adamie Prylińskim słów kilka, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 

2010, nr 13, s. 263-264.
6 Ibidem, s. 263.
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Błędem wszystkich trojga autorów (Studnicki, Adamska, Siwiec-Cielebon) było 
użycie niewłaściwych rodzajów źródeł do datacji i lokalizacji konkretnych zdarzeń. 
Inskrypcja nagrobna, niepoparta wiarygodnym źródłem, czy roczniki oficerskie są 
źródłami wtórnymi – trzeba sięgnąć do oryginalnych (pierwotnych) źródeł.

W Archiwum Narodowym w Krakowie, w zespole „Spis ludności miasta Krako-
wa z r. 1890” znajduje się karta spisowa7 podpisana przez Tomasza Prylińskiego, ojca 
Adama, datowana: 1 stycznia 1891 r. Karta ta jest źródłem pierwotnym dla miejsca 
zamieszkania rodziny Prylińskich i z pewną rezerwą (bo w takich kartach spotyka się 
błędne daty urodzin) może być traktowana jako „prawie” pierwotne źródło dla daty 
urodzin Adama Prylińskiego. Tu datę urodzenia oznacza zapis: „7/2 1881”. Rodzina 
Prylińskich mieszkała w IV dzielnicy katastralnej Przedmieście Piasek pod liczbą 
konskrypcyjną 123 – dziś ul. Basztowa 6. Adres ten należał do parafii św. Szczepana 
– tam należy poszukiwać metryki urodzenia i chrztu.

W archiwum parafialnym, w księdze ochrzczonych pod datą 26 stycznia 1882 r. 
odnotowany jest chrzest Adama Zygmunta Prylińskiego (s. Tomasza i Heleny z Kierz-
kowskich)8, którego szafarzem był ks. bp Julian Dunajewski. Jako datę narodzin wy-
raźnie podano 7 (Februar) lutego 1881 r. Dodatkowo w metryce chrztu odnotowana 
jest data ślubu z Marią Zapałowicz – 15 lipca 1922 r.

7 Archiwum Narodowe w Kra kowie (dalej: ANK), Spis ludności miasta Krakowa z r. 1890, Dz. IV, nr 102-153, 
T. 17, sygn. 29/88/0/-/17, karta 808.

8 Archiwum Parafii św. Szczepana w Krakowie, Liber Baptisatorum, T. XVII (1878-1894), pag. 713, an.1882, nr 8.

Metryka chrztu Adama Zygmunta Prylińskiego. Archiwum parafii św. Szczepana w Krakowie, 
Liber Bapt. T. XVII 1878-1894, pag. 713, an. 1882, nr 8 (fot. autora).

Z datą w metryce chrztu zgodne są: data w karcie spisowej, w katalogach ocen 
c. k. Gimnazyum III (im. Jana III Sobieskiego) w Krakowie9, w inskrypcji nagrobnej 
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie10, a także roczna data podana w Polskim 
Słowniku Biograficznym11.

Jakiekolwiek rejestry wojskowe trudno uznać za źródła pierwotne, bo nierzadko 
zmieniano w nich daty urodzenia w celu odjęcia lub dodania sobie lat, by uniknąć 
poboru do wojska lub być do niego wziętym. W tym konkretnym przypadku nie 
można wykluczyć, że nastąpiło pomylenie 
roku urodzenia z rokiem chrztu. Dlatego 
analiza wpisów w kolejnych rocznikach 
oficerskich jest zajęciem niewnoszącym 
niczego istotnego do ustalenia lub wery-
fikacji daty urodzin Adama Prylińskiego. 
Stąd błędna i nieuzasadniona jest katego-
ryczna konkluzja12 dotycząca roku uro-
dzenia podanego w Polskim Słowniku 
Biograficznym.

Powoływanie się na wadowicką in-
skrypcję nagrobną jest bezzasadne, dla-
tego że na grobowcu Zapałowiczów na 
Cmentarzu Parafialnym w Wadowicach 
(sektor IV, grób 5) przy nazwisku Adama 
Prylińskiego nie ma podanego roku jego 

9 Zob. ANK, II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, Katalog ocen z roku 
szkolnego 1899/1900, sygn. 29/2302/0/1/17, kl. VII A, nr 27.

10 Kwatera IX, rząd płd., po lewej Wolskich.
11 Zob. Polski Słownik Biograficzny, t. XXVIII, Wrocław 1985, s. 627.
12 M. Siwiec-Cielebon, Nie tylko o Adamie Prylińskim słów kilka, op. cit., s. 263.

Fragment katalogu klasy VII A z roku szkolnego 1899/1900 c.k. Gimnazyum trzeciego w Krakowie, 
ANK, sygn. 29/2302/0/1/17 (fot. autora).

Nekrolog Adama Prylińskiego. 
IKC nr 164, 16 VI 1939, s.16 

(skan Małopolska Biblioteka Cyfrowa).
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urodzenia – ani 1892 r. (Studnicki), ani 1882 r. (Siwiec-Cielebon). Jak widać na 
załączonej fotografii, pełne brzmienie inskrypcji na tablicy nagrobnej (jednej, a nie 
dwóch, jak twierdzi Siwiec-Cielebon) to:

Ś.P. Z ZAPAŁOWICZÓW
MARIA PRYLIŃSKA
· 16.VI.1892  � 6.I.1979

ADAM PRYLIŃSKI
� 14.VI.1939 MJR WP. 7GO PUŁKU

STRZELCÓW KONNYCH

Można by przez nieuwagę błędnie 
skojarzyć rok 1892 z Adamem Pryliń-
skim, ale nie sposób dopatrzeć się na 
tablicy roku 188213. Sugestia, że błąd 
w publikacji G. Studnickiego mógł po-

wstać z trudności odczytu daty z grobowca obficie porastającego bluszczem, jest 
chybiona – załączona (tam) fotografia pokazuje grób nieporośnięty zaroślami14.

Pozostaje do wyjaśnienia kwestia miejsca wiecznego spoczynku mjr. Adama 
Prylińskiego. Same inskrypcje nagrobne nie są żadnym dowodem. Spotyka się róż-
ne symboliczne inskrypcje. I znów rozstrzygające w takich przypadkach są źródła 
pierwotne – np. klepsydry czy nekrologii. W interesującym nas przypadku takim 
źródłem jest nekrolog zamieszczony w Ilustrowanym Kurierze Codziennym z dnia 
16 czerwca 1939 r.15, wskazujący, że miejscem pochówku mjr. Adama Prylińskiego 
był krakowski Cmentarz Rakowicki. Fakt ten potwierdza internetowy rejestr osób 
pochowanych na Cmentarzu Rakowickim16. Bezpodstawna jest więc hipoteza, że 
szczątki zmarłego mogły zostać przeniesione z Cmentarza Rakowickiego (pierwot-
nego miejsca pochówku) i powtórnie pochowane w Wadowicach.

Niezrozumiałe są sugestie Siwca-Cielebona o jakimś symbolicznym upamiętnie-
niu w Krakowie Marii z Zapałowiczów Prylińskiej lub o wspólnym pochówku Pryliń-
skich w Wadowicach. Na grobowcu Prylińskich/Kierzkowskich na Cmentarzu Rako-
wickim w Krakowie nie ma żadnej inskrypcji poświęconej Marii Prylińskiej. Według 

13 Michał Siwiec-Cielebon pisze, że na tablicy nagrobnej „figuruje jako rok urodzenia majora 1882 (a nie 1892)”. Ibidem.
14 G. Studnicki, Cmentarz Parafialny…, op. cit., s. 275.
15 „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, Kraków 1939, nr 164 (16 VI), s. 16.
16 Lokalizator grobów, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, https://www.zck-krakow.pl/18/locator 

[dostęp: 16 czerwca 2019].

Tablica inskrypcyjna Marii i Adama Prylińskich 
na grobie rodziny Zapałowiczów 

na Cmentarzu Parafialnym w Wadowicach 
(IV-5) (fot. autora).

Ewy Wegenke17 z Gorzenia Górnego 
Maria Prylińska zmarła w Krakowie 
i została pochowana w wadowickim 
rodzinnym grobowcu przez swą naj-
młodszą siostrę Zofię Zapałowiczównę. 
Zofia Zapałowiczówna ufundowała ta-
blicę nagrobną, na której symbolicznie 
upamiętniła swego szwagra.

Czas na podsumowanie. Adam Zyg-
munt Pryliński, syn architekta Tomasza 
Bartłomieja Prylińskiego i Heleny Marii 
Cecylii z Krzywda Kieszkowskich, mąż 
Marii Ludmiły z Zapałowiczów, major 
7 Pułku Strzelców Konnych, urodził 
się 7  lutego  1881  r. w Krakowie przy 
ul. Basztowej 5/6. Spędził w tym miej-
scu dzieciństwo i młodość; zamieszkał 
tu wraz żoną po przejściu na emeryturę 
i powrocie z Poznania. Zmarł w miej-
scu swojego zamieszkania 14 czerwca 
1939  r. (śmierć nastąpiła w wyniku 
krwotoku mózgowego18), a 16 czerwca został pochowany w rodzinnym grobowcu 
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Inskrypcja nagrobna umieszczona na gro-
bie Zapałowiczów na wadowickim cmentarzu ma charakter wyłącznie symboliczny.

17 Cioteczna wnuczka Marii z Zapałowiczów Prylińskiej.
18 ANK, Urząd Zdrowia w Krakowie, Księga zmarłych chrześcijan 1939, sygn. 29/83/0/1/312, s. 341-342, nr 1079.

Grobowiec rodzinny Kieszkowskich/Prylińskich 
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie 

(fot. autora).
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Michał Żmuda 

Druga wojna światowa 
we wspomnieniach 
wadowickiego Żyda

Obchodzona w tym roku 80. rocznica wybuchu II wojny światowej stanowi 
doskonałą okazję, aby zaprezentować osobiste doświadczenia tego trudnego czasu 
w dziejach Polski i świata oczami człowieka, który był nie tylko wadowickim Żydem, 
ale również bliskim przyjacielem św. Jana Pawła II. Obaj doświadczyli tragedii tam-
tych lat, każdy z nich na swój sposób. Dzieje papieskie znane są szerszej publiczności, 
natomiast losy jego kolegi w mniejszym stopniu. Szczególnie pomocne w odtworze-
niu przebiegu tamtych zdarzeń są zarówno treści biograficzne, autobiograficzne, jak 
i wywiady, których Jerzy oraz jego krewni udzielili1. Celem niniejszego artykułu jest 
podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat losów polskiego Żyda z małego mia-
sta oraz przedstawienie ich na tle wydarzeń II wojny światowej. Zawierucha wojenna 

zaprowadziła go poprzez Związek Sowiecki, Środkową Azję, 
Bliski Wschód i Włochy do Rzymu. 

Jerzy Kluger urodził się 4 kwietnia 1921 r. w Krakowie 
jako syn Wilhelma i Rozalii z domu Huppert. Ojciec był 
bohaterem I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 
a w okresie międzywojennym wziętym wadowickim adwo-
katem oraz prezesem gminy żydowskiej w Wadowicach. 
Matka prowadziła dom, wychowywała syna oraz córkę Ste-
fanię, zwaną Tesią, i opiekowała się babcią Anną Hupperto-
wą. Jerzy był wychowankiem wadowickich szkół, ukończył 
zarówno szkołę powszechną, jak i gimnazjum2.

1 Szczegóły dotyczące życia Jerzego Klugera można znaleźć w: G.F. Svidercoschi, List do przyjaciela Żyda, tłum. 
E. Karpińska, Kraków 1995; J. Kluger, G. Di Simone, Papież i ja. O tym, jak długoletnia przyjaźń między polskim 
Żydem i papieżem Janem Pawłem II przyczyniła się do poprawy stosunków żydowsko-chrześcijańskich, tłum. 
P. Borkowski, Warszawa 2013; W. Rędzioch, Jerzy Kluger w oczach żony, „Niedziela Ogólnopolska”, 2012, nr 5, www.
niedziela.pl/artykul/96987/nd/Jerzy-Kluger-w-oczach-zony [dostęp: 28.10.2019]; V. Teitelbaum-Hirsch, Jewish 
Survivor Jerzy Kluger Testimony, nagranie wywiadu znajduje się w zasobach USC Shoah Foundation Institute The 
Institute for Visual History and Education w Los Angeles, https://youtube.com/JrkRiFhex4U [dostęp: 28.10.2019].

2 G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach, Wadowice 2004, s. 111; J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 13-17, 57; 
K.  Iwańska, Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1864-1945, Kraków 2016, s. 273-275; M. Dzierżanowski, 

Stefania (Tesia) 
Klugerówna

Wakacje 1938 r. młody Kluger spędził we Wło-
szech wraz ze swoim kuzynem zza oceanu Adamem 
Josefertem. W sierpniu tego samego roku powrócił 
do Polski i po krótkim pobycie w domu rodzinnym 
w Wadowicach na jesieni wyjechał na studia inży-
nierskie do Warszawy. Zamieszkał tam przy Alejach 
Jerozolimskich u brata matki, wuja Wiktora Hup-
perta, który prowadził wówczas dobrze prosperu-
jącą kancelarię adwokacką. W stolicy młody Kluger 
spędził zaledwie miesiąc z powodu antyżydowskich 
ekscesów. Zarówno na Politechnice Warszawskiej, 
jak i w innych szkołach wyższych dochodziło do 
pobić Żydów oraz do ich dyskryminacji przy zaj-
mowaniu miejsc w salach wykładowych. Był szy-
kanowany i został pobity również Jerzy3. 

W owym czasie przyjechał do Warszawy w interesach Wilhelm Kluger, ojciec mło-
dzieńca. Widząc pobitego syna, podjął decyzję o zabraniu go ze sobą do domu. Już wów-
czas rodzice rozważali decyzję o tym, by wysłać Jerzego na studia techniczne do Wielkiej 
Brytanii do Nottingham. Po powrocie do Wadowic syn państwa Klugerów zatrudnił 
się w zakładzie włókienniczym braci Czeczowiczka w Andrychowie. Młody Kluger 
pracował w jednym z działów zajmujących się obrabianiem włókien bawełnianych4.

Pewnego dnia w sierpniu 1939 r. do Wilhelma Klugera jako oficera rezerwy przy-
szło zawiadomienie, które wywołało niepokój wśród członków rodziny. Zaczęli oni 
przeczuwać nadciągające niebezpieczeństwo. Poinformowano w nim, że jeśli Polska 
zostanie zaatakowana przez Niemców, to jest on zobowiązany stawić się w Tarnowie. 
Ojciec uspokajał wówczas rodzinę, że to tylko działania prewencyjne i nie ma się 
czym martwić5. O wybuchu konfliktu zbrojnego z III Rzeczą Jerzy dowiedział się 

Przyjaciel Jana Pawła II: W wadowickiej klasie mieliśmy dwóch antysemitów, „Wprost”, 2014, nr 17, https://www.wprost.
pl/460489/przyjaciel-jana-pawla-ii-w-wadowickiej-klasie-mielismy-dwoch-antysemitow.html [dostęp: 28.10.2019]; 
E. Langer, Jerzy Kluger, boyhood friend of Pope John Paul II, https://www.washingtonpost.com/local/obituaries/jerzy-
kluger-boyhood-friend-of-pope-john-paul-ii/2012/01/02/gIQAhxR2WP_story.html [dostęp: 28.10.2019].

3 G. F. Svidercoschi, op. cit., s. 47; J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 46-51; M. Dzierżanowski, op. cit. 
Problematykę antysemityzmu uniwersyteckiego szerzej opisuje artykuł Z. Trębacz, Antysemityzm uniwersytecki 
w dwudziestoleciu międzywojennym, https://www.jhi.pl/uploads/attachment/file/1448/ZTrebacz_Antysemityzm-
uniwersytecki.pdf [dostęp: 28.10.2019].

4 G. F. Svidercoschi, op. cit.; J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 52-53; o andrychowskim zakładzie włókienniczym szerzej: 
A. Fryś, T. Putek, Początki Fabryki Braci Czeczowiczka w świetle zachowanych dokumentów, część 1 i 2, „Nowiny 
Andrychowskie”, 2014, nr 6 (282), s. 38-39 i nr 7 (283), s. 34-36; A. Fryś, T. Putek, D. Rusin, Andrychów – historia lnem 
tkana. W 250. rocznicę nadania praw miejskich, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2016, nr 19, s. 7-46.

5 J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 56. 

Jerzy Kluger
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od ojca, który słuchał komunikatów podawanych w radiu. Poinformował syna, że 
wszyscy mężczyźni z kartami mobilizacyjnymi mają się udać w kierunku wschodnim 
do macierzystych jednostek. Ojciec jako sędzia wojskowy musiał natychmiast wyje-
chać z Wadowic i dołączyć do jednostki w Tarnowie. Jurek został powołany do woj-
ska. Obaj opuścili Wadowice, żegnając babcię, matkę i siostrę. Zostawili je w domu 
w przekonaniu, że nic kobietom nie grozi ze strony Niemców6. Ta opinia była niejako 
pokłosiem sanacyjnej propagandy o gwarancjach sojuszniczych Francji i Wielkiej 
Brytanii względem Polski oraz zapewnień rządu o pełnej gotowości bojowej na wy-
padek wojny. W samych Wadowicach wiara w siłę polskiej armii była dodatkowo 
umotywowana obecnością 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej. Codzienny kon-
takt z miejscowym garnizonem wpływał pozytywnie na morale mieszkańców7.

Mecenas wraz z synem dotarli do Krakowa, gdzie spotkali krewnych ojca, rodzi-
nę Zilzów i wraz z nimi dwoma samochodami udali się na wschód kraju. W czasie 
drogi na Tarnów ludność uchodząca z Krakowa została zaatakowana przez nalot 
niemieckich bombowców. Wówczas Jerzy omal nie stracił życia, pociski przeszyły 
powietrze niedaleko od jego głowy. Ataki lotnicze trwały kilka dni. Warunki były 
naprawdę trudne. Brakowało wody i pożywienia. Ludzie padali na ziemię lub ukry-
wali się pod drzewami i krzakami, gdy nad nimi przelatywały samoloty. Następnie 
obaj Klugerowie dotarli przez Bochnię do Tarnowa. Spotkali tam grupę wojskowych, 
ale nie udało się ustalić położenia dowództwa jednostki, gdyż wojsko znajdowało się 
w zupełnej rozsypce. Następnie udali się w kierunku Rzeszowa i Tarnopola, ponieważ 
to tam następowała koncentracja polskiego dowództwa wojskowego8.

Po przekroczeniu rzeki San sytuacja na drogach się poprawiła i samochód z Klu-
gerami poruszał się szybciej. Zatrzymali się w Tarnopolu, gdzie Wilhelm Kluger do-
wiedział się od innych oficerów o rozkazie nakazującym wojskowym przekroczenie 
południowej granicy Polski z Rumunią w celu nowego formowania armii. Ojciec 
Jerzego zdecydował, że z synem pozostaną w Tarnopolu, na polskim terytorium. 
Pojazdy, którymi przyjechali, zostały zarekwirowane na potrzeby wojska. Niebawem, 
bo 17 września, Klugerowie dowiedzieli się o nadejściu Armii Czerwonej ze wschodu. 
Oddziały wojsk sowieckich pojawiły się w Tarnopolu. Miejscowi komuniści witali ich 

6 G. F. Svidercoschi, op. cit., s. 50-51; J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 57.
7 K. Iwańska, Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach, op. cit., s. 280-281.
8 G. F. Svidercoschi, op. cit., s. 52; J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 58; por. wspomnienia: E. Kubalski, Niemcy 

w Krakowie. Dziennik 1.IX.1939 – 18.I.1945, Kraków-Budapeszt 2011, s. 21-24; losy ludności polskiej i żydowskiej 
w początkach wojny: A. Chwalba, Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1939-1945, t. 5, Kraków 2002, s. 11-14; 
D. Silberklang, Refleksje na temat losu Żydów w okupowanej Polsce 1939-1945, tłum. A. Matulewska, „Pamięć 
i Sprawiedliwość”, 2008, nr 1 (12), s. 115-116; J. Chrobaczyński, „nie okrył się niesławą naród polski”. Społeczne 
aspekty września 1939 roku, Kraków 2002, s. 49-50, 55-56, 59.

z dużym entuzjazmem. Wilhelm, będąc nieufny wobec Sowietów, ukrył swój polski 
mundur, ponieważ krążyły po mieście wieści o aresztowaniach prowadzonych przez 
Sowietów wśród polskich oficerów9.

Niedługo potem Jerzy wraz z ojcem wsiedli do pociągu w Tarnopolu i udali 
się do Lwowa. Tam Wilhelm Kluger u znajomego kupca wynajął dla siebie i syna 
pokój. Napisali list do rodziny pozostawionej w Wadowicach z prośbą o pieniądze 
i ubrania na nadchodzącą zimę. We Lwowie pojawiało się coraz więcej uciekinierów 
z zachodnich rejonów Polski. Wśród nich znaleźli się wadowiccy koledzy Jerzego 
z gimnazjum: Zweig, Selinger i Rosenberg. Niebawem Lwów został zajęty przez Ar-
mię Czerwoną i rozpoczęło się wprowadzanie nowych porządków. Młody Kluger 
wraz z kolegami znaleźli zatrudnienie przy zmianach tablic adresowych, a jego oj-
ciec uczył się rosyjskiego. Do Klugerów zaczęły docierać listy i paczki z Wadowic. 
Na wieść o rozpoczęciu przez Sowietów wywózki Polaków w głąb ZSRS wszyscy 
postanowili udać się do Rumunii10.

Po rocznym pobycie we Lwowie ojciec i syn pewnej nocy w czerwcu 1940 r. zo-
stali aresztowani przez sowieckich żołnierzy. Wraz z innymi, schwytanymi osobami, 
zostali wsadzeni na ciężarówkę, a następnie odstawieni na lwowski dworzec kolejowy. 
Tam umieszczono ich w jednym z bydlęcych wagonów i wysłano w nieznanym kie-
runku. Po kilku dniach zrozumieli, że wiozą ich w głąb Rosji, na północny wschód11. 
Klugerowie zostali objęci wówczas tzw. trzecią deportacją. Wywózka trwała od maja 
do lipca 1940 r. Władze sowieckie objęły nią tzw. bieżeńców, czyli ludzi, którzy w oba-
wie przed wojskami niemieckimi uciekli na Wschód. Osiedlano ich w obwodach 
RFSRS: archangielskim, czelabińskim, wołogodzkim, irkuckim, mołotowskim, no-
wosybirskim, gorkowskim, a także w Kraju Ałtajskim i Krasnojarskim oraz w Komi, 
Maryjskiej i Jakuckiej ASRS. Deportacja objęła ok. 79 tys. osób, głównie Żydów12.

Po trwającej dwa tygodnie wywózce znaleźli się w miejscowości Maryjskaja. 
Kazano im opuścić wagon i udać się do obozu koło stacji kolejowej. Drewno znaj-
dujące się na innych wagonach sugerowało Klugerom, co ich czeka w miejscu, do 
którego dotarli. Ojciec i syn znaleźli się w tzw. „obozie reeduakcyjnym”, jak go nazwali 
Sowieci. Łagier składał się z sieci drewnianych baraków, gdzie przyszło im mieszkać 

9 G. F. Svidercoschi, op. cit., s. 55; J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 59; S. S. Nicieja, Kresowa Atlantyda. Historia 
i mitologia miast kresowych, t. 1, Opole 2012, s. 138.

10 G. F. Svidercoschi, op. cit., s. 53-54; J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 60.
11 G. F. Svidercoschi, op. cit., s. 57; J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 60.
12 Cz. Brzoza, Polska w czasach niepodległości i drugiej wojny światowej ( 1918-1945), Wielka Historia Polski, t. 9, 

Kraków 2003, s. 297; D. Boćkowski, Deportacje ludności polskiej w głąb ZSRS (1939-1941), „Biuletyn IPN”, 2011, 
nr 1-2, s. 152, 160; D. Boćkowski, Czas nadziei. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR i opieka nad nimi 
placówek polskich w latach 1940-1943, Warszawa 1999, s. 74-80.
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i pracować. Mecenas Kluger z racji wieku otrzymał w obozie funkcję stróża nocnego. 
W trakcie pobytu w łagrze Wilhelm dobrze nauczył się rosyjskiego, co pozwoliło 
mu płynnie komunikować się z sowiecką administracją obozu. Natomiast syn (wraz 
z wieloma innymi młodymi i sprawnymi mężczyznami) został skierowany do pracy 
przy wyrębie lasów. Praca była ciężka i na dodatek wśród zamieci śnieżnych. Wracał 
wieczorem bardzo zmęczony i z silnym poczuciem głodu, którego, jak sam wspo-
minał po latach, nie udało się nigdy zaspokoić. Za wypracowanie dziennej normy 
przez każdą z brygad otrzymywało się trzy posiłki dziennie i wypłatę. Można było 
liczyć również na walonki czy rękawice, które przydawały się w pracy w tak trudnych 
warunkach. Mimo trwającej wojny, dzięki pomocy Czerwonego Krzyża, udało się im 
zawiadomić rodzinę pozostawioną w Polsce, gdzie obecnie przebywają. Do Jerzego 
i jego ojca przychodziła korespondencja od matki, siostry i babki, pisana ręką siostry 
Tesi na przemian z matką Rozalią13.

W czerwcu 1941 r. łagier w Maryjskaja obiegła wieść o wojnie pomiędzy III Rze-
szą a ZSRS. Radość w obozie była wielka, więźniowie padali sobie z płaczem w objęcia 
i tańczyli wokół rozpalonego ogniska14. Na mocy układu Sikorski – Majski, jaki za-
warł polski rząd na uchodźctwie ze Stalinem (30 lipca 1941 r.), rozpoczęto tworzenie 
polskich oddziałów na terenie ZSRS przez gen. Władysława Andersa. Ustalono, że 
utworzone w możliwie najkrótszym czasie polskie wojsko, będące częścią sił zbroj-
nych suwerennej Rzeczypospolitej, podejmie walkę przeciwko Niemcom wspólnie 
z Armią Czerwoną i wojskami innych państw sojuszniczych. W sierpniu 1941 r. gen. 
W. Anders wydał rozkaz nr 1, który wzywał Polaków do wstępowania do tworzonego 
wojska. Przyjmowano do niego polskich jeńców wojennych i rozpoczęto pierwsze 
kroki w celu organizacji nowej armii15. 

Latem 1941 r. do obozu w Maryjskaja przyjechali funkcjonariusze NKWD, któ-
rzy wręczyli Polakom tam przebywającym dokumenty, które pozwalały poruszać 
się bez ograniczeń po całym kraju. W ramach posiadanych uprawnień można było 
podróżować bezpłatnie koleją lub drogami wodnymi oraz otrzymywać darmowe 
posiłki. Jerzy i jego ojciec nie wiedzieli, w którym kierunku mają się udać, aby trafić 

13 G. F. Svidercoschi, op. cit., s. 58; J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 63-65; opisy podobnych doświadczeń można 
odnaleźć w: W. Cehak, Bez retuszu. Więzień czerwonego terroru, Poznań 2012; A. Topolski, Biez wodki. Moje 
wojenne przeżycia w Rosji, Poznań 2011; J. Drewnowski, Cynga. Wspomnienia z łagrów Północy 1940-1944, 
Warszawa 1989; J. Hermanowicz MIC, Przeżyłem sowieckie łagry. Wspomnienia,  Warszawa 2014, N. Davies, 
Szlak nadziei. Armia Andersa. Marsz przez trzy kontynenty, tłum. A. Zych i I. Zych, Warszawa 2015, s. 40-45.

14 G. F. Svidercoschi, op. cit., s. 63; J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 65.
15 A. Wojtaszak, Armia Polska w ZSRR, „Zesłaniec. Pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków”, 

2007, nr 37, s. 90-92; Z. Mierzwiński, Generała Władysława Andersa drogi do wolnej i niepodległej Polski, 
„Niepodległość i Pamięć”, 2007, t. 14, nr 2 (26), s. 105-111; D. Boćkowski, Czas nadziei, op. cit., s. 179-181; 
Generał broni Władysław Anders. Wybór pism i rozkazów, red. B. Polak, Warszawa 2009, s. 41.

do polskich komisji rekrutacyjnych. Pułkownik Smirnow polecił im kierować się 
na południe w rejon Orenburga, ponieważ w Buzułku znajdował się polski punkt 
werbunkowy. Najpierw dotarli do miejscowości Joskar-Ola koło Kazania, a potem 
wędrowali wzdłuż Wołgi16. W czasie podróży pociągiem spotykali również inne oso-
by, które tak jak oni zostały zwolnione z obozów. Gdy dotarli nad Wołgę, dostali się 
na zatłoczony statek i dalszą część podróży pokonali w ten sposób. Wśród pasażerów 
znajdowali się niemieccy przesiedleńcy, młodzi ukrywający się przed powołaniem 
do wojska, a także zagubieni czy włóczędzy. Po trzech dniach podróży w dół Wołgi 
dotarli do celu podróży. Podczas krótkiego postoju statku w Kujbyszewie Klugerom 
udało się wysiąść. Tam dostrzegli polską policję wojskową i zgłosili się do oficera, 
który odnalazł Wilhelma Klugera na liście oficerów rezerwy. Po identyfikacji oj-
ciec Jerzego został włączony do korpusu sędziów wojskowych. Natomiast młodego 
Klugera skierowano do szkoły oficerskiej. Wtedy ojciec i syn rozstali się na dłużej17. 

Dopiero co tworzona armia polska napotykała trudności. Rosjanie nie przestrze-
gali porozumień grudniowych, stale ograniczając racje żywnościowe oraz utrudnia-
jąc Polakom opuszczenie ZSRS. Trudności aprowizacyjne i potrzeby wojsk sojuszni-
czych skłoniły Sowietów do akceptacji ewakuacji Polskich Sił Zbrojnych do Wielkiej 
Brytanii i na Środkowy Wschód18. Wilhelm Kluger został mianowany komendantem 
jednej ze stacji werbunkowych, a jego syna Jerzego skierowano do Karasuu w dolinie 
Fergany, do szkoły podchorążych artylerii19.

W styczniu i lutym 1942 r. wojsko polskie zostało wysłane do Jangi-Jul na styku 
Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu. Jerzy przebywał już wówczas w Karasuu, 
u podnóża Himalajów, biorąc udział w ćwiczeniach wojskowych przeznaczonych 
dla przyszłych oficerów. W Karasuu Jurek poznał jedną z trzystu uczennic szkoły 
baletowej Teatru Bolszoj. Tak jak i młodzi mężczyźni również i kobiety były przy-
sposabiane do służby w wojsku jako sanitariuszki. Młody Kluger, choć zakochany, 
wiedział, że wkrótce wyjedzie. Ukończył bowiem szkołę podchorążych i kurs topo-
grafii astronomicznej20. 

Pod koniec 1942 r. Jerzy wraz z polską armią opuszcza terytorium ZSRS. Kluger 
z trzydziestoma sześcioma chłopakami zostali wsadzeni do pociągu do Krasnowod-
ska, a tam zaokrętowani na statku do Pahlavi w Persji (dziś Iran). Po dotarciu na 

16 G. F. Svidercoschi, op. cit., s. 63; J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 66.
17 G. F. Svidercoschi, op. cit., s. 64; J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 67-68.
18 A. Wojtaszak, op. cit., s. 93.
19 G. F. Svidercoschi, op. cit., s. 64; J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 69-70; o ewakuacji Armii Polskiej z ZSRS 

szerzej w: N. Davies, Szlak nadziei. Armia Andersa. Marsz przez trzy kontynenty, op. cit., s. 162-185.
20 G. F. Svidercoschi, op. cit., s. 70-71; J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 70-71.
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miejsce wraz z innymi młodymi oficerami został 
ciężarówką wysłany do Habanja, gdzie stacjono-
wali Brytyjczycy. Następnie bombowiec zabrał 
wszystkich do Iraku, gdzie ponownie ciężarówką 
przewieziono ich do miejscowości Kirkuk, poło-
żonej na pustyni. W tym miejscu młody Kluger 
pełnił funkcję nauczyciela Brytyjczyków. Pre-
zentował im to, czego nauczył się na temat to-
pografii astronomicznej w ZSRS21. Pewnej nocy 
ześlizgnął się z drabinki i złamał kość w nodze 
i wtedy trafił pod opiekę żydowskiego lekarza 
kpt. Kanarka, który służył w polskiej armii. Był 
to znajomy rodziny Klugerów w Krakowie, więc 
Jerzy wykorzystał okazję, aby zapytać o rodzinę 
pozostawioną w Polsce. Niestety, niczego wów-
czas się nie dowiedział. Podczas rekonwalescen-
cji dotarła do niego informacja, że ojca wysłano 

na Bliski Wschód i że przebywał on wówczas pomiędzy Tel Awiwem a Jerozolimą. 
W Kirkuku odwiedzili Jerzego gimnazjalni koledzy z Wadowic: Tadeusz Czupryński, 
Tomasz Romański, Tadeusz Gajczak, Rudolf Kloger i Zdzisław Bernaś, którzy tak jak 
on stacjonowali w Iraku. Spędzili całą noc na opowieściach o tym, co się w ich życiu 
wydarzyło aż do ich spotkania. Koledzy, a zwłaszcza Czupryński, nie mieli dobrych 
wieści na temat tego, co działo się wówczas w Polsce i Wadowicach. Informowali 
o umieszczeniu matki, siostry i babki Jerzego w getcie na terenie miasta22.

Ojciec i syn zobaczyli się ponownie dopiero w październiku 1942 r. Jerzy zo-
stał następnie wysłany do Egiptu. Znalazł się w obozie wojskowym w Heliopolis na 
przedmieściach Kairu. Jego pobyt w Egipcie miał na celu wspomaganie angielskie-
go pułku pomiarów artylerii, aby przygotować tamtejszy poligon do bitwy pod El 
Alamein. Topografia astronomiczna poznana podczas szkolenia w ZSRS okazała 
się szczególnie użyteczna na obszarze pustynnym, gdzie tylko gwiazdy zapewniały 
właściwą orientację w terenie23. Młody Kluger odbywał wówczas częste wycieczki 
do Kairu. Podczas jednej z nich w brytyjskim klubie „Gezirah” poznał Irenę White,  

21 G. F. Svidercoschi, op. cit.; J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 72-73.
22 G. F. Svidercoschi, op. cit., s. 75; J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 74; por. K. Iwańska, Rozwój osadnictwa 

żydowskiego w Wadowicach, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2005, nr 9, s. 10; K. Iwańska, Dzieje 
i kultura Żydów w Wadowicach, op. cit., s. 321-330.

23 G. F. Svidercoschi, op. cit., s. 70-71; J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 76-77.

Jerzy Kluger w Tel Awiwie, 1942 r.

służącą w brytyjskim korpusie wojskowym jako kierowca jeepów i ciężarówek. Oboje 
uwielbiali grać w tenisa, a w tamtejszym klubie było to możliwe. Wtedy to Jerzy za-
kochał się w młodej Brytyjce. Pewnego wieczoru poprosił ją o rękę i po kliku dniach 
(26 sierpnia 1943 r.) kapelan wojskowy udzielił im ślubu. Na tę okazję z Tel Awiwu 
przybył ojciec pana młodego24. Kilka miesięcy po ślubie Jerzy wyruszył statkiem 
do Tarentu na południu Włoch, a Irena została wysłana do Peterhead na północy 
Szkocji. Zasadniczym celem wojsk alianckich we Włoszech było usunięcie faszystow-
skiego reżimu Mussoliniego, a następnie atak od południa przez Alpy na terytorium 
III Rzeszy. Pierwsze uderzenie aliantów na froncie włoskim było skierowane na Sy-
cylię, a potem na Półwysep Apeniński. Z czasem, po założeniu głównych baz w Bari 
i Brindisi zaczęto przerzucać do Włoch polskie oddziały, które miały wspierać siły 
aliantów na nowym froncie wojennym25. W lutym 1943 r. młody Kluger zszedł ze 
statku na południu Włoch, a po kliku dniach dołączył do sztabu 2 Korpusu Polskiego 
w okolicach Mottoli. Następnie wraz z wojskiem wymaszerował w kierunku Monte 
Cassino. Kluger znalazł się wówczas przy głównym punkcie niemieckiego oporu we 
Włoszech26.

Masyw Cassino wraz z klasztorem stanowił istotny punkt na linii Gustawa w nie-
mieckim systemie linii obronnych, poprowadzonych wzdłuż najwęższej części Włoch 
między Gaetą i Ortoną. Niewątpliwie stanowił on przykład imponującej inżynierii 
wojskowej, z którym musieli się wówczas zetknąć alianci. Kolejne próby zdobycia 
wzgórza okazały się bezskuteczne. Wówczas dowódca 2 Korpusu gen. W. Anders 
przyjął od sił sprzymierzonych najtrudniejsze zadanie zdobycia wzgórz Monte Cas-
sino, a następnie Piedimonte. Zdawał sobie sprawę, że polskie siły zbrojne na innym 
odcinku poniosłyby duże straty. Sądził, że wykonanie tego zadania, ze względu na 
rozgłos Monte Cassino w świecie, może mieć duże znaczenie dla sprawy polskiej. 
Uważał, że zwycięstwo na tym odcinku walk byłoby najlepszą odpowiedzią na pro-
pagandę sowiecką, rozgłaszającą, że Polacy nie chcą się bić z Niemcami27.

W czasie walk o Monte Cassino młodego Klugera przydzielono do baterii wzro-
kowej. Miał za zadanie sprawdzić cały sprzęt artyleryjski. Na jednym z okolicznych 

24 J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 77; W. Rędzioch, Jerzy Kluger w oczach żony, op. cit.; E. Langer, Jerzy Kluger, 
boyhood friend of Pope John Paul II, op. cit.

25 N. Davies, op. cit., s. 430-439.
26 J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 79-80; D. Martin, Jerzy Kluger, John Paul’s Jewish Confidant, Dies at 90, https://

www.nytimes.com/2012/01/08/world/europe/jerzy-kluger-pope-john-paul-iis-jewish-confidant-dies-at-90.html 
[dostęp: 28.10.2019].

27 Z. Wawer, Monte Cassino, Warszawa 2009, s. 277, 284; H. Sarner, Zdobywcy Monte Cassino. Generał Anders i jego 
żołnierze, tłum. P. K. Domaradzki, Poznań 2006, s. 190; M. Wańkowicz, Bitwa o Monte Cassino, Warszawa 2009, 
s. 450; M. Parker, Monte Cassino. Opowieść o najbardziej zaciętej bitwie II wojny światowej, tłum. R. Bartołd, 
Poznań 2005, s. 327, 358, 362-363; N. Davies, op. cit., s. 453-459.
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wzgórz Monte Cairo prowadził precyzyjne obserwacje. Był świadkiem zdobycia 
Monte Cassino przez polskie oddziały w nocy z 17 na 18 maja 1944 r. Widział, jak 
wielką i krwawą ofiarę ponieśli polscy żołnierze, niszcząc punkt oporu Niemców28. Po 
zdobyciu Monte Cassino rozpoczął się marsz na Rzym. W czasie przemarszu wojsk 
z Osimo do Ankony Jurek dowiedział się o śmierci Czupryńskiego, gimnazjalnego 
kolegi. Za walkę pod Monte Cassino młody Kluger został odznaczony Krzyżem 
Walecznych29.

Jurek przemierzał wraz z wojskiem front wojenny z Ceseny do Forli i Faenzy. 
Kilkakrotnie cudem uniknął śmierci. W miasteczku Piedimonte San Germano na-
potkano Niemców, blokujących drogę. Uformowano wówczas pododdziały, których 
zadaniem było wyeliminowanie przeszkody. Członkiem jednego z nich został Jerzy 

28 J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 81-82.
29 G. F. Svidercoschi, op. cit., s. 81.

Kluger. Pełnił funkcję obserwatora w jednym z czołgów, który został trafiony poci-
skiem artyleryjskim. Przeżył, ponieważ udało mu się zrobić wykop i uciec z płonące-
go pojazdu. Następnie całą zimę 1944/1945 r. spędził w Brisighella, gdzie obmyślano 
plany walki. Wciąż zagrażało niebezpieczeństwo ze strony dwóch niemieckich dywi-
zji, które stacjonowały w okolicy. Pewnego wieczoru Jurek, w towarzystwie kolegów, 
udał się do innego oddziału stacjonującego w Forlimpopoli na wieczorną partię 
brydża i omal nie przypłacił tego życiem. Podczas powrotu do obozu zanadto zbli-
żyli się oni do terenu zajętego przez Niemców i natknąwszy się na ich patrol, pod 
ostrzałem uciekali30.

Niebawem, gdy oswobodzono stolicę Włoch, młody Kluger mógł wybrać się 
na przepustkę do Rzymu. Wtedy to w mieście nad Tybrem spotkał się ze znajomy-
mi oraz rodziną Zilzów z Krakowa. Wraz z nimi udał się na zwiedzanie Muzeów 
Watykańskich, nad fontannę di Trevi oraz do Koloseum. Po tygodniowym pobycie 
wrócił do oddziałów stacjonujących w Nettuno, gdzie miesiąc trwała kalibracja dział. 
Następnie wojsko ruszyło wzdłuż Adriatyku na północ, wyzwalając kolejne włoskie 
miejscowości. W czerwcu polskie oddziały wyzwoliły spod okupacji niemieckiej 
Pescarę, potem Roseto degli Abruzzi, Porto San Giorgio i Marottę. Wtedy Jerzy został 
awansowany na podporucznika31.

W kwietniu 1945 r. armia gen. W. Andersa wyzwoliła Bolonię. Pluton Jerzego za-
trzymał się w Castel Bolognese. Któregoś dnia kapitan Dawid Kupferman wezwał do 
siebie Klugera. Wtedy to zawiadomił go o losie matki, siostry i babki, które w czasie 
wojny przebywały w Wadowicach. Informacja o ich śmierci była pewna, gdyż kapitan 
uzyskał ją za pośrednictwem wywiadu i Czerwonego Krzyża32.

Po wojnie młody Kluger zdecydował się wyjechać do Wielkiej Brytanii, gdzie 
w Londynie mieszkał jego ojciec i żona Irena. Ojciec Jerzego z racji wieku został 
przeniesiony do rezerwy, a dowiedziawszy się o utracie bliskich, postanowił rów-
nież nie wracać do Polski. Po wojnie zarówno ojciec, jak i syn postanowili ułożyć 
sobie życie na obczyźnie. Wilhelm Kluger zdobył brytyjską licencję adwokacką, aby 
móc powrócić do zawodu wykonywanego przed wojną. Z kolei Jerzy zdecydował 
się na powrót do Włoch, gdzie w Turynie zapisał się do szkoły inżynieryjnej. Potem 
kontynuował studia techniczne w Nottingham. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii 
Jerzemu i Irenie urodziły się dwie córki. W związku z tym, że brytyjski klimat nie 
sprzyjał zdrowiu najmłodszej z nich, rodzina Klugerów zdecydowała się w 1954 r. 

30 G. F. Svidercoschi, op. cit., s. 82; J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 85.
31 J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 83-84.
32 G. F. Svidercoschi, op. cit., s. 85-86; J. Kluger, G. Di Simone, op. cit., s. 86-87, 89.

Wojenny szlak Jerzego Klugera (rys. M. Żmuda)
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przeprowadzić do Włoch. W Londynie pozostał natomiast ojciec, gdzie w 1962 r. 
zmarł samotnie. Jerzy Kluger wciąż utrzymywał kontakty z kuzynem Kurtem Ro-
senbergiem, przebywającym w Rzymie. Obaj panowie postanowili wówczas założyć 
wspólne przedsiębiorstwo33.

W 1965 r. w Rzymie po raz pierwszy od wielu lat spotkali się obaj wadowiczanie. 
Żyd Jerzy Kluger i arcybiskup Karol Wojtyła34.

Pod koniec życia u Jerzego Klugera zdiagnozowano Alzheimera. Zmarł w rzym-
skim szpitalu 31 grudnia 2011 r. w wieku 91 lat. Jego pogrzeb odbył się 2 stycznia 
2012 r., został pochowany na cmentarzu Flaminio (Prima Porta) w Rzymie w kwa-
terze żydowskiej35.
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Joanna Pytlowska-Bajak
Muzeum Miejskie w Wadowicach

„Dusza moja czuje się tutaj
 jak w domu”.
Poszukiwania badawcze prowadzone 
przez Muzeum Miejskie w Wadowicach

Zaplanowany na trzy lata (2017-2019) projekt zakładał badania terenowe do-
tyczące współczesnej duchowości mieszkańców Wadowic i okolicy. W 2017 r. prze-
szkolona została grupa osób, z których wyłoniła się aktywna grupa badaczy w skła-
dzie: Ewelina Bednarska, Anna Brusik, Marta Dybczyk, Jolanta Godzik, Tomasz 
Guzdek, Łukasz Korzeniowski, Iwona Kosowska, Izabela Lichwiarska, Anna Micha-
lik, Emilia Miodońska oraz Aleksandra Sarnecka. Koordynacją projektu zajęła się 
Joanna Pytlowska-Bajak, opiekunem naukowym została dr Łucja Piekarska-Duraj, 
a wsparcia merytorycznego udzieliły, prowadząc także szkolenia: Magdalena Zych, 
dr Agnieszka Dyczewska oraz Artur Krupa. Pomysłodawcą i opiekunem grupy była 
Magdalena Maślona.

Projekt rozpoczął się od przeszkolenia kandydatów na badaczy, którzy uczest-
niczyli w cyklu trzech spotkań prowadzonych przez socjologa, etnologa i psycho-
loga. Dzięki temu uzyskali wymagane kompetencje do prowadzenia badań, w tym 
obserwacji terenowej i wywiadów. W oparciu o zwiad etnograficzny, badania 
fokusowe i spotkania konsultacyjne powstał plan zakładający przeprowadzenie 
50 wywiadów w trzech grupach wiekowych (młodzież, rodzice z dzieckiem do 
2 lat i seniorzy) oraz 10 wywiadów z lokalnymi liderami. Przez rok pracy udało 
się zgromadzić planowany materiał. W grudniu 2018 r. odbyła się konferencja 
mająca na celu podsumowanie pierwszego etapu projektu, podczas której badacze 
zaprezentowali rezultaty swojej pracy. Dodatkowo spotkanie wzbogacił wykład 
Małgorzaty Oleszkiewicz z Muzeum Etnograficznego w Krakowie pt. „Gody, czyli 
polskie tradycje świąt Bożego Narodzenia”.

W 2019 r. zaprezentowane zostały rezultaty badań: wystawa, film dokumentalny 
oraz publikacja książkowa pod wspólnym tytułem Dusza moja czuje się tutaj jak 
w domu.

Wystawę można było zwiedzać w Muzeum Miejskim od 20 października 2019 r. 
(koniec zaplanowano na 28 lutego 2020 r.). Jej główną oś narracji stanowiły przed-
mioty osobiste kojarzące się z duchowością: różańce, pamiątki z pierwszej komunii 
świętej, książki, palmy wielkanocne, obrazy, figurki aniołów i świętych. Nie zabrakło 
również materiałów dotyczących osoby św. Jana Pawła II. Całość dopełniały pre-
zentacje multimedialne, pokazujące postać papieża w kulturze internetu, fragmenty 
filmu dokumentalnego realizowanego w ramach projektu i pokazy zdjęć zgromadzo-
nych podczas obserwacji terenowych. Dla aktywnych zwiedzających przygotowane 
zostały miejsca, gdzie można było podzielić się swoimi wrażeniami i refleksjami. 
Projekt aranżacyjny i graficzny wystawy wykonał Maciej Hojda. Na wernisażu o pro-
jekcie opowiedziała dr Łucja Piekarska-Duraj, opiekunka naukowa.
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Ten projekt w dużej mierze był przemyślany, ale bardzo eksperymentalny. Wbrew 
pozorom obowiązywały w nim bardzo konkretne zasady. Jedną z nich była zasada 
uczestnictwa, współobecności i współdecydowania o wspólnej pracy i o kształcie tej 
wystawy. W tym sensie nasze wspólne poszukiwania nie odbywały się według jakiś 
z góry przyjętych wskazówek. Wspólnie zadawaliśmy pytania i wspólnie szukaliśmy 
odpowiedzi na te pytania, lecz nie była to praca akademicka i teoretyczna w tym sen-
sie, że poszukiwalibyśmy zawartości ustalonych wcześniej definicji. Pierwszym celem 
tego projektu było stworzenie bezpiecznej przestrzeni poszukiwań, spotykaliśmy się na 
warsztatach, żeby przyjrzeć się samym sobie, gminie Wadowice, naszym rodzinom, 
znajomym i nieznajomym, żeby zastanowić się nad tym, co to znaczy duchowość. 
Mieliśmy bardzo dużo pytań i wątpliwości, o wiele więcej niż odpowiedzi, ale taka jest 
specyfika duchowości. Zależało nam na tym, aby uchwycić różne jej aspekty nie tylko 
w Wadowicach, choć od początku wiedzieliśmy, że Wadowice będą stanowić bardzo 
ważną ramę naszych rozmyślań. Postać Jana Pawła II z jednej strony bardzo określa 
tożsamość tego miejsca, ale z drugiej rzuca cień, przygniata swoją rozpoznawalnością, 
wielkością i sławą, dlatego odwróciliśmy sytuację i postanowiliśmy poszukać duchowo-
ści, nie nawiązując koniecznie do tego najsłynniejszego i najważniejszego mieszkańca 
Wadowic. Wystawa różni się od tych tradycyjnych, które niewątpliwie wszyscy znamy 
z innych muzeów. Zazwyczaj jest tak, że to muzea wykorzystują swój autorytet, żeby 
powiedzieć nam, czym jest dziedzictwo, które prezentują. Muzeum Miejskie w Wado-
wicach pokusiło się o dużą odwagę i ta wystawa jest dowodem na to, że to właśnie mu-
zeum jest współtworzone przez lokalną społeczność. Jeżeli zobaczycie Państwo podpisy 
do eksponatów i same eksponaty, zobaczycie, że nie są to tradycyjne, muzealne opisy, 
ale opisy bardzo subiektywne, bo przedmioty, z którymi tutaj możemy się zapoznać, 
to przedmioty osobiste. Mamy nadzieję, że dzięki tej wystawie możecie Państwo zadać 
sobie pytania i odkryć radość w poszukiwaniu odpowiedzi na nie.

Wśród zebranych na wernisażu osób byli badacze – współautorzy wystawy. 
Jeden z nich, Tomasz Guzdek tak podsumował swój udział w projekcie: [- -] pod-
czas pracy nad projektem sam dojrzewałem duchowo, bardzo chciałem podziękować 
wszystkim osobom, z którymi spotkaliśmy się w trakcie badań, z którymi mogliśmy po-
rozmawiać, które otwierały nam drzwi, dosłownie drzwi swoich domów i serc i dzielili 
się z nami tym, co czują.

Kolejnym efektem projektu był film dokumentalny zrealizowany przez Krzysz-
tofa Sarapatę i Tomasza Kotasia. Głównymi bohaterami tego dokumentu są badacze 
i współtwórcy projektu. Opowiadają o osobistym przeżywaniu duchowości, przed-
miotach, które tą duchowość symbolizują, i o ważnych ludziach w ich życiu. Całość 
dopełniają nagrania zarejestrowane między innymi podczas Światowych Dni Mło-

dzieży, rekolekcji „Strefa Mocy” i nabożeństwa majowego przy kapliczce na wado-
wickim Podstawiu. Dziesięcioosobowa grupa podjęła się trudu bycia obserwatorami 
i dokumentalistami współczesnego życia duchowego Wadowic i okolicy. Zaczynając 
pracę nad projektem, nie mieli pojęcia, co ich spotka, jakich mogą spodziewać się 
rezultatów. Efekty zaskoczyły jednak wszystkich, szczególnie samych badaczy, którzy 
mieli okazję do refleksji nad swoją duchowością. Premiera filmu odbyła się 19 li-
stopada 2019 r. w wadowickim kinie Centrum i była połączona z promocją książki 
zawierającej teksty przygotowane głównie przez badaczy. Pracami redakcyjnymi nad 
publikacją zajęła się Ewa Ślusarczyk, a stroną graficzną Maciej Hojda. Film i książka 
w formie pdf zostały opublikowane na stronie internetowej muzeum. Realizacja 
projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”.
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Marcin Witkowski
Muzeum Miejskie w Wadowicach

„Przedwojenne tradycje 
pułkowe Wadowic”, czyli nie 
samą służbą wojsko żyje

Przypadająca w roku 2019 osiemdziesiąta rocznica wybuchu II wojny światowej 
była asumptem do realizowanych w całej Polsce działań upamiętniających tamte 
wydarzenia. W nurt tych inicjatyw włączyło się także Muzeum Miejskie w Wado-
wicach, które postanowiło przypomnieć historię 12 Pułku Piechoty Ziemi Wado-
wickiej, który od pierwszych dni kampanii wrześniowej 1939 r. toczył krwawe walki 
z wojskami niemieckimi.

Projekt, którego realizacja rozpoczęła się w maju, a zakończyła w październiku, 
zatytułowany „Przedwojenne tradycje pułkowe Wadowic”, miał być jednak inną od 
tradycyjnych opowieścią o międzywojennych dziejach pułku. Jego twórcy postano-
wili bowiem pokazać, jak wyglądało życie oficerów i żołnierzy poza koszarami, sta-
rając się jednocześnie odpowiedzieć na pytanie, jak dalece wadowicka „dwunastka” 
wpłynęła na społeczno-kulturalny rozwój miasta. Nie ulega wątpliwości, że w latach 
20. i 30. XX w. garnizon miał istotny wkład w urbanistykę, gospodarkę, oświatę, sport, 
kulturę, sztukę i życie codzienne Wadowic.

Projekt, dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ra-
mach Programu „Patriotyzm jutra”, składał się z kilku elementów – wystawy czaso-
wej, warsztatów, gry miejskiej oraz części edukacyjnej, skierowanej do uczniów jednej 
z wadowickich szkół podstawowych. Ideą wszystkich tych działań było zintegrowanie 
różnych lokalnych środowisk wokół wspólnego pomysłu przypomnienia ciekawej, 
a zarazem mało znanej historii pułku, widzianej przez pryzmat codziennego życia 
jej kadry oficerskiej i zwykłych żołnierzy.

„Przedwojenne tradycje pułkowe Wadowic”  
– ekspozycja czasowa
Wystawa, zaprojektowana przez arystę-grafika Macieja Hojdę, powstała w opar-

ciu o zbiory wadowickich kolekcjonerów, pasjonatów historii, członków grup rekon-

strukcji historycznych oraz eksponaty i zdjęcia z archiwum Muzeum Miejskiego. 
Swoje zbiory udostępnili: Katarzyna Iwańska, Andrzej Kotowiecki, Przemysław i Sta-
nisław Kuligowie (zbiór „Pamiątka z Wadowic Dawnych”), Rafał Muranowicz i jego 
córka Marta, Teresa Rzycka, Michał Siwiec-Cielebon oraz Elżbieta Suknarowska.

Zanim przystąpiono do aranżacji wystawy, która prezentowana była w sali eks-
pozycyjno-edukacyjnej oraz częściowo w korytarzu muzeum, przeprowadzono sze-
reg konsultacji merytorycznych ze znawcami tematu. Wśród nich byli m.in. Michał 
Siwiec-Cielebon, od lat zajmujący się dziejami pułku i kolekcjonujący pamiątki po tej 
jednostce, oraz Rafał Muranowicz, rekonstruktor przedwojennego umundurowania 
i pasjonat historii wadowickiej „dwunastki”. Nad tworzeniem ekspozycji i wszystkimi 
działaniami związanymi z całym przedsięwzięciem czuwał opiekun naukowy pro-
jektu, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Krzysztof Koźbiał.

Na wystawie odtworzono wnętrze działającej przy 12 Pułku Wojskowej Spół-
dzielni Spożywczej „Świt”, która miała swoją siedzibę w Koszarach im. Gen. Fiszera 
(ul. 3 Maja) i filię w Koszarach Chocimskich (ul. Gen. Oswalda Franka)1. Na drewnia-
nej ladzie została ustawiona m.in. oryginalna przedwojenna kasa z mieszczącego się 
niegdyś na wadowickim Rynku sklepu kolonialnego Władysława Rzyckiego. Dzięki 
współpracy z wadowickim kolekcjonerem Stanisławem Kuligiem przedstawiono 
typowe umeblowanie i wyposażenie pokoju oficera Wojska Polskiego z lat 30. XX w. 
Na masywnym biurku znalazł się bakelitowy aparat telefoniczny CB-35, radio oraz 
przybory do pisania i przedwojenna prasa. Klimat dwudziestolecia oddawała także 

1 Obecne ulice: Lwowska i Wojska Polskiego.
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bogata kolekcja ze zbiorów Marty Muranowicz, na którą składały się damskie torebki, 
zestawy szklanych i nicianych guzików, męskich kołnierzyków do koszul, a nawet 
plażowa parasolka.

Różnorodną działalność wojska w mieście przedstawiały wielkoformatowe 
zdjęcia z zawodów lekkoatletycznych i meczów piłkarskich czy mniej oficjalnych 
uroczystości, w których uczestniczyli oficerowie i żołnierze pułku.

Wśród zaprezentowanych na wystawie eksponatów na uwagę zasługiwały m.in. 
pamiątkowe gwoździe wykonane na okoliczność nadania sztandaru 12 Pułkowi Pie-
choty w 1924 r. Na gwoździach, które tradycyjnie wbijano w drzewiec sztandaru lub 
pamiątkową deskę (tzw. „tablo”), grawerowano nazwiska fundatorów i zaproszonych 
na uroczystość gości. Na eksponowanych w Muzeum Miejskim gwoździach znajdo-
wały się nazwiska generałów: Juliusza Bijaka, Karola Trzaska-Durskiego i Tadeusza 
Zachariasiewicza, a także kpt. Michała Siwca i por. Karola Wojtyły, ojca przyszłe-
go papieża. Wśród innych ciekawostek znalazła się na wystawie korespondencja 
potwierdzająca związki wojska z lokalnym środowiskiem artystycznym. W lutym 
1935 r. wadowicki malarz i rzeźbiarz Wincenty Bałys napisał do Franciszka Sukna-
rowskiego list w sprawie wykonania zamówionego przez dowódcę 12 Pułku portretu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, który miał zawisnąć w kasynie oficerskim. Bałys, 
autor projektu fresków do świetlicy żołnierskiej w koszarach, nie był jednak w stanie 
(ze względu na brak czasu) sprostać zamówieniu i poprosił o jego realizację swojego 
przyjaciela. Podobizna Marszałka miała być wykonana na Jego imieniny (19 mar-
ca), ale ostatecznie portret pędzla Suknarowskiego ozdobił wejście do kina Teofila 
Wysogląda w dniach żałoby po śmierci Piłsudskiego. List udostępniła na wystawę 
Elżbieta Suknarowska, synowa artysty.

Dopełnieniem ekspozycji była „oś czasu”, na której podobiznom kolejnych do-
wódców 12 Pułku wraz z datami pełnienia przez nich funkcji towarzyszyły informa-
cje o mających w tym czasie miejsce ważkich wydarzeniach w historii miasta i kraju.

Uroczysty wernisaż wystawy odbył się w niedzielne popołudnie 16 czerwca 
2019 r., a towarzyszyły mu warsztaty przeprowadzone przez Damiana Bazarnika, 
zrealizowane w formie pikniku historycznego w ogrodzie na ul. Kościelnej. Rekon-
struktorzy jednostek wojskowych z czasów monarchii austro-węgierskiej (Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej 56 Pułk Piechoty Wadowice), okresu walk o niepodle-
głość i granice RP (1918-1920) oraz kampanii wrześniowej 1939 r., zaprezentowali 
broń, mundury oraz specjalną dioramę, składającą się z namiotu-wiaty i typowego 
żołnierskiego wyposażenia. Uczestnicy spotkania mogli skorzystać także z dodat-
kowych atrakcji – wziąć udział w grze terenowej śladami wadowickiej „dwunastki”, 
a dla najmłodszych przygotowano specjalne stoisko interaktywne.

Zajęcia warsztatowe
„Wadowiczanin w austriackim mundurze”
Wakacyjne spotkanie z rekonstruktorami (20 lipca) miało charakter plenero-

wych warsztatów rodzinnych. Zajęcia zatytułowane „Wadowiczanin w austriackim 
mundurze” prowadzone były na dawnych terenach ćwiczebnych pułku w Ponikwi. 
Rekonstruktorzy z GRH 56 Pułk Pie-
choty Wadowice zapoznali uczestni-
ków z historią austriackiego garnizonu 
w mieście. Dzieje cesarsko-królewskie-
go pułku, który swój przydomek: „Jac-
ki” zawdzięczał pochodzeniu jego żoł-
nierzy z myślenickiego, wadowickiego 
i Żywiecczyzny, były bowiem nieroze-
rwalnie związane z historią 12 pułku. 
Jednostka wojskowa organizowana 
w Wadowicach od listopada 1918  r. 
przez kpt. Franciszka Ksawerego Alte-
ra, tzw. baon wadowicki przyszłego 12 Pułku, rekrutowała się bowiem w większo-
ści z wracających z frontu polskich żołnierzy walczących dotąd pod czarno-żółtym 
sztandarem Habsburgów.

Uczestnicy spotkania prowadzonego przez Krzysztofa Korzeniowskiego po-
znali uzbrojenie i wyposażenie z okresu I wojny światowej, próbowali czarnego, 
wojskowego chleba z domowym masłem i ćwiczyli musztrę pod komendą rekon-
struktorów.

„Modna wadowiczanka z początków XX wieku”
Sierpniowe warsztaty w ramach projektu „Przedwojenne tradycje pułkowe Wa-

dowic” przeprowadzone zostały w muzeum. Warsztaty z wykonywania kosmety-
ków według dawnych receptur – „Modna wadowiczanka z początków XX wieku” 
(24 sierpnia) – koncentrowały się wokół przedwojennej mody i panujących w latach 
20. i 30. zasad higieny. Były także okazją do poznania zawartości ówczesnej dam-
skiej toaletki. Uczestnicy, pracując na zakupionych wcześniej specjalnych składni-
kach, wykonali trzy kosmetyki: cold cream (emulsja typu woda w oleju), pomadę do 
brwi oraz czekoladowy błyszczyk do ust. Warsztaty prowadziła Marta Muranowicz, 
rekonstruktorka, prezes Ogólnopolskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej Przy-
sposobienia Wojskowego Kobiet. Zajęcia wpisały się w próbę odtworzenia obrazu 
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życia w przedwojennych Wadowicach, w którym zawodowym oficerom „dwunastki” 
towarzyszyły żony i wybranki serca.

„Nie samą służbą wojsko żyje” – gra miejska
Kolejnym etapem projektu była fabularyzowana gra miejska (15 września), której 

koncepcja powstała we współpracy Muzeum Miejskiego z animatorem kultury An-
drzejem Karelusem i Fundacją „Rozbujajmy Towarzystwo”. Gra zatytułowana „Nie 
samą służbą wojsko żyje” była przeznaczona zarówno dla rodzin, jak i dla młodzieży 
powyżej 13-go roku życia. Jej celem, oprócz zabawy, było poznanie historii Wadowic 
lat 20. i 30. XX w. oraz miejsc związanych z pozagarnizonowym życiem oficerów i żoł-
nierzy 12 Pułku. W przygotowanie i przeprowadzenie gry „Nie samą służbą wojsko 
żyje” zaangażowani zostali wolontariusze, którzy w poszczególnych miejscach na 
trasie wędrówki uczestników mieli dla nich zagadki do rozwiązania oraz zadania do 
wykonania. Poprawne odpowiedzi były premiowane punktami. Celem trwającej ok. 
godziny gry było dotarcie do mieszkania dowódcy pułku i dostarczenie mu zakupów.

„12 Pułk Piechoty w przestrzeni 
międzywojennych Wadowic” – warsztaty 
edukacyjne dla młodzieży szkolnej
We wrześniu i październiku została przeprowadzona edukacyjna część projektu, 

w której udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach pod 
kierunkiem polonistki Iwony Filek. Celem trzech warsztatów było przygotowanie 
młodzieży do zebrania informacji na temat miejsc związanych z 12 Pułkiem oraz 
przygotowanie mapy przedwojennego miasta.

Pierwsze spotkanie dla młodzieży szkolnej (12 września) miało formę spaceru, 
którego scenariusz opracował Krzysztof Koźbiał, będący jednocześnie przewodni-
kiem po trasie wiodącej do miejsc związanych z dziejami wadowickiej „dwunast-
ki”. Na szlaku spaceru znalazł się m.in. Plac Jana Pawła II, czyli przedwojenny Plac 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbywały się oficjalne uroczystości państwowe 
i kościelne z udziałem wojska oraz słynnej orkiestry pułkowej, czy dawne kino Teofila 
Wysogląda, które gościło oficerów i żołnierzy jednostki, często na specjalnie dla nich 
organizowanych seansach filmowych. Spacer był dla młodych uczestników nie tylko 
okazją do poznania miejsc związanych z 12 Pułkiem. Prof. Koźbiał opowiadał także 
o życiu codziennym żołnierzy – wojskowym jadłospisie, asortymencie Spółdziel-
ni „Świt” czy rozrywkach, na które pozwalał (bądź nie) regulamin. Kolejne zajęcia 
z uczniami, po wcześniejszych konsultacjach z opiekunem naukowym oraz pra-
cownikami Muzeum Miejskiego, przeprowadziła Iwona Filek. Podczas warsztatów, 
odbywających się w szkole, ósmoklasiści przygotowali własne, robocze mapy miejsc 
związanych z pułkiem. Młodzież poszukiwała niezbędnych materiałów i informacji 
w dostępnej literaturze, czasopismach, albumach, wśród rodzinnych pamiątek oraz 
rozmawiając ze starszymi mieszkańcami Wadowic.

Ostatnie warsztaty z uczniami, w których brał udział artysta-grafik Maciej Hojda, 
odbyły się 17 października w Muzeum Miejskim. Efekty swoich kilkutygodniowych 
poszukiwań – zlokalizowane w przestrzeni przedwojennych Wadowic obiekty zwią-
zane z wojskiem – ósmoklasiści przenieśli na specjalnie przygotowaną papierową 
planszę. Na jej podstawie Maciej Hojda zaprojektował mapę zawierającą 44 punkty, 
które w różny, często nieoczywisty sposób miały związek z wadowicką „dwunastką”. 
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Przestrzenie podzielone zostały na kilka działów: obiekty militarne, obiekty sakralne, 
miejsca związane z rozrywką i wypoczynkiem oraz z życiem codziennym. Mapa 
została wydana w formie folderu „12 Pułk Piechoty w przestrzeni międzywojen-
nych Wadowic” w nakładzie 2000 sztuk. Dostępna jest także na stronie internetowej 
muzeum. Efektem edukacyjnej części projektu „Przedwojenne tradycje pułkowe 
Wadowic” jest także opracowanie przez Iwonę Filek scenariuszy zajęć szkolnych 
poświęconych historii lokalnej.

Piotr Wyrobiec
Wadowickie Centrum Kultury im. M. Wadowity w Wadowicach

Wybrane wystawy 
Muzeum Miejskiego 
w Wadowicach w 2019 r.

Rok 2019 obfitował w różnorodne działania Muzeum Miejskiego Wadowickie-
go Centrum Kultury. O kilku z nich piszemy w osobnych artykułach, podkreślając 
tym samym ich znaczenie. Obok tradycyjnych działań edukacyjnych, takich jak 
warsztaty i lekcje dla szkół, muzeum zorganizowało jeszcze trzy czasowe ekspo-
zycje. Pierwsza z nich była jednym z elementów projektu o udziale wadowiczan 
w walkach na Śląsku Cieszyńskim i towarzyszyła promocji poprzedniego numeru 
rocznika naukowego „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”. Na spotkaniu, 
które odbyło się 1 lutego 2019 r., wykład o walkach 12 Pułku Piechoty na Ziemi 
Cieszyńskiej wygłosił Daniel Korbel. 

Wystawa „12 pp w walkach na Śląsku Cieszyńskim w 1919 roku” na kilku 
planszach przedstawiała informacje o przyczynach konfliktu o Śląsk Cieszyński, 
przebiegu wojny polsko-czechosłowackiej oraz udziale w niej 12 Pułku Piechoty 
Ziemi Wadowickiej. Choć ekspozycja była niewielka, znalazło się na niej miejsce 
dla postaci ppor. Henryka Karola Tauba (ur. 1898) – wadowickiego Żyda (syna leka-
rza Samuela Tauba), który ochotniczo zgłosił do oddziałów walczących z Czechami 
na Śląsku Cieszyńskim w styczniu 1919 r. Dowodził tam kompanią w półbatalio-
nie 12 Pułku Piechoty kpt. Cezarego Hallera i został ciężko ranny w czasie walk 
o dworzec kolejowy w Zebrzydowicach. Po śmierci w szpitalu w Orłowej (26 stycz-
nia) oficer został pochowany na tamtejszym cmentarzu żydowskim. W 1938 r., 
po zajęciu przez Polskę Zaolzia, dokonano ekshumacji i jego prochy przeniesiono 
na wadowicki kirkut. Z niewiadomych dotąd przyczyn ppor. Taub był jedynym 
z poległych w 1919 r. na Ziemi Cieszyńskiej, oficerem 12 Pułku, który nie został 
pośmiertnie uhonorowany odznaczeniem za udział w wojnie. Staraniem Danie-
la Korbela, badacza konfliktu polsko-czechosłowackiego, 22 października 2018 r. 
prezydent Andrzej Duda odznaczył ppor. Tauba krzyżem kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej”. 
Dzięki zaangażowaniu D. Korbela i pracowników Muzeum Miejskiego odznacze-
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nie to zostało w kwietniu 2019 r. przekazane przez Kancelarię Prezydenta na stałą 
ekspozycję w wadowickim muzeum. 

Wystawę „12 pp w walkach na Śląsku Cieszyńskim w 1919 roku” można było 
oglądać od 1 do 19 lutego 2019 r. 

W następnym miesiącu w sali ekspozycyjno-edukacyjnej muzeum prezento-
wana była wystawa poświęcona osobie kpt. Franciszka Lenczowskiego. Ekspozycja 
„Barwna księga mojego życia – Franciszek Lenczowski o sobie” to efekt pasji wado-
wickiego kolekcjonera Stanisława Kuliga, który przez wiele lat gromadził wszelkie 
pamiątki po tym oficerze i stał się najlepszym znawcą jego biografii. O swoich eks-
ponatach, ich historii, ale przede wszystkim o Franciszku Lenczowskim Stanisław 
Kulig opowiedział podczas spotkania, które otwierało tę wystawę.  

Ekspozycja przedstawiała kolejne etapy życia zapomnianego bohatera ze Stronia, 
począwszy od nauki w wadowickim gimnazjum i pobycie w internacie karmelitów 
bosych „na Górce”, przez służbę w 56 Pułku Piechoty, rosyjską niewolę i walki z bol-
szewikami na Murmaniu (tam był adiutantem gen. Hallera), po pracę w szkolnictwie 
II RP, organizowanie polskiej oświaty w Wielkiej Brytanii w okresie II wojny świato-
wej i działalność naukową. Wystawa składała się z 9 plansz, których treścią były frag-
menty wspomnień Lenczowskiego, kufrów z eksponatami, które symbolizowały jego 
kilkudziesięcioletnią drogę między Polską, mroźną północą Rosji, wietrznymi klifami 
Szkocji, Francją i Rumunią. Całość dopełniały prezentacje zdjęć i dokumentów na 

Spotkanie ze Stanisławem Kuligiem.

monitorach. Eksponaty prezentowane na wystawie – broń, odznaczenia, fotografie 
i dokumenty – pochodziły z kolekcji Stanisława i Przemysława Kuligów zbiór „Pa-
miątka z Wadowic Dawnych” oraz z archiwum wadowickiego Muzeum Miejskiego.

Wystawa „Barwna księga mojego życia – Franciszek Lenczowski o sobie” 
czynna była od 8 marca do 3 kwietnia 2019 r.

Obok ekspozycji o charakterze historycznym w muzeum można każdego roku 
oglądać także wystawy artystyczne. W 2019 r. swoje prace na Kościelnej 4 prezen-
towali Mira Sabatowicz i Zbigniew Ziob. Była to artystyczna wyprawa w nieznany 
świat przeżyć, myśli i obserwacji tych dwojga wyjątkowych artystów, których połą-
czyła pasja i talent, obecnie związanych z Ziemią Wadowicką. Uzupełnieniem prac 
artystów był prezentowany na wystawie film pokazujący Mirę Sabatowicz podczas jej 
pracy twórczej w tomickiej „Bałysówce”. Autorem filmu jest Janusz Gawron, a przy 
jego realizacji pomagała Joanna Pytlowska-Bajak. 

Mira Sabatowicz jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
(specjalizacja: grafika-litografia). Zajmuje się rysunkiem, grafiką i malarstwem. Pro-
jektowała i wykonywała unikatową odzież. Swoje prace prezentowała na wystawach 
indywidualnych, autorskich pokazach i wystawach zbiorowych. Teraz jest także wła-
ścicielką galerii „Bałysówka” w Tomicach, która prezentuje twórczość okolicznych 
artystów. Mira Sabatowicz współpracuje z wadowickim Muzeum Miejskim – w tym 
roku prowadziła rodzinne warsztaty wielkanocne, podczas których uczestnicy lepili 
gliniane koszyczki.

Wernisaż wystawy Miry Sabatowicz i Zbigniew Ziob.
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Pochodzący ze Śląska Zbigniew Ziob ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Ka-
towicach. Malował głównie dla przyjaciół i znajomych, kilka jego prac trafiło do Nie-
miec i Holandii. Po przejściu na emeryturę przeniósł się do Chełmu Śląskiego, gdzie 
odnalazł piękno przyrody i pokochał malarstwo pejzażowe i rzeźbę. Jest członkiem 
Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Chełmku, „Pasja” w Kętach oraz 
„In Gremio” w Chrzanowie. Artysta bierze udział w plenerach, wystawach zbioro-
wych i indywidualnych. Jego malarstwo jest bardzo różnorodne. Maluje pejzaże, 
kwiaty, odrealnione postaci, abstrakcje. Jest również kopistą obrazów mistrzów fla-
mandzkich – szczególnie upodobał sobie Rembrandta.

Wystawa „Ceramiczna i malarska opowieść 
Miry Sabatowicz i Zbigniewa Ziob” została uroczyście 
otwarta 26 kwietnia i można ją było oglądać do 3 czerwca 2019 r.

Wiktor Szymborski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Gdy się narodziłeś, Jowisz zwrócił  
ku Tobie swe oblicze
I dobra Kalliope, do Ciebie jako chłopca 
uśmiechnął się Apollo

Recenzja książki: Tomasz Graff, Marcin Campius Wadowita (ok. 1567-1641). 
Duchowny i profesor Uniwersytetu Krakowskiego, Kraków 2018

Powyższe słowa Jana Cynerskiego Rachtamo-
wicza odnoszą się do narodzin Marcina Campiusa 
Wadowity, którego biografia autorstwa Tomasza 
Graffa, pracownika naukowego Uniwersytetu Pa-
pieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie, niedawno 
ukazała się drukiem. Praca ta składa się z sześciu 
obszernych rozdziałów, erudycyjnego wstępu, 
zakończenia stanowiącego podsumowanie wielo-
letnich badań autora oraz – co warto podkreślić – 
sześciu aneksów zawierających zarówno ustalenia 
genealogiczne, jak i edycje źródeł. Całość wzboga-
cono licznymi zdjęciami archiwaliów (z placówek 
polskich i zagranicznych), jak i portretów samego 
Wadowity. Narrację natomiast okraszono cytata-
mi źródłowymi. Co godne podkreślenia, zrezygnowano z zamieszczania łacińskich 
passusów na rzecz ich polskiego tłumaczenia, co stanowi doskonałe rozwiązanie, 
biorąc pod uwagę złożoną i skomplikowaną budowę łacińskich traktatów przełomu 
XVI i XVII w. Cytując łacińskie tytuły rozpraw teologicznych Wadowity, przyjęto 
identyczną praktykę. 

Biografia jednego z profesorów Uniwersytetu w Krakowie pióra Tomasza Graffa 
stanowczo wykracza poza ramy klasycznego studium poświęconego jednej posta-
ci. Czytelnik otrzymuje nader wyczerpujące studium dziejów samej wszechnicy, 
wszelkich instytucji, z jakimi związany był tytułowy bohater, a także tych, z którymi 



159158

R E C E N Z J E  I  O M Ó W I E N I A  K S I Ą Ż E K R E C E N Z J E  I  O M Ó W I E N I A  K S I Ą Ż E K

zetknął się on w toku studiów oraz dalszej kariery uniwersyteckiej, czy historii miast, 
z jakimi miał styczność Wadowita. Przedmiotem analizy krakowskiego historyka stał 
się poniekąd portret zbiorowy całego uniwersytetu, a nie pojedyncza postać profeso-
ra, mistrza, duchownego. Te erudycyjne rozważania stanowią wynik lat żmudnych 
kwerend archiwalno-bibliograficznych, które zaowocowały autorstwem szeregu 
pomniejszych szkiców poświęconych osobie Marcina Wadowity – Tomasz Graff 
wyszczególnia je drobiazgowo we wstępie (przypis nr 17, s. 10). Warto podkreślić, że 
autor część swych wyników badań sam poddał krytyce i weryfikacji; sytuacja ta jasno 
wykazuje, że od lat prowadzi on badania archiwalne i nie spoczął na laurach, dając 
do zrozumienia, że temat poszczególnych etapów życia Wadowity nie jest jeszcze 
wyczerpująco opracowany i zamknięty. 

Przed przystąpieniem do omówienia rozprawy warto zaznaczyć kilka cech cha-
rakterystycznych dla całej książki. Czytelnik otrzymał pracę, w której każdy wątek 
(nawet poboczny) został dokładnie udokumentowany, w obszernych przypisach ze-
stawiono kompletną literaturę przedmiotu, a co znamienne, autor zużytkował także 
ustalenia badaczy zachodnioeuropejskich (niemieckich, francuskich czy anglojęzycz-
nych), ukazując kontekst opisywanych zjawisk w możliwie szerokiej perspektywie. 

W rozdziale pierwszym Tomasz Graff zapoznał czytelników z dziejami Wa-
dowic, a także dokonał weryfikacji tez w literaturze przedmiotu odnoszących się 
do kręgu rodzinnego Marcina Wadowity. W dalszej części pracy ukazano postać 
Campiusa na tle realizowanych przezeń obowiązków duszpasterskich wynikających 
z jego stanu duchownego. Odnaleźć tutaj można zarówno informacje o posiada-
nych przez Wadowitę beneficjach kościelnych, jak i rywalizacji panującej pomiędzy 
krakowskimi profesorami o poszczególne beneficja kościelne. Sięgnięcie do źródeł 
przechowywanych w watykańskich archiwach pozwoliło znacząco uzupełnić wiedzę 
o powyższych sporach. Natomiast lektura akt wizytacyjnych ujawniła, jak wywiązy-
wał się ze swych obowiązków duszpasterskich Marcin Wadowita. Ponadto ukazała 
ciekawy element osobowości Campiusa (wspieranie krajan), albowiem stanowisko 
rektora szkoły w Opatowcu sprawował Jan Muchowicz zwany Wadowitą.  Lektura 
źródeł pozwoliła Tomaszowi Graffowi zwrócić uwagę na interesujący element men-
talności jego bohatera. Była nią troska o los poddanych przebywających w parafii 
świętofloriańskiej (szczególnie ludności chłopskiej), którzy byli przedmiotem nad-
użyć ze strony prepozytów kolegiaty św. Floriana (zob. s. 125 i n.). Uważny czytelnik 
odnajdzie w tym rozdziale także wzmianki o udziale Wadowity w chrztach (s. 129) 
czy ucztach kanoników. 

Historycy zajmujący się dziejami uniwersytetów swą uwagę z całą pewnością 
skoncentrują na rozdziałach: 3, 4 i 5, w których ukazano dokonania Campiusa oraz 

dzieje wszechnicy i środowiska akademickiego. Godny odnotowania jest fakt umiesz-
czenia obszernych ekskursów objaśniających złożony system funkcjonowania insty-
tucji uniwersyteckich (np. burs, s. 139). W rozdziale trzecim Tomasz Graff ukazał 
etapy kariery uniwersyteckiej Campiusa, zidentyfikował wykładowców z czasów 
studiów Wadowity, jak również podjął próbę identyfikacji najbliższego otoczenia 
studenta z Wadowic. Sięgając po akta wytworzone przez sąd rektorski, autor od-
tworzył relacje panujące w środowisku akademickim, które nie zawsze były idyllą. 
Odtworzył także wykłady wygłoszone przez Marcina Wadowitę, zestawione w tabeli 
nr 2 (s. 161), nr 3 (s. 169), nr 4 (s. 172-173), nr 5 (s. 182.) Badacze, zajmujący się 
dziejami Kościoła w epoce reformacji, otrzymali w rozdziale 4.  wnikliwe studium 
dziejów uniwersytetu w tym złożonym okresie wraz z rysem dziejów reformacji 
w samym Krakowie. Ukazano w nim zarówno postawę samego Wadowity wobec 
innowierców, znany epizod uratowania arianina Fausta Socyna, jak i jego dalszych 
kontaktów z krakowskim akademikiem, zobrazowano także dzieje teologii potry-
denckiej w Polsce. Na szczególne uznanie zasługuje fakt weryfikacji autorstwa dzieł 
teologicznych przypisywanych Wadowicie. W literaturze pokutował bowiem pogląd 
o 90 traktatach autorstwa Wadowity. Autopsja dzieł ujawniła, że Marcin Campius na-
pisał zaledwie 4 traktaty (s. 283), co nie przekreśla jego dokonań, albowiem znaczna 
część dzieł jego uczniów i wychowanków (wykaz zawarto w tabeli nr 1, s. 299-301) 
powstawała pod jego przemożnym wpływem i z jego inspiracji. Podejmując się oce-
ny zawartości traktatów teologicznych Wadowity, Tomasz Graff wykazał, że XVII-
-wieczny teolog znajdował się pod przemożnym wpływem teologii potrydenckiej, 
z jaką zetknął się podczas swych studiów w Rzymie. Kolejny rozdział autor poświęcił 
zobrazowaniu udziału Wadowity w życiu uniwersyteckim, szczególnie dużo uwagi 
poświęcając kwestii, która jak dotąd nie znalazła wyczerpującego omówienia w li-
teraturze przedmiotu – chodzi o spór pomiędzy krakowską Alma Mater a zakonem 
jezuitów. Spożytkowując źródła archiwalne ze zbiorów Archivum Romanum Socie-
tatis Iesu, autor zwrócił uwagę na ważną rolę Wadowity w zwycięstwie odniesionym 
przez uniwersytet we wspomnianym sporze. Rozdział ten stanowi także interesujące 
studium mentalności samego Wadowity, jego relacji ze środowiskiem akademickim 
– przyjaźni z profesorami: Janem Kłobuckim i Tomaszem Eustachym Swinarskim. 
Dowiadując się o udziale Campiusa w licznych sporach sądowych (s. 380 i n.), czy-
telnik uzyskuje pełniejszy obraz mistrza uniwersyteckiego, który niejednokrotnie 
zachowywał „zimną krew”, wykorzystując liczne niuanse ówczesnego prawodawstwa. 
Ostatni rozdział rozprawy to poszerzona analiza testamentu Wadowity. Ukazano 
w nim także, jak był postrzegany na przestrzeni wieków. Autor sięgnął tutaj zarówno 
do źródeł historycznych, jak i literackich, analizując rozprawy XIX- i XX-wiecznych 
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literatów, np. Zofii Kossak-Szczuckiej. Przedmiotem analizy jest także XX-wieczna 
dokumentacja aktowa wadowickiego liceum, w której od 1952 r. nie wpisywano już 
imienia Marcina Wadowity, chociaż aż do 1962 na pieczęci szkolnej widniało jego 
imię. 

Omawiana rozprawa zaopatrzona została w liczne tabele, w których autor sta-
rał się zestawić informacje ułatwiające śledzenie kariery Wadowity. Niestety, wy-
dawca nie zadbał o umieszczenie wykazu tabel w spisie treści, przez co odszukanie 
tych jakże wartościowych informacji jest znacznie utrudnione (tabele znajdują się 
na stronach: 73, 90, 150-151, 161, 169, 172-173, 182, 215, 219-221, 223, 299-301). 
Warto byłoby także przed zamieszczeniem edycji listu skierowanego do Tomasza 
Eustachego Swinarskiego (Aneks 3, s. 517),  znajdującego się w zbiorach Biblioteki 
Jagiellońskiej, testamentu Wadowity ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego (Aneks 5, s. 521-524), zapisu kamienicy konwentowi karmelitów na Piasku 
(Aneks 6, s. 529-531) zamieścić informacje o wybranej instrukcji wydawniczej. Są 
to jednakże jedynie uwagi natury technicznej. 

Na podkreślenie zasługuje fakt przeprowadzenia obszernej kwerendy archiwal-
nej obejmującej także archiwa zagraniczne. Tomasz Graff wyzyskał źródła archiwal-
ne, drukowane, liczne starodruki, źródła normatywne (np. regulacje dotyczące funk-
cjonowania uczelni), źródła literackie (np. panegiryki, mowy czy laudacje), a także 
źródła ikonograficzne, krytycznie omawiane i interpretowane przezeń w pracy, jak 
miało to miejsce choćby w opisie daty śmierci Wadowity. Przyjęcie tak szerokiej 
optyki spojrzenia przy opisie dokonań Marcina Wadowity sprawia, że w pracy spo-
ro uwagi poświęcono dziejom miasta, z jakiego wywodził się Marcin Campius, czy 
ośrodków, w których duszpasterzował. Uwzględniając wszystkie powyższe cechy 
pracy, można śmiało stwierdzić, że biografia Marcina Wadowity stanowi doskonały 
przykład poszerzonego studium wybitnej jednostki na tle swych czasów. Praca ta 
znajdzie uznanie nie tylko wśród badaczy dziejów uczelni, historyków Kościoła, 
regionalistów, ale także historyków dnia codziennego, badaczy zagadnień społecz-
nych. Uwagi i drobne ekskursy np. o znajomości magii wśród mieszkańców Wadowic 
(s. 49) czy nadużywaniu alkoholu przez wikariusza w Opatowcu (s. 84 i n.), zwycza-
jach uniwersyteckich (s. 108), promocji bakalarskiej (s. 157) zainteresują natomiast 
antropologów, aczkolwiek informacje te mogą „utonąć” w morzu szczegółów doty-
czących kariery uniwersyteckiej Marcina Wadowity. 

Krzysztof Koźbiał
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wadowice w latach 1945-1990 – 
okiem recenzenta
Recenzja książki: Andrzej Nowakowski, Wadowice w latach 1945-1990. Przy-
czynek do najnowszej historii miasta, Rzeszów 2018

W 2018 r. w Wydawnictwie Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego ukazała się monografia au-
torstwa Andrzeja Nowakowskiego Wadowice 
w latach 1945-1990. Przyczynek do najnow-
szej historii miasta. Autor, profesor Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, od wielu lat stara się 
zgłębiać dzieje Wadowic i okolicznych miej-
scowości, skupiając się w ostatnich latach na 
zagadnieniach związanych z historią oświaty, 
kultury fizycznej i sportu. Nie dziwi zatem, 
iż podjął się trudu zmierzenia z nowym wy-
zwaniem, za jaki z pewnością można uznać 
niepoddany dotąd gruntownym badaniom 
(w formie monografii) okres historii miasta 
nad Skawą w okresie 1945-1990. Do tej pory 
bowiem ukazywały się na ten temat przede 
wszystkim artykuły naukowe, odnoszące się 
do wycinków wspomnianego okresu i nie roszczące sobie praw do spojrzenia cało-
ściowego. Monografię Andrzeja Nowakowskiego także trudno uznać za opracowanie 
całościowe i komplementarne. 

Publikację podzielono na 8 rozdziałów, kierując się chronologią i swoistymi 
„kamieniami milowymi” w rozwoju PRL (1948, 1956 itd.). Jej częścią składową są 
również: wykaz skrótów, wstęp i podsumowanie, aneks, wykaz fotografii, tabel i doku-
mentów, bibliografia oraz indeks osób i nazw geograficznych. Całość liczy 366 stron. 
Monografia jest recenzowana, zatem zalicza się do dorobku naukowego Autora.
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Recenzowaną publikację uznaję za wartościową, co nie oznacza, iż Autor ustrzegł 
się błędów. Nie są to na szczęście niedostatki, które by tę publikację dyskwalifikowały. 
Swe uwagi wymieniam w kilku punktach:

1) Tematyka rozważań

Czytając tę książkę, można odnieść wrażenie, iż tytuł nie odpowiada jej zawar-
tości. Większość miejsca Autor poświęcił okresowi po 1980 r., co można uzasadnić 
dostępnością źródeł (łatwością dotarcia do nich), ale nawet jeśli przyjmiemy ta-
kie założenie, nie zmienia ono przekonania, iż mankament ten nie powinien mieć 
miejsca. Główną tematyką rozważań nie są de facto Wadowice, a rola i znaczenie 
„Solidarności” w najnowszych dziejach miasta. Autor sam ma tego świadomość, 
gdyż takie właśnie pytanie badawcze stawia we wstępie do pracy, najwięcej miejsca 
poświęca opisowi „Solidarności” i ludziom lokalnie związanym z tym ruchem (do 
których należał również Autor książki). Wybór zdjęcia na okładkę także nie pozosta-
wia złudzeń – znajduje się na niej pomnik „Solidarności” w Wadowicach. Ludziom 
nieznającym historii miasta, pomnik ten nie skojarzy się z miastem nad Skawą. Nie 
jest to zatem monografia o powojennych Wadowicach, lecz przede wszystkim o wa-
dowickiej „Solidarności”.

2) Dobór źródeł

Już jedno ze zdań wstępu świadczy o specyficznym doborze źródeł i skłania do 
wniosku, który sformułowałem powyżej: jako podstawowe źródło służyły miejscowe 
dane archiwalne zachowane w zasobie Delegatury NSZZ „Solidarność” w Wadowicach 
(s. 14). Nie jest i nie może to być podstawowe archiwum dające informacje na temat 
historii miasta. Oczywiście, Autor skorzystał również z wielu innych źródeł, zgro-
madzonych w wielu archiwach, lecz ich dobór i wykorzystanie budzi daleko idący 
niedosyt. Nie uzasadnia braku wykorzystania materiałów archiwalnych fakt, iż nie 
do końca są one skatalogowane (przypadek Archiwum Państwowego w Katowicach, 
Oddział w Bielsku-Białej). Zapoznanie się z ich zawartością wymaga żmudnych prac 
archiwalnych, ale nie jest ono niemożliwe. 

W pracy przywołano liczne monografie i artykuły naukowe, niemniej i w tym 
przypadku daleki byłbym od wniosku, że wykorzystano wszystko, co można było. 
Uwaga ta w szczególności dotyczy wybiórczo wręcz potraktowanej prasy lokalnej (np. 

„Gazety Krakowskiej”). Autor skorzystał tylko z roczników 1973-1975 oraz z 2003. 
Dlaczego? Trudno odpowiedzieć. Nie uwzględniono np. „Dziennika Polskiego”, który 
jest zdigitalizowany i dostępny w sieci1. Czy prasa lokalna nie pisała po 1945 r. o Wa-
dowicach? Oczywiście pisała. Nie sposób nie dostrzec tych braków. 

Kuriozalne wydaje się odsyłanie czytelnika zainteresowanego dziejami miasta 
do przewodnika turystycznego (sic!), co ma miejsce w przypisie 3 na stronie 22. 
Na stronach 22 i 23 powtarzają się informacje o przejmowaniu Wadowic przez wła-
dze komunistyczne w styczniu 1945 r., co jest pewnym niedopatrzeniem.

3) Oświata, kultura, gospodarka

Czytelnik monografii, która ma być „przyczynkiem”, jak zaznaczono w tytule, nie 
dowiaduje się prawie niczego o gospodarce, kulturze, oświacie, wreszcie zmianach 
społecznych, jakie zachodziły w mieście nad Skawą. Tym istotnym dla całościowe-
go spojrzenia na historię Wadowic sprawom Autor nie poświęca nawet rozdziału. 
Pojawiają się tylko nieliczne wzmianki (np. o Klubie Inteligencji Katolickiej), ale 
znów zgromadzony materiał w żaden sposób nie uwzględnia szerokiego spektrum 
różnych organizacji. Ponownie nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie: dlaczego nie 
poświęcono miejsca choćby Towarzystwu Miłośników Ziemi Wadowickiej? Jeśli 
chodzi o gospodarkę, w książce sporadycznie pojawiają się nazwy dużych zakładów 
pracy („Bumar-Łabędy” i Fabryka Elementów Obrabiarkowych) i zasadniczo temat 
rozwoju gospodarczego miasta na tym się kończy, ponieważ bliższych danych Au-
tor nie podaje. Sformułowania typu: były jeszcze Zakłady Przemysłu Cukierniczego 
„Skawa” dające zatrudnienie głównie kobietom (s. 129) trudno uznać za poważne 
potraktowanie wspomnianej tematyki.

4) Dane podstawowe

Ilu mieszkańców liczyły Wadowice w 1945 r.? Ilu w 1990? Czy nastąpiła ja-
kaś migracja ludności? Czy po wojnie pozostała w mieście ludność żydowska? Jeśli 
tak, to w jakiej liczbie? Czy mieszkańcy Wadowic brali udział w akcji zasiedlania 
tzw. ziem zachodnich i północnych? Tych i podobnych danych w monografii nie 

1  http://mbc.malopolska.pl/publication/461 [dostęp: 14.12.2019].
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znajdziemy, mimo że z punktu widzenia solidności opracowania wydają się one po 
prostu fundamentalne. Mamy za to (w zamian?) informacje o tym, czy dana osoba 
była ateistą, czy agnostykiem? (s. 239). Takie informacje absolutnie nic nie wnoszą 
do tematyki i nie powinny się tu w ogóle znaleźć. Podobnie jak i opinie dotyczące 
osoby Emila Zegadłowicza i jego pomnika rzekomo „kontrastującego” z wystrojem 
liceum (s. 315). Formułowanie takich opinii nie powinno mieć miejsca w pracy na-
ukowej, która ma za zadanie przedstawienie danego problemu w sposób obiektywny, 
pozbawiony emocjonalnego podejścia. 

Niewątpliwie szkoda, że Autor nie rozszerzył swego opisu o wspomniane wyżej 
wątki. Być może wtedy obraz powojennego miasta byłby pełniejszy. Opracowanie 
dziejów powojennych Wadowic powinno wreszcie stać się ważnym zadaniem ba-
dawczym, gdyż – jak się wydaje – tylko wtedy można będzie uzyskać w miarę spój-
ny obraz tego, co faktycznie dokonywało się w Wadowicach w latach 1945-1990. 
Z pewnością nie jest to zadanie dla jednej osoby. Czy faktycznie Wadowice – jak 
pisze Autor – rozwijały się pod wpływem ruchu „Solidarności”, zostawiając trwały, 
nieprzemijający ślad (s. 322)? Trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź.

Przejdźmy do podsumowania. Mimo pewnych braków, o których była mowa 
w tej krótkiej recenzji, niewyczerpującej tematu (do którego warto, być może, wrócić 
w obszerniejszym tekście), monografię należy polecić każdej osobie interesującej się 
lokalną historią Wadowic. Powinni po nią sięgać nie tylko naukowcy, dla których 
może być punktem wyjścia do znacznie bardziej pogłębionych badań nad powo-
jennymi Wadowicami, ale także pasjonaci-amatorzy, młodzież szkolna czy wreszcie 
lokalna społeczność. Warto tę monografię przeczytać, pomimo zgłoszonych przeze 
mnie uwag.

Grzegorz Chajko
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Recenzja książki: „Idziemy w bój życia”. Społeczność wadowickiego Gimnazjum 
w drodze do Niepodległej. Pamięci Wadowiczanom: nauczycielom, absolwentom 
i uczniom wadowickiego Gimnazjum Humanistycznego, którzy oddali życie za 
Niepodległość Ojczyzny w latach 1914-1921, red. K. Meus, Stowarzyszenie Ab-
solwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach, 
Wadowice 2018

W ubiegłym roku w całej Polsce uroczy-
ście świętowano 100. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Okoliczność ta 
zaowocowała organizacją różnorodnych im-
prez jubileuszowych, takich jak: koncerty, za-
wody sportowe, akademie itp. Wśród wielu 
form upamiętnienia swoje ważne, bo ponad-
czasowe miejsce zajęły jednak okolicznościo-
we publikacje o charakterze naukowym bądź 
popularnonaukowym, które miały za zadanie 
przypomnieć o niezwykłych wydarzeniach 
sprzed wieku oraz ludziach, którzy przyczynili 
się do odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Co istotne i niezwykle ważne – nie dotyczyły 
one wyłącznie kwestii ogólnych, powszechnie 
znanych już w literaturze przedmiotu, ale tak-
że skupiły się na problematyce dotychczas nie poruszanej oraz lokalnej, która cieszy 
się niesłabnącym zainteresowaniem regionalnych społeczności.

W omawiany nurt upamiętnienia 100. rocznicy wyraźnie wplata się zbiorowa pu-
blikacja dziesięciu autorów z różnych polskich środowisk, pod redakcją dr. Konrada 
Meusa, którzy postanowili opracować i przybliżyć czytelnikom najważniejsze zagad-
nienia związane z jubileuszem w aspekcie historii i postaci związanych z gimnazjum 
w Wadowicach. Stanowi ona zarazem pokłosie zorganizowanej w 2016 r. konferencji 
naukowej poświęconej tejże szkole. Z racji różnorodnej tematyki zdecydowano się 
na podział tekstów według trzech wyraźnych części dotyczących zagadnień histo-
rycznych (społeczność gimnazjalna w latach I wojny, skauting, I Brygada Legionów, 
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przysposobienie wojskowe), biograficznych (prof. Kazimierz Usiekniewicz, bracia 
Herzogowie, mjr Adam Dobrodzicki, gen. Karol Masny) i jednego wspomnieniowego 
o ppłk. Kazimierzu Szpądrowskim. Podział ten wydaje się być jedynym słusznym 
i gwarantuje przejrzystość w odbiorze. Poruszane wątki i problemy przedstawiane są 
zawsze w sposób zwięzły i konkretny, z zachowaniem pełnego warsztatu naukowego – 
i co ważne – napisane są przystępnym językiem. Dzięki temu czyta się je ze swobodą.

Najmniejszych wątpliwości nie budzi zgromadzona bogata bibliografia, którą 
należy uznać za bardzo duży atut publikacji. Podkreślić należy przy tym z uznaniem, 
że oprócz literatury drukowanej autorzy sięgnęli nie tylko do archiwów polskich 
i archiwów prywatnych, ale także wykorzystali dostępne źródła w instytucjach zagra-
nicznych: w Nowym Jorku, Pradze, Jerozolimie i we Lwowie. Nie można też pominąć 
milczeniem faktu zastosowania indeksu osobowego i geograficznego, które jak zwy-
kle w takich przypadkach ułatwiają odnalezienie konkretnych osób i miejscowości. 
Zamieszczone zaś fotografie stanowią wyraźne uzupełnienie poruszanych wątków.

Trudno w omawianej książce doszukiwać się mankamentów, tym bardziej że 
poszczególne artykuły zostały poddane recenzji wydawniczej, podobnie zresztą jak 
cała publikacja. Całość cechuje się zresztą solidnością opracowania treści oraz wszel-
kich elementów technicznych wydania.

Po dokonaniu zestawienia i analizy poszczególnych części pozostaje odpowie-
dzieć na pytanie, które zresztą nasuwa się samo, jaki wkład wnosi ta publikacja w roz-
wój wiedzy o wadowickiej szkole? Najprościej można powiedzieć, że bardzo duże. 
Wydawcą książki jest prężnie działające Stowarzyszenie Absolwentów LO im. Mar-
cina Wadowity w Wadowicach, które od chwili swego powstania w 2006 r. wzięło za 
cel swojej działalności m.in. propagowanie wiedzy na temat macierzystej szkoły, kul-
tywowanie jej historii i troskę o bogatą ponad półtorawiekową spuściznę. Najlepszym 
tego dowodem jest publikowanie poważnych monografii, jak chociażby: Wadowickie 
Gimnazjum oraz Liceum znane i nieznane. 150-lecie powstania Gimnazjum w Wa-
dowicach 1866-2016 (red. K. Karolczak, J. Popiel, K. Meus) czy E. Staniek, Szkoła, 
jakich mało. Słownik „wybranych” absolwentów Gimnazjum i Liceum w Wadowicach 
(1866-2016). Z tego też względu tematyka nie jest im obca. Omawiana publikacja 
świadomie została wpleciona w ten nurt, o czym świadczy nawet nawiązująca do 
pierwszej wymienionej pozycji szata graficzna okładki. Książka stanowi uzupełnienie 
wielopłaszczyznowo prezentowanego już tematu wadowickiej placówki i dodaje do 
niego kolejne nowe wątki.

Reasumując powyższe spostrzeżenia, można w pełni polecić ją do lektury każ-
demu czytelnikowi zafascynowanemu dziejami Gimnazjum w Wadowicach, czekając 
jednocześnie na kolejną (zapewne) ciekawą publikację o tej tematyce.

Publikacje za rok 2003
(oprac. Tomasz Ratajczak, Marcin Witkowski)

1.  Bujak A., Mała ojczyzna Jana Pawła II: 25 lat pontyfikatu, komp. graf. i red. 
L. Sosnowski, Biały Kruk, Kraków 2003, 117 [3] s., il. kolor.

 oprawa twarda, 31 cm
Album składa się ze zdjęć archiwalnych, udostępnionych autorom przez ów-

czesne muzeum Jana Pawła II w Wadowicach1 oraz wykonanych współcześnie 
przez znanego fotografika Adama Bujaka. Te ostatnie przedstawiają papieskie wi-
zyty w rodzinnym mieście, kościół z obrazem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, 
a także współczesny obraz Wadowic. Wśród zdjęć ze zbiorów muzealnych znalazły 
się fotografie unikalne, przedstawiające m.in. Wojtyłę występującego w szkolnych 
przedstawieniach. Bogatej szacie graficznej towarzyszy także rys historyczny miasta.

Publikacja została wydana przez krakowską oficynę Biały Kruk w języku pol-
skim, angielskim i niemieckim. Konsultacji merytorycznej udzieliła s. Magdalena 
Strzelecka CFSN, nazaretanka, długoletnia opiekunka i gospodarz papieskiego mu-
zeum, która podzieliła się także z autorami albumu wspomnieniami związanymi 
z postacią wielkiego wadowiczanina.

2.  Czaicka E., Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie. Ziemia 
Wadowicka na kulturowym tle Małopolski. Program edukacji regionalnej 
w zakresie języka polskiego w szkole średniej, w: Małopolska: regiony, regio-
nalizmy, małe ojczyzny, t. 6, red. E. Chudziński, S. Gawor, W. Pilarczyk, Mało-
polski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury, Kraków 2004, s. 263-269.

 oprawa miękka, 24 cm
Opracowany i wdrożony przez nauczycielkę języka polskiego Ewę Czaicką pro-

gram edukacji regionalnej był pierwszym etapem projektu dydaktyczno-wycho-
wawczego, w który zaangażowało się kilkuosobowe grono pedagogów z ówczesnego 
Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach2.

Ta ścieżka edukacyjna ma charakter międzyprzedmiotowy, jest próbą spojrzenia 
na naszą małą ojczyznę w sposób całościowy. Będzie ją można realizować w całości 
przez nauczycieli, którzy czuć się będą merytorycznie przygotowani lub w wybranych 

1 Obecnie: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
2 Obecnie: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach.
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częściach włączać do programów poszczególnych przedmiotów czy zajęć wychowaw-
czych. [- -]

Program, który przygotowałam, jest owocem mojej miłości do Ziemi Wadowickiej – 
mojej ojczyzny. Od wielu lat, to znaczy od początku mojej nauczycielskiej pracy staram 
się zaszczepić w moich uczniach i wychowankach dumę z przynależności do tej ziemi. 
Aby tego dokonać, muszę się starać, aby wiedzieli wiele o jej historii, tradycjach, dorobku 
kulturowym, wspaniałych jej synach i córkach, aby zachwycili się pięknem krajobrazu. 
Każdego roku rozpoczynam nauczanie w nowej klasie od poznania Wadowic, Kalwarii, 
Lanckorony, Leskowca, a potem ruszam z nimi wiele razy na podbój Krakowa. 

(Z artykułu Ewy Czaickiej3)

3.  Gedl-Pieprzyca I., Wartości społeczne w działalności wadowickiego Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół”, w: Społeczny wymiar sportu, red. Z. Dziubiń-
ski, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
2003, s. 458-465.

 oprawa miękka, 24 cm
W swoim artykule autorka zwróciła uwagę nie tylko na propagowanie wartości 

społecznych przez wadowickiego „Sokoła”, ale przedstawiła także działalność gniazda 
w okresie transformacji ustrojowej.

4.  Glazik A., Świat wierzeń i fantazji w rzeźbie zamknięty. Twórczość Jędrzeja 
Wowry (1864-1937), Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity, 
Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2003, 102 [16] s., tabl. kolor., il.

 oprawa miękka, 21 cm
Jędrzej Wowro, „klasyk polskiej rzeźby ludowej”, uważany jest za jednego z naj-

wybitniejszych twórców ludowych, ostatniego „prawdziwego” świątkarza. Swoje prace 
tworzył w oparciu o tradycyjne wzory i schematy ikonograficzne, przetwarzając je jed-
nak we własnej konwencji artystycznej. Był artystą o niezwykle interesującej twórczości 
i osobowości, nie znajduje to jednak pełnego odzwierciedlenia w literaturze. Popular-
ny w okresie międzywojennym, o czym świadczą liczne wzmianki prasowe i udział 
w wystawach, został później jakby nieco zapomniany. Wbrew ogólnemu przekonaniu 
o ogromnej wartości dzieł Wowry, nie podjęto dotąd próby zebrania i opracowania 
całości dostępnych materiałów, jak również przeprowadzenia głębszej analizy jego prac.

(Ze Wstępu)

3 E. Czaicka, Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie. Ziemia Wadowicka na kulturowym tle 
Małopolski. Program edukacji regionalnej w zakresie języka polskiego w szkole średniej, w: Małopolska: 
regiony, regionalizmy, małe ojczyzny, t. 6, red. E. Chudziński, S. Gawor, W. Pilarczyk, Małopolski Związek 
Regionalnych Towarzystw Kultury, Kraków 2004, s. 263-264.

Publikacja zawiera katalog 198 prac artysty (świątków, kapliczek i kościółków, 
rzeźb figuralnych o tematyce świeckiej, świeczników, słynnych wowrowych ptaszków 
i gałązek z kwiatkami oraz drzeworytów), obszerną bibliografię oraz indeks osobowy. 
Praca powstała w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej na Wydziale Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

5.  Gil Cz. OCD, Karmelici Bosi w Wadowicach, Wydawnictwo Karmelitów Bo-
sych, Kraków 2003, 254 [8] s., il., tablice kolor.4

 oprawa miękka, 21 cm
Zarówno klasztor, jak Niższe Seminarium, niezależnie od motywów osobistych, 

zasługują na uwagę historyka. Niższe Seminarium, dostarczając przez prawie sto lat 
kandydatów do życia zakonnego, przyczyniło się do odrodzenia i następnie rozwoju 
zakonu na ziemiach polskich. Klasztor przez pierwsze pół wieku swego istnienia był 
domem formacyjnym dla kleryków, przede wszystkim jednak od ponad stu lat jest 
ważnym ośrodkiem życia religijnego dla Wadowic i okolicy.  

(Ze Wstępu)

6.  Gil J., Bazylika Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, Pa-
rafia Ofiarowania NMP w Wadowicach, Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 
2003, 28 s., il.

 oprawa miękka, 21 cm

7.  Informator kulturalno-turystyczny Powiatu Wadowickiego, red. R. Stuglik, 
M. Kręcioch, tł. E. Akers, E. Kućma, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, 
Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2003, 64 s., il. kolor., mapa

 oprawa miękka, 21 cm
Bogato ilustrowany przewodnik po powiecie i wchodzących w jego skład gmi-

nach: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Spyt-
kowice, Stryszów, Tomice, Wadowice i Wieprz. Autorzy opisali każdą z gmin ze 
szczególnym uwzględnieniem położenia geograficznego, walorów turystycznych 
oraz zabytków architektury sakralnej, budownictwa obronnego i rezydencjonalnego. 
W tłumaczonej na język angielski publikacji znalazły się ponadto informacje o re-
stauracjach, bazie noclegowej, urzędach oraz instytucjach kultury.

4 W 2010 r. ukazało się wydanie II tej publikacji (por. Publikacje za lata 2010-2012, oprac. M. Witkowski, 
„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2012, nr 15, s. 199).
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8.  Kwiatkowska H., Wielki Kolega, Wydawnictwo Kwadrat, Kraków 2003, 160 s., il.
 oprawa miękka, 23 cm

Pierwsze wydanie wspomnień Haliny Kwiatkowskiej, poświęconych znajomości 
z Karolem Wojtyłą5. Autorka, aktorka teatralna i artystka kabaretowa, opisała swoje 
relacje z Wielkim Kolegą zarówno w latach szkolnych, spędzonych przed wojną w Wa-
dowicach, jak i późniejsze spotkania z nim w Krakowie, zakopiańskiej „Księżówce” 
i Castel Gandolfo.

9.  Makówka A., Zarys historii wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki 
w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
w: Miscellanea z dziejów kultury fizycznej, red. A. Nowakowski, S. Zaborniak, 
„Studia i szkice z historii kultury fizycznej”, nr 1, Rzeszów 2003, s. 83-89.
W latach 1897-1939 rozwój szkolnego wf. w szkole był ściśle związany z powstaniem 

i działalnością miejscowego „Sokoła”. Uczniowie korzystali bowiem z bazy materialnej 
„Sokoła”, gdyż szkoła nie posiadała własnej sali gimnastycznej. Dużą rolę w rozwoju 
uczniowskiego sportu odegrało powstanie w 1923 r. klubu sportowego „Kalwarian-
ka”. Po II wojnie światowej szkolne wychowanie fizyczne borykało się z trudnościami  
do roku 1963. W tym roku oddano do użytku salę gimnastyczną. Po roku 1975 widocz-
ny był stopniowy, lecz systematyczny rozwój wf. Zakupiono niezbędny sprzęt sportowy 
oraz postarano się o wysoko kwalifikowaną kadrę nauczycieli tego przedmiotu (magi-
strów i licencjatów wychowania fizycznego).

[- -] należy stwierdzić, że wychowanie fizyczne, sport, rekreacja i turystyka, były 
zawsze ważnymi dziedzinami w działalności szkoły na wszystkich etapach jej rozwoju. 
Sport rozszerzał zasięg oddziaływania na społeczność szkolną, zyskując na popularno-
ści. Integrował młodszych i starszych, będąc odskocznią od monotonii życia codzien-
nego.  (Z artykułu Agaty Makówki6)

10.  Maliński M., Jan Paweł Wielki. Historia Wielkiego Papieża opowiedziana 
przez jego długoletniego przyjaciela, Wydawnictwo M, Kraków 2003, 155 s., 
il., kolor.

 oprawa miękka, 19 cm
Książka ks. Mieczysława Malińskiego, długoletniego przyjaciela Karola Wojtyły, 

jest zwięzłą i syntetyczną opowieścią o najważniejszych wydarzeniach z życia papieża. 

5 W 2006 r. ukazało się wydanie III tej publikacji (por. Publikacje za rok 2006, oprac. M. Maślona, „Wadoviana. 
Przegląd historyczno-kulturalny”, 2016, nr 19, s. 240).

6 A. Makówka, Zarys historii wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki w Zespole Szkół im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w: Miscellanea z dziejów kultury fizycznej, red. A. Nowakowski, 
S. Zaborniak, „Studia i szkice z historii kultury fizycznej”, nr 1, Rzeszów 2003, s. 88-89.

Napisana w formie pytań i odpowiedzi jest próbą podsumowania dwudziestu pięciu 
lat wielkiego pontyfikatu.

11.  Matuszczyk A. Beskid Średni: Pasmo Koskowej Góry, Pasmo Pewelskie, Żu-
rawnica, Solniska, Lasek, Oddział PTTK „Ziemi Wadowickiej” w Wadowi-
cach, Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2003, 160 s., [32] s. tabl. kolor., fot., 
mapy, rys.

 oprawa miękka, 17 cm
Beskid Średni to kolejny po Beskidzie Małym teren, o którym pamięć od szeregu 

lat staram się przywracać i ugruntowywać w turystycznej społeczności. Niestety, nasi 
wielcy górscy przewodnikopisarze zawsze dosyć pobieżnie zwykli traktować tak okolice, 
jak Pasmo Koskowej Góry czy Pasmo Pewelskie w Beskidzie Średnim, nawołując co 
gorsza do określania całego tego terenu pod nazwą Beskidu Makowskiego. Te niefor-
tunne tendencje oraz braki w fachowej literaturze (za którymi postępowała podobna 
sytuacja w turystycznej kartografii Beskidu Średniego) wciąż przekładają się na zbyt 
małe zainteresowanie tą częścią Beskidów Zachodnich.

Zarówno wśród geografów, jak i doświadczonych górołazów do dziś istnieją zasad-
nicze różnice poglądów co do rzeczywistego obszaru, jakim powinno się określać Beskid 
Średni. Jako przykłady podać tu można zakwalifikowania (lub nie) do Beskidu Średnie-
go – masywu Jaroszowickiej Góry, Pasma Żurawnicy z Lipską Górą, okolic Solnisk wraz 
z masywem Lasku i Koszarawskim Groniem, czy też najdalej na zachód wysuniętych 
(w bezpośrednim sąsiedztwie Kotliny Żywieckiej) rubieży Pasma Pewelskiego. [- -]

Na łamach niniejszej książki pragnę dołożyć także swoją małą cegiełkę do dzieła 
nazewniczej dyskusji. Jednak zasadniczym celem przewodnika powinna stać się podróż 
sentymentalna po wciąż mało turystom znanych terenach Beskidu Średniego.

(Ze Wstępu)

12.  Moje miasto Wadowice. XXV lat pontyfikatu Jana Pawła II, oprac. J. Jędrygas, 
tł. ang. K. Lenik, Z. Górski, oprac. graf. J. Górczyńska, Voyage, Wydawnictwo 
Grafikon, Wadowice 2003, 95 [1] s., il.

 oprawa miękka, 17 cm
Wydana z okazji ćwierćwiecza pontyfikatu Jana Pawła II publikacja to przewod-

nik po najważniejszych miejscach związanych z młodością Karola Wojtyły. Autor 
opisał w niej Jego dom rodzinny przy ul. Kościelnej 7, kościół parafialny (Bazylikę 
Mniejszą pw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny), dawną szkołę powszechną, 
mieszczącą się w budynku magistratu, wadowickie gimnazjum, klasztory ojców 
karmelitów i sióstr nazaretanek oraz pallotyńskie Collegium Marianum na Kopcu. 
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Wśród obiektów znalazł się także kościół św. Piotra Apostoła – poświęcone przez 
Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do rodzinnego miasta 14 sierpnia 1991 r. 
wotum wdzięczności za ocalenie życia w zamachu z 1981 r. Teksty bogate są w pa-
pieskie cytaty związane z opisywanymi miejscami. Dwujęzyczną publikację (tekst 
tłumaczony jest na język angielski) otwiera rys historyczny Wadowic.

Książka powstała we współpracy z Urzędem Miasta Wadowice oraz dzięki 
wsparciu Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Skawa”.

13.  Kronika życia i pontyfikatu – Karol Wojtyła – Jan Paweł II, tekst A. Nowak, 
red. J. Chłap-Nowakowa, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2003, 320 s., 
il. kolor., portr., mapa.

 oprawa twarda, 29 cm
Ujęta w datach, opisana i bogato zilustrowana fotografiami historia życia i pon-

tyfikatu Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
Publikacja zawiera bibliografię oraz indeks nazwisk.

14.  Nowakowski A., Zarys dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kętach 
w latach 1901-1947, Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2003, 70 s., tab., bibl.

 oprawa miękka, 21 cm
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” wywarło wpływ na kształtowanie obli-

cza małego, prowincjonalnego miasteczka, jakim były Kęty. Jego działacze w swoich 
staraniach na rzecz wychowania fizycznego traktowali sport jako środek do osiągnię-
cia celu, którym było modelowanie ideału wychowawczego człowieka. Poza upo-
wszechnieniem sportu oraz propagowaniem różnych dyscyplin sportowych, kęckiemu 
gniazdu przypisywano duże zasługi w krzewieniu szeroko rozumianej oświaty. W jego 
działalności społecznej i kulturalnej wyrażał się narodowo-patriotyczny charakter 
organizacji sokolej. Przed I wojną światową statut gniazda sokolego w Kętach był 
statutem wzorcowym dla innych gniazd zachodniej Galicji. [- -]

Na uwagę zasługuje ponadto fakt, że „Sokół” w Kętach stosunkowo długo po II woj-
nie światowej opierał się zakusom totalitarnej władzy, prowadząc jeszcze w roku 1946 
normalną działalność statutową. Zaś kontynuatorem dzieła „Sokoła”, po jego formalnym 
rozwiązaniu przez władze w roku 1947, choć pod zmienioną nazwą, było kęckie „Koło 
Dramatyczne” prowadzące normalną działalność w latach 1947-1951. Te fakty świadczą 
o niedocenianym dotychczas dynamizmie i uporze, a nawet niezłomności części przedsta-
wicieli miejscowej inteligencji i innych środowisk opiniotwórczych w Kętach.

(Z Podsumowania)
Publikacja zawiera bibliografię.

15.  Nowakowski A., Stysło D., Zarys dziejów „Sokoła” w Andrychowie (1903-
1939), Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2003, 27 s.

 oprawa miękka, 21 cm
Na początku XX wieku dokonały się wielorakie i doniosłe przemiany w różnych 

dziedzinach życia społecznego i kulturalnego Andrychowa. Sport był z pewnością jednym 
z elementów przeobrażeń społeczno-ekonomicznych. Sprzyjał on upowszechnieniu przede 
wszystkim wśród młodych ważkich wartości, takich jak wspólnota, solidarność, wytrwa-
łość, dyscyplina społeczna czy lojalność. Na kształtowanie oblicza małego, prowincjonal-
nego miasteczka duży wpływ posiadało niewątpliwie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.

Z przedstawionego krótkiego przeglądu dziejów sokolstwa andrychowskiego wynika 
jednak, że jego rozwój przebiegał powoli i napotykał na piętrzące się przeszkody (jak 
choćby w przypadku budowy sokolni). Podstawowa baza członkowska, wywodząca się 
głównie z mieszczaństwa i inteligencji, nie była w stanie zaspokoić priorytetowych potrzeb 
społeczeństwa, dla którego nie tylko sport, ale również nauka była zupełnie zbędnym 
„luksusem”. Pomimo tych uwarunkowań, istnienie i działalność gniazda „Sokoła” w An-
drychowie wywarło pewien wpływ na życie rodzinne, towarzyskie i publiczne miasta. 
Towarzystwo integrowało społeczeństwo, proponowało rozrywkę. Spotykało się z dużym 
zainteresowaniem andrychowian, gdyż przerywało monotonię codziennego życia [- -]. 

(Z Podsumowania)
Publikacja zawiera bibliografię.

16.  Ormanty A., Rozwój samorządu terytorialnego w regionie wadowickim, Wy-
dawnictwo Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska – Kraków 2003, 216 s., bibl.

 oprawa miękka, 20 cm
Publikacja doktoratu, który został obroniony w 2002 r. na Wydziale Rolniczo-  

-Ekonomicznym Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy). 
Augustyn Ormanty, przez kilka kadencji pełniący funkcję burmistrza Kalwarii Ze-
brzydowskiej, jest autorem licznych publikacji z dziedziny samorządności, historii 
oraz współczesności ziemi wadowickiej.

17.  Paluchowska E., Ziemia Wadowicka na kulturowym tle Małopolski. Program 
edukacji regionalnej w zakresie geografii w szkole średniej, w: Małopolska: 
regiony, regionalizmy, małe ojczyzny, t. 6, red. E. Chudziński, S. Gawor, W. Pi-
larczyk, Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury, Kraków 
2004, s. 270-272.

 oprawa miękka, 24 cm
Autorka, nauczycielka geografii w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tisch-
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nera w Wadowicach7, przedstawiła w artykule zarys programu edukacji regionalnej 
w zakresie nauczanego przez siebie przedmiotu. Program realizowany był przez szko-
łę w ramach interdyscyplinarnego projektu dydaktyczno-wychowawczego.

18.  Pielgrzymki polskie. Kronika podróży papieskich do ojczyzny 1979-2002, sł. Jan 
Paweł II, fot. A. Bujak, komp. graf. i red. L. Sosnowski, Biały Kruk, Kraków 
2003, 319 [1] s., il. kolor.

 oprawa twarda, 31 cm
Starannie wydany album zawiera ponad 400 zdjęć i kilkaset cytatów oraz frag-

mentów papieskich homilii wygłoszonych przez Jana Pawła II podczas jego piel-
grzymek do Ojczyzny.

19.  Rossa Z., Wiersze dla taty i mamy, Wulkan Publishing, Wydawnictwo Gra-
fikon, Wadowice 2003, 61 [3] s., il. kolor.

 oprawa miękka, 17 cm
Zbigniew Rossa, autor wydanego w Wadowicach zbioru poezji Wiersze dla taty 

i mamy, zadebiutował w 1981 r. w tygodniku „Głos Nowej Huty”, a pierwszy tomik 
jego wierszy (Wiersze rodzinne) ukazał się dwa lata później w wydawnictwie Śląsk. 
Zbiór poezji pt. Autoportret (wyd. 1999 r.), który autor zadedykował [- -] zwierzętom, 
które we mnie siedzą [- -] opublikował ponownie w roku 2005 wadowicki Grafikon.

W 1997 r. Z. Rossa zaczął tworzyć instalacje przestrzenne, które sam nazwał 
„poezją przestrzenną”. Można je spotkać nie tylko w kraju, ale także w Hiszpanii, 
Francji i USA.

Tomik Wiersze dla taty i mamy ilustrowany jest obrazami Stanisława Zielińskiego.

20.  Obrazy Sacrum w sztuce: wystawa zorganizowana w ramach Konfrontacji 
Artystycznych „Sacrum w sztuce”, t. XXII Biblioteka Zbiorów Historycz-
nych im. M. Wadowity, Muzeum Miejskie w Wadowicach, Wadowice 2003,  
[24] s., fot.8

 oprawa miękka, 20 cm

21.  Satława J., Edukacja regionalna w zakresie przedmiotów ekonomicznych 
w szkole średniej w zakresie geografii w szkole średniej, w: Małopolska: regio-
ny, regionalizmy, małe ojczyzny, t. 6, red. E. Chudziński, S. Gawor, W. Pi-

7 Zob. przypis 2.
8 Wystawy Wadowickiego Centrum Kultury, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2004, nr 8, s. 124, 126.

larczyk, Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury, Kraków 
2004, s. 273-274.

 oprawa miękka, 24 cm
Kształtowanie postaw regionalizmu, uniwersalizmu powinno zacząć się w domu 

rodzinnym, ale również niepoślednie miejsce w edukacji musi mieć szkoła. Stąd po-
mysł opracowania i wdrożenia ścieżki edukacji pt. Edukacja regionalna – dziedzic-
two kulturowe w regionie: Ziemia Wadowicka na kulturalnym tle Małopolski w Ze-
spole Szkół Zawodowych przez polonistkę Ewę Czaicką uznałam za bardzo ciekawy.  
Ja w swojej pracy pedagogicznej, chcąc uczniów zainteresować nauczanym przed-
miotem i łącząc teorię z praktyką, organizuję różnorodne wycieczki przedmiotowe do 
zakładów produkcyjnych, na wystawy i targi, a także do muzeów na terenie miasta, 
powiatu i województwa. [- -] uważam, że jest to atrakcyjna forma przekazywania 
uczniom wiedzy o regionie, uczy ich samodzielności, twórczego, obiektywnego myślenia, 
a także kształtuje postawy silnego uczuciowego związku z regionem – jego osiągnięcia-
mi gospodarczymi, tradycją i nowoczesnością.

(Z artykułu Jolanty Satławy9)

22.  Światy Babiej Góry, red. D. Ptaszycka-Jackowska, Wydawnictwo Grafikon, 
Zawoja 2005, wyd. II popr. i uzup., 319 [1] s., il. kolor.

 oprawa twarda, 26 cm
Jest „Królową Beskidów” przede wszystkim dzięki jej potężnemu, izolowanemu 

w krajobrazie masywowi, najwyższemu w całych polskich Beskidach. Babia Góra kró-
luje na granicy między dwoma wielkimi zlewiskami mórz Bałtyckiego i Czarnego, 
ponieważ jej grzbietem biegnie główny wododział europejski. Tak więc babiogórskie 
źródła zaopatrują potoki spływające po jej zboczach w zupełnie różnych kierunkach. 
Często jej wierzchołek, a nawet cały masyw spowity jest w chmurach i mgłach, smagany 
wichrami i śniegiem. Stąd wynika jej druga nazwa „Matka Niepogód”.

Patrząc na Babią Górę z daleka, odwiedzając ją i wspinając się na jej szczyto-
wą grań, poznajemy różne światy Babiej Góry. Przede wszystkim świat babiogórskiej 
przyrody, a w nim świat roślin i świat zwierząt, nierozerwalnie związany ze światem 
przyrody nieożywionej. Całość współtworzy niezapomniany krajobraz tej góry, ale 
równocześnie pozwala podziwiać związki krajobrazowe z otaczającym światem dolin, 
kotlin i wzniesień, a przede wszystkim z widzianym w oddali łańcuchem Tatr.

(Z Przedmowy)

9 J. Satława, Edukacja regionalna w zakresie przedmiotów ekonomicznych w szkole średniej w zakresie geografii 
w szkole średniej, w: Małopolska, op. cit., s. 273-274.
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23. Wadowice. Miasto rodzinne Jana Pawła II. The town of John Paul II, red.  
J. Jędrygas, tł. ang. K. Lenik, Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2003,  
23 [1] s., fot., mapa

 oprawa miękka, 20 cm
Folder zredagowany przez Janusza Jędrygasa, zmarłego w 2018 r. przewodnika 

beskidzkiego i tatrzańskiego, jest kompendium wiedzy o rodzinnym mieście Jana 
Pawła II. Obok krótkiej historii Wadowic zawiera opis najważniejszych miejsc zwie-
dzanych przez turystów: muzeum domu rodzinnego Jana Pawła II, Bazyliki Mniejszej 
pw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, klasztorów sióstr nazaretanek i ojców 
karmelitów bosych oraz wadowickiego gimnazjum i kościoła pw. Świętego Piotra 
Apostoła. W tłumaczonej na język angielski publikacji znalazł się szczegółowy plan 
miasta oraz najważniejsze informacje o urzędach i instytucjach, restauracjach, ka-
wiarniach, bazie noclegowej i bankach.

24.  Wyroba E., Wadowice. Moje miasto. Historia inna niż wszystkie, nakładem 
autora, Wadowice 2003, 92 s., il. fot.10

 oprawa twarda, 32 cm
Na kartach książki autor przedstawił dzieje Wadowic począwszy od pierwszych 

wzmianek o mieście do czasów współczesnych. Pierwsze siedem rozdziałów po-
wstało w konwencji klasycznego opracowania historycznego. Rozdział ósmy jest 
krytyczną, bardzo subiektywną oceną wydarzeń, które miały miejsce po przemianach 
ustrojowych 1989 r.

„Wadowice. Moje miasto – historia inna niż wszystkie...” – myślę, że ten tytuł 
wyjaśnia już prawie wszystko..., bo to i historia Wadowic, mojego przecież miasta, 
a zarazem historia inna niż wszystkie dotychczas wydane.

(Ze Wstępu)

25.  Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity w Wadowicach, red. 
H. Odrozek, ZSO, Wadowice 2003, 23 s., fot.

 oprawa miękka, 22 cm
Przygotowany pod redakcją Henryka Odrozka folder zawiera zarys dziejów naj-

starszego wadowickiego gimnazjum, opis poszczególnych grup przedmiotowych 

10 Edward Wyroba (1956-2019), wadowiczanin, regionalista, polityk, dziennikarz, wydawca i bloger, kolekcjoner 
antyków. Był redaktorem naczelnym założonego w latach 90. pisma „Nad Skawą”, na łamach którego ukazywały 
się artykuły publicystyczne, opowiadania i eseje historyczne. Pasjonat historii Wadowic i regionu, długoletni 
działacz Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej. Jako polityk był związany z lewicą. W 1998 r. został 
wybrany z list SLD do Rady Powiatu, pełnił funkcję kierownika biura poselskiego posłanki SLD Haliny 
Talagi, a w 2013 r. był krótko rzecznikiem prasowym partii Racja Polskiej Lewicy. Krytyczne komentarze 
na temat lokalnej władzy i bieżących wydarzeń politycznych publikował na łamach bloga wadowita24.pl, gdzie 
ukazywały się także ciekawostki historyczne i teksty poświęcone lokalnym artystom.

i zajęć pozalekcyjnych, sportu, a także wymiany międzynarodowej i działalności 
dziennikarskiej uczniów na łamach wydawanego przez szkołę pisma „Peryskop”. 
Tekst jest tłumaczony na języki: angielski, francuski i niemiecki.

Wiele lat temu mądre i dalekowzroczne władze miejskie doprowadziły do zało-
żenia w Wadowicach szkoły średniej i wyposażyły ją w budynek, sprzęty oraz pomoce 
naukowe.

Wielki wysiłek naszych poprzedników opłacił się stokrotnie. Szkoła cieszyła się 
znacznym zainteresowaniem młodzieży, rodziców i pracuje nieprzerwanie do chwili 
obecnej z jedną tylko przerwą przypadającą na lata II wojny światowej. O wysokim 
poziomie pracy placówki świadczy znakomity poczet absolwentów z najbardziej zna-
nym Karolem Wojtyłą – Janem Pawłem II na czele. [- -]

Usiłujemy sprostać oczekiwaniom, traktując poważnie i odpowiedzialnie naszą 
pracę. Staramy się przekazać treści aktualne i zgodne ze współczesnym stanem wiedzy. 
Zachęcamy uczniów do stawiania pytań i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi.

(Z Wprowadzenia Tadeusza Szczepańskiego, dyrektora ZSO)
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Publikacje za rok 2019
(oprac. Marcin Witkowski)

1.  Bemke. Pallotyn, wychowawca, ostatni kapelan Westerplatte, red. J. Gwóźdź 
RSCJ, I. Meger SAC, G. Radzikowski SAC, Apostolicum Wydawnictwo Księ-
ży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, Ząbki 2019, 204 s., fot. kolor.
oprawa twarda, 19,5 cm
Wspaniałe, szerokie, uniwersalne apostolstwo ks. Leona1 miało skromne początki – 

w Wadowicach, rodzinnym mieście Jana Pawła II. Przyszły Papież tu chodził do szkoły, 
tu zdobywał formację intelektualną i duchową, tu uczył się miłości do Kościoła. Także 
dla ks. Leona „tutaj wszystko się zaczęło”, tutaj zaczęła się jego przygoda z kapłaństwem, 
tutaj szlifował swoje powołanie, tutaj stawał się wychowawcą dla młodych, tutaj zdo-
bywał duszpasterskie doświadczenie, i stąd wyruszył „w świat” – na apostolskie szlaki.

(Z Wprowadzenia ks. Alexandre Pietrzyka SAC, superiora Regii Miłosierdzia 
Bożego)

2.  Biel-Pająkowa M., Jusińska A., Dotknięci iskrą Bożą – o artystach, twórcach 
i pasjonatach w dzieje Choczni wpisanych..., Wydawnictwo Grafikon, Wado-
wice 2019, 168 [1] s., il. kolor., fot.
oprawa miękka, 20,5 cm
Mając świadomość, jak trudno było dotrzeć do wielu autorów, zwłaszcza nieobec-

nych w Choczni, postarałyśmy się o krótkie przedstawienie przykładów ich twórczości 
w formie zdjęć bądź tekstu. W żaden sposób nie oceniamy, nie wartościujemy tych 
dokonań. Każdy twórca wyraża siebie na swój sposób, podobnie jak każdy widz czy 
słuchacz odbiera dane dzieło po swojemu. Jedni swój talent szlifowali w uczelniach, 
czyniąc z niego sens swego życia i źródło utrzymania. Drudzy, czasami nazywani 
„artystami gołębiego serca” bądź mniej poetycko – amatorami (choć to bynajmniej nie 
pejoratywne określenie, gdyż wywodzące się z łacińskiego terminu „amore”, co znaczy 

1 Ks. Leon Bemke urodził się w 1897 r. w Tupadłach na Kaszubach. Jako czternastolatek wyjechał do Galicji 
i w 1911 r. rozpoczął naukę w pallotyńskim Collegium Marianum na Kopcu. W 1916 r. powołany do armii 
niemieckiej walczył m.in. w bitwie pod Verdun. Studia z filozofii i teologii odbył na Kopcu, a święcenia kapłańskie 
przyjął w Krakowie w 1925 r. Pełnił obowiązki kierownika gimnazjum, rektora Ceollegium Marianum, a w 1931 
r. został radcą Regii Chrystusa Króla. W latach 1934-1939 pracował w Gdańsku jako katecheta i nauczyciel 
w Polskiej Szkole Handlowej oraz kapelan Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. W czasie wojny 
kapelan 2 Dywizji Strzelców Pieszych internowany w Szwajcarii. Po wojnie pełnił m.in. funkcje superiora regii 
francuskiej i administratora domu pallotyńskiego w North Tonawanda w USA. Od 1976 r. mieszkał na stałe 
w Wadowicach na Kopcu. Zmarł w 1984 r. Jest pochowany na cmentarzu przy Collegium Marianum.

„miłość”), swoim talentem niejako uzupełniają własną egzystencję. Z zawodu są rolni-
kami, stolarzami, nauczycielami, górnikami, ale każdą wolną od obowiązków chwilę 
wykorzystują na twórczość. Dorobek jednych twórców liczy się dziesiątkami wydanych 
książek, wieloma znaczącymi wystawami, prestiżowymi nagrodami; drudzy dotąd nie 
wydrukowali ani jednej linijki, a ich obrazy czy rzeźby oglądali jedyni domownicy. To 
bez znaczenia. Ważne, że jedni i drudzy są z nas, wśród nas i dla nas.

(Tytułem Wstępu)
Publikacja zawiera bibliografię i indeks osobowy.

3.  Bucki A., Zamek Barwałd. Historia i legenda, ludzie i wydarzenia, Stowarzy-
szenie Niezależni Kalwaria, Kalwaria Zebrzydowska 2019.
oprawa miękka, 23 cm
Zamek Barwałd powoli otacza gęsta mgła zapomnienia. Zburzony w czerwcu 

1477 roku, nigdy nie został odbudowany oraz zbadany naukowo. W miejscowym na-
zewnictwie ruiny zamku to „Włodkowa” (góra), natomiast jej szczyt to „Żarek”, choć 
oficjalna nazwa to: „Żar” 527 m npm. Niestety, często obydwie te nazwy są utożsa-
miane, co powoduje sporo nieporozumień. Na szczycie góry Żar znajdują się dobrze 
widoczne ślady Grodziska Bugaj – bo taką oficjalną nazwę w atlasach historycznych 
nosi to miejsce.

Ze zburzonego przeszło 540 lat temu zamku Barwałd pozostały tylko smutne, ale 
widoczne resztki, zachowane w postaci wałów i wysokiego majdanu.

(Ze Wstępu)

4.  Graff T., Marcin Campius Wadowita (ok. 1567-1641). Duchowny i profesor 
Uniwersytetu Krakowskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2018, 605 [3] s., il., tablice kolor.2

oprawa twarda, 25 cm
Monografia dra Tomasza Graffa jest pierwszą pracą w całości poświęconą 

życiu i działalności wybitnego krakowskiego teologa uniwersyteckiego przełomu  
XVI i XVII wieku. Niewątpliwie jest więc dziełem ważnym, wypełniającym dotkliwą 
lukę w polskiej historiografii i zarazem otwierającym nowe perspektywy dla badań nad 
krakowskim środowiskiem duchowieństwa w dobie nowożytnej. W oparciu o szeroką 
kwerendę archiwalną i biblioteczną książka ta w sposób niezwykle erudycyjny ukazuje 
postać Marcina Campiusa Wadowity na tle epoki, a także jego obecność w tzw. kulturze 
pamięci aż po czasy współczesne.

(Z recenzji ks. dr. hab. Andrzeja Bruździńskiego, prof. UPJPII)

2 Recenzja autorstwa dr. hab. Wiktora Szymborskiego zob. strony 157-160.
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5.  „Idziemy w bój życia”. Społeczność wadowickiego Gimnazjum w drodze 
do Niepodległej. Pamięci Wadowiczanom: nauczycielom, absolwentom 
i uczniom wadowickiego Gimnazjum Humanistycznego, którzy oddali życie 
za Niepodległość Ojczyzny w latach 1914-1921, red. nauk. K. Meus, Stowa-
rzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity 
w Wadowicach, Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC, Wadowice 
2018, 240 [8] s., il., fot.3

oprawa twarda, 24 cm
W listopadzie 1915 roku, w drugim roku trwającej wojny światowej, grupa wa-

dowickich gimnazjalistów wydała pierwszy numer pisma zatytułowanego: „Nasz Łan. 
Czasopismo młodzieży gimnazjalnej”. W artykule inaugurującym owe pismo Henryk 
Koppel4 ówczesny uczeń VIII klasy pisał: Idziemy w bój życia. Mamy zastąpić miejsca 
tych, którzy w obronie najświętszych idei życie swe położyli w gigantycznych zapa-
sach z nieprzyjacielem [- -].

Pierwsze zdanie zapisane przez Koppela – Idziemy w bój życia – stało się za-
rzewiem młodzieży, która w tamtym czasie widziała [- -] [dla] siebie doniosłą rolę 
w budowie mającego odrodzić się Państwa Polskiego. Motto to jednak było również upa-
miętnieniem tych, którzy poszli w bój ostatni i ponieśli najwyższą daninę na frontach 
Wielkiej Wojny oraz wojen o przyszłe granice Rzeczypospolitej. Dzisiaj [- -] ponownie 
wracamy do przytoczonych powyżej słów Koppela, chcąc przypomnieć wybrane wyda-
rzenia i postacie, które na trwałe zapisały się w historii miasta, regionu, a nierzadko 
też narodu.

(Ze Wstępu)

3 Recenzja autorstwa dr. Grzegorza Chajko zob. strony 165-166.
4 Henryk Wojciech Koppel ps. „Prąd” (1898-?) urodził się w Rzeszowie. W 1916 r. ukończył wadowickie 

gimnazjum. W dwudziestoleciu międzywojennym kapitan Wojska Polskiego dwukrotnie odznaczony Krzyżem 
Walecznych, służył m.in. w 76 Lidzkim Pułku Piechoty w Grodnie. Po wybuchu wojny w Związku Walki 
Zbrojnej w Krakowie. Aresztowany w 1941 r. przez Gestapo załamał się w czasie brutalnego śledztwa i zaczął 
współpracę z Niemcami. Zadenuncjował m.in. dużą grupę oficerów ZWZ, a także członków konspiracyjnej 
siatki ZWZ w  zakładach Zieleniewski SA z ppor. Janem Gołąbkiem ps. „Miriam”. Po wojnie Koppel został 
aresztowany na terenie Czechosłowacji i ekstradowany do Polski, gdzie rozpoczął agenturalną współpracę 
z krakowskim Urzędem Bezpieczeństwa. Ofiarą jego donosu ponownie padł, jako były oficer ZWZ,  
inż. Gołąbek (opuścił więzienie na mocy amnestii). Za współpracę z Gestapo Henryk Koppel został aresztowany 
i skazany na dożywotnie więzienie, które odbywał w Gdańsku-Wrzeszczu i w Majdanie koło Cisnej (według 
innej wersji został skazany na karę śmierci i stracony) (S. Piwowarski, Okręg Krakowski Służby Zwycięstwu 
Polski – Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Wybrane zagadnienia organizacyjne, personalne i bojowe, 
Kraków 1994; M. Siwiec-Cielebon, Hej, hej Komendancie! Uwagi o niektórych elementach kultu Józefa Piłsudskiego 
w Wadowicach w okresie międzywojennym, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2006, nr 10, s. 119; 
G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991, s. 352;  
http://www.malopolskawiiwojnie.pl/index.php?title=Koppel_Henryk#footnote17 [dostęp 18.12.2019 r.]; https://
www.tygodnikprzeglad.pl/szanowny-panie-gestapo/2/ [dostęp 19.12.2019 r.]).

6.  Janusz M., Malec M., Nowakowski A., Szkoła w Wysokiej koło Wadowic 
(1894-2019), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019,  
168 [2] s., fot., tab.
oprawa miękka, 23 cm
Historia regionalna jest obszarem historii, który spełnia szczególne zadania 

wobec społeczności lokalnej. Dlatego podejmowanie tematów z tego zakresu przez 
profesjonalnych badaczy [- -] zasługuje na uwagę i szacunek. Praca, której autorami 
są Małgorzata Janusz, Maciej Malec i Andrzej Nowakowski, jest właśnie taką pro-
pozycją. Autorzy stworzyli monografię niewielkiej miejscowości – wsi Wysoka koło 
Wadowic [- -].

(Z recenzji dr. hab. Artura Pasko, prof. UwB)

Niniejsza publikacja jest próbą syntezy dotyczącej głównych instytucji wsi Wy-
soka, położonej w gminie wadowickiej, w związku z jubileuszem 125-lecia tamtejszej 
szkoły jako szkoły publicznej (ludowej, powszechnej, podstawowej, a przejściowo 
również gimnazjum), chociaż pierwsze próby indywidualnego nauczania dzieci we 
wsi miały miejsce w czasach przedrozbiorowych, a w 1854 r. powstała szkółka przy 
miejscowym kościele.

(Ze Wstępu)
Publikacja zawiera bibliografię oraz indeks osobowy i geograficzny.

7.  Kęty. Blaski i cienie miasta w minionych wiekach. Monografia historyczna, 
t. I, red. nauk. K. Meus, M. Tylza-Janosz, D. Żurek, Muzeum im. Aleksandra 
Kłosińskiego w Kętach, Kęty 2019, 416 s., il. kolor., tabl.
oprawa twarda, 24 cm

8.  Kęty. Blaski i cienie miasta w minionych wiekach. Monografia historyczna, 
t. II, red. nauk. K. Meus, M. Tylza-Janosz, D. Żurek, Muzeum im. Aleksandra 
Kłosińskiego w Kętach, Kęty 2019, 530 s., il. kolor., tabl., mapy
oprawa twarda, 24 cm
Omawiana dwutomowa praca o dziejach gminy Kęty stanowi udaną syntezę, 

która w sposób wyczerpujący prezentuje przegląd nie tylko dziejów samych Kęt, ale 
i okolic. Monografia posiada parametry nowoczesnej pracy, która na długie dziesię-
ciolecia pozostanie podstawowym źródłem do dziejów opisanych miejscowości aż do 
końca drugiej wojny światowej. Autorzy wykorzystali w niej najnowsze prace naukowe 
oraz popularnonaukowe, a przede wszystkim wiele dotąd niepublikowanych źródeł 
archiwalnych. Dzięki temu dwutomowa monografia dostarcza zarówno badaczom, jak 
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i pozostałym czytelnikom wielobarwną mozaikę informacji o najistotniejszych etapach 
oraz momentach przełomowych w historii Kęt i okolicznych miejscowości.

(Z recenzji prof. dr. hab. Petra Kalety, Uniwersytet Masaryka w Brnie)
Każdy z tomów monografii posiada odrębną bibliografię zbiorczą oraz indeks 

osobowy.

9.  Klecza w latach 1939-1945, red. K. Opyrchał, B. Szpila, Apostolicum Wydaw-
nictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, Ząbki 2019, 245 [3] s., 
il. kolor.

 oprawa twarda, 24 cm
Minęło ponad siedem dekad od zakończenia II wojny światowej. Odchodzą ostatni 

świadkowie wydarzeń uznawanych przez historyków za jedne z najtragiczniejszych 
w dziejach ludzkości. II wojna światowa wywarła ogromny wpływ na losy mieszkań-
ców Kleczy. Próżno jednak szukać na kartach podręczników, książek czy fachowych 
czasopism informacji o okupacyjnych latach w wiosce położonej przy starym trakcie 
łączącym królewski Kraków z cesarskim Wiedniem. Aby uchronić od zapomnienia czas 
apokalipsy XX wieku w Kleczy – powstała niniejsza książka5.

10.  Madonny ziemi rodzinnej św. Jana Pawła II, autor J. Łasak, współpr. M. Kry-
stian, P. Kubaszewski, red. A. Kolasa, Wydawnictwo Grafikon i Gminna Biblio-
teka Publiczna w Spytkowicach, Spytkowice – Wadowice 2019, 88 s., il. kolor.
oprawa twarda, 31 cm
Ziemia wadowicka, ziemia rodzinna św. Jana Pawła II, w swym historycznym 

znaczeniu obejmuje obszar rejonu: Wadowic, Andrychowa, Zatora, Brzeźnicy, Lanc-
korony, a także okolice Babiej Góry z Zawoją i Makowem Podhalańskim. Na tym 
terenie znajduje się kilkadziesiąt otoczonych czcią pokoleń figur i obrazów z różnymi 
wizerunkami Madonny.

Album Madonny ziemi rodzinnej św. Jana Pawła II przedstawia większość ośrod-
ków kultu maryjnego, ograniczając się do obszaru obecnego powiatu wadowickiego. 
Staraliśmy się w rzetelny sposób ukazać ich historię, piękno sakralne, a także wymiar 
duchowy. Publikację wzbogacają barwne fotografie, które prezentują różnorodność 
sposobów przedstawiania Najświętszej Maryi Panny oraz cały podziw i oddanie ludu 
Bożego dla swojej Królowej.

(Ze Wstępu)
Publikacja zawiera bibliografię.

5  Klecza w latach 1939-1945, red. K. Opyrchał, B. Szpila, Ząbki 2019, s. 5.  

11.  Madoń T. SAC, Źródła historii wsi i parafii Wysoka, Apostolicum Wy-
dawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, Ząbki 2018,  
244 [8] s., faksymile, il. kolor.
oprawa twarda, 25 cm
Wydaje się, że już sam tytuł książki ukazuje w sposób dostateczny jej tematykę 

i problematykę. W zachowanych bowiem do dziś dokumentach mogło się przechować 
wiele bezcennych wiadomości dotyczących miejscowości i konkretnego okresu histo-
rycznego. [- -]

Książka jest przede wszystkim publikacją dokumentów historycznych dotyczą-
cych wsi oraz parafii Wysoka. Dzieli się na trzy części, bo dokumenty zostały uszerego-
wane w trzy grupy. Łączy je jednak wspólna klamra, a mianowicie chęć udostępnienia 
czytelnikowi dokumentów i dania mu możliwości poznania prawdy. W książce przyję-
to odnośnie do kolejności układu materiału następujący porządek: najpierw znajduje 
się odczyt dokumentu z oryginału, następnie jego tłumaczenie z wyjaśnieniami lub 
wprowadzeniami, jeśli takie przygotowano, a na końcu faksymile [- -].

(Ze Wstępu)

12.  Malec M., Nowakowski A., Rejman A., Zakrzów. Dzieje szkoły i sportu na 
tle dziejów wsi. Na 135-lecie szkoły w Zakrzowie (1884-2019), Wydawnictwo 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, 204 [2] s., fot. 
oprawa miękka, 23 cm
Autorzy [- -] przedstawiają zarówno historię miejscowości, powstanie szkoły 

i jej losy, jak i rolę, jaką w szkolnictwie odegrał sport (wychowanie fizyczne). Warto 
równocześnie podkreślić, że prowadzona językiem przyjaznym dla odbiorcy narracja 
dotyczy nie tylko wskazanych już wątków, ale także zagadnień i wydarzeń z życia 
mieszkańców Zakrzowa w szerszym kontekście, odnoszącym się do historii ziem pol-
skich, ze szczególnym uwzględnieniem tego ich zakątka, gdzie położony jest Zakrzów 
[- -]. Wysoko oceniam bazę źródłową [- -]. Szeroko odniesiono się także do źródeł 
prawa, również oświatowego, co każe uznać przedstawioną publikację za wartościową 
i dobrze ugruntowaną pod względem wykorzystanej bibliografii [- -]. Jest to dojrzałe 
w treści i formie opracowanie dotyczące dziejów lokalnej społeczności.

(Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Koźbiała, prof. UJ)
Publikacja zawiera bibliografię oraz indeks osobowy i geograficzny.
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13.  Korbel D., Walki o Stonawę 26 stycznia 1919 roku, „Pamiętnik Cieszyń-
ski”, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie, Tom 23, 2019,  
s. 29-52.
oprawa miękka, 23,5 cm
Artykuł jest próbą pełniejszego przedstawienia wydarzeń związanych z krwawą 

bitwą pod Stonawą, będącą jednym z najważniejszych epizodów toczącej się w dniach 
23-30 stycznia 1919 r. wojny polsko-czechosłowackiej. Po zakończeniu walk o Sto-
nawę czescy żołnierze dopuścili się mordu na polskich jeńcach6.

Krwawe starcie o Stonawę z 26 stycznia 1919 r. jest niezwykle ważnym symbo-
lem, związanym z pamięcią o czesko-polskiej wojnie o Śląsk Cieszyński, nie tylko ze 
względu na jego militarne znaczenie. W czasie walk o tę miejscowość doszło do naj-
większej zbrodni popełnionej w krótkiej, ośmiodniowej wojnie (23-30 stycznia 1919 r.). 
Mimo bogatego materiału źródłowego dotyczącego tych wydarzeń m.in. relacji polskich 
świadków i wspomnień czeskich żołnierzy, poza cytowaniem tych relacji, temat walk 
o Stonawę nie został praktycznie szerzej opisany w licznych publikacjach dotyczących 
tego zbrojnego konfliktu granicznego.

(Z artykułu Daniela Korbela7)

14.  Korzeniowski J. I., Szare życie. Wybór opowiadań z lat szkolnych, Wadowice 
– Świdnica – Kraków – Wrocław 2018, 179 [1] s., il., fot.
oprawa miękka, 24 cm
Są cztery miasta dla mnie portami, do których przybijałem na dłuższy czas w swo-

jej wędrówce po polskiej ziemi. Są to: Wadowice, Świdnica, Kraków i Wrocław.
Wadowice, moja miłość, miasto rodzinne, skąd wywodzą się moje korzenie.
Świdnica, która była dla mnie chlebem, domem i wrotami na świat, kiedy opuści-

łem na zawsze dom rodzinny.
Kraków, w którym pasowano mnie na górnika.
Wrocław, gdzie zacumowałem jak korab do portu na dobre i złe, z którym to 

miastem splatają się przeżycia dnia dzisiejszego z latami, w których byłem młody...
Cztery wspaniałe, ważne dla mnie miasta. Miasta moich szkolnych lat. W moim 

sercu jednak na zawsze tkwią piękne i mądre słowa poetki kojarzące mi się z Wado-
wicami. [- -]

(Ze Wstępu)

6 Więcej na ten temat zob. D. Korbel, 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej w obronie Śląska Cieszyńskiego, 
„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2018, nr 21, s. 60-83.  

7 D. Korbel, Walki o Stonawę 26 stycznia 1919 roku, „Pamiętnik Cieszyński”, Polskie Towarzystwo Historyczne 
Oddział w Cieszynie, Tom 23, 2019, s. 29.

15.  Kulpiński J., Dzieje Gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 w Choczni 1999-2019, 
RS DRUK, Rzeszów 2019, 174 s., fot., tab.
okładka miękka, 23 cm
Publikacja niniejsza przedstawia w zasadzie najnowsze dane o działalności obec-

nego Zespołu Szkół nr 1 w Choczni (powstałego w 1999 r.) z dotychczasowej Szkoły 
Podstawowej nr 1 i Gimnazjum [- -].

Podstawowymi dostępnymi danymi były jawne materiały źródłowe zebrane 
w  miejscowej placówce oświatowej. Kilka interesujących danych o życiu społeczności 
choczeńskiej znajdujemy w archiwum parafialnym w Choczni. Są one zawarte zwłasz-
cza w kronice autorstwa mieszkańca Choczni, Jana Turały. Cennymi materiałami 
do publikacji były między innymi: kroniki szkolne z lat 1999-2002 oraz kroniki z lat 
2003-2017, jak też wiadomości w wydawanych gazetkach szkolnych „Rodaku” (ukazu-
jącym się od 1998 r. do chwili obecnej) oraz w „Kalejdoskopie”, piśmie gimnazjalnym 
(wydawanym w latach 2000-2006). W publikacjach tych znajdujemy między innymi 
informacje o tym, co ciekawego wydarzyło się w społeczności szkolnej [- -].

W niniejszej pracy wykorzystano również publikacje o charakterze wspomnienio-
wym, roczniki statystyczne i dane dotyczące oświaty, jak również akty normatywne 
dotyczące regulacji spraw oświatowych w skali ogólnopolskiej i lokalnej.

(Ze Wstępu Autora)
Publikacja zawiera bibliografię.

16.  Miasta progresywne. Jak to robimy, red. E. Całus, Wyd. Friedrich Ebert-Sti-
ftung, Warszawa 2018, 72 [2] s., il.
oprawa miękka, 22 cm
W Polsce jest obecnie 930 miast i miasteczek skupionych w 2478 gminach. Zarządza-

jący tymi miastami decydują o ich wyglądzie, o wydatkach na oświatę, kulturę, sport, in-
frastrukturę komunikacyjną, kształtują politykę rozwoju i kierunki zmian. Mają wpływ 
na to, czy mieszkańcy i mieszkanki decydują w sposób bezpośredni o sprawach ważnych 
dla miasta, a także na to, jakie informacje o mieście i gminie trafiają do mieszkańców. Na 
co dzień rozwiązują kwestie miejskie od kanalizacji, jakości powietrza poprzez ład prze-
strzenny, transport, aż do edukacji i kultury. Skąd wiedzą, jak to robić? [- -] W 2015 roku 
z inspiracji Roberta Biedronia powstała sieć nowo wybranych włodarzy, którzy chcieli 
w swoich miastach wprowadzać najlepsze znane rozwiązania miejskie, podpatrywać 
od siebie nawzajem dobre praktyki, pomysły na oszczędności, rozwiązania ekologiczne, 
nowoczesne i proobywatelskie. Ta sieć to Sieć Miast Progresywnych8. [- -]

8 W Sieci Miast Progresywnych zrzeszone są: Bartoszyce, Braniewo, Czersk, Dąbrowa Górnicza, Gorlice, Kalisz, 
Mielno, Ostrów Wielkopolski, Sejny, Słupsk, Starachowice, Świdnica, Ustka oraz Wadowice.
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W tej publikacji dokonaliśmy wyboru kilkunastu zagadnień z zakresu zadań sa-
morządu, które w naszych miastach realizujemy z powodzeniem.

(Ze Wstępu)

17.  Ratajczak T., Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku. Bibliografia: 
A–K, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2018, 322 s.
oprawa miękka, 24 cm
Prezentowana praca stanowi pierwszą część trzyczęściowego zestawienia biblio-

graficznego polskich modlitewników różnych wyznań w XIX w., zawierającego opisy 
przeszło 7000 pozycji bibliograficznych. Efekt benedyktyńskiego wysiłku dr. Tomasza 
Ratajczaka swoim rozmachem i skrupulatnością pozwala ustalić przybliżoną skalę 
i geografię produkcji modlitewników w dawnej Polsce, nie pomijając wadowickiego 
ośrodka książki religijnej, słynącego z produkcji między innymi różnorakich książek 
do nabożeństwa9. Tom pierwszy Bibliografii obejmuje 2637 pozycji, w tym 42 wyda-
ne w mieście nad Skawą. Warto zaznaczyć, że 4 z nich nie były dotąd odnotowane 
w żadnym ze znanych zestawień.

18.  Ratajczak T., Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku. Bibliografia: 
L–P, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2018, 304 s.
oprawa miękka, 24 cm
Prezentowana praca stanowi drugą część trzyczęściowego zestawienia bibliogra-

ficznego polskich modlitewników różnych wyznań w XIX w. Obejmując tym razem 
2705 pozycji bibliograficznych, w tym 79 wydanych w wadowickim ośrodku książki, 
z których 11 nie było dotąd znanych. Podobnie jak tom poprzedni praca nie tylko 
potwierdza, że modlitewnik stanowi istotny element dziedzictwa narodowego Pola-
ków, lecz także udowadnia, że w wieku XIX modlitewniki wyróżniała powszechność, 
tzn. niemal każdy mógł się spotkać z tego rodzaju przewodnikiem. Nadto przesądza, 
że w dobie zaborów wytwory tego typu, publikowane między innymi w mieście nad 
Skawą z myślą o pielgrzymach nawiedzających pobliską Kalwarię Zebrzydowską, 
musiały odgrywać szczególną rolę kulturotwórczą, stanowiąc „rezerwuar” języka 
polskiego.

9 Więcej na ten temat zob. T. Ratajczak, Książki religijne i quasi-religijne z wadowickich oficyn drukarskich 
(1825-1940), Warszawa 2010.

19.  Ratajczak T., Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku. Studium bi-
bliologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, 285 s., tabl., il.
oprawa twarda, 24 cm
Opracowanie dr. Tomasza Ratajczaka z Uniwersytetu Zielonogórskiego, wyda-

ne nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN, wprowadza do obiegu naukowego 
szereg podstawowych informacji i fundamentalnych rozstrzygnięć dotyczących 
modlitewnika jako typu książki. Autor monografii, dzieląc swój wywód na cztery 
rozdziały, w których co jakiś czas przywołuje wadowicki ośrodek książki religijnej 
i tutejsze przykłady modlitewników, w sposób przenikliwy i przekonywujący zapro-
ponował definicyjne rozpoznanie modlitewnika oraz podjął się próby stworzenia od 
podstaw jego typologii, wykorzystując w tym celu kryteria bibliologiczne, teologiczne 
i filologiczne. Przedstawił środowisko nadawców omawianych przez siebie druków, 
przybliżył cechy wydawniczo-formalne modlitewników (z uwzględnieniem analizy 
m.in. poszczególnych elementów karty tytułowej, znaków cenzury i poleceń, tekstów 
wprowadzających, czy też opraw i zdobnictwa), następnie ukazał ich użytkowników, 
odtwarzając przy tym drogi rozchodzenia się modlitewników, wreszcie – zakreślił 
plan dalszych możliwych badań, wskazując między innymi potrzebę rozpatrzenia, 
[- -] w jaki sposób w XIX-wiecznych modlitewnikach łączyły się w jedną całość różno-
rodne treści i w jaki sposób komponowały się w użytkową całość rozmaite postaci tych 
treści [- -] (zob. s. 248), co byłoby wdzięcznym materiałem do rozważań zarówno 
dla filologów (np. teolingwistów), jak i teologów (zwłaszcza zajmujących się teologią 
praktyczną).

20.  Wadowice – tu wszystko się zaczęło!, red. Wydział Obsługi Ruchu Turystycz-
nego Urząd Miejski w Wadowicach, Wydawca Gmina Wadowice, Wadowice 
2019, 48 s., il. kolor.
oprawa miękka, 23,5 cm
Bogato ilustrowany przewodnik po mieście lat młodości Karola Wojtyły. W dzie-

więciu rozdziałach, na które podzielony jest informator, czytelnik poznaje turystycz-
ne atrakcje Wadowic – Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jan Pawła II, Bazylikę 
Mniejszą pw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny oraz kolejne punkty znajdujące 
się na trasie „Szlaku Karola Wojtyły”, m.in. dawne Gimnazjum Humanistyczne czy 
cukiernię Karola Hagenhubera. Autorzy zapraszają odwiedzających miasto w podróż 
w przeszłość – „Galicyjskie Wadowice” to propozycja dla miłośników historii, którzy 
mogą poznać miejsca związane z przeszłością Wadowic. Na kartach przewodnika 
nie zabrakło wiadomości o tutejszych przysmakach – flaczkach, potrawach z ryb 
czy królika, wreszcie papieskiej kremówce. W publikacji turysta znajdzie informacje 
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o górskich szlakach Beskidu Małego, plan aktywnego spaceru „Wadowice i okolice 
w 1 lub 2 dni”, wreszcie praktyczne wiadomości o bazie noclegowej i gastronomicznej.

W przewodniku znajduje się także quest – doskonała zabawa terenowa dla ca-
łych rodzin, polegająca na odnalezieniu wybranych miejsc na „Szlaku Karola Woj-
tyły” i rozwiązaniu hasła.

Publikacja wydana w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

21.  Wadowice. Papieskie sanktuarium. Przewodnik, W. Kobus, Wydawnictwo 
Kobus, Wrocław 2018, 16 [1] s., il. kolor.
oprawa miękka, 21 cm
Bogato ilustrowany przewodnik po Bazylice Mniejszej pw. Ofiarowania Naj-

świętszej Maryi Panny w Wadowicach. Opis poszczególnych części kościoła, w tym 
prezbiterium oraz kaplic, detali architektonicznych fasady i stojącego przed bazyliką 
pomnika Jana Pawła II, został uzupełniony krótką historią tej najstarszej wadowickiej 
świątyni.

22.  Wodzicka T., Włodkowa. Fragment ze zbioru „Dzieje Perły”, posł. A. Bucki, 
ilustr. K. Wiśniak, Stowarzyszenie Niezależni Kalwaria, Wydawnictwo 3ko-
lory, Kalwaria Zebrzydowska 2018, 98 s., rys.

 oprawa miękka, 21 cm
Poemat „Włodkowa” pochodzi ze zbioru poetyckiego „Dzieje perły” Teresy Wo-

dzickiej z Potockich wydanego nakładem drukarni „Czasu” w Krakowie w 1883 roku10. 
„Dzieje perły” nie były ilustrowane. Samodzielnie wydany staraniem Stowarzyszenia 
Niezależni Kalwaria poemat „Włodkowa” został ubogacony wspaniałymi, niepowta-
rzalnymi ilustracjami wykonanymi przez znanego krakowskiego rysownika Kazimierza 
Wiśniaka, co z pewnością doceni każdy czytelnik.

Co było inspiracją do napisania poematu, trudno powiedzieć. Najprawdopodob-
niej była nią „Kalwarya Zebrzydowska i jej okolice...” Józefa Łepkowskiego wydana 
w Krakowie w 1850 roku. Postać Hanny Włodkównej jest fikcyjna, ale powstała niewąt-
pliwie na kanwie historii Katarzyny Włodkowej (żony Włodka, ojca Anny), krwawej 
rozbójniczki rezydującej ze swoją bandą na zamku Barwałd. [- -]

Poemat „Włodkowa” Teresy Wodzickiej był pierwszym utworem literackim zain-
spirowanym postacią Włodkowej. Następne dwa tytuły to: „Umarła babka w Skawinie” 
(1911 r.) i „Mincerz Włodkowej” (2018 r.) Henryka Różyckiego.

(z Posłowia Andrzeja Buckiego)

10 Teresa z Potockich Wodzicka (1849-1930), poetka, prozaiczka, tłumaczka i publicystka. Jej utwory ukazywały 
się w „Przeglądzie Polskim”, „Przeglądzie Powszechnym” i „Tygodniku Ilustrowanym”.

Noty o autorach

Grzegorz Chajko – dr, historyk, absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie, adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją na Wy-
dziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie historii XIX i XX w. ze 
szczególnym uwzględnieniem dziejów Kresów Południowo-Wschodnich w tymże 
okresie.

Andrzej Fryś – emerytowany inżynier mechanik, historyk-amator, autor kilku-
dziesięciu artykułów na temat historii techniki, historii rodziny oraz historii Andry-
chowa. 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”, „Rocz-
nik Tarnowski”, „Dynoviana”, „Podkarpacka Historia”, „Nowa Szkoła”, „Historia 
Slavorum Occidentis”, „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 Żyto-
mierszczyzny”, „Poznańskie Historie” i innych. Autor książek: Tarnowianie w drodze 
do niepodległości 1914-1918 (2018), Zakliczyn w starych źródłach (2019). Współ-
autor książek: Dzieje Diecezji Tarnowskiej (tom V i VI); Klasztory w życiu Jasła na 
przestrzeni jego dziejów; Wybrane zagadnienia z dziejów Kalwarii Zebrzydowskiej.  
Od 1998 r. stały współpracownik wydawnictwa „Ambrozja”. W kręgu jego zaintereso-
wań obok historii lokalnej, dziejów kresów, historii Kościoła, zwłaszcza zgromadzeń 
wincentyńskich i przedwojennych polskich kapelanii wojskowych, znajduje się także 
działalność aparatu represji w powojennej Polsce. Aktualnie przygotowuje książkę: 
Biskup Karol Pękala (1902-1968) w aktach bezpieki i partii.

Krzysztof Koźbiał – dr hab., prof. UJ, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, tamże Zastępca Dyrektora Instytutu ds. dy-
daktyki. Politolog i historyk, zainteresowania naukowe związane przede wszystkim 
z integracją europejską, systemami politycznymi, polityką zagraniczną i wewnętrzną 
państw europejskich (w szczególności mikropaństw, obszaru niemieckojęzyczne-
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go i państw Europy Środkowej). Autor ponad 110 publikacji naukowych, w tym 
również dotyczących Wadowic i najbliższych okolic. Członek Rady Dyscypliny 
„Nauki o polityce i administracji” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek Polsko- 
-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, 
od 2019 r. Członek Zarządu Głównego PTSE – Polskiego Towarzystwa Studiów Euro-
pejskich. W ramach programów Erasmus+ (wcześniej Erasmus) i CEEPUS prowadził 
zajęcia na uniwersytetach w Bańskiej Bystrzycy i Preszowie (Słowacja), Chemnitz 
(Niemcy) i Piliscsaba (Węgry). Stypendysta wielu programów, badania naukowe 
i staże odbył m.in. na Ruhr-Universität w Bochum (Niemcy), w archiwach czeskich 
i niemieckich oraz w Liechtenstein-Institut w Bendern (Liechtenstein).

Dominika Mróz-Krysta – dr n. prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny 
w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, prowa-
dzi kancelarię prawną w Krakowie, autorka szeregu publikacji z dziedziny prawa 
cywilnego.

Andrzej Nowakowski – dr hab. n. prawnych, dr hab. n. o kulturze fizycznej, 
pracuje aktualnie w PWSZ w Tarnowie. Autor około 260 publikacji z zakresu kul-
tury fizycznej, prawa i historii. Jest autorem i współautorem książek o sokolstwie 
i kolejnictwie. W 2012 r. odznaczony został Krzyżem Wolności i Solidarności, 
a w 2017 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Andrzej Pacyna – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, emerytowany pra-
cownik naukowy, członek Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego w Krakowie.

O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD – dr hab. n. teologicznych, absolwent Pa-
pieskich Wydziałów Teologicznych „Teresianum” i „Marianum” w Rzymie, w latach 
1999-2005 prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, obecnie jej postu-
lator, konsultor watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i Referatu Spraw 
Beatyfikacyjnych w Kurii Metropolitalnej w Krakowie, redaktor serii wydawniczej 
„Świętość kanonizowana”. Opublikował m.in. książki: La Conferenza Episcopale Po-
lacca 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; Niebo Karmelu. Święci i błogosławieni Rodziny Kar-
melitańskiej, Przemyśl-Wadowice 2018. Mieszka w Wadowicach.

Joanna Pytlowska-Bajak – etnolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
pracownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach, współorganizator wystawy „Wado-
wice – miasto, w którym wszystko się zaczęło”. Koordynator projektów: „Badania 
nad współczesną duchowością gminy Wadowice w kontekście przemian kultury 
ludowej” oraz „Oblicza kobiet”.

Tomasz Ratajczak - dr n. humanistycznych, pracownik Instytutu Filologii Pol-
skiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują 
się wokół teorii i historii książki, literatury użytkowej oraz kultury popularnej. Jest 
autorem lub współredaktorem kilkunastu monografii bądź zeszytów naukowych, 
w tym: Polskie modlitewniki różnych wyznań XIX wieku. Studium bibliologiczne (Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, 2019), In the Mirror of the Past: Of Fantasy and History 
(Cambridge Scholars Publishing, 2013), Książki religijne i quasi-religijne z wadowic-
kich oficyn wydawniczych (1825-1840) (Wydawnictwo DiG, 2010), Wokół tekstów 
kultury: Literatura – Język – Teatr – Internet (Oficyna Wydawnicza UZ, 2009), Wokół 
źródeł fantasy (Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009).

Michał Siwiec-Cielebon – dziennikarz, regionalista, badacz dziejów wadowic-
kiego 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.

Wiktor Szymborski – dr hab., pracownik Instytutu Historii UJ, zainteresowania 
naukowe oscylują wokół: historii Kościoła, dziejów zakonów mendykanckich w okre-
sie nowożytnym, historii kultury epoki średniowiecza i czasów nowożytnych. Ogłosił 
drukiem następujące monografie: Odpusty w Polsce średniowiecznej, Kraków 2011; 
Collegium Broscianum, Kraków 2014; Bracia z ulicy Freta. Studia nad dominikana-
mi warszawskimi w epoce nowożytnej, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu 
Historycznego w Krakowie, t. 18, Kraków 2018.

Marcin Witkowski – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dok-
torant w Instytucie Historii UJ. Badacz najnowszej historii Wadowic, przygotowuje 
rozprawę doktorską poświęconą wadowickiemu więzieniu karno-śledczemu w okre-
sie stalinowskim. Kierownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach i sekretarz redakcji 
rocznika „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”.
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Piotr Wyrobiec – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor 
Wadowickiego Centrum Kultury.

Michał Żmuda – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodnik 
w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.


