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Michał Baczkowski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Przemarsz wojsk
Księstwa Warszawskiego
przez cyrkuł myślenicki
w 1813 roku w świetle
akt gubernium galicyjskiego
we Lwowie
Przemarsz wojsk polskich wiosną 1813 r. z Krakowa do Saksonii był jednym
z bardziej dramatycznych wydarzeń w historii militarnej i politycznej Księstwa
Warszawskiego. Kwestia dalszych losów armii Księstwa Warszawskiego po klęsce
Napoleona w Rosji stała się na kilka miesięcy ważnym problemem w skali środkowoeuropejskiej. Dotyczyła bowiem węzłowego zagadnienia epoki: czy Polacy, rozumiani
jako wojsko polskie, pozostaną wierni Napoleonowi i swojemu monarsze – królowi
saskiemu Fryderykowi Augustowi, a jeżeli tak, to w jaki sposób okażą swoją lojalność.
A może jednak przejdą na stronę zwycięskiego cara Aleksandra, do czego dążyli ze
wszystkich sił ks. Adam Jerzy Czartoryski i niemała część polskich arystokratów?
A może spróbują zachować neutralność, pozostając w rejonie Krakowa i usiłując
ugrać jak najwięcej w niejasnej sytuacji politycznej wiosny 1813 r.?
Problem ten żywo interesował elity polityczne Księstwa Warszawskiego, dyplomatów carskich, austriackich, francuskich, a nawet pruskich. W najmniejszym chyba
stopniu dotknął najbardziej zainteresowanych, czyli oficerów i żołnierzy armii polskiej,
którzy z nielicznymi wyjątkami trzymali nadal stronę Napoleona, wierząc w ostateczne zwycięstwo „boga wojny”, co nie było wówczas jeszcze pozbawione podstaw.
Kwestia dalszych losów armii polskiej oraz postaw politycznych elit cywilno-wojskowych Księstwa Warszawskiego po klęsce Napoleona w Rosji była omawiana
we wszystkich syntezach dziejów Polski XIX w., a szczególnie w licznych opracowaniach poświęconych wojsku Księstwa Warszawskiego oraz wyborom głównych obozów politycznych epoki, symbolizowanych przez postacie ks. Józefa Poniatowskiego
oraz ks. Adama Jerzego Czartoryskiego jako najważniejszych protagonistów. Litera7
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tura na ten temat jest bardzo obszerna, a sam problem przemarszu wojsk polskich
do Saksonii został dogłębnie zbadany i opisany1.
Natomiast niemal nikt nie interesował się technicznymi kwestiami przejścia
polskiego korpusu przez terytorium Galicji, a ściślej przez obszar ówczesnego cyrkułu myślenickiego (od 1819 r. wadowickiego)2. Tym też zagadnieniom: organizacji
zaopatrzenia i dostarczenia kwater przez władze austriackie, kosztom kilkudniowego
przemarszu przez zachodnią część ziem zaboru austriackiego oraz ocenie prac logistycznych lokalnej administracji poświęcono niniejszy tekst. Oparty on został na
instrukcjach wydawanych przez gubernium lwowskie oraz na składanych do niego
raportach i meldunkach galicyjskich władz lokalnych (starostw cyrkularnych i komisarzy wojskowych)3.
Cyrkuł myślenicki zamieszkiwało w 1807 r. 243 622 mieszkańców, z czego aż
90,44 procent przebywało na wsi. Był to najbardziej agrarny cyrkuł w zachodniej części
Galicji4. Znajdujące się na jego obszarze miasta były małe i na ogół słabe pod względem
ekonomicznym. Najważniejsze z nich znajdowały się przy tzw. trakcie cesarskim. Spośród
nich istotną rolę podczas przemarszów wojsk z okolic Krakowa na zachód odgrywały:
Kalwaria (602 mieszkańców, 104 domy), Wadowice (1950 mieszkańców, 307 domów),
Andrychów (2663 mieszkańców, 304 domy), Kęty (3056 mieszkańców, 397 domów)
i Biała (4196 mieszkańców, 321 domów)5. Nie były to miejscowości budzące entuzjazm
1

Najdokładniejszy opis całej sytuacji, w tym rozgrywki dyplomatycznej oraz ruchów wojska w 1813 r., zawarty został
w pracy: M. Łukasiewicz, Armia księcia Józefa 1813, Warszawa 1986, s. 135-159, 189-201. Ponadto zob.: I. Blank,
Der bestrafte König? Die Sächsische Frage 1813-1815, Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde der
Philosophischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Mannheim 2013, s. 57-105; Korespondencja
księcia Józefa Poniatowskiego z Francją, wyd. Adam Mieczysław Skałkowski, t. 5: 1813, Poznań 1929; Instrukcje
i depesze rezydentów francuskich w Warszawie 1807-1813, wyd. Marceli Handelsman, t. II, Kraków 1914; Dziennik
ks. Adama Jerzego Czartoryskiego 1813-1817, opracowała i wstępem opatrzyła Małgorzata Karpińska, przypisami
opatrzyła Małgorzata Karpińska przy współpracy Janusza Pezdy, Warszawa 2016; A.M. Skałkowski, O cześć imienia polskiego, Lwów 1908, s. 249-252; S. Askenazy, Książę Józef Poniatowski 1763-1813, Warszawa–Kraków 1905,
s. 220-232; J. Skowronek, Książę Józef Poniatowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986, s. 240-250.
O nastrojach w Galicji w 1813 r. zob.: W. Mejbaum, Galicja po klęsce Napoleona w 1812 r. (1813-1814), „Biblioteka
Warszawska”, 1913, t. II, s. 105-112. Z relacji współczesnych na uwagę zasługują zwłaszcza: A. Białkowski, Pamiętniki
starego żołnierza (1806-1814), wyd. Wacław Tokarz, Warszawa 1903, s. 288-294; K. Brodziński, Wspomnienia mojej
młodości i inne pisma autobiograficzne, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył dr Aleksander Łucki, Kraków 1928,
s. 70-88; A.P. Sułkowski, Listy do żony z wojen napoleońskich, tłumaczenie, wstęp, przypisy i indeks Robert Bilecki,
Warszawa 1987, s. 389-401.

2

O organizacji zaopatrzenia dla wojsk polskich zimą i wiosną 1813 r. w Krakowie zob.: M. Baczkowski, Wojsko
polskie w napoleońskim Krakowie, Kraków 2009, s. 106-114. O Wadowicach w XIX w. zob.: K. Meus, Wadowice
1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013.

3

Центральний державний історичний архів України, Львів [Centralne Państwowe Archiwum Historyczne
Ukrainy we Lwowie (CPAHU)], Fond 146 (Namiestnictwo Galicyjskie).

4

T. Kargol, Ł. Jewuła, K. Ślusarek, Dwór, wieś i plebania w przestrzeni społecznej Zachodniej Małopolski w latach
1772-1815, Kraków 2015, s. 35.

5

Ł. Jewuła, Galicyjskie miasta i miasteczka oraz ich mieszkańcy w latach 1772-1848, Kraków 2013, s. 175, 177,
197, 199, 239. Stołeczne Myślenice nie wyróżniały się na tym tle wielkością, w 1807 r. liczyły jedynie 1891
mieszkańców zamieszkujących 283 domy, ibidem, s. 211.

8
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ze strony zwiedzających je podróżników6. Natomiast przemarsze wojsk nie były dla
lokalnej administracji ani dla mieszkańców żadną nowością, bowiem w latach 17991800 i 1805-1806 przez cyrkuł przeszły potężne zgrupowania rosyjskie, a w 1809 r.
VII korpus austriacki arcyksięcia Ferdynanda d’Este.
Rola prowincjonalnych władz galicyjskich (gubernium i starostwa myślenickiego ze starostą cyrkularnym, baronem Emanuelem Lipowskim na czele) w organizacji
przemarszu wojsk polskich (jak i każdych innych) była bardzo ważna. To one w praktyce były zobligowane do przygotowania odpowiednich dostaw żywności i furażu
oraz wyznaczenia i zapewnienia kwater dla przemieszczających się oddziałów wojskowych. Od tego też w dużym stopniu zależało zachowanie dyscypliny i karności
przechodzących pułków. Nie miały natomiast żadnego wpływu na kształtowanie polityki państwowej wobec wojsk polskich, ewentualne zmiany ustalonej już wcześniej
marszruty ani tym bardziej na pozytywne lub wrogie przyjęcie oddziałów Księstwa
Warszawskiego przez miejscową ludność7.
O możliwości przemarszu wojsk polskich przez obszar cyrkułu myślenickiego
władze gubernialne zostały oficjalnie poinformowane stosunkowo późno, pismem
Kancelarii Nadwornej z Wiednia sporządzonym 31 marca 1813 r. Była to instrukcja
w sprawie postępowania wobec sprzymierzonych wojsk saskich i polskich oraz sposobu organizacji ich przemarszu przez terytorium austriackie, jak również zaopatrzenia
ich w żywność. Odpowiedzialne za zaopatrzenie i zakwaterowanie wojsk było gubernium lwowskie. Według tegoż rozporządzenia dzienna porcja żywnościowa żołnierza
(chleb, mięso, kasza, sól) wynosiła w Galicji 17,5 krajcara, natomiast dzienna porcja
żywnościowa konia (owies) wraz z podściółką (słoma) wynosiła 36 krajcarów8. Tak
późne sporządzenie instrukcji musi budzić pewne zdziwienie. Bowiem na temat
ewentualnego schronienia się w Galicji oddziałów saskich i polskich znajdujących
się w departamencie krakowskim Księstwa Warszawskiego przed postępującym na
południe słabym korpusem rosyjskim gen. Fiodora Gottlieba von Osten-Sackena
dyplomacja austriacka i saska dyskutowały już w lutym 1813 r. Wreszcie 20 lutego
1813 r. oba państwa podpisały konwencję przewidującą możliwość przejścia wojsk
saskich i polskich do Galicji9.
6

Krytyczny opis stolicy cyrkułu – Myślenic, a także Kalwarii oraz innych miejscowości zachodniej części Galicji zob.:
S. Bredetzky, Reisebemerkungen über Ungarn und Galizien, Bd. II, Wien 1809, s. 30, 102-103, 111-115, 119-120.

7

Szerzej o kompetencjach gubernium i cyrkułów zob.: S. Grodziski, Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji
1772-1848, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971, s. 157-165.

8

CPAHU, Fond 146, Opis 48, Sprawa 869, s. 3-18. 1 krajcar = 1/60 florena.

9

M. Łukasiewicz, Armia księcia Józefa, s. 136. Szerzej o polityce zagranicznej Saksonii, negocjacjach saskoaustriackich oraz obustronnych konwencjach z 20 lutego i 8 kwietnia oraz tajnym porozumieniu z 20 kwietnia
1813 r. zob.: I. Blank, Der bestrafte König?, s. 57-105.

9
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Gubernium lwowskie, w odpowiedzi na pismo Kancelarii Nadwornej, szybko podjęło odpowiednie działania. Wysłano stosowne rozporządzenia do starostw
cyrkularnych w Bochni i Myślenicach w sprawie zapewnienia odpowiednich dostaw żywności oraz zaplanowania marszruty dla wojsk polskich i saskich. 11 kwietnia 1813 r. gubernium wyznaczyło trasę przemarszu po linii Mogilany – Kalwaria
– Wadowice – Andrychów – Kęty – Biała, ustalając jednocześnie, że liczebność wojsk
polskich należy oszacować na 18 000 ludzi i 6000 koni. Nieco później sprecyzowano
bliżej trasę przemarszu, wyznaczając także stacje noclegowe. Według tego projektu
żołnierze polscy mieli nocować w następujących miejscowościach: Mogilany, Izdebnik, Wadowice plus dzień odpoczynku, Kęty, Bielsko, Skoczów plus dzień odpoczynku, Cieszyn, Frydek, Freiberg (Příbor) plus dzień odpoczynku (ostatnie z tych miast
znajdowały się już na terenie Śląska Austriackiego)10.
Szczegółowe plany przemarszu opracowano w gubernium na początku kwietnia, jeszcze przed wysłaniem wspomnianego wyżej rozporządzenia do władz cyrkularnych, a co więcej, przed podpisaniem nowej konwencji sasko-austriackiej
dotyczącej przemarszu wojsk przez terytorium austriackie, którą sporządzono
8 kwietnia. Może to świadczyć o tym, że administracja gubernialna przygotowała
marszrutę tych wojsk na własną rękę, przed otrzymaniem oficjalnych instrukcji
z Wiednia, a pod wpływem instrukcji generalicji austriackiej w Galicji (gen. Johann Frimont, gen. Heinrich Reuß-Plauen)11. Według dyrektywy gubernium wojsko
polskie miało zostać podzielone na pięć kolumn. Pierwsza miała przemaszerować
przez cyrkuł myślenicki w dniach 7-11 kwietnia i dotrzeć 3 czerwca do Neuhaus
na granicy z Saksonią. Druga miała przejść przez Galicję w dniach 8-11 kwietnia, by dotrzeć do Saksonii 4 czerwca, trzecia miała przejść w dniach 9-13 kwietnia, by 6 czerwca znaleźć się w Saksonii, czwarta miała przemaszerować w dniach
10-14 kwietnia, a 7 czerwca wejść na terytorium Saksonii, wreszcie piąta miała
pomiędzy 11 a 15 kwietnia przemaszerować przez Galicję, by 8 czerwca osiągnąć
Saksonię. Plan ten nie został jednak zrealizowany z powodu oporu ks. Józefa Poniatowskiego, który starał się maksymalnie opóźnić wymarsz wojsk polskich z Krakowa
na obczyznę i poprzez grę na czas zmusić Austriaków do czynnego zaangażowania
się w działania wojenne z Rosją12.
10

CPAHU, Fond 146, Opis 48, Sprawa 869, s. 25, 43.

11

Informacje podane przez Isabellę Blank (Der bestrafte König?, s. 66), iż trasę marszruty opracowano dopiero
na mocy konwencji sasko-austriackiej z 8 kwietnia 1813 r. (konwencja Watzdorf-Metternich), należy uznać
za rezultat manipulacji dyplomacji habsburskiej, która zdawała sobie sprawę z tego, że ta kwestia została już
wcześniej rozstrzygnięta przez administrację austriacką. Nie ulega przy tym wątpliwości, że decydujący wpływ
na ustalenie trasy przemarszu i sposób zabezpieczenia broni oddziałów polskich mieli wojskowi austriaccy.

12

CPAHU, Fond 146, Opis 48, Sprawa 869, s. 86; M. Łukasiewicz, Armia księcia Józefa…, op. cit., s. 138-144.
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Kolejny projekt trasy przemarszów wojsk polskich został opracowany przez
gubernium (a zapewne przez dowództwo sił austriackich stojących pod Krakowem, czyli w praktyce przez sztab feldmarszałka porucznika Johanna Frimonta)
najprawdopodobniej w ostatnich dniach kwietnia 1813 r. Był on rezultatem zawarcia
kolejnej konwencji sasko-austriackiej z 20 kwietnia tego roku13. Podobnie jak wcześniejszy projekt, przewidywał podział wojsk polskich na pięć kolumn. Miały one
wkroczyć na terytorium Galicji od 3 do 7 maja, a opuścić ją pomiędzy 6 a 11 maja,
by w dniach 30 maja–4 czerwca osiągnąć granicę Saksonii. Plan ten zakładał o wiele szybsze tempo przemarszu wojsk polskich niż poprzedni, przede wszystkim na
terenie Moraw i Czech. Nie ulega przy tym wątpliwości, że dowództwu austriackiemu zależało przede wszystkim na jak najszybszym pozbyciu się wojsk polskich
z Krakowa i pogranicza galicyjsko-śląskiego oraz wysłaniu ich bez większych komplikacji na zachód14. Sama trasa przemarszu nie budziła żadnych wątpliwości: miała
być poprowadzona najlepszymi szosami zachodniej Galicji: nowoczesnym traktem
Podgórze – Izdebnik, a następnie „traktem cesarskim” do Białej i dalej przez Śląsk
Austriacki na Morawy.
Wojsko polskie rzeczywiście podzielone zostało na pięć kolumn marszowych,
do których dodano szóstą kolumnę saską gen. Heinricha Adoplha von Gablenza.
Według danych austriackich sporządzonych w Nowym Sączu 6 czerwca 1813 r. całość
sił miała liczyć 17 893 oficerów i żołnierzy, w tym 11 854 piechoty, 6039 kawalerii
i 32 armaty. Na wojsko polskie przypadało 16 812 żołnierzy, w tym 11 041 piechoty,
5771 jazdy i 26 armat, natomiast na wojsko saskie 813 żołnierzy piechoty, 268 kawalerii i 6 armat15. W trakcie przemarszu przez cyrkuł myślenicki zdezerterować miało
392 żołnierzy polskich16.
Dane te generalnie pokrywają się z informacjami polskimi, chociaż te ostatnie
podają nieco niższą liczbę sił polskich (15 860, czyli o blisko 1 tysiąc mniej, niż
wynikałoby to z danych austriackich). Skąd ta, bądź co bądź, wyraźna różnica? Nie
sposób na to jednoznacznie odpowiedzieć. Wątpliwe jest, by Austriacy wliczyli do
przemaszerowujących sił grupę kilkuset rekonwalescentów polskich, którzy zostali
pod dowództwem gen. Łukasza Biegańskiego na Podgórzu. Bardziej prawdopo13

Szerzej o tajnym porozumieniu sasko-austriackim z 20 kwietnia 1813 r. i jego konsekwencjach zob.: I. Blank,
Der bestrafte König?, s. 96-101, 105-118.

14

CPAHU, Fond 146, Opis 48, Sprawa 869, s. 90; M. Łukasiewicz, Armia księcia Józefa…, op. cit., s. 140-141, 146-147.

15

CPAHU, Fond 146, Opis 48, Sprawa 869, s. 144. Informacje te pochodziły najprawdopodobniej ze sztabu
ks. J. Poniatowskiego, który pozostawał w stałym kontakcie z feldmarszałkiem Frimontem, i oddawały stan
osobowy z około 3 V 1813 r.

16

CPAHU, Fond 146, Opis 48, Sprawa 869, s. 144. O dezercji z wojsk Księstwa Warszawskiego zob. L. Sułek, Dezercja
z wojsk Księstwa Warszawskiego (lata 1807–1813), „Kwartalnik Historyczny”, 1888, R. 95, z. 3, s. 187-198.
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dobne wydaje się, że do tej grupy zaliczono wojskowych pozostających na żołdzie
francuskim (lekkokonnych z 1 Pułku Szwoleżerów Gwardii i rozbitków z oddziałów
francuskich, którzy wiosną 1813 r. znaleźli się w Krakowie). Grupy te formalnie nie
wchodziły w skład armii Księstwa Warszawskiego, chociaż po części składały się
z Polaków17.
Pewne kontrowersje musi budzić ponadto liczba dezerterów. Źródła polskie podkreślają wielką falę dezercji, która nastąpiła po opuszczeniu Księstwa Warszawskiego,
a miała miejsce szczególnie na ziemiach Galicji. Według raportów ks. Józefa Poniatowskiego z Nowego Jiczyna na Morawach z 22 maja 1813 r. w ciągu dwóch tygodni
od przekroczenia granicy austriackiej stan osobowy korpusu polskiego zmniejszył
się o 2023 osoby. Większość z nich stanowili zapewne dezerterzy. Tymczasem źródła
galicyjskie, ograniczone wprawdzie tylko do cyrkułu myślenickiego, informowały
o 392 dezerterach, którzy do 15 maja 1813 r. mieli porzucić broń na terenie Galicji.
Nie była to liczba mała, ale jednak znacząco niższa od danych polskich18.
Według raportów austriackich stacjami postojowymi dla wojsk polskich były
ostatecznie Kalwaria, Wadowice i Kęty. Tam też przygotowano kwatery na nocleg
dla oficerów i żołnierzy. Ponadto dla IV kolumny gen. Kazimierza Małachowskiego (w rzeczywistości gen. Izydora Krasińskiego) przewidziano dodatkowy dzień
odpoczynku w Wadowicach, a dla V kolumny gen. Antoniego Pawła Sułkowskiego dodatkowy dzień wypoczynku w Kalwarii. Łącznie strona austriacka zapewniła
1773 noclegi oficerskie, 61 662 porcje żywnościowe dla wojskowych, 29 246 i ½ porcji
furażu dla koni oraz 3067 porcji furażu dla koni zaprzęgowych. Koszt przemarszu
i krótkotrwałego pobytu wojsk polskich w cyrkule myślenickim oszacowano na
37 059 florenów i 52 krajcary19.
Sam przemarsz przez Galicję odbywał się bez żadnych incydentów20. Poszczególnym kolumnom wojsk polskich towarzyszyli austriaccy komisarze, odpowiedzialni za
dostawy żywności i furażu oraz organizację kwater noclegowych. Tylko dwóch z nich
udało się z całą pewnością zidentyfikować: komisarza Auena (Alois Logdmann Ritter
von Auen, komisarz cyrkularny bocheński), przydzielonego do III kolumny, oraz barona Rzikowskiego (Johann Nepomuk Rzikowski von Dobrzütsch, komisarz cyrkularny
17

M. Łukasiewicz, Armia księcia Józefa…, op. cit., s. 189-191; M. Brandys, Kozietulski i inni, t. II, Warszawa 1967,
s. 175-179.

18

M. Łukasiewicz, Armia księcia Józefa…, op. cit., s. 201; CPAHU, Fond 146, Opis 48, Sprawa 869, s. 144; zob. też:
K. Brodziński, Wspomnienia…, op. cit., s. 88-89.

19

CPAHU, Fond 146, Opis 48, Sprawa 869, s. 155. Koszt noclegu oficerów z jednej tylko kolumny w Kalwarii
oszacowano na 50 fl, CPAHU, Fond 146, Opis 48, Sprawa 869, s. 116.

20

„Gazeta Lwowska”, 1813, nr 46 z 8 VI, s. 1. O nastrojach w wojsku polskim w maju 1813 r. zob.: M. Brandys,
Kozietulski i inni, op. cit., s. 192-195.
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myślenicki), przydzielonego do V kolumny21. Po przekroczeniu granicy galicyjsko-śląskiej dowódcy polskich kolumn wystawili w Bielsku (między 12 a 16 maja 1813 r.)
zaświadczenia dla władz austriackich o dobrym traktowaniu swoich żołnierzy przez
administrację cesarską. Większość z nich została sporządzona po polsku, co można
traktować jako swoistą manifestację narodowych uczuć polskiej generalicji22.
Skąd pochodziło zaopatrzenie dla wojsk polskich? Ostatecznie pojawienie się
blisko 18-tysięcznego zgrupowania zbrojnego obcego państwa w cyrkule myślenickim nie było sytuacją codzienną. Odpowiedzi na to pytanie udzielają raporty
lokalnej administracji austriackiej. Wynika z nich, że zapewne przeważająca część
dostaw pochodziła z miejscowych dominiów [meldunki mówią m.in. o 15 tysiącach
mac23 owsa i 6 tysiącach (wg innych źródeł: 60 tysiącach) bochenków chleba oraz
9649 cetnarach24 słomy], które miały dostarczyć okoliczne folwarki. Część żywności
przetransportowano ponadto z odległych magazynów galicyjskich znajdujących
się w Dukli, Rzeszowie, Pilznie, Tarnowie, Bochni i Leżajsku, których zawartość
umieszczono następnie w składach ulokowanych w Myślenicach, Wadowicach
i Żywcu25. Można zatem sądzić, że przemarsz wojsk polskich w niewielkim tylko
stopniu odbił się na życiu codziennym mieszkańców cyrkułu myślenickiego. Nie
notowano rozbojów ani samowolnego zaboru mienia, a żywność i kwatery były już
wcześniej przygotowane przez lokalne władze. Jak się wydaje, w zaopatrzeniu wojsk
polskich na tym szlaku szczególnie istotną rolę odegrał magazyn wojskowy w Wadowicach, którego zapasy umożliwiły sprawne wyżywienie kolejnych kolumn polskich26.
Oddziały polskie podczas przemarszu przez cyrkuł myślenicki były eskortowane
przez siły austriackie. Tworzyły je przede wszystkim jednostki dywizji gen. Friedricha von Bianchi, składające się z 4 bardzo słabych liczebnie brygad, rozlokowanych
w rejonie Skawiny i Mogilan27. Ponadto w maju 1813 r. przez pobliskie tereny (cyrkuły bocheński i myślenicki) przemieszczało się na zachód 12 batalionów piechoty
i 6 pułków kawalerii austriackiej. W razie potrzeby także te oddziały mogły zostać
21

CPAHU, Fond 146, Opis 48, Sprawa 869, s. 131, 142; Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien
für das Jahr 1812, Lemberg 1812, s. 66-67.

22

CPAHU, Fond 146, Opis 48, Sprawa 869, s. 128-131, 142-143. Generał Ludwik Kamieniecki podziękował za
dobre przyjęcie dowodzonej przez niego 2 kolumny wojsk polskich, wymieniając stacje w Kalwarii, Wadowicach
i Kętach, ibidem, s. 130.

23

1 maca wiedeńska (dolnoaustriacka) =16 garnców = 61,487 litra.

24

1 cetnar = 100 funtów = 56,02 kilograma.

25

CPAHU, Fond 146, Opis 48, Sprawy 870-871.

26

Magazyn wojskowy w Wadowicach (tzw. filialny) został założony znacznie wcześniej. Odegrał pewną rolę w zaopatrzeniu żołnierzy austriackich podczas wojny 1809 r., CPAHU, Fond 146, Opis 1, Sprawa 635, s. 9, 16.

27

CPAHU, Fond 146, Opis 48, Sprawa 870, s. 64.
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użyte do eskorty wojsk polskich lub też do działań mających na celu ostateczne
zneutralizowanie armii Księstwa Warszawskiego28.
Epilogiem przejścia korpusu księcia Józefa Poniatowskiego do Saksonii w maju
1813 r. był marsz batalionu ozdrowieńców pozostawionych wówczas na Podgórzu
pod Krakowem. Oddział ten, podzielony na dwie grupy (łącznie ok. 650 żołnierzy),
wyruszył w lipcu z Podgórza, by przez Wadowice i Cieszyn dotrzeć do Znojma [!],
gdzie 26 sierpnia 1813 r. został rozbrojony i wzięty do niewoli austriackiej zaraz po
włączeniu się Austrii do koalicji antynapoleońskiej29.
Niestety materiały austriackie z wiosny 1813 r. w zasadzie nic nie wnoszą do
kwestii przyjmowania wojsk polskich przez ludność cyrkułu myślenickiego czy też
ewentualnych demonstracji sympatii dla armii Księstwa Warszawskiego i sprawy
napoleońskiej na tym obszarze. Nieco wcześniejsze raporty starostwa myślenickiego
z 1810 r. mówiły wprost o antyaustriackich nastrojach tamtejszej szlachty („narodu”)
oraz o oddziaływaniu wizualnym wojsk polskich na ich ugruntowanie30. Dopiero
raporty starosty cyrkularnego myślenickiego, barona Emanuela Lipowskiego, z lat
1814 i 1815 pozwalają na ostrożną próbę rekonstrukcji postaw tutejszych mieszkańców w końcowej fazie epoki napoleońskiej. Nie trzeba przy tym chyba dodawać, że
dla władz austriackich, szczególnie podczas dramatycznych wydarzeń lat 1809-1815,
jedynymi grupami społecznymi godnymi większego zainteresowania były arystokracja i ziemiaństwo galicyjskie. Poglądami urzędników, mieszczan (poza Krakowem
i Lwowem) oraz chłopstwa (jeżeli ono w ogóle miało jakieś sympatie) nikt się nie
interesował.
Według starosty Lipowskiego szlachta cyrkułu myślenickiego w swojej masie
miała w 1814 r. sympatyzować z carem Aleksandrem I i jego koncepcją utworzenia
Królestwa Polskiego, tak jak w 1809 r. stała po stronie napoleońskiej wizji odbudowy
państwa polskiego. Według starosty Polacy (czyli szlachta) byli w większości wrodzy Austrii i swoje nadzieje polityczne lokowali wśród ewentualnych wskrzesicieli
państwa polskiego, czyli najpierw cesarza Francuzów, a następnie cara Rosji. Zwracał też uwagę na wysoką wartość bojową armii polskiej, której walory potwierdziła
szczególnie kampania 1813 r.31
28

CPAHU, Fond 146, Opis 48, Sprawy 872-873.

29

M. Łukasiewicz, Armia księcia Józefa…, op. cit., s. 90-91, 216; M. Baczkowski, Wojsko polskie…, op. cit., s. 57;
CPAHU, Fond 146, Opis 48, Sprawa 873, s. 65-110.

30

CPAHU, Fond 146, Opis 7, Sprawa 443, s. 121-123.

31

CPAHU, Fond 146, Opis 1, Sprawa 884, s. 32. Krytyczne oceny działalności centralnych władz austriackich wobec
Galicji w dziedzinie gospodarczej i politycznej zostały zawarte również w kolejnych raportach i memoriałach
urzędników habsburskich do gubernium lwowskiego oraz prawdopodobnie do Metternicha z lat 1814-1815,
CPAHU, Fond 146, Opis 1, Sprawa 886, s. 1, 4, 27-41.
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Z informacji tych niestety nie dowiadujemy się, czy przemarsz wojska polskiego
w 1813 r. wywarł jakiś wpływ na ludność cyrkułu myślenickiego, czy mieszkańcy
Kalwarii, Wadowic, Andrychowa i Kęt witali tych żołnierzy jako swoich pobratymców idących w bój o niepodległość, czy też zachowali wobec nich obojętność, a może
nawet wrogość jako do potencjalnych nieprzyjaciół. Nie ulega wszakże wątpliwości,
że przemarsz wielotysięcznej armii polskiej musiał zostać dostrzeżony przez ludność
miast i wiosek znajdujących się przy trakcie cesarskim32. Władze austriackie uznały
jednak, że ten powierzchowny kontakt nie miał żadnego znaczenia dla bezpieczeństwa państwa33.
Część oficerów polskich traktowała ten obszar jak kraj obcy, jakby nie dostrzegając jego polskiego charakteru, a wręcz ignorując fakt, że był częścią Rzeczypospolitej
do 1772 r. Niektórzy (jak Klemens Kołaczkowski) wspominali, że ta część Galicji
była „malowniczo piękna”, ale zarazem „stan wieśniaków i ich mieszkania zasmucały
serce. Nieochędożność, pijaństwo, nierząd wszędzie się dały spostrzegać”34. Zupełnie
inny charakter miały mieć ziemie pobliskiego Śląska35. Jednym z niewielu oficerów
polskich, dla których te ziemie były stroną ojczystą, dobrze znaną i wspominaną z nieukrywaną sympatią, był Kazimierz Brodziński pochodzący z cyrkułu bocheńskiego36.
Zatem jedyne w dobie zaborów spotkanie ludności ziemi wadowickiej z wojskiem polskim stanowiło najprawdopodobniej wydarzenie bez większego znaczenia37. Był to zresztą epizod zbyt krótki, a co gorsza, mający miejsce po druzgocącej
klęsce Napoleona w Rosji. Jedynie ze źródeł polskich możemy się dowiedzieć o nielicznych kontaktach wojskowych Księstwa Warszawskiego z polskimi ziemianami
32

Kazimierz Brodziński wspominał o spotkaniu w Kętach z „kilkoma obywatelami, którzy umyślnie dla nas
do miasta się pozjeżdżali” i o „patriotycznych wynurzeniach” z nimi oraz o spotkaniu z księdzem za Kętami (w Kobiernicach?), który miał „cieszyć się niezmiernie”, że pierwszy raz w życiu widzi wojsko polskie,
K. Brodziński, Wspomnienia…, op. cit., s. 87.

33

O reorganizacji korpusu ks. J. Poniatowskiego w Krakowie, jego znakomitym stanie i dobrej prezencji (11 tys. piechoty, 5 tys. kawalerii i artyleria) oraz o decyzji o przemarszu przez „państwa austriackie”, gościnnym przywitaniu
przez oddziały austriackie w Mogilanach i o pobycie wojsk Księstwa Warszawskiego w Białej donosiła czytelnikowi
galicyjskiemu pokrótce „Gazeta Lwowska”, 1813, nr 38 z 11 V, s. 11; nr 39 z 14 V, s. 1; nr 46 z 8 VI, s. 1.

34

Wspomnienia jenerała Klemensa Kołaczkowskiego, księga II od roku 1813 do 1820, Kraków 1899, s. 10.

35

Antoni Paweł Sułkowski w ogóle nie dostrzegł polskiego charakteru tych ziem, ograniczając się do określenia ich
mianem „Austria”, A.P. Sułkowski, Listy do żony…, op. cit., s. 389-401. Antoni Białkowski w swoich wspomnieniach zamieścił marszrutę wojsk, wspomniał m.in. o Kalwarii, Wadowicach i Białej, ale nie odniósł się bliżej do
tych ziem poza ogólnikowym nazwaniem ich mianem „Galicja”, A. Białkowski, Pamiętniki starego żołnierza…,
op. cit., s. 290-293; Klemens Kołaczkowski podał pobieżną marszrutę korpusu „traktem żwirowym wiedeńskim
na Mogilany, Wadowice ku Bielicy [sic!]”, zawarł też kilka gorzkich uwag nad stanem Galicji, Wspomnienia
jenerała Klemensa Kołaczkowskiego…, op. cit., s. 10-11.

36

K. Brodziński, Wspomnienia…, op. cit., s. 80-81.

37

Zupełnie inne reakcje wywołało wkroczenie pobitych polskich oddziałów powstańczych w 1831 r. do Galicji.
Według raportów austriackich spowodowało wręcz wybuch polskiej „egzaltacji narodowej”, CPAHU, Fond 146,
Opis 1, Sprawa 1252, s. 23; Fond 146, Opis 4, Sprawa 358, s. 19, 28, 38.
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i duchownymi z Galicji, o wspólnych rozmowach i moralnym wpływie samego faktu
istnienia wojska polskiego na polskie elity cyrkułu myślenickiego. Materiały austriackie nie wnoszą tu prawie żadnych wartościowych informacji. Proces budowania
polskiej świadomości narodowej i polskiego patriotyzmu wśród szerszych warstw
społecznych na ziemi wadowickiej nastąpił później i był związany z zupełnie innymi
uwarunkowaniami społeczno-politycznymi. Natomiast otwarte pozostaje pytanie, na
ile wydarzenia 1809 i 1813 r., kiedy to właśnie „traktem cesarskim” przez Wadowice
przemieszczały się potężne zgrupowania wojsk (austriackich i polskich), wpłynęły
na podjęcie decyzji o zmianie stolicy cyrkułu i przeniesieniu jej z położonych na
uboczu Myślenic do miasta nad Skawą. W świetle doświadczeń z początku XIX w. to
właśnie Wadowice były o wiele korzystniej położone i ulokowanie w nich organów
władz prowincjonalnych mogło wpłynąć na poprawę funkcjonowania administracji
państwowej w tej części Galicji.
Organizacja przemarszu wojsk Księstwa Warszawskiego przez cyrkuł myślenicki pozwala na wystawienie dobrej oceny działalności władz administracyjnych
Galicji. Miały one zresztą w tej materii duże doświadczenie, gdyż obecność dużych
zgrupowań wojskowych notowano w tym kraju już wielokrotnie (tylko na początku
XIX w. w latach: 1805-1807, 1809 i 1812). Potrzebne kwatery oraz żywność i furaż
zostały szybko przygotowane, i to mimo zmieniających się terminów przejścia polskich oddziałów. Odpowiednie produkty sprowadzono na czas, po części z dość
odległych magazynów (Dukla, Rzeszów, Leżajsk). Warto przy tym dodać, że niemal
równocześnie przemieszczały się przez cyrkuł myślenicki oddziały austriackie: słaba
liczebnie dywizja gen. Bianchi oraz brygada kawalerii gen. Georga Friedricha von
Scheithera, co dodatkowo komplikowało kwestie logistyczne38. Brak skarg na jakość
zaopatrzenia ze strony polskich oficerów, jak i nieobecność skarg ludności cywilnej
na wojsko z terenów przemarszu świadczą o sprawnej dystrybucji żywności i utrzymaniu przynajmniej minimalnego standardu kwater. Dla polskich weteranów wojny
1812 r. była to drastyczna różnica w porównaniu z rzeczywistością panującą wówczas
zarówno w Księstwie Warszawskim, jak i w Rosji podczas wyprawy na Moskwę39.
Nie ulega przy tym wątpliwości, że austriacki cel polityczny: ostateczne usunięcie
oddziałów polskich z południowych krańców Księstwa Warszawskiego i jak najszybsze przemieszczenie ich przez Galicję, w istotny sposób dopingował administrację
habsburską do sprawnego przygotowania tego przemarszu.

38

CPAHU, Fond 146, Opis 48, Sprawy 872-873.

39

M. Kukiel, Wojna 1812 roku, t. I, Kraków 1937, s. 218-226; t. II, Kraków 1937, s. 19-24; 504; A. Zamoyski, 1812.
Wojna z Rosją, Kraków 2007, s. 89, 101-103, 141-144.
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Summary
The march of the troops of the Duchy of Warsaw through the Myślenice
district in 1813 in thelight of the acts of the Galician Governorate in Lviv
The article discusses the march of Polish troops in the spring of 1813 from Kraków to Saxony through Galicia (through the Myślenice district, including Wadowice)
based on the files of the Lviv Governorate. The article presents the route, the size
of the army, the method of food supply and forage by the Austrians and the value
of supplies for soldiers. An attempt was made to assess the possible impact of the
presence of Polish troops in Galicia on the inhabitants of this country.
Keywords
Wadowice, Napoleonic wars, Polish army
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Andrzej Fryś
Teresa Putek

Towarzystwo Miłośników Andrychowa

Początki
„Pierwszej Galicyjskiej
Tkalni Mechanicznej
dla wyrobów bawełnianych
braci Czeczowiczka”
w Andrychowie
Wstęp
Autorzy artykułu próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czy otwarcie fabryki
braci Czeczowiczka w prowincjonalnym Andrychowie odbiło się echem w wydawanej wówczas prasie i czy było postrzegane przez władze Galicji jako przejaw modernizowania kraju znanego z ubóstwa.
Andrychów słynął (i słynie nadal) z wieloletnich tradycji tkactwa chłopskiego. Pisał o tym Albin Jura1, ale przede wszystkim wybitny znawca tematu Mariusz
Kulczykowski (1932-2018)2. W pracy Jerzego Wyrozumskiego3 nie znajdowały się
wzmianki o andrychowskim tkactwie chłopskim w średniowieczu, więc uważano,
że pierwszą wzmianką pisemną o andrychowskich tkaczach był zapis informujący,
iż 22 października 1674 r. na zamku andrychowskim, który wówczas był własnością
rodziny Przyłęckich, odbyła się rozprawa o kradzież dworskiego płótna, wytworzonego przez miejscowych tkaczy4.

1

A. Jura, Drelichy andrychowskie, Warszawa 1921.

2

M. Kulczykowski, Dwa wieki miasta Andrychowa (1767-1967), Andrychów 1967, s. 58; idem, Andrychowski
ośrodek płócienniczy w XVIII i XIX wieku, Warszawa 1972; idem, Chłopskie tkactwo bawełniane w ośrodku
andrychowskim w XIX w., Warszawa 1976.

3

J. Wyrozumski, Tkactwo małopolskie w późnym średniowieczu, Kraków 1972.

4

A. Jura, Drelichy…, op. cit., s. 15.
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Przemysław Stanko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II podał5 w roku 2016
popartą stosownym zdjęciem informację o tym, że w księdze podatkowej z 1595 r.
figuruje zapis, iż w parafii andrychowskiej (Fara Andrichow), we wsi Jakuba Secygniowskiego (Villa Jacobi Seczignowsky) podatki płaciło czterech knapów (tkaczy).
W ten sposób o prawie 100 lat przesunęła się data pierwszej znanej adnotacji dotyczącej andrychowskich tkaczy.
Szczytowy rozwój wytwarzania płócien i handlu nimi przez andrychowskich
chłopów miał miejsce w wieku XVIII, gdy
surowcem był uprawiany na miejscu len.
Po zebraniu z pola len międlono, przędziono z niego nici i tkano drelichy oraz płótna, które następnie bielono na brzegach
miejscowych rzek i potoków. Kolegacje
chłopskie sprzedawały te produkty na liczFotografia stronicy z księgi podatkowej z 1595 r.,
nych rynkach krajowych i zagranicznych,
na której zaznaczono, że we wsi Andrychów
pozyskując w transakcjach barterowych
było czterech knapów (tkaczy) (zob. przypis 5)
barwniki, np. indygo z Turcji.
W wieku XIX andrychowscy tkacze zaczęli napotykać konkurencję w postaci
pojawiającej się na rynkach bawełny. Tkaniny z niej wytwarzane były w porównaniu
z lnianymi miększe i dawały się łatwiej farbować. Antoni Schneider w swej encyklopedii pisał: [- -] bawełna, ten główny żywioł nowoczesnego przemysłu i pod skromną
strzechą andrychowskich tkaczy swój wpływ gorszący wywiera, a tem samem dawną
domorodną jędrność i wziętość wyrobom ich odbiera6. Andrychowscy chłopi tkacze też
próbowali wytwarzać tkaniny bawełniane, ale wówczas musieli z kolei walczyć z konkurencją tkanin produkowanych fabrycznie w Czechach i Austrii, a także w tworzącym się wówczas w ościennym zaborze rosyjskim przemyśle łódzkim7. W przypadku
tkanin wełnianych produkcja maszynowa zaczęła wypierać rękodzieło tkackie także
niedaleko od Andrychowa: w pobliskich Kętach8, Białej i Bielsku. Trzeba stwierdzić,
że niezależnie od skutków, jakie mechaniczne wytwarzanie tkanin przyniosło dla
5

P. Stanko, Skarby archiwalne do dziejów Andrychowa w polskich i zagranicznych archiwach, wykład wygłoszony
na UTW w Andrychowie 17.11.2016.

6

A. Schneider hasło Andrychów, w: idem, Encyklopedya do krajoznawstwa Galicyi pod względem historycznym,
statystycznym, topograficznym, orograficznym, geognostycznym, etnograficznym, handlowym, przemysłowym,
sfragistycznym etc. etc, Lwów 1871, s. 49.

7

W Łodzi Tkalnia Scheiblera Grohmana powstała w 1830 r., Widzewska Manufaktura w roku 1879, a fabryka
Izraela Poznańskiego – w 1892 r.

8

Fabryka Wyrobów Wełnianych Zajączek i Lankosz w Kętach została założona w roku 1867.
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Andrychowa, to wynalazek ten był jednym z istotnych elementów rewolucji przemysłowej. Edwin Bendyk pisze w swojej książce: To w okresie między 1750 a 1830 r.
powstały najważniejsze rozwiązania ułatwiające wykonywanie tradycyjnych czynności, jak tkanie materiałów i wytapianie żelaza9.
Niekorzystnym dla tkactwa chłopskiego zjawiskiem była także epidemia tyfusu, jaka dotknęła ludność Andrychowa i okolic w połowie XIX w., wywołana przez
rozpanoszoną tu zarazą ziemniaczaną. W jej wyniku w latach 1846-1857 liczebność
andrychowskiej parafii zmniejszyła się o 2000, spadając z 8600 do 6600 parafian10.
Wszystkie opisane czynniki spowodowały, że jak napisał Mariusz Kulczykowski:
W pierwszych latach XX wieku uprawiane od ponad dwóch wieków chłopskie tkactwo
i w ogóle andrychowskie włókiennictwo znalazło swój epilog11.

Ratunek przynieśli bracia Czeczowiczka
W tej jakże dramatycznej dla społeczności andrychowskich tkaczy sytuacji 5 lipca 1906 r. wpłynęło do andrychowskiej Rady Miejskiej pismo inż. Emila Czeczowiczki, napisane także w imieniu jego brata i pierwszego wspólnika Salomona, w którym
bracia prosili o zezwolenie na założenie w Andrychowie tkalni mechanicznej. Emil
Czeczowiczka (1845-1936) był z zawodu inżynierem, przedsiębiorcą budowlanym
w Wiedniu, zaś Salomon (1847-1937) – właścicielem dóbr w Partschendorf12 na
Morawach.
Na szczęście dla Andrychowa rajcy miejscy ofertę braci skwapliwie podchwycili, podejmując już 6 lipca 1906 r. na posiedzeniu Rady Gminnej w Andrychowie
uchwałę:
1. Upoważnia się zwierzchność gminną do zawiadomienia p. Emila Czeczowiczki,
że gmina tutejsza udzieli mu wszelkiej możliwej pomocy do założenia tkalni mechanicznej w Andrychowie [- -]. 2. Uprasza się p. Burmistrza o bliższe, wszechstronne
rozpatrzenie tej sprawy, zebranie pewnych danych i przedłożenie Radzie miejskiej
sprawozdania wraz z odpowiednim wnioskiem13. Radni wzięli zapewne pod uwagę
9

E. Bendyk, W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata, Warszawa 2020, s. 187.

10

I. Żmija, Zarazy na Ziemi Andrychowskiej, „Źródło spod Pańskiej Góry”, 19 lipca 2020, nr 29, s. 5-6.

11

M. Kulczykowski Chłopskie tkactwo…, op. cit., s. 161.

12

Dziś miejscowość ta, położona w powiecie Nowy Jiczyn nazywa się Bartošovice. Majątek ziemski, który Salomon
Czeczowiczka kupił w roku 1900, był spory, obejmował bowiem przeszło 500 ha.

13

Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej (dalej: APB-B), MA6 14/493/6, Księga protokołów Rady gminnej miasta Andrychowa z lat 1901-1926 s. 383, 384, 385.
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to, że ewentualne wybudowanie fabryki oznaczało co prawda – poprzez stworzenie
lokalnej konkurencji – definitywne zakończenie działalności miejscowych chłopów
tkaczy, ale też powstanie miejsc pracy dla nich lub dla członków ich rodzin, a więc
zapewnienie im środków utrzymania.
Konsultacje z braćmi Czeczowiczka trwały aż do posiedzenia w dniu 21 września, gdy na wniosek burmistrza Stefana Bobrowskiego jednogłośnie uchwalono
postanowienie, którego fragmenty brzmiały:
Rada Gminna miasta Andrychowa celem ułatwienia p. E. Czeczowiczce założenia
w Andrychowie tkalni mechanicznej uchwala zakupić i oddać mu bezpłatnie grunt
pod budowę tego zakładu fabrycznego w obszarze 10 morgów – a nadto dostarczyć
mu również bezpłatnie kamienie pod fundament tego zakładu – wszystko razem nie
wyżej, jak do 30.000 Kor., pod następującymi warunkami:
1. Grunt p. Czeczowiczce przez gminę oddany może być użyty li tylko pod budowę
budynków fabrycznych.
2. P. Czeczowiczka ma prowadzić swą fabrykę jako zakład polski, uwzględniając siły
miejscowe, a w braku tychże – krajowe, ma możliwie popierać istniejący handel
i przemysł i konkurencyjnych zakładów nie otwierać.
3. P. Czeczowiczka ma przystąpić do powiatowej kasy chorych i popierać usiłowania
tutejszych przemysłowców, zmierzające do przeniesienia siedziby powiatowej kasy
chorych z Wadowic do Andrychowa – ewentualnie stworzenie w Andrychowie
odrębnej kasy chorych14.
Punkt drugi powyższych ustaleń, został doprecyzowany na kolejnych posiedzeniach Rady15 w ten sposób, iż na dostarczonej przez gminę parceli nie będzie wolno
zakładać: [- -] restauracji gospodnio-szynkarskiej, [- -] handlu spożywczego wiktuałami
[- -] farbiarni, w którejby farbowano obcy towar [- -]. Było to zrozumiałe, bo w radzie
zasiadało kilku andrychowskich przedsiębiorców i rzemieślników: Ferdynand Stamberger16, Maurycy Herbst17, Joachim Grünspann18, Franciszek Fryś starszy19, którzy

14

APB-B, MA6 14/493/6, Księga protokołów Rady gminnej miasta Andrychowa z lat 1901-1926, s. 400, 401, 402.

15

Sprawa była omawiana na posiedzeniach 21 stycznia, 14 i 26 lutego (APB-B, MA6 14/493/6, Księga protokołów
Rady gminnej miasta Andrychowa z lat 1901-1926 s. 415-420, 429-432 i 434-436).

16

Ferdynand Stamberger (1845-1925) – właściciel dużej farbiarni i drukarni płócien w Andrychowie, posiadał
pierwszą w mieście maszynę parową (zob. A. Fryś, M. Pytel-Skrzypiec, T. Putek, D. Rusin, Kto był kim w Andrychowie?, Andrychów 2017, s. 137).

17

Maurycy Herbst młodszy (1860-1917) – właściciel farbiarni i drukarni płócien (zob. Ibidem, s. 56).

18

Joachim Grünspann (?-1914) – właściciel tkalni artystycznej, w której wykonywano żakardowe portrety, m.in.
Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza i ks. Józefa Poniatowskiego (zob. Ibidem, s. 51).

19

Franciszek Fryś starszy (1865-1943) – prowadził odziedziczoną, istniejącą od roku 1877, piekarnię w latach
1920-1926 burmistrz Andrychowa (zob. Ibidem, s. 40).
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nie chcieli, aby Czeczowiczka z nimi konkurował. Pierwsi trzej z wymienionych zajmowali się bowiem włókiennictwem: tkaniem, maglowaniem i farbowaniem tkanin.
Rada Miejska pierwotnie chciała przekazać pod budowę fabryki folwark zwany
Strumieńszczyzną20, lecz nie nadawał się on do tego celu. Trzeba było zatem zakupić
dla braci Czeczowiczka odpowiednią nieruchomość, dlatego zaistniała konieczność
zaciągnięcia przez gminę pożyczki w andrychowskim Stowarzyszeniu Oszczędności
i Pożyczek21 w niebagatelnej kwocie 14 000 koron. Sumę pożyczki żyrował osobiście
burmistrz Stefan hr. Bobrowski, wystawiając w tym celu odpowiedni weksel w kancelarii notarialnej Franciszka Horaka22. Parcele zakupiono od Marii i Teresy Węglarz
oraz Antoniego Wietrznego. Grunty te były położone wzdłuż Cesarskiego Gościńca
nr 123, a także – co było ważne dla Czeczowiczków ze względów technologicznych24
– przylegały do rzeki Wieprzówki.

Awers i rewers weksla na 14 000 koron,
podpisanego przez Stefana hr. Bobrowskiego, burmistrza
Andrychowa (APB-B, MA 13/493/8, s. 17)

W lutym 1907 r. bracia Czeczowiczka złożyli w starostwie
w Wadowicach Opis budowy i wyrobni założyć się mającej
»Pierwszej Galicyjskiej Tkalni Mechanicznej dla produktów
bawełnianych w Andrychowie«25. Do opisu były dołączone
plan sytuacyjny i rysunki poszczególnych budowli, a wśród

20

Folwark ten znajdował się w miejscu, gdzie obecnie usytuowane są szkoły podstawowe nr 2 i 3 oraz liceum.

21

Stowarzyszenie Oszczędności i Pożyczek, zarejestrowane jako spółdzielnia z nieograniczoną poręką, istniało
w Andrychowie w latach 1877-1923 (zob. M. Biel-Pająkowa, Historia i rozwój spółdzielczości bankowej na ziemi
andrychowskiej 1876-2001, Andrychów 2001, s. 6).

22

W omawianym okresie Franciszek Horak był notariuszem, a od roku 1905 także radnym Rady Miejskiej w Andrychowie (zob. A. Fryś, M. Pytel-Skrzypiec, T. Putek, D. Rusin, Kto był kim…, op. cit., s. 58).

23

Obecnie droga krajowa nr 52, a na terenie miasta – ul. Krakowska.

24

Woda była potrzebna zarówno do pracy maszyny parowej, która fabrykę miała napędzać, jak i w samym procesie produkcji, gdyż bracia Czeczowiczka planowali w następnych etapach uruchomienie procesów farbowania
i wykańczania tkanin.

25

APB-B, MA6 14/493/6, s. 113-133.
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nich rysunek hali tkalni26, na którym zaznaczono charakterystyczny dla ówczesnych
fabryk system napędzanych maszyną parową wałów transmisyjnych, od których
brały napęd poszczególne krosna.
Emil Czeczowiczka napisał 6 marca
1907 r. list do urzędu burmistrza w Andrychowie27, w którym informował, że na wykonawcę inwestycji wybrał firmę Karl Korn
z Bielska28. Nie było to po myśli andrychowskich radnych, bo ci chcieli, aby zatrudniono
firmę z Galicji, podczas gdy Bielsko należało wówczas do Księstwa Cieszyńskiego, zaś
zachodnia granica Galicji przebiegała na
rzece Białej (tzw. „Białce”). Emil Czeczowiczka wyjaśnił w liście, że rozmowy w tej
sprawie, prowadzone z firmą Schwanenfeld
z Tarnowa (a więc z Galicji), nie przyniosły
pozytywnego rozstrzygnięcia.
7 maja 1907 r. Sąd obwodowy jako
handlowy w Wadowicach dokonał wpisu
do rejestru handlowego firmy spółkowej
pod nazwą Pierwsza galicyjska tkalnia mechaniczna dla wyrobów bawełnianych braci
Pierwsza strona wniosku braci Czeczowiczka
o uzyskanie pozwolenia na budowę tkalni
Czeczowiczka29. Przedmiotem działalności
(APB-B, MA 13/493/8, s. 113)
miała być fabrykacya wyrobów bawełnianych, a spółka braci Emila i Salomona Czeczowiczków miała działać jako spółka
jawna. Kopia tego Wpisu do rejestru przechowywana jest w zbiorach prywatnych.
1 lipca 1907 r. c.k. Starostwo Powiatowe w Wadowicach wydało zezwolenie. Na
przechowywanej w Archiwum w Bielsku-Białej kopii tego dokumentu30, przesłanej

26

Ibidem, s. 108.

27

List ten jest pisany ręcznie, staroniemiecką kaligrafią altdeutschschrift (APB-B, MA 13/493/8 s. 89).

28

Karl Korn (1852-1906) – był założycielem i właścicielem dużej firmy budowlanej w Bielsku, prowadzonej w okresie omawianym w artykule przez jego syna Feliksa. Przedsiębiorstwo to wybudowało m.in. Dworzec Główny
i hotel Prezydent w Bielsku, a także synagogi w Wadowicach i w Andrychowie (Iwańska K., Dzieje i kultura
Żydów w Wadowicach w latach 1864-1945, Kraków 2016, s. 84-85; J. Proszyk, Cmentarz żydowski w Bielsku-Białej,
Bielsko-Biała 2002, s. 226-227).

29

Później, w lipcu 1920 r., Sąd w Wadowicach na wniosek wspólników wykreślił z nazwy firmy słowo „dla”,
a w styczniu 1922 r. dopisał jako kolejnych wspólników braci Edwina i Fryderyka Czeczowiczków.

30

APB-B, MA6 14/493/6, s. 83.
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Plan sytuacyjny w podziałce 1:2880, będący załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.
Podziałka 1:2880 była powszechnie stosowana na austriackich mapach katastralnych
(APB-B sygn. akt 13/493/8, s. 141)

Projekt hali tkalni, będący załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.
Na rysunku zaznaczono przebieg wałów transmisyjnych, przenoszących napęd od maszyny parowej
do poszczególnych krosien (APB-B, MA 13/493/8, s. 145)
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Widok hali tkalni w latach międzywojennych.
Pod sufitem ułożyskowane są wały transmisyjne, z których napęd
krosien odbywa się pasami płaskimi
(Fot. Alojzy Stuglik, zdjęcie ze zbiorów APB-B)

Reprodukcja wpisu spółki braci Czeczowiczka
do rejestru Sądu Obwodowego w Wadowicach
(oryginał w zbiorach Eweliny
i Tomasza Bizoniów)

26

do zwierzchności gminnej
w Andrychowie, widnieje
faksymile podpisu starosty, c.k. Radcy Namiestnictwa Zdzisława Gepperta.
O ile ówczesne tempo
wydawania zezwolenia na
budowę wydaje się podobne do obecnie obowiązującego, to sama budowa
fabryki przebiegała zaiste
błyskawicznie, bo już wiosną 1908 r. tkalnię uruchomiono.

Notka przekazująca do Zwierzchności Gminnej
w Andrychowie kopię zezwolenia na budowę dla
braci Czeczowiczka. Na notce faksymile podpisu
starosty Gepperta (APB-B sygn. 13/493/8, s. 83)
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Uroczyste otwarcie fabryki
Mimo pierwotnie dobrej współpracy między braćmi Czeczowiczka a Radą Miejską nie obeszło się jednak przed samą uroczystością bez poważnego zgrzytu o charakterze „dyplomatycznym”. Na posiedzeniu Rady Gminnej miasta Andrychowa
16 maja 1908 r. P. Burmistrz Stefan hr. Bobrowski oznajmił, że w dniu 23 bm. ma się
odbyć uroczystość otwarcia tkalni mechanicznej Braci Czeczowiczka. Na uroczystość
tą mają przybyć marszałek krajowy Hr. Badeni i 3 ministrów – a ponieważ przyjeżdżają oni na zaproszenie prywatne Braci Czeczowiczka, przeto prosi, aby Reprezentacja
miasta z przyjęciem tych dygnitarzy ograniczyła się do powitania ich i pożegnania na
stacji kolejowej31. Nad sprawą tą wywiązała się obszerna dyskusja, radny Sypowski
stwierdził, że [- -] posunięcie to przedstawia się jako rozmyślne spostponowanie Rady
miejskiej, które winno być należycie napiętnowane [- -] a p. dr Malec oświadczył nawet,
że: [- -] z zaproszenia, gdyby je otrzymał, nie będzie korzystał, jeśli wszyscy członkowie
Rady nie zostaną zaproszeni32. Bracia Czeczowiczka, chcąc zażegnać skandal, wystosowali zaproszenie dla całej rady. W końcu sprawa załagodziła się do końca na posiedzeniu rady w przeddzień zaplanowanej uroczystości, tj. 22 maja33, gdy P. Burmistrz
Stefan hr. Bobrowski wyjaśniając okoliczności, towarzyszące obecnemu zaproszeniu,
zaznacza, że dotychczasowa lojalność Braci Czeczowiczka wobec Zarządu miejskiego
nie dopuszcza przypisywania tymże zamiaru spostponowania Rady Miejskiej – mimo,
iż zaproszenie nastąpiło nieco później od innych. Wnosi przeto, aby zaproszeniu uczynić
zadość i wziąć gremialny udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego
w tkalni mechanicznej Braci Czeczowiczka, mającej się odbyć w dniu 23 bm. P. Dr
Malec wnosi natomiast, aby nad zaproszeniem Braci Czeczowiczka przejść do porządku
dziennego, ze względu na to, że nastąpiło ono dopiero po poruszeniu tej kwestii przez
Radę miejską, która podniosła swój głos nie dla wywołania zaproszenia lecz jedynie
w obronie swej godności34. W końcu, po dłuższej dyskusji, Rada miejska wniosek Pana
Burmistrza uchwaliła 12-ma głosami przeciw 4-em35.
Opis uroczystego otwarcia tkalni nie zachował się w formalnych protokołach
Rady Miejskiej, ale było ono obszernie relacjonowane przez prasę galicyjską: „Gazetę

31

APB-B, MA6 14/493/6, s 516.

32

Ibidem. Dr Jan Malec (1855-1947) – adwokat, doktor obojga praw, działacz społeczny i samorządowy, założyciel
andrychowskiego „Sokoła” (zob. A. Fryś, M. Pytel-Skrzypiec, T. Putek, D. Rusin, Kto był kim..., op. cit., s. 87).

33

APB-B, MA6 14/493/6, s. 518-520.

34

Ibidem, s. 519.

35

Ibidem, s. 520.
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Lwowską”36 oraz krakowskie dzienniki „Nowa Reforma”37 i „Czas”38. Sam fakt, że
otwarcie było opisywane w kilku najbardziej opiniotwórczych gazetach, dowodzi,
że było to wydarzenie ważne.
Najdłuższe sprawozdanie pt. Otwarcie i poświęcenie
nowej fabryki w Andrychowie,
ukazało się w „Gazecie Lwowskiej” ze środy 27 maja 1908 r.
(zob. Aneks).
Doniosła dla miasta uroczystość zgromadziła liczne
grono przedstawicieli władz
państwowych i krajowych,
którzy do Andrychowa przybyli koleją. Popołudniowym
pociągiem z Wiednia przyjeWiniety numerów gazet galicyjskich, w których ukazały się
chali austriacki minister do
artykuły o otwarciu tkalni braci Czeczowiczka
spraw Galicji Dawid Abrahamowicz39 oraz towarzyszący mu: lwowski Prokurator Skarbu dr Karol Engel40,
Karl von Banhans41 z Ministerstwa Kolei Żelaznych oraz Władysław Fedorowicz42
z Ministerstwa Handlu. Wcześniej – pociągiem ze Lwowa – przybyli przedstawiciele
władz krajowych z marszałkiem Stanisławem Marcinem hr. Badenim43 na czele. Na
36

„Gazeta Lwowska”, 27 maja 1908, Rok 98, nr 122, s. 5.

37

„Nowa Reforma”, 27 maja 1908, Rok XXVII, nr 245, s. 3.

38

„Czas. Wydanie poranne”, 27 maja 1908, Rocznik LXI, nr 122, s. 1.

39

Dawid Abrahamowicz (1839-1926) – minister do spraw Galicji w Rządzie Austrii (1907-1909), poseł do Rady
Państwa w Wiedniu (Okręg 34) i Sejmu Krajowego we Lwowie (Okręg lwowski), członek Rady Powiatu i Wydziału Powiatowego we Lwowie, działacz Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego. Ziemianin pochodzenia ormiańskiego, właściciel majątku na Podolu (zob. S. Starzyński, Abrahamowicz Dawid (1839-1926), PSB,
t. 1, Warszawa 1935, s. 9-10; Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na
rok 1908, Lwów 1908 (dalej: Szematyzm 1908), s. 316, 319 i n.).

40

Karol Engel (1853-1928) – doktor praw, absolwent Uniwersytetu Franciszkańskiego we Lwowie, sekretarz Prokuratorii Skarbu (1885-1889), od 1908 r. radca dworu i lwowski Prokurator Skarbu (K. Buczyński, P. Sosnowski,
Prokuratoria Generalna. 200 lat tradycji ochrony dobra publicznego, Warszawa 2016, s. 215).

41

Karl von Banhans (1861-1942) – ur. w Kloster (dzisiejsze Czechy), doktor praw, od 1907 r. minister kolei w Rządzie Austrii (https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Banhans, dostęp: 5.12.2020).

42

Władysław Józef Fedorowicz-Jackowski h. Oginiec (1860-1922) – członek Rady Państwa, radca dworu przydzielony do Ministerstwa Handlu (kierownik departamentu galicyjskich spraw przemysłowych), urzędnik c.k.
Sądu Krajowego. Ziemianin, kolekcjoner i znawca sztuki. Brat Adama (zob. przyp. 46) (J. Hulewicz, Fedorowicz
Władysław Józef (1860-1922), PSB, t. 6, Warszawa 1948, s. 391-392; Szematyzm 1908, s. 6, 172 i n.).

43

Stanisław Marcin hr. Badeni h. Bończa (1850-1912) – prawnik, prezes Rady Powiatowej w Kamionce Strumiłowej
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andrychowskim dworcu witano także sędziwego posła z Jarosławia dr. Władysława
Jahla44 oraz przedstawiciela Banku Krajowego dr. Tadeusza Sołowija45. Namiestnika
Galicji, hr. Potockiego, reprezentował radca dworu dr Adam Fedorowicz46.
Na otwarcie Pierwszej Galicyjskiej Tkalni Mechanicznej przybyli także posłowie
do wiedeńskiej Rady Państwa i Sejmu Krajowego, promotorzy uprzemysłowienia kraju: baron Roger Battaglia47 i książę Andrzej Lubomirski48. Wśród innych parlamentarzystów (z Wiednia i Lwowa) tej majowej soboty byli w Andrychowie także posłowie: Ludwik Dobija49, Jan Kanty Fedorowicz50, prof. Tadeusz Fiedler51, Rudolf Gall52,
i członek Rady Szkolnej Krajowej, poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie (od 1882 r.), jego długoletni marszałek (18951901, 1903-1912, jedyny pełniący tę funkcję dwukrotnie). Starszy brat Stanisława – Kazimierz Badeni (1846-1909)
był Namiestnikiem Galicji, potem premierem Austrii. Syn Kazimierza Ludwik ożenił z arystokratką szwedzką Alicją
Ankarcrona, która po jego śmierci wyszła za mąż za Karola Olbrachta Habsburga. Ich córką była Maria Krystyna
Habsburg (1923-2012), która wychowała się, a także, pod koniec życia, mieszkała w żywieckim zamku (K. Karolczak,
Marszałkowie Galicyjskiego Sejmu Krajowego. Portret zbiorowy, w: Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura, t. 7: Urzędy,
urzędnicy, instytucje. Studia z dziejów Lwowa, red. K. Karolczak, Ł. T. Sroka, Kraków 2010, s. 275-276; S. Starzyński,
Badeni Stanisław Marcin (1850-1912), PSB, t. 1, Warszawa 1935, s. 210; Szematyzm 1908, s. 315, 318 i n.).
44

Władysław Jahl (1837-1925) – doktor praw, wiceburmistrz Jarosławia (w latach burmistrzostwa Adolfa Dietziusa)
i jego honorowy obywatel (1901 r.), poseł na Sejm Krajowy we Lwowie i do Rady Państwa w Wiedniu, prezes
Polskiego Banku Przemysłowego we Lwowie (W. Morawski, Słownik historyczny bankowości polskiej, Warszawa
1998, s. 166-167; Szematyzm 1908, s. 11, 324 i n.).

45

Tadeusz Sołowij (1857-1912) – doktor praw, adwokat (m.in. rodziny Badenich i Dzieduszyckich), referent
Prokuratorii Skarbowej we Lwowie. Od 1897 r. piastował funkcję radcy prawnego (syndyka) Banku Krajowego
Galicji, a także syndyka ordynacji poturzyckiej Dzieduszyckich (od 1899 r.) (A.A. Zięba, Sołowij Tadeusz (18571912), adwokat, PSB, t. 40, Warszawa 2000-2001, s. 338-340).

46

Adam Fedorowicz-Jackowski h. Oginiec (1854-1917) – doktor praw, starosta powiatu rzeszowskiego (1886-1901)
i krakowskiego, c.k. radca dworu i delegat namiestnictwa (od 1901 r.), komisarz rządowy w Izbie Handlowej i Przemysłowej w Krakowie, Przewodniczący Rady Szkolnej Okręgowej w Krakowie. Honorowy obywatel Rzeszowa,
Strzyżowa i Tyczyna, brat Władysława Józefa (zob. przyp. 42) (Szematyzm 1908, s. 34, 64, 303 i n.).

47

Roger Forst de Battaglia (1873-1950) – baron, doktor praw, poseł do Rady Państwa w Wiedniu (1906, 1907-1911,
Okręg Tarnów – Bochnia), członek Rady Miejskiej we Lwowie, dyrektor Centralnego Związku Galicyjskiego
Przemysłu Fabrycznego we Lwowie, inicjator wystawy przemysłu krajowego w Zakopanem (1905 r.) (Szematyzm
1908, s. 316, 382 i n.).

48

Andrzej Lubomirski, książę h. Szreniawa bez Krzyża (1862-1953) – doktor praw, poseł do Rady Państwa w Wiedniu (Okręg 47), członek Rady Państwa, członek Towarzystwa Galicyjskiej Kasy Oszczędności we Lwowie, członek
komitetu Towarzystwa Gospodarskiego we Lwowie, ostatni ordynat przeworski (Szematyzm 1908, s. 317, 837 i n.).

49

Ludwik Dobija (1873-1944) – działacz chrześcijańsko-społeczny związany z ks. S. Stojałowskim, członek Rady Gminnej w Rybarzowicach, Rady Powiatowej w Białej i tamtejszej Rady Szkolnej Okręgowej, poseł do Rady Państwa (19071918, Okręg 36, Biała – Oświęcim – Kęty – Andrychów) (J. Krutak, Ludwik Dobija (1873-1944) – niezwykłe losy posła
z Galicji, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2015, nr 18, s. 42-69; Szematyzm 1908, s. 326, 530).

50

Jan Kanty Fedorowicz (Federowicz?) (1858-1924) – kupiec (prowadził handel winem), członek Rady Miasta
Krakowa, członek Izby Handlowej i Przemysłowej w Krakowie (zastępca M. Dattnera), bliski współpracownik
dr. Juliusza Leo, prezydent Krakowa (1918-1924), poseł na Sejm Krajowy we Lwowie (1901-1914) (K. Meus,
Kupcy z Sukiennic – elita galicyjskiego Krakowa?, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa”, 2018, nr 36, s. 233, 238; Szematyzm 1908, s. 303).

51

Tadeusz Fiedler (1858-1933) – inżynier mechaniki i teorii maszyn, profesor i dwukrotny rektor Politechniki
Lwowskiej, członek Rady Szkolnej Krajowej, członek Wydziału Krajowego we Lwowie, poseł na Sejm Krajowy
we Lwowie (Szematyzm 1908, s. 10, 320, 479).

52

Rudolf Gall (1873-1924) – przemysłowiec, właściciel młyna parowego, członek Izby Handlowej i Przemysłowej
w Brodach, asesor Sądu Obwodowego w Tarnopolu, poseł do Rady Państwa (1907-1918, Okręg 15, Tarnopol)
(Szematyzm 1908, s. 142, 304, 316).
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Hempel, Wincenty Jabłoński53, dr Juliusz Leo54, dr Stanisław Łazarski55, Franciszek
Tomaszewski56, Stanisław Stohandel57, Antoni Styła58, Andrzej Średniawski59 i Wojciech Wiącek60. A ponadto prezes Izby Handlowej i Przemysłowej Maurycy Dattner61
z sekretarzem izby Arturem Benisem62.
Gości z Wiednia na andrychowskim dworcu witały lokalne władze z marszałkiem powiatowym Markiem Łuszczkiewiczem63, starostą wadowickim Zdzisławem
53

Wincenty Jabłoński h. Jasieńczyk (1863-1923) – doktor praw, radca sądowy i naczelnik Sądu Powiatowego w Krośnie,
członek Rady Powiatowej w Krośnie, poseł do Rady Państwa (1901-1907, 1911-1918, Okręg 25, Sanok – Krosno –
Korczyna – Stary Sambor – Dobromil) i Sejmu Krajowego we Lwowie (1908-1914) (Szematyzm 1908, s. 195, 316).

54

Juliusz Leo (1861-1918) – prawnik, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek
Rady Miasta Krakowa, wiceprezydent i prezydent (1904-1918) Krakowa, poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie
(1901-1914) i Rady Państwa (1911-1918, prezes Koła Polskiego) (Szematyzm 1908, s. 319, 386, 470).

55

Stanisław Łazarski (1849-1938) – doktor praw, praktykę adwokacką miał w Białej i w Wadowicach; obrońca w głośnej
sprawie Wandy Krahelskiej-Dobrodzickiej przed wadowickim Sądem Obwodowym (luty 1908 r.); w latach 1901-1907
i 1911-1914 poseł na Sejm Krajowy we Lwowie, a w latach 1907-1918 poseł do wiedeńskiej Rady Państwa (Okręg
Biała – Żywiec – Kęty – Andrychów – Wadowice) (K. Meus, „Ojcowie założyciele” nowoczesnych Wadowic cz. 2: Stanisław Łazarski (1849-1938), „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2013, nr 16, s. 73-94; K. Meus, Wadowice
1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013, s. 73, 160).

56

Franciszek Tomaszewski (1852-1912) – doktor filozofii, nauczyciel i pedagog, dyrektor gimnazjum w Samborze, poseł na Sejm Krajowy we Lwowie (1901-1907) i do Rady Państwa (1907-1911, Okręg 5, Lwów (cz. Dz. I)
(Szematyzm 1908, s. 316, 319).

57

Stanisław Stohandel (1875-1911) – prawnik, działacz ruchu ludowego związany z ks. S. Stojałowskim, redaktor
„Wieńca i Pszczółki” w Białej, poseł do Rady Państwa (1907-1911, Okręg 35, Jaworzno – Chrzanów, Krzeszowice,
Liszki) (J. Krutak, Ludwik Dobija..., op. cit., s. 56-58, Szematyzm 1908, s. 316).

58

Antoni Styła (1863-1933) – ur. w Choczni, działacz ruchu ludowego, poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie (18951901, 1908-1911) (Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego, oprac. J. Dancygier, Warszawa 1989, s. 379).

59

Andrzej Średniawski (1857-1931) – rolnik z Górnej Wsi (k. Myślenic), działacz ruchu ludowego związany
z ks. S. Stojałowskim, poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie, poseł do Rady Państwa (1907-1911, Okręg 37, Wadowice – Zator – Kalwaria – Myślenice – Skawina), członek Rady Powiatowej w Myślenicach, zastępca prezesa Wydziału
Powiatowego, członek dyrekcji myślenickiej Powiatowej Kasy Oszczędności (Szematyzm 1908, s. 316, 354-355 i n.).

60

Wojciech Wiącek (1869-1944) – rolnik z Machowa (k. Tarnobrzega), działacz ludowy związany z ks. S. Stojałowskim, poseł do Rady Państwa (1907-1911, Okręg 45, Nisko – Ulanów – Sokołów – Tarnobrzeg – Rozwadów)
(H. Jacek, Wojciech Wiącek. Chłop – Działacz. Krótki zarys życia i pracy społeczno-narodowej Wojciecha Wiącka
z Machowa, Machów ad Tarnobrzeg 1936, s. 41; Szematyzm 1908, s. 317).

61

Maurycy Dattner (1850-1912) – ur. w Andrychowie, przemysłowiec, współwłaściciel firmy „Falter i Dattner
tartaki parowe w Krakowie” członek Rady Miasta Krakowa (1905-1913), prezes Izby Handlowej i Przemysłowej
w Krakowie (1907-1912), członek Rady Banku Galicyjskiego dla Handlu i Przemysłu (T. Kargol, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie w latach 1850-1939. Dzieje – ludzie – polityka gospodarcza, Kraków 2003, s. 182-183,
194 i n.; K. Meus, Z dziejów Wadowic Austriackich. Wystawa rolniczo przemysłowa w 1907 roku, „Wadoviana.
Przegląd historyczno-kulturalny”, 2011, nr 14, s. 17; Szematyzm 1908, s. 303, 827).

62

Artur Benis (1865-1932) – doktor praw, adwokat, ekonomista, członek Rady Miasta Krakowa, sekretarz Izby
Handlowej i Przemysłowej w Krakowie (1894-1916), członek Krajowej Komisji ds. Przemysłowych (Szematyzm
1908, s. 175, 303-304 i n.).

63

Marek Łuszczkiewicz (1873-1932) – poseł do Rady Państwa w Wiedniu (1907-1911), prezes Rady Powiatowej
w Wadowicach (pełniących tę funkcję tytułowano marszałkiem powiatu), członek, wiceprezes i prezes wadowickiego Wydziału Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Krakowie oraz prezes Wydziału Powiatowej Kasy
Oszczędności w Wadowicach (1907-1913). Ziemianin, działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego, właściciel dóbr
we Frydrychowicach, gdzie prowadził m.in. hodowlę ryb (K. Meus,Wadowice 1772-1914…, op. cit., t., s. 140, 205;
K. Meus, Z dziejów Wadowic Austriackich…. op. cit., s. 20; M. Porębski, Budownictwo obronne i rezydencjonalne,
Kalwaria Zebrzydowska 2009, s. 37; Szematyzm 1908, s. 376, 875).
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Geppertem64 oraz burmistrzem miasta hr. Stefanem Bobrowskim65, stojącym na
czele delegacji andrychowskiej Rady Gminnej. Dostojników witali także: ks. kanonik Wawrzyniec Solak66, przedstawiciele tutejszej żydowskiej gminy wyznaniowej
i wreszcie sami właściciele tkalni.
Po powitaniu wszyscy udali się do fabryki, po której oprowadzał zebranych dyrektor tkalni inż. Franciszek Rotter67. Odsłonięto pamiątkową tablicę, po czym głos zabrali
gospodarze i goście uroczystości. Emil Czeczowiczka podkreślał, że zakład powstał
dzięki wsparciu władz krajowych, toteż czując się tego kraju obywatelem, ma zamiar
dla niego pracować. Marszałek Badeni, życząc przedsiębiorstwu powodzenia, zwracał
uwagę, że nowoczesna tkalnia przyczyni się do uprzemysłowienia Galicji. W podobnym tonie, zapewniając też o poparciu władz centralnych, wypowiadali się minister
Abrahamowicz oraz inni przedstawiciele rządu. Po przemowach księcia Lubomirskiego i barona Battaglii wmurowano w budynek puszkę z historią założenia fabryki,
a pamiątkowe pismo przeczytał wcześniej notariusz Franciszek Horak68. Po uroczystości odbyła się uczta z licznymi toastami za pomyślność nowego przedsiębiorstwa.
W drodze powrotnej marszałek krajowy zatrzymał się jeszcze w Wadowicach,
gdzie w towarzystwie marszałka powiatowego Łuszczkiewicza, dr. Jahla i komisarza
powiatowego dr. Kazimierza Krasuskiego69 zwiedził otwartą rok wcześniej fabrykę
papieru Feliksa Romaszkana70.
W powitaniu dostojników na dworcu kolejowym wziął udział wspomniany
wyżej proboszcz jedynej wówczas andrychowskiej parafii ks. Wawrzyniec Solak.
Fabryka nie została jednak poświęcona, gdyż jak podaje Jadwiga Janus za kroniką
parafialną, [- -] własnością jest ona niestety żydowską [- -] z tego też powodu poprzestać
64

Zdzisław Geppert – starosta powiatu wadowickiego, Radca Namiestnictwa, przewodniczący Rady Szkolnej
Okręgowej w Wadowicach, członek Zarządu Powiatowej Kasy Oszczędności w Wadowicach (komisarz rządowy),
członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, honorowy obywatel Kalwarii (K. Meus, Wadowice 1772-1914…,
op. cit., s. 296; G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 65; Szematyzm 1908, s. 58, 65 i n).

65

Stefan hr. Bobrowski (1873-1932) – burmistrz Andrychowa w latach 1905-1920 i 1927-1932, właściciel dóbr
andrychowskich (zob. A. Fryś, M. Pytel-Skrzypiec, T. Putek, D. Rusin, Kto był kim…, op. cit., s. 17).

66

Ks. kanonik Wawrzyniec Solak (1845-1923) – proboszcz Parafii pw. św. Macieja w latach 1898-1923, radny Rady
Miejskiej. Pełnił też inne funkcje społeczne (Ibidem, s. 135).

67

Według portalu internetowego „Wirtualny sztetl Andrychów” inż. Franciszek Rotter pracował uprzednio w Zakładach Scheiblera w Łodzi.

68

Zob. przyp. 22.

69

Dr Kazimierz Nowina Krasuski (zm. 1907 r.) – nauczyciel szkoły męskiej w Wadowicach (1894-1903), dyrektor Szkoły Wydziałowej Żeńskiej (1903-1907). Pełnił wiele funkcji społecznych, sprawował również godność
komisarza powiatowego (zob. G. Studnicki, Kto był kim…, op. cit., s. 127; G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty
i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996, s. 80, 115, 219).

70

Papiernia, założona przez inż. Feliksa Romaszkana (1857-1932), absolwenta Politechniki w Zurychu i dyrektora
fabryki w podwiedeńskim Sankt Pölten, mieściła się w Wadowicach w pobliżu obecnej ul. Legionów. W roku 1907
zatrudniała 90 osób (G. Studnicki, Kto był kim…, op. cit., s. 209; Z. Jurczak, Wadowiczanie, Wadowice 2012, s. 148).
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należało jedynie na uroczystym otwarciu fabryki, w którym uczestniczyli ministrowie
i wielu posłów – poświęcona zaś kościelnie, chociaż się tego domagano, nie została71.
Tak więc tytuł artykułu w „Gazecie Lwowskiej”: Otwarcie i poświęcenie nowej fabryki
w Andrychowie okazał się nie do końca zgodny z prawdą.

Zakończenie
Gdy porównać z zaborami pruskim i rosyjskim, Galicja na początku XX w. była
słabo uprzemysłowiona. Dlatego wybudowanie dużej jak na ówczesne czasy fabryki
w prowincjonalnym Andrychowie było ważne dla całego regionu, o czym świadczą
słowa marszałka Badeniego i ministra Abrahamowicza wygłoszone podczas uroczystości. O wadze tego faktu świadczy także rezonans w ówczesnej prasie.
Nie można też pominąć znaczenia, jakie miało wybudowanie tkalni dla samego
Andrychowa. Fabryka Braci Czeczowiczka od samego założenia aż po kres XX w.
była źródłem utrzymania dla tysięcy mieszkańców, a ponadto odgrywała niesłychanie ważną rolę miastotwórczą.

Widok tkalni Braci Czeczowiczka w latach międzywojennych. W okresie opisywanym w artykule istniała
frontowa część budynku tkalni, wraz z pomieszczeniem maszyny parowej, widoczna po prawej stronie
zdjęcia. Pozostałe budowle, a także dwukondygnacyjna nadbudowa biurowca na froncie tkalni,
powstały w okresie późniejszym. Obecnie ponadstuletni budynek tkalni zburzono i wybudowano w tym
miejscu supermarket Kaufland. Na parterze zachowanego biurowca mieści się z kolei Biedronka
(Fot. Alojzy Stuglik, zdjęcie ze zbiorów APB-B)

Podziękowanie
Autorzy pragną podziękować pani Barbarze Piwowarskiej i panu Mateuszowi
Kuźmie za cenną pomoc w interpretacji starych dokumentów.
71
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Aneks
Otwarcie i poświęcenie nowej fabryki w Andrychowie
„Gazeta Lwowska”, 1908, nr 122 (27 maja), s. 8
O przebiegu uroczystego otwarcia w dniu 23 maja b. r. tkalni mechanicznej Braci
Czeczowiczków w Andrychowie piszą nam:
W sobotę w południe przybył do Andrychowa JE. Pan Marszałek krajowy Stanisław hr. Badeni w towarzystwie członka Wydziału krajowego dr. Jahla syndyka Banku
krajowego dr. Sołowija i prezesa Rady powiatowej Marka Łuszczkiewicza, oczekiwany na flagami przystrojonym dworcu kolejowym przez starostę wadowickiego, radcę
Namiestnictwa Gepperta, radę gminną andrychowską z burmistrzem hr. Stefanem
Bobrowskim na czele, reprezentantami gminy wyznaniowej izraelickiej i właścicieli
tkalni Braci Czeczowiczków. Po przywitaniu i po złożeniu wizyty hr. Bobrowskiej, udał
się Pan Marszałek w towarzystwie wyżej wymienionych osób do fabryki.
Po południu o godzinie 2:30 przybyli specyalnym pociągiem JE. P. Minister Abrahamowicz, zastępca JE. P. Ministra skarbu szef sekcyjny Engel, zastępca JE. P. Ministra
kolei żelaznych szef sekcyjny Banhans, zastępca JE. P. Ministra handlu radca Dworu
Władysław Fedorowicz. Jako delegat P. Namiestnika przybył radca Dworu dr. Adam
Fedorowicz, kierownik starostwa w Krakowie. Jawiło się także liczne grono posłów do
parlamentu i Sejmu krajowego, a mianowicie; ks.[iążę] Andrzej Lubomirski, Roger br.
Battaglia, Jabłoński, Gall, Tomaszewski, dr. Łazarski, Leo, Dobija, Wiącek, Średniawski,
Fiedler, Stohandel, Fedorowicz, Hempel, Styła – dalej prezes Izby Handlowej i przemysłowej Dattner z sekretarzem Izby Benisem.
P. Ministra dla Galicyi, oraz zastępców innych pp. Ministrów, jak niemniej delegata
Pana Namiestnika powitał radca Namiestnictwa i starosta Geppert wraz z burmistrzem
hr. Bobrowskim, rada gminna andrychowska, proboszcz ks. kanonik Solak i zastępcy
gminy wyznaniowej izraelickiej i właściciele tkalni.
Z dworca udali się przybyli dostojnicy wprost do tkalni, gdzie zwiedzano szczegółowo zakłady fabryczne, przyczem udzielał wyjaśnień dyrektor tkalni p. Rotter. Z kolei
odbył się akt wmurowania tablicy pamiątkowej, rozpoczęty powitaniem dostojnych
gości przez właściciela p. Czeczowiczkę, który w przemówieniu swem zaznaczył, że
założywszy przy pomocy czynników krajowych, a mianowicie Wydziału krajowego
i centralnego krajowego związku fabrycznego zakład swój w tym kraju, pragnie też
dla jego dobra pracować, czuje się tego kraju obywatelem i prosi o poparcie. Potem
przemówił JE. P. Marszałek krajowy, zaznaczając, że fakt założenia w Galicyi, gdzie
dotąd większy przemysł prawie nie istniał zakładu Braci Czeczowiczków, jest chwilą
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doniosłego znaczenia, P. Marszałek żywi nadzieję, że praca nad uprzemysłowieniem
kraju pójdzie teraz żywszem tempem, a powstanie tkalni w Andrychowie jest ważnym
czynnikiem także i dlatego, bo fabryka, przerabiając surowy produkt krajowy, zapewni
zbyt tegoż w kraju, a zarazem dostarczy pracy robotnikom miejscowym i odwróci prąd
poszukiwania jej za granicami, wreszcie zwracając się do właścicieli fabryki, zapewnił
ich P. Marszałek o poparciu kraju i nadal życzył przedsiębiorstwu powodzenia.
Potem zabrał głos P. Minister Abrahamowicz, podnosząc ważność chwili powstania
w kraju ogniska wielkiego przemysłu i korzyści płynące ztąd dla ludności robotniczej.
Zapewniwszy właścicieli o najlepszych intencyach władz centralnych wobec nowego
zakładu, zakończył życząc pomyślnego rozwoju fabryki staropolskiem »Szczęść Boże!«
Dalej przemawiali zastępcy PP. Ministrów handlu, kolei i skarbu, jako też delegat
P. Namiestnika. Mówcy wyrazili imieniem swoich szefów żal, że dla ważnych przeszkód nie mogli dziś osobiście wziąć udziału w uroczystości. Zapewnili właścicieli tkalni
o najlepszych intencyach swoich mocodawców dla nowej fabryki i złożyli życzenia
najświetniejszego rozwoju zakładu.
W końcu po przemówieniu ks. Andrzeja Lubomirskiego i dr. Battaglii, który szerzej
przedstawił przebieg powstania tkalni mechanicznej w Andrychowie i zaznaczył doniosłość powstania takiego zakładu w kraju, odczytał notaryusz Horak pismo pamiątkowe,
zawierające historyę założenia fabryki. Pismo to złożono w blaszanej puszce i puszkę
wmurowano w budynek.
Za młotek murarski pierwsi ujęli Ich Eksc. P. Marszałek i Pan Minister dla Galicyi,
a za nimi koleją inni dostojnicy.
Otwarcie zakładu zakończyła uczta, podana w gustownie przystrojonej galeryi.
Ożywiona rozmowa i szereg toastów przeciągnęły ucztę do późna wieczór.
Toastowali właściciel tkalni Czeczowiczka na cześć wszystkich dostojnych gości.
JE. Pan Marszałek krajowy podnosząc, że idea autonomii kraju opiera się na ofiarności jednostek, toastował w ręce prezesa Rady powiatowej Łuszczkiewicza i burmistrza
Andrychowa hr. Bobrowskiego.
Poseł dr. Łazarski wniósł w dłuższem przemówieniu zdrowie P. Namiestnika,
P. Marszalka krajowego i P. Ministra Abrahamowicza, podnosząc wielkie ich zasługi
dla kraju.
Prezes Izby handlowej i przemysłowej w Krakowie p. Dattner wzniósł toast na
pomyślność zakładu i właścicieli tegoż Braci Czeczowiczków.
O godzinie 7 wieczorem opuścił JE. Pan Marszałek krajowy, a o pół do 8 JE. P. Minister Abrahamowicz Andrychów, odprowadzeni i pożegnani przez zastępców władz
centralnych, powiatowych i grono posłów. Pozostali dostojnicy odjechali o 10 wieczorem.
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Pan Marszalek krajowy zatrzymał się po drodze w Wadowicach, gdzie w towarzystwie prezesa Rady powiatowej Łuszczkiewicza, dr. Jahla i komisarza pow. dr. Krasuskiego zwiedził nowo powstałą fabrykę papieru Romaszkana.
Na koniec w kilku słowach dzieje powstania nowej fabryki. Tkalnię mechaniczną
w Andrychowie zdecydowali się założyć Bracia Czeczowiczka, za zachętą centralnego
Związku dla przemysłu fabrycznego za czynnem poparciem Wydziału krajowego, który
udzielił przedsiębiorstwu pożyczki 400.000 K. jak niemniej za przyczynieniem się gminy Andrychowa, która udzieliła pod zakład grunta i siłę wodną w wartości 30.000 K.
Właściciele fabryki posiadają dobra i zakłady fabryczne na Morawach i rozporządzają
znacznymi kapitałami. W r. 1907 rozpoczęto budowę fabryki, a z końcem grudnia 1907
budowa tak postąpiła, że już można było zakład uruchomić. Zakład urządzony jest
obecnie na 520 krosien, a ma przygotowane urządzenia maszynowe na 1000 krosien72.
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Summary
The beginnings of “The first Galician Mechanical Weaving Plant for cotton
products of Czeczowiczka Brothers” in Andrychów
Before the factory “The First Galician Mechanical Weaving Plant for cotton products of the Czeczowiczka Brothers” was built, Andrychów was famous for its peasant
weaving handicraft. The first known record of Andrychów weavers comes from the
end of the 16th century. The peak period in the development of Andrychów weaving
was the eighteenth century, while in the second half of the nineteenth century, cotton
had entered the market and replaced the locally grown raw material which was flax.
Moreover, weavers had to contend with competing products of industrial production.
This caused the gradual decline of Andrychów weaving.
The Czeczowiczka Brothers brought rescue. Their proposal to build a mechanical weaving mill in Andrychów was eagerly picked up by the City Council, offering
a lot of material assistance. The Czeczowiczka brothers registered the company in
May 1907 and obtained a building permit in July. The construction of the factory
was fast as the weaving mill was opened in the spring of 1908. Many dignitaries from
Lviv and Vienna attended the official opening ceremony, including count Badeni,
the Galician national marshal. The celebrations were mentioned in many Galician
newspapers.
At the beginning of the 20th century, Galicia, compared to the Prussian and
Russian partitions, was poorly industrialized. The construction of a large factory in
provincial Andrychów at that time was important for the entire region. The factory of
the Czeczowiczka Brothers from the very beginning until the end of the 20th century
was a source of income for thousands of inhabitants, and also played an important
role in creating a city.
Keywords
Peasant weaving handicraft in Andrychów, linen versus cotton, City Council,
Czeczowiczka Brothers, mechanical weaving plant
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Marian Kwiatkowski

Elektryfikacja powiatu
wadowickiego w okresie
międzywojennym
Wstęp
Na przełomie XIX i XX w. Wadowice jawiły się jako ośrodek rozwijającego się
przemysłu i ważny ośrodek administracyjny. Dobrym sposobem pokazania rozwoju
miasta było jego oświetlenie. Zdecydowano się zastosować oświetlenie elektryczne. Na ziemiach polskich zaboru austriackiego pierwszą elektrownię uruchomiono
w 1894 r. we Lwowie. Była to elektrownia tramwajowa. Kolejne elektrownie oddano
do użytku w Nowym Targu, Przemyślu, Jaśle, Podgórzu. W 1901 r. w Krakowie
rozpoczęła działalność elektrownia tramwajowa, a w roku 1905 elektrownia miejska1. Uruchomienie w 1906 r. elektrowni w Wadowicach stawia to miasto w gronie
pionierów elektryfikacji Galicji. Początki były trudne, społeczeństwo należało przekonać do stosowania tego źródła energii. Zostało to już opisane we wcześniejszych
numerach rocznika „Wadoviana”2. Przyjrzyjmy się kolejnym etapom elektryfikacji
powiatu wadowickiego jako czynnikowi modernizacji miast galicyjskich.

Elektryfikacja powiatu wadowickiego
Statystyka Zakładów Elektrycznych w Polsce z 1929 r.3 wymienia w powiecie
wadowickim trzy elektrownie: miasta Andrychowa (105 kilowatów (kW)), andrychowskiej Fabryki Wyrobów Bawełnianych Braci Czeczowiczka (295 kW) oraz
1

Historia elektryki polskiej, t. II, Elektroenergetyka, Warszawa 1977, s. 46-51.

2

H.Cz. Gil OCD, Życie gospodarcze w Wadowicach 1918-1939, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2004,
nr 8, s. 10-27; K. Meus, Elektryfikacja Wadowic w początkach wieku XX. Studium nad rozwojem cywilizacyjnym
miasta w okresie autonomii galicyjskiej, cz. 1, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2008, nr 11, s. 45-65;
por. K. Meus, Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013, s. 214-221 i n.

3

Statystyka zakładów elektrycznych w Polsce, 1928/1929, Ministerstwo Robót Publicznych, Warszawa 1929, s. 472.
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miasta Wadowic (222 kW). Właścicielem tej ostatniej był Elin
S.A. dla Przemysłu Elektrycznego
z siedzibą w Krakowie przy ul. św.
Anny 1. W elektrowni miejskiej
zainstalowane zostały dwie lokomobile4 Wolfa o mocy po 40 KM
(8 atmosfer), napędzające prądnice
prądu stałego 28 kW, 2 x 230 woltów (V). Moc elektrowni wynosiła
56 kW, a długość sieci rozdzielczej
6 km. W roku 1914 elektrownia
została rozbudowana o dalsze dwie
Przykładowa lokomobila Lanza
(rysunek z Meyers Konversations Lexikon, 1896)
dwucylindrowe lokomobile Lanza
z kondensacją, napędzające prądnice prądu stałego o mocy po 83 kW. Zbudowano chłodnię kominową oraz rozbudowano sieć rozdzielczą. Elektrownia osiągnęła wówczas moc 222 kW5.
Z analizy danych zawartych w Statystyce wynika, że w roku 1928 wadowicka
elektrownia wytworzyła 223 megawatogodzin (MWh), a w roku następnym już
249 MWh. Największe obciążenia odnotowano w 1924 r. – wynosiło ono 120 kW,
5 grudnia 1928 r. – 171 kW oraz 17 grudnia roku 1929 – 188 kW. Dane dotyczące
sieci (prąd stały, 2 x 220 V) zawiera tabela 1.
Tabela 1
Specyfikacja sieci elektrowni miasta Wadowice w latach 1928-1929

1926

miedziane
6,326

Masa przewodów (w tonach):
aluminiowe
0,205

1928

7,1

0,2

1929

7,3

0,2

Rok

żelazne
1,326
brak danych
brak danych

Źródło: Statystyka zakładów elektrycznych w Polsce, 1928/1929, Ministerstwo Robót Publicznych, Warszawa 1929, s. 472; Gospodarka elektryczna w Polsce, red. inż. M. Kuźmicki, Wydawnictwo Związku
Elektrowni Polskich, Warszawa 1926.
4

Lokomobila – początkowo był to przewoźny zespół napędowy, zawierający: kocioł parowy, maszynę parową i urządzenie transmisyjne (np. koło pasowe), konstrukcyjnie zbliżony do małego parowozu, ale bez własnego napędu.
Szeroko stosowana w XIX i na początku XX w. do napędu: małych zakładów, maszyn rolniczych w folwarkach,
pomp itd. W późniejszym czasie wyposażone w prądnicę (dynamomaszynę) były lokalną elektrownią (zob. rys.1).

5

Historia elektryki polskiej, t. II, Elektroenergetyka, op. cit., s. 47-48.
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Z analizy powyższej tabeli wynika, że nastąpiło pewne nasycenie w rozbudowie
sieci odbiorców, wynikające po trosze z zastosowanego napięcia stałego. Kolejni odbiorcy przyłączani byli do istniejącej już sieci.
Na przestrzeni lat 1928 i 1929 liczba liczników wzrosła z 536 do 620 przy jednoczesnym spadku liczby odbiorców ryczałtowych – z 350 do 328. Szczegóły dotyczące
sprzedaży energii – przy czym podkreślić należy, że byli tylko drobni odbiorcy –
zawiera tabela 2.
Tabela 2
Sprzedaż energii w Wadowicach w latach 1928-1929
Rok

Liczba
Liczba
Moc
odbiorców
liczników ryczałtowych odbiorników

Sprzedaż
Światło

Siła

Całkowity
wpływ
ze sprzedaży

1924

305

395

184 kW

1928

536

350

281 kW

131 MWh

6 MWh

138 500 zł

1929

620

328

310 kW

142 MWh

15 MWh

155 200 zł

122 MWh

brak danych

Źródło: Statystyka zakładów elektrycznych w Polsce 1930, 1931 i 1932, Ministerstwo Przemysłu i Handlu,
Warszawa 1933, s. 472; Gospodarka elektryczna w Polsce, red. inż. M. Kuźmicki, Wydawnictwo
Związku Elektrowni Polskich, Warszawa 1926.

W 1926 r. dyrektorem elektrowni był inż. Jan Madeyski6. W 1928 r. elektrownia zatrudniała pięciu robotników, pięć osób personelu technicznego oraz czterech
urzędników.
Wspomnijmy o Rudolfie Czyloku7. Był kierownikiem technicznym i administracyjnym wadowickiej elektrowni. Urodzony 27 stycznia 1889 r. w Bielsku, ukończył
szkołę maszynową przy austro-węgierskiej marynarce wojennej i zdał egzamin na
kierownika technicznego na okrętach. Mieszkał w Wadowicach na ulicy 3 Maja 8.
Nie wiemy, kiedy rozpoczął pracę w elektrowni wadowickiej, wiadomo natomiast, że
w 1930 r. był zarządzającym elektrownią8. Zachowała się zawarta 3 stycznia 1932 r.
umowa o pracę między nim a firmą Elin. Dwa lata później, 14 września 1934 r.,
Czylok zawarł umowę z firmą Międzykomunalny Zakład Elektryczny S.A. w Krakowie. Według niej jego pensja wynosiła 670 zł plus 100 zł dodatku mieszkaniowego.
6

Gospodarka elektryczna w Polsce, red. inż. M. Kuźmicki, Wydawnictwo Związku Elektrowni Polskich, Warszawa
1926 s. 28.

7

Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej ANKr), A sygn. 29/591/30, Czylok Rudolf, Wadowice, kier. Elektrowni.

8

M. Kuźmicki, Gospodarka elektryczna w Polsce, Wydawnictwo Związku Elektrowni Polskich, Warszawa,1930, s. 30.
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Brat Rudolfa, Adolf Czylok, był kierownikiem technicznym, prokurentem w Elektrowni Okręgowej Siersza Wodna. Obaj w 1944 r. przenieśli się do Austrii, znajdującej
się wówczas w granicach III Rzeszy. Rudolf prowadził w Grazu stację benzynową.
Zmarł w 1974 r.9

Elektrownie powiatu
Zapotrzebowanie na elektryczność przejawiało się powstawaniem całego szeregu
drobnych elektrowni. Wydana w 1932 r. przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu10
kolejna Statystyka zakładów elektrycznych w Polsce11 zawiera wykaz 14 zakładów
działających w powiecie wadowickim (tabela 3).
Wśród elektrowni największą moc generowała andrychowska fabryka Braci
Czeczowiczka – 295 kW. Jej początki sięgały lipca 1906 r., kiedy przybyły z Wiednia
inżynier Emil Czeczowiczka, w imieniu swoim oraz braci i późniejszych wspólników – Salomona, Fryderyka i Edwina, zwrócił się do andrychowskiej Rady Miejskiej z prośbą o wydanie zezwolenia na założenie w mieście tkalni mechanicznej.
Uroczyste otwarcie Pierwszej Galicyjskiej Tkalni Mechanicznej dla Wyrobów Bawełnianych, z udziałem m.in. marszałka krajowego Sejmu Galicyjskiego hrabiego
Stanisława Marcina Badeniego, nastąpiło 23 maja 1908 r. U progu wielkiej wojny
(1914 r.) fabryka zatrudniała już 850 osób, a w latach 20. XX w. pracowało w niej
nawet 3 tysiące robotników12. W okresie dwudziestolecia międzywojennego zakład
nosił nazwę Fabryka Wyrobów Bawełnianych „Bracia Czeczowiczka” w Andrychowie. Zakład Bernarda Stambergera, prezesa gminy żydowskiej i radnego miejskiego,
był spadkobiercą założonej przez jego ojca Ferdynanda pierwszej w Andrychowie
farbiarni płócien i fabryki apretury. Od końca XIX w. w zakładzie zainstalowana była
maszyna parowa, która w roku 1893 stała się przyczyną pożaru w mieście13. Dwie
9

Korespondencja prowadzona przez autora z Hansem Czylokiem, synem Adolfa.

10

Publikowana w latach 1925-1936 Statystyka zakładów elektrycznych w Polsce wydawana była początkowo przez
Ministerstwo Robót Publicznych, a od 1932 r. przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu (J. Piłatowicz, „Historia
elektryki polskiej” Tom I: „Nauka, piśmiennictwo i zrzeszenia”, pod red. Kazimierza Kolbińskiego, Warszawa 1976
(recenzja), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 1977, r. 22/3, s. 661).

11

Statystyka zakładów elektrycznych w Polsce 1930, 1931 i 1932, Ministerstwo Przemysłu i Handlu,.Warszawa 1933,
s. 143-144, 146.

12

A. Fryś, T. Putek, Początki Fabryki Braci Czeczowiczka w świetle zachowanych dokumentów, cz. 1, „Nowiny
Andrychowskie”, 2014, nr 6 (282), s. 38-39; eidem, Początki Fabryki Braci Czeczowiczka w świetle zachowanych
dokumentów, cz. 2, „Nowiny Andrychowskie”, 2014, nr 7 (283), s. 34-36. Por. A. Fryś, M. Pytel-Skrzypiec,
T. Putek, D. Rusin, Kto był kim w Andrychowie?, Andrychów 2017, s. 27-29.

13

A. Fryś, M. Pytel-Skrzypiec, T. Putek, D. Rusin, Kto był kim..., op. cit., s. 137. Por. Księga pamiątkowa b. gmin
żydowskich Wadowic, Andrychowa, Kalwarii i Myślenic, red. D. Jakubowicz, Tel Awiw 1968, s. 160-161.
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lokomobile na odpady drzewne oraz silnik spalinowy na olej napędowy stanowiły
napęd elektrowni w tartaku hrabiego Stefana Bobrowskiego, właściciela majątku
andrychowskiego, który oprócz zakładu posiadał także gorzelnię i rozlewnię win
Jawornica. Podobną moc całkowitą rzędu 102 kW osiągała uruchomiona w 1928 r.
elektrownia spółki Las w Andrychowie.
Wśród zakładów wadowickich największą moc posiadała wybudowana przy
ul. Młyńskiej elektrownia Elin, napędzana czterema lokomobilami na węgiel. W lipcu
1907 r. rozpoczęła działalność fabryka papieru pakunkowego Feliksa Romaszkana,
zlokalizowana również na ul. Młyńskiej. Właściciel, absolwent Politechniki w Zurychu, były dyrektor fabryki papieru w podwiedeńskim Sankt Pölten i główny inżynier
włocławskiej Celulozy (1917-1928), był potentatem produkcji papieru w regionie.
Zakład prowadził fabrykację papieru, papy surowej oraz torebek papierowych.
W 1914 r. fabryka zatrudniała 70 pracowników fizycznych, a u schyłku międzywojnia (1938 r.) liczba personelu wzrosła do ok. 10014. Roczna zdolność produkcyjna
Papierni wynosiła 2600 ton. W 1927 r. współzałożycielami Spółki Akcyjnej pod firmą
F. Romaszkana, obok właściciela fabryki, byli: Józef Romaszkan, kuzyn Feliksa, oraz
pochodzący z Sierszy Zdzisław Rauch (dyrektor elektrowni Siersza Wodna).
Znacznie mniejszą moc generowała elektrownia w założonej w latach 20. XX w.
Druciarni, jak potocznie nazywano spółkę Wadowicki Przemysł Druciany, wyrosłą
na bazie powstałej jeszcze przed I wojną światową wadowickiej filii fabryki Hipolita Cegielskiego w Poznaniu15. W zakładzie zlokalizowanym przy ul. Młyńskiej,
w pobliżu dworca kolejowego, produkowano m.in. drut żelazny ciągniony jasny
i ocynkowany, drut żelazny kolczasty, wyroby druciane, gwoździe, ogrodzenia i siatki
druciane, materace sprężynowe i pasy pędne16. Zarówno Papiernia, jak i Druciarnia
oraz założona przez Józefa Lisko przy ul. Trybunalskiej rozlewnia piwa pobierały
dodatkowo energię z elektrowni miejskiej. Własną, przydomową elektrownię posiadało od 1927 r. Collegium Marianum Księży Pallotynów na Kopcu. Lokomobila
znajdowała się również w młynie Franciszka Zawiły.
Elektrownie funkcjonowały także przy innych zakładach. Młyn w gospodarstwie
w Brodach koło Kalwarii Zebrzydowskiej, zakupionym w 1926 r. przez Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych od Ludwika Mikołaja Hammerlinga,
14

K. Meus, Wadowice 1772-1914…, op. cit., s. 202-203; por. H.Cz. Gil OCD, Życie gospodarcze w Wadowicach…,
op. cit., s. 21.

15

O. H. Gil podaje, że druciarnia rozpoczęła swoją działalność w roku 1923, z kolei prof. A. Nowakowski podaje
datę o pięć lat późniejszą (H.Cz. Gil OCD, Życie gospodarcze w Wadowicach…, op. cit., s. 21; A. Nowakowski,
Z dziejów miasta i parafii Wadowice. Szkic historyczno-prawny, Kraków 1985, s. 95).

16

H.Cz. Gil OCD, Życie gospodarcze w Wadowicach…, op. cit., s. 21.
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napędzany był zarówno silnikiem spalinowym, jak i turbiną wodną17. Koło wodne
stanowiło także napęd dworskiej elektrowni folwarku Jaszczurowa należącego do
Franciszka Thetschla. Znajdowała się ona w zaadaptowanym odpowiednio do tego
celu dawnym młynie. Maszyna parowa z kolei była źródłem energii dla elektrowni
parowej Fabryki Mebli Szczepana Łojka, założonej w latach 90. XIX w. w Kalwarii Zebrzydowskiej (przysiółek Sikorówka przynależny do gminy Zebrzydowice).
W okresie największej prosperity przedwojennego kalwaryjskiego stolarstwa, w latach 1926-1930, fabryka Łojka, posiadająca magazyny w Krakowie i oddział w warszawskim Hotelu Europejskim, zatrudniała 150 osób18. Kryzys ekonomiczny lat 30.
XX w. doprowadził jednak przedsiębiorstwo do upadku. Elektrownia o mocy całkowitej 12 kW znajdowała się także w dawnych dobrach arcyksięcia Karola Rainera
Habsburga z Żywca, należących po I wojnie światowej do spółki akcyjnej Izdebnickie
Zakłady Przemysłowe19.
Tabela 3
Elektrownie w powiecie wadowickim w 1932 r.
Zakład

Miejscowość

Moc
całkowita

Napęd

Napięcie
generowane

Uwagi

Tartak Stefana
Bobrowskiego
SA

Andrychów

102 kW

2 lokomobile
(65 kW)
silnik spalinowy
(37 kW)

380 / 220 V

Elektrownia
zasilała zakład
rozdzielczy
w Andrychowie

Fabryka
Wyrobów
Bawełnianych
Braci
Czeczowiczka

Andrychów

295 kW

3 maszyny parowe,
węglowe (285 kW)
silnik spalinowy
(10 kW)

Las Spółka
z o.o.

Andrychów 102 kW20

380 / 220 V
stałe 110 V
Elektrownia
rozpoczęła
działalność
w 1928 r.

17

Sprawozdanie z działalności Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej za
II-gie półrocze 1928 i rok 1929, Warszawa 1930, s. 163; por. E. Magiera, Kursy nauczycielskie w Brodach (19291934), „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2015, nr 3-4, s. 113-125.

18

Kalendarium. Kalwaria Zebrzydowska, „Kalwariarz”, 2011, nr 5, s. 20, 24-25.

19

A. Nowakowski, M. Obodyński, Skawinki. Wieś – kościół – szkoła – sport. Od schyłku średniowiecza po rok 2017,
Rzeszów 2017, s. 30. W Izdebniku znajdowała się znana od czasów galicyjskich Fabryka Wódek Zdrowotnych
i Likierów słynąca przede wszystkim z produkcji jarzębiaku i koniferynki (likieru ziołowego).
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Fabryka
Wyrobów
Bawełnianych
B. Stamberger

Andrychów

37 kW

maszyna parowa

380 / 220 V

Młyn
(Związek
Polskiego
Nauczycielstwa
Szkół
Powszechnych)

Brody

11 kW

turbina wodna,
silnik spalinowy

stałe 220 V

Izdebnickie
Zakłady
Przemysłowe
SA

Izdebnik

12 kW

lokomobila

stałe 110 V

Elektrownia
folwarku
Jaszczurowa
(F. Thetschel)

Jaszczurowa

3 kW

koło wodne

stałe 110 V

Kalwaria
Zebrzydowska

5 kW

maszyna parowa

stałe 110 V

222 kW

4 lokomobile
węglowe

Fabryka
Mebli
Sz. Łojek
Elektrownia
Elin SA dla
Przemysłu
Elektrycznego
(Kraków,
ul. św. Anny 1)
Fabryka
Papieru SA
(F. Romaszkan)

Wadowicki
Przemysł
Druciany
Spółka z o.o.

Browar
(St. Froncz,
M. C. Lisko)

44

Wadowice

Wadowice

Wadowice

Wadowice

72 kW

12 kW

3 kW

maszyna parowa

maszyna parowa

silnik spalinowy

Później:
Międzystałe 2 x 220 V komunalny
Zakład
Elektryczny SA

220 V

Elektrownia
pobierała
dodatkowo
energię
z elektrowni
w Wadowicach

stałe 220 V

Elektrownia
pobierała
dodatkowo
energię
z elektrowni
w Wadowicach

stałe 220 V

Elektrownia
stanowiła
rezerwę, browar
pobierał energię
z elektrowni
w Wadowicach

RO Z P R AW Y
Młyn
(F. Zawiła)

Wadowice

Stowarzyszenie
Wadowice –
Księży
Kopiec
Pallotynów
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2 kW

lokomobila

stałe 220 V

10 kW

silnik spalinowy

stałe 110 V

Źródło: Statystyka zakładów elektrycznych w Polsce 1930, 1931 i 1932, Ministerstwo Przemysłu i Handlu,
Warszawa 1933, s. 143-144, 146.

Różne napięcia generowane przez poszczególne elektrownie wpływały na to,
że prąd był drogi. Potrzeba było odbiorników na różne wielkości i rodzaje napięcia
w zależności od napięcia na źródle zasilania.
Działalność spółki Elin w 1933 r. pozostawała pod wpływem trwającego wielkiego światowego kryzysu. Powszechne zubożenie ludności przejawiło się spadkiem
konsumpcji prądu. Ponadto przyczynił się do tego strajk konsumentów w Wadowicach związany z cenami energii elektrycznej 21. Zahamowane zostało również tempo
rozbudowy nowych instalacji odbiorczych22.
Brak rozwoju elektrowni wadowickiej spowodowany był wytwarzanym przez nią
napięciem. Prąd stały stosowany był do zasilania trakcji tramwajowo-kolejowej oraz
do oświetlenia. Nie sprawdzał się w przesyle na większe odległości i w przemyśle.
Tam najlepiej nadawał się prąd przemienny. Ponadto zastosowanie lokomobil do
wytwarzania pary oraz zastosowanie silników parowych do napędu prądnic było
mało efektywne i w dłuższej perspektywie nieopłacalne.

Uprawnienia elektryfikacyjne
Pierwsze powiązania Wadowic z siecią energetyczną Małopolski pojawiły się
przy okazji projektów budowy zakładu wodno-elektrycznego Szczawnica – Jazowsko.
25 maja 1919 r. Towarzystwo Akcyjne Zachodnio-Galicyjskich Elektrowni Okręgowych (właściciel elektrowni Siersza Wodna) zawiązało komitet założycielski, mający
na celu doprowadzenie do skutku budowy zakładu w Jazowsku. Wytworzona tam
energia miała wspomagać istniejące elektrownie cieplne. W tym celu miano wybudować sieć energetyczną łączącą miejscowości: Jazowsko, Limanowa, Myślenice,
Wadowice, Spytkowice, Libiąż, Jaworzno, Siersza, Krzeszowice, Kraków, Podgórze,
20
21

H.Cz. Gil OCD, Życie gospodarcze w Wadowicach 1918-1939…, op. cit., s. 22.

22

ANKr, sygn. 29/591/79, Sprawozdanie na Walne Zgromadzenie Spółki Elin z 1933 r., bez pag.
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Wieliczka, Bochnia, Okocim, Tarnów, Grybów, Nowy Sącz, Jazowsko, wraz z infrastrukturą rozdzielczą oraz telefonem i telegrafem o łącznej długości 350 km23.
W latach 30. XX w. obszar powiatu wadowickiego stał się terenem „walki”
o zaopatrzenie tego obszaru w energię elektryczną. Okręgiem tym interesowały się
większe elektrownie, istniejące w bezpośrednim sąsiedztwie, względnie położone
wprost w tym regionie, tj. w Sierszy Wodnej – Elektrownia Okręgowa Zagłębia Krakowskiego S.A. (EOZK), w Jaworznie – Jaworznickie Komunalne Kopalnie Węgla
SA (JKKW) oraz w Brzeszczach – Państwowa Kopalnia Węgla.
Kopalnia w Brzeszczach w 1931 r. wystąpiła o uprawnienia elektryfikacyjne.
Wiązało się to z przeprowadzaną rozbudową elektrowni. Podwojenie mocy tej elektrowni przez nabycie w 1932 r. (pod względem walutowym najcięższym dla państwa)
nowego turbozespołu o mocy 5000 kW stanowiło klasyczny przykład niefortunnego planowania, gdyż po tak poważnym wysiłku inwestycyjnym nie nastąpiło wcale
wzmożenie produkcji elektrycznej, lecz raczej lekki spadek. Nie przeprowadzono
bowiem koniecznej rozbudowy sieci przesyłowej i odbiorczej.
JKKW należały do firm intensywnie rozwijających się, rozszerzających zakres
swoich działań. Taką okazją do rozwoju było zwiększenie obszaru zasilania. Dyrekcja jaworznickiej kopalni
wystąpiła 22 lipca 1933 r.
do Ministerstwa Przemysłu i Handlu o nadanie nowego uprawnienia
rządowego na zasilanie
w energię elektryczną
powiatów: wadowickiego, bialskiego i żywieckiego w województwie
krakowskim.
JKKW zwiększyły
Ogłoszenie o rozprawie elektryfikacyjnej (Archiwum Państwowe
moc dysponowaną do
w Krakowie (dalej: APKr), zbiór: 591/114, s. 30)
19 120 kW. Przedstawione przez nie plany elektryfikacyjne24 zakładały wybudowanie głównej stacji rozdzielczej w Kętach, która byłaby połączona ze stacjami pomocniczymi w miastach

23

K. Górski, Zakład wodno-elektryczny Szczawnica-Jazowsko, Kraków 1919, s. 45.

24

ANKr, sygn. 29/591/114, Korespondencja w sprawie uzyskania uprawnienia elektrycznego na dostawy energii
elektrycznej dla pow. Biała, Wadowice, Żywiec, 1933-1936, s. 30.
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Biała i Żywiec z jednej strony, a Andrychów i Wadowice z drugiej. Na początkowym
etapie budowy przewidywano pobór energii elektrycznej z elektrowni znajdujących
się na terenie uprawnienia.
Dla zasilania powyższych powiatów przewidywana była budowa linii zasilającej
60 kV o przekroju 3 x 50 mm2 z Jaworzna do Kęt, gdzie powstać miała główna stacja
transformatorowa i rozdzielcza, z której rozchodzić się miały główne szlaki przewodów
zasilających 30 kV do większych ośrodków, czyli do miast: Andrychowa, Wadowic,
Żywca i Białej. Tam miały powstać rozdzielnie pomocnicze mające obniżać napięcie
przesyłane na rozdzielcze (15 względnie 6 kV). Miasto Kęty wybrane zostało jako
punkt centralny ze względu na bliskość mającego powstać w niedalekiej przyszłości zakładu wodno-elektrycznego w Porąbce, który pracując jako zakład szczytowy,
mógłby wybitnie wspomagać w godzinach największego obciążenia elektrownię
cieplną w Jaworznie. Ta ostatnia pracowałaby z obciążeniem prawie zupełnie stałym,
a więc bardzo ekonomicznie. Wyżej wymienioną linią przesyłową 60 kV można by
przenieść z Jaworzna do Kęt moc około 7000 kW, co według ówczesnych przewidywań
wystarczyłoby na pokrycie zapotrzebowania energii elektrycznej w tych
trzech powiatach na okres 10 lat. Planowana była – poza główną linią zasilającą z Jaworzna i stacją rozdzielczą
w Kętach – budowa 176 km sieci 30 kV,
590 km sieci rozdzielczej 6 kV oraz
444 km sieci rozdzielczej niskiego napięcia, ponadto 34 stacji transformatorowych na liniach 30 kV oraz 180 stacji transformatorowych przyłączonych
do sieci rozdzielczej 6 kV25.
Plany budowy były otwarte na
przyszłą rozbudowę. Główna linia
przewodów o długości ok. 20 km
zasilających linię Kęty – Andrychów
– Wadowice o przekroju 3 x 70 mm²
miała być poprowadzona na słupach
Mapa projektowanego uprawnienia elektrycznego na
żelaznych, kratowych na docelowe
elektryfikację powiatów bialskiego, wadowickiego
i żywieckiego (APKr, zbiór: 591/114, s. 25)
napięcie 100 kV, lecz załączona tym25

Ibidem, s. 25.
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czasowo na 30 kV. W stacji transformatorowej w Wadowicach miały być zainstalowane dwa transformatory po 200 kVA. Jaworznickie Komunalne Kopalnie Węgla SA
wystąpiły 30 listopada 1933 r. z wnioskiem do Funduszu Pracy o udzielenie pożyczki
i dotacji na te planowane prace elektryfikacyjne. Nie spotkał się on jednak z życzliwym przyjęciem. Rada Gminy Brzeszcze przedłożyła swój sprzeciw, uzasadniając go
m.in. tym, że na terenie gminy jest elektrownia Państwowej Kopalni Węgla w Brzeszczach – energia jest tańsza, a budynki użyteczności publicznej mają prąd bezpłatnie.
Gminy Janiszowice i Przecieszyn podobnie uzasadniały swój sprzeciw. Wszystkie
trzy odpowiedzi zostały napisane według tego samego wzoru. Czyżby przygotował
je jeden autor lub był to uzgodniony tekst? Znajdująca się na proponowanym terenie
elektryfikacji kopalnia Brzeszcze również wyraziła swój stanowczy (siedmiostronicowy) sprzeciw. Podstawowym argumentem było to, że kopalnia już w 1931 r.
wystąpiła o nadanie jej uprawnień. Było to więc działanie konkurencyjne. Również
Tymczasowy Wydział Powiatowy w Wadowicach sprzeciwił się nadaniu uprawnienia
elektryfikacyjnego dla JKKW. Miasto było związane koncesją (do 1955 r.) z firmą
Elin, właścicielką elektrowni wadowickiej. Dlatego też JKKW w swoim podaniu
pomijały zasilanie miasta. Podobna sytuacja zachodziła dla Andrychowa26.
Skutkiem przeprowadzonej 8 stycznia 1934 r. rozprawy komisyjnej w sprawie
udzielenia JKKW uprawnienia rządowego na zakład elektryczny było odłożenie na
bliżej nieokreślony czas rozstrzygnięcia sprawy. Jeden z powodów stanowiły liczne
sprzeciwy władz lokalnych, firm konkurujących w elektryfikacji wyodrębnionych
fragmentów koncesjonowanego obszaru.
Z dniem 25 lipca 1934 r. przyznano elektrowni Siersza Wodna (EOZK) kolejne
uprawnienie rządowe (numer 239). Nadawało ono prawo przesyłania, przetwarzania i rozdzielania energii elektrycznej na obszarze gminy Podolsze i miasta Zator
w powiecie wadowickim27.
W 1936 r. JKKW zwróciły się do elektrownia Siersza Wodna z propozycją wybudowania sieci przesyłowej i zapewnienia dostaw energii do Wadowic. Rozważano
przedłużenie sieci 5 kV z Zatora bądź sieci 30 kV z Kwaczały. Elektrownia z Jaworzna
miałaby pokryć część kosztów budowy28. Na tę rozbudowę również potrzebna była
jednak zgoda urzędów.
Dużo o zaistniałej sytuacji mówią listy przesłane przez zarząd JKKW do Ministra
Przemysłu i Handlu 22 stycznia 1934 r. i 2 lutego 1936 r. W pierwszym z nich wspo26

Ibidem, s. 67 i n.

27

M. Kwiatkowski, Elektrownia Siersza Wodna, Katowice 2014, s. 47.

28

Ibidem, s. 50-51.
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minane jest wycofanie z działań elektryfikacyjnych kopalni Brzeszcze ze względu na
niemożność przekazania do dyspozycji kopalni odpowiednich środków pieniężnych
– była bowiem własnością państwową. Podczas rozprawy Komisji Uprawnieniowej
dyrekcja kopalni Brzeszcze bardzo aktywnie sprzeciwiała się przyznaniu uprawnienia
elektryfikacyjnego dla JKKW. Zarząd tych ostatnich poprosił ministerstwo o wyjaśnienie owych biegunowych działań29.
Z kolei list z 1936 r. (dodajmy, że w tym czasie zmienił się minister) przypomina
o zaistniałym dwa lata wcześniej konflikcie, mówi o braku odpowiedzi na poprzednią korespondencję i o wykorzystaniu przewagi przez kopalnię w Brzeszczach jako
instytucję państwową. Zawiera wreszcie kolejną prośbę o rozstrzygnięcie sytuacji
zaistniałej pomiędzy kopalniami30.
Czas mijał, trwały przepychanki pomiędzy instytucjami państwowymi, a prądu
nadal nie było.
JKKW nie czekały bezczynnie. Dokonywały w tym czasie elektryfikacji powiatu
olkuskiego. Ponadto już w 1933 r. podjęły rokowania z kapitałem wiedeńskim o nabycie pakietu akcji Spółki Akcyjnej Elin. To działanie miało wspomóc uzyskanie uprawnienia na elektryfikację powiatów bialskiego, wadowickiego i żywieckiego poprzez
pozyskanie działających tam przedsiębiorstw elektryfikacyjnych. Firmą posiadającą
elektrownię w Wadowicach była spółka wiedeńska Elin Aktiengesellschaft für Elektrische Industrie. Towarzystwo to było właścicielem akcji firmy Elin Spółka Akcyjna
dla Przemysłu Elektrycznego w Krakowie. W wyniku podjętych starań, w 1934 r.,
doszło do dwukrotnego zakupu akcji polskiego oddziału firmy Elin, w wyniku którego JKKW stały się jedynym udziałowcem tej firmy. Wiedeński Elin przy sprzedaży
akcji zastrzegł sobie zmianę nazwy firmy tak, aby nie było dwóch firm o podobnym
brzmieniu. Nową nazwę firmy ustalono na Międzykomunalny Zakład Elektryczny
Spółka Akcyjna w Krakowie. Jednocześnie podwyższono kapitał akcyjny z 250 000 zł
do 500 000 zł. Do zakupu nowej emisji akcji zachęcano Zakład Elektryczny Okręgu
Lwowskiego, gminy: Wadowice, Maków, Kęty, Andrychów, Sucha, szczególnie te
mające własne elektrownie31. To przejęcie miało ułatwić zdobycie uprawnienia.
Wstrzymując przyznanie uprawnień rządowych na elektryfikację południowej
części okręgu krakowskiego, Ministerstwo Przemysłu i Handlu miało do zrealizowania swoje plany. Projektowano utworzenie Spółki Sieciowej. Według projektu
29

ANKr, sygn. 29/591/114, Korespondencja w sprawie uzyskania uprawnienia elektrycznego na dostawy energii
elektrycznej dla pow. Biała, Wadowice, Żywiec, 1933-1936, s. 79-91.

30

Ibidem, s. 171-185.

31

ANKr, sygn. 29/591/79, Korespondencja w sprawie udziałów JKKW w „Elin” Sp. Akc. Dla przemysłu elektrycznego,
1934-1939, b. pag.
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Projekt sieci głównych w krakowskim okręgu elektryfikacyjnym
(Elektryfikacja Ziemi Krakowskiej. Materiały komisji
energetyczno-elektryfikacyjnej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Krakowie, Kraków 1937, s. 178)

Układ schematyczny energetycznych szyn zbiorczych
(Elektryfikacja Ziemi Krakowskiej. Materiały komisji
energetyczno-elektryfikacyjnej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Krakowie, Kraków 1937, s. 177)

32

50

uprawnieniowego miała ona
zbudować i eksploatować sieć
przesyłową i rozdzielczą tej
części okręgu elektryfikacyjnego. Miała to być zachodnia
część ciągu sieci nazwanej
„szyną podhalańską”: wychodząc z budowanej elektrowni
przy zaporze w Rożnowie,
następnie idąc poprzez Stary
Sącz, Chabówkę, Wadowice,
Brzeszcze miała się łączyć
z sieciami południowej części Górnego Śląska. Szyna ta
miała stworzyć możliwość
współpracy poszczególnych
elektrowni Zagłębia Krakowskiego32. Składać się miała
z dwóch zasadniczych trzonów łączących zagłębie węglowe z Krakowem: istniejącej już linii 60 kV z Jaworzna
do Krakowa oraz nowej linii
60 kV Jaworzno – Wadowice
– Kraków, jako punktu wyjściowego zasilania elektrycznej linii kolejowej w kierunku
na Kielce – Radom – Warszawę. Uzupełnieniem tej szyny
byłyby odgałęzienia: doprowadzone z Porąbki do trzonu
głównego, dalej w punkcie
Wadowice, od Wadowic do
Chabówki, czyli punktu głów-

Elektryfikacja Ziemi Krakowskiej. Materiały komisji energetyczno-elektryfikacyjnej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Krakowie, Kraków 1937, s. 178.
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nego zasilania trakcji elektrycznej kolei Kraków – Zakopane, oraz od Chabówki do
Rożnowa, jako zasilanie rezerwowe punktu Chabówka z Rożnowa 33. Do początku
szyny w Jaworznie, gdzie łączą się trzony główne, dołączona jest pierwsza silna grupa
elektrowni zagłębia krakowskiego, dąbrowskiego i śląskiego, na jej końcu zaś znajduje
się główny konsument – Kraków. Do środka szyny, do trzonu, doprowadzona jest
druga grupa elektrowni, przede wszystkim elektrownia wodna w Porąbce. W ten
sposób energia tej grupy przesłana być może w obu kierunkach szyny zbiorczej do
Krakowa i do Jaworzna.
Plany były ambitne, celowe, ale nadszedł już 1937 r., a regiony Podhala dalej nie
zostały zelektryfikowane.

Wojenna i powojenna
elektryfikacja
Wybuchła II wojna światowa i powstały inne priorytety elektryfikacyjne. Polskie
zakłady zostały przejęte przez okupantów
i przestawione na produkcję wojskową, a ta
potrzebowała energii elektrycznej o znormalizowanych parametrach. Nie odpowiadała im elektrownia w Wadowicach, która
w latach okupacji została wyłączona. Dla
zasilania przemysłu zbrojeniowego wybudowano z elektrowni Siersza Wodna34 sieci
rozdzielcze łączące: linią 6 kV Bolęcin –
Płaza – Zator przerobioną na 30 kV, linią
30 kV Oświęcim – Kęty, linią 30 kV Zator
– Wadowice, linią 30 kV Wadowice – Kęty,
linią 30 kV Wadowice – Sucha oraz przedłużono tę linię do Chabówki35. W 1943 r.
elektrownię Siersza Wodna połączono z siecią jaworznicką, czyli z JKKW.

Okładka projektu budowy przez elektrownię
Siersza Wodna linii energetycznej 30 kV
Wadowice – Zator w okresie okupacji
(APKat., zbiór: 1166, Statische Berechnung
für die bruchsichere Aufhängung der 30 kV.
Leitung Wadowitz – Zator, 1942, s. 19)

33

Ibidem, s. 177.

34

M. Kwiatkowski, Elektrownia Siersza Wodna, op. cit., s. 62.

35

Archiwum Państwowe w Katowicach (APKat.), sygn. 12/1166/0/1/40, Statische Berechnung für die bruchsichere
Aufhängung der 30 kV. Leitung Wadowitz – Zator, 1942, s. 19-24.
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Po wyzwoleniu teren powiatu wadowickiego dalej był zasilany z elektrowni Siersza Wodna36. Według stanu na 7 lutego 1947 r. były to miejscowości: Andrychów,
Barwałd, Biała, Kalwaria, Klecza, Las, Łękawica, Maków, Podolsze, Przeciszów, Spytkowice, Wadowice, Wieprz, Zator oraz Zembrzyce. Później, w ramach powszechnej
elektryfikacji kraju, dostarczono prąd do całego powiatu.

Podsumowanie
Reasumując, należy powiedzieć, że zaistniała sytuacja pokazała poważną wadę
ustawy elektryfikacyjnej z 1922 r. Elektryfikacja poszczególnych miejscowości
z małych lokalnych elektrowni okazała się niewłaściwa, wysoce nieekonomiczna
i nieodpowiadająca potrzebom konsumentów. Ponadto spory, jakie wywiązywały
się pomiędzy elektrowniami w celu pozyskania kolejnych obszarów zbytu energii
elektrycznej, wydłużały czas niezbędny do rozpoczęcia robót elektryfikacyjnych.
Tani prąd i sprawna obsługa, zwłaszcza dla potrzeb przemysłowych, możliwe były
bowiem tylko ze stale czynnych, dużych elektrowni zawodowych pracujących na
rozbudowaną sieć elektroenergetyczną.
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Summary
Electrification of the Wadowice district in the interwar period
The history of electricity in Wadowice began as early as 1906. This source of
energy was appreciated instantly. Neighboring factories started to install their own
power plants, yet such installations were costly. The solution to the problem would be
electrification of the entire region supplied by one big power plant generating cheap
electricity. In order to win the market, various electrical centers started their “fight”
offering different sale conditions.
Keywords: power plant, electrification, Elin, Cross-Municipal Power Plant
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Michał Siwiec-Cielebon

„Z ostatnich
chwil bohatera”.
Podporucznik Jan Antoni
Władysław Hernich
(10.03.1899-1.08.1920)

Jan Antoni Władysław Hernich był jedynym oficerem 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej – rodowitym wadowiczaninem, poległym na froncie walk polskobolszewickich. W czasie wojen o granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1921 poległo także kilku innych oficerów urodzonych w Wadowicach, ale mieli oni przydział
do innych formacji WP. Z kolei spośród kilku innych poległych oficerów 12 pp żaden
nie urodził się w Wadowicach. Jan Hernich padł w dniu 1 sierpnia 1920 r. w boju
pod Leszniowem – najważniejszej walce w dziejach pułku. Czterodniowe zmagania 12 pp w ramach bitwy pod Brodami i Beresteczkiem miały znaczący wpływ na
osłonięcie kierunku Lwowa przed naporem 1 Armii Konnej Siemiona Budionnego.
Sukces 12 pułku w tej walce przyczynił się do osłabienia impetu natarcia wojsk bolszewickich, a cała bitwa pod Brodami, choć nie została taktycznie rozstrzygnięta,
dała wojskom polskim czas potrzebny na przegrupowanie sił do obrony Warszawy
i Lwowa oraz do planowanego przeciwnatarcia.
Tytuł Z ostatnich chwil bohatera zapożyczony został z krótkiego artykułu wspomnieniowego o Janie Hernichu autorstwa Józefa Kieconia1, zamieszczonego w jednodniówce wydanej z okazji Święta Pułkowego 12 pp w 1924 r. Właśnie pod takim
tytułem J. Kiecoń, wtedy porucznik 12 pp, opisał natarcie 12 pułku w celu odbicia
1

Józef Franciszek Kiecoń (1898-1959) – uczeń wadowickiego gimnazjum, oficer 12 pp, po ukończeniu Szkoły
Pilotów służył w 3 pułku lotniczym w Poznaniu. Absolwent I kursu Wyższej Szkoły Lotniczej w Warszawie.
Oficer rozpoznania lotniczego, był m.in. szefem Referatu „Południe” w Lotniczym Wydziale Wywiadowczym
Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych. Zmarł w Wielkiej Brytanii (Rocznik oficerski 1923,
dalej: RO 1923; Rocznik oficerski 1924, dalej: RO 1924; Rocznik oficerski 1928, dalej: RO 1928; Rocznik oficerski
1932, dalej: RO 1932; R. Rybka, K. Stepan, Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939, dalej: RO 1939;
Dubicki T., Suchcitz, Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945, t. III, Łomianki 2018, s. 158-161). Więcej
o absolwentach i uczniach wadowickiego gimnazjum – oficerach WP pisze M. Siwiec-Cielebon, Wolności siew.
Absolwenci i uczniowie c. i k. Gimnazjum Wyższego w Wadowicach do 1918 r. jako kadra przyszłych sił zbrojnych
odrodzonej Rzeczypospolitej, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2018, nr 21, s. 92-145.
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Leszniowa z rąk bolszewickich i ostatnią walkę podporucznika Jana Hernicha, uznanego za bohatera 12 pp2.

Wadowickie korzenie
Jan Antoni Władysław Hernich urodził się 10 marca 1899 r. w Wadowicach.
Był jedynym synem Antoniego Józefa Hernicha (1858-1927), obywatela miasta Wadowic, cukiernika i piernikarza, oraz Heleny z Schugtów (1867-1936). Z wcześniejszego małżeństwa z Augustą z Keissów (1858-1895) Antoni Hernich miał zmarłych
w dzieciństwie synów Franciszka Xawerego (1885-1886), Józefa Antoniego (18871890) i Stanisława Jana (1888-1891) oraz córki Karolinę (1889-1953) i Marię Stefanię
(1892-1906). Z drugiego małżeństwa Antoniego oprócz Jana urodziła się także córka
Zofia Anna (1901-1987)3.
Dziadkiem Jana był Franciszek Hernich (1822-1885), cukiernik i piernikarz,
obywatel miasta Wadowic, który z małżeństwa z Józefą ze Szczurów (?-1915) miał
m.in. syna Franciszka, w niektórych dokumentach notowanego także jako Hoernich,
(1863-1928). Był absolwentem wadowickiego gimnazjum z 1881 r., a po uzyskaniu
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego dyplomu doktora wszech nauk
lekarskich w 1887 r. został lekarzem w Rudniku nad Sanem. Po jego śmierci posadę
lekarza w Rudniku objął jego syn, czyli kuzyn Jana Hernicha, dr Kazimierz Hernich
(1898-1950), gorący społecznik i patriota, zmarły na zawał wskutek prześladowań
przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa4.
2

J. Kiecoń, Z ostatnich chwil bohatera, w: Honor i Ojczyzna. Dwunasty Pułk Piechoty w dniu wręczenia mu chorągwi
przez obywateli Ziemi Wadowickiej i ku uczczeniu pamięci bitwy pod Leszniowem dnia 1 sierpnia 1920 r. jako
w dniu swego święta pułkowego poświęca, [Wadowice, 1924], s. 47-48.

3

Archiwum Parafii Wadowice (dalej: APW), Liber Natorum et Baptisatorum, t. II, s. 524; t. III, s. 466, 496, 515,
548 i 600; t. IV a, s. 65 i 117; ibidem, Liber Mortuorum, t. II, s. 111, 361, 386 i 478; t. II (drugi o tym samym
numerze), s. 15; t. III, s. 44, 224 i 356; t. IV, s. 92 oraz t. V, s. 66.

4

APW, Liber Natorum et Baptisatorum, t. III, s. 56, Liber Mortuorum, t. II, s. 369; Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: WBH-CAW), Kolekcja Akt Personalnych i Odznaczeniowych (dalej: APO), akta
personalne sygn. AP 3430, Hernich Franciszek; ibidem, AP 166, Hernich Kazimierz; Klasyfikacya uczniów c.k. Realnego
Gimnazyum w Wadowicach za drugie półrocze roku szkolnego 1874, bez pag.; Sprawozdanie Dyrekcyi c.k. realnego i wyższego gimnazyum w Wadowicach (dalej: SDRWGW) za rok szkolny 1876, s. 31; SDRWGW za rok szkolny 1877, s. 53;
SDRWGW za rok szkolny 1878, s. 74; Sprawozdanie Dyrekcyi c.k. wyższego gimnazyum w Wadowicach (dalej: SDWGW)
za rok szk. 1879, s. 58; SDWGW za rok szkolny 1880, s. 48; SDWGW za rok szkolny 1881, s. 73; Corpus studiosorum
Universitatis Iagiellonicae in saeculis XVIII-XIX. Tomus III: E-J, red. K. Stopka, Kraków 2006, s. 786 – Hoernich (Hernich) Franciszek; Urzędowy spis lekarzy uprawnionych do wykonywania praktyki lekarskiej oraz aptek w Rzeczypospolitej
Polskiej w opracowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Generalnej Dyrekcji Służby Zdrowia) (dalej: Urzędowy spis
lekarzy). 1924/25, s. 228; Urzędowy spis lekarzy. 1926/27, s. 74; Rocznik Lekarski 1936, s. 960; Rocznik Lekarski 1938,
s. 529; Urzędowy spis: lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów, felczerów, pielęgniarek, położnych, uprawnionych i samodzielnych techników dentystycznych oraz wykazy: aptek, szpitali, ubezpieczalni społecz., ośrodków zdrowia, przychodni
samodzielnych oraz centrali i filii Państwowej Szkoły Higieny, 1939, przekładka niebieska, s. 78.
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W latach 1905-1909 J. Hernich uczył się w wadowickiej Szkole Męskiej, a po jej
ukończeniu rozpoczął naukę w c.k. Gimnazjum Wyższym. Choć uczył się dobrze, ze
względu na słabe zdrowie i pewne zaległości w niektórych przedmiotach zdecydował
się na powtarzanie klasy IV w roku szkolnym 1913/1914 mimo uzyskania w roku
szkolnym 1912/1913 promocji do klasy V. Klasę VII ukończył w roku szkolnym
1916/1917, ale w sprawozdaniu gimnazjalnym odnotowano, że od 28 grudnia 1916 r.
pełnił służbę w Legionach Polskich. Natomiast w dokumentach wojskowych zapisano, że do Legionów Polskich zgłosił się już osiem miesięcy wcześniej, 20 kwietnia
1916 r. Do matury wojennej Jan Hernich przystąpił 28 czerwca 1918 r. jako żołnierz
c.k. austro-węgierskiego 146 pułku artylerii ciężkiej, uzyskując świadectwo dojrzałości nr 44 jako jednogłośnie uznany za dojrzałego do studiów w uniwersytecie5.

Patriotyczne wychowanie
Jan wychowywał się w środowisku patriotycznym i od najmłodszych lat chłonął opowieści o historii Polski. Jego ojciec działał w Towarzystwie Gimnastycznym
„Sokół”, a cała rodzina aktywnie uczestniczyła w wielu patriotycznych wydarzeniach
w Wadowicach6. Także nastroje panujące wśród znacznej części mieszkańców miasta i okolicy wywierały niewątpliwie wpływ na młodocianego Hernicha. W okresie
nauki gimnazjalnej podziwiał starszych kolegów ćwiczących w Studenckiej Drużynie Strzeleckiej przy „Sokole”, do której mimo chęci nie mógł należeć ze względu
na młody wiek i słabe zdrowie. Chętnie jednak wraz niektórymi kolegami rówieśnikami obserwował ćwiczenia, a kiedy starsi koledzy pozwalali, włączał się w nie.
Do tej młodszej grupy należeli m.in. Kazimierz Bujak7, Kazimierz Pukło (później
Mroziński)8 i Kazimierz Szpądrowski9, późniejsi legioniści i oficerowie artylerii WP.
5

Sprawozdanie Dyrekcyi c.k. gimnazyum w Wadowicach (dalej: SDGW) za rok szkolny 1910, cz. urzędowa, s. 37; SDGW
za rok szkolny 1911, cz. urzędowa, s. 40; SDGW za rok szkolny 1912, cz. urzędowa, s. 42; SDGW za rok szkolny 1912/13,
s. 60; SDGW za rok szkolny 1913/14, cz. urzędowa, s. 54; SDGW za rok szkolny 1914/15, s. 56; SDGW za rok szkolny
1915/16, s. 63; SDGW za rok szkolny 1916/17, s. 7, 42; Sprawozdanie Dyrekcyi Gimnazyum Państwowego w Wadowicach
za rok szk. 1918/19, s. 20; WBH-CAW, APO, AP 424, Hernich Jan, bez pag., odpis świadectwa dojrzałości.

6

Informacje uzyskane przez autora od siostry Jana Hernicha, Zofii Hernichówny, podczas rozmów prowadzonych
w latach 1976-1987.

7

Kazimierz Bujak (1899-?) – absolwent wadowickiego gimnazjum, legionista, por. rez. artylerii, odznaczony
Medalem Niepodległości (RO 1923; RO 1924; Rocznik Oficerski Rezerw 1934, dalej: ROR 1934).

8

Kazimierz Tadeusz Pukło (od 1922 r. Mroziński) (1898-1940) – uczeń wadowickiego gimnazjum, legionista,
ppor. 12 pp, mjr artylerii WP, odznaczony m.in. Medalem Niepodległości, zamordowany w Charkowie (RO 1923;
RO 1924; RO 1928; RO 1932; RO 1939; M. Siwiec-Cielebon, Vinctis non victis. Pokonanym nie zwyciężonym.
Wadowicka Lista Katyńska, Wadowice 2010, s. 206-207).

9

Kazimierz Stanisław Szpądrowski (1899-1940) – absolwent wadowickiego gimnazjum, legionista, mjr art. WP,
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O patriotycznej atmosferze i entuzjastycznym nastawieniu wielu spośród wadowickich gimnazjalistów wobec zaciągu do Legionów Polskich wspomina m.in. Józef
Herzog, młodszy o dwa lata od Hernicha, który już w 1915 r. – w wieku 14 lat – także
uciekł z domu do Legionów10. Informacje o wielu przejawach niepodległościowej
aktywności społeczeństwa ziemi wadowickiej oraz zapale i licznym wstępowaniu
wadowickich gimnazjalistów do LP odnotowano także w Zarysie historii pracy niepodległościowej powiatu wadowickiego, wydanym w 1937 r. nakładem Komisji Historycznej Związku Legionistów Polskich11.

Legionista
Efektem patriotycznej wrażliwości i wychowania, zarówno w domu, jak i w gimnazjum, była decyzja niepełnoletniego Jana Hernicha o ucieczce z domu w celu wzięcia udziału w walce o niepodległość Polski. Niewątpliwie na jego wyobraźnię oddziaływała świadomość, że już we wrześniu 1914 r. z Wadowic wyruszył do Legionów
batalion „Sokołów”, a wzorem dla młodego człowieka byli niewiele starsi koledzy,
którzy w szeregach tej formacji zasilili Legiony. W ciągu następnych dwóch lat do
Legionów wyruszały z Wadowic kolejne zastępy młodych i nie tylko młodych ludzi.
Ucieczka Jana z domu była o tyle konieczna, że ze względu na słabe zdrowie jedynego
pozostałego przy życiu syna rodzice – szczególnie matka – bardzo się o niego obawiali
i uzyskanie ich zgody, mimo wielkiego patriotyzmu rodziny, nie byłoby łatwe. Zapewne dlatego syn postanowił postawić ich przed faktem dokonanym. Z późniejszej
korespondencji wynika, że pogodzili się z tym faktem, a nawet byli dumni z jego decyzji, ale stale przejawiali troskę o los jedynaka. Podobnie jak koledzy z gimnazjum,
Jan zgłosił się 20 kwietnia 1916 r. do Legionów Polskich i przydzielony został do
1 Pułku Artylerii LP, w którym do grudnia 1916 r. służył na froncie rosyjskim. Z analizy akt personalnych i innych źródeł wynika, że nigdy nie ustalono jednoznacznie
daty wstąpienia Jana Hernicha do Legionów. W sprawozdaniu dyrekcji gimnazjum
podano datę 28 grudnia 1916 r., sam Jan Hernich we wniosku o przyznanie stopnia
oficerskiego podał datę 20 kwietnia 1916 r., zaś w poświadczeniu Departamentu
Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych stwierdzono, że wstąpił do Legionów
6 stycznia 1917 r. i służył w 2 bat. haubic polowych 1 part. LP. Był jednym spośród
odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości, zamordowany w Moskwie (RO 1923; RO
1924; RO 1928; RO 1932; RO 1939; M. Siwiec-Cielebon, Vinctis non victis..., op. cit., s. 249-250).
10

J. Herzog, Krzyż Niepodległości. Wspomnienia ze służby w Legionach, [Kraków 2001].

11

Zarys historii pracy niepodległościowej powiatu wadowickiego, oprac. W. Hajewski, Wadowice [1937], s. 48, 62-68.
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prawie setki uczniów i absolwentów wadowickiej szkoły, którzy przeszli przez szeregi
legionowych formacji.
Wybór służby w artylerii być może podyktowany był faktem, że w 1 part. LP
służyli już wcześniej jego nauczyciele z gimnazjum, Józef Heriadin12 (jako kapral,
później plutonowy) oraz Władysław Kiliński13 (w stopniu podporucznika), a także
absolwenci i uczniowie wadowickiego gimnazjum, m.in. Karol Nowak14. Być może
na takim wyborze zaważył również stan zdrowia Jana Hernicha, ale trzeba wziąć pod
uwagę fakt, że dla szeregowego, jakim w początkowym okresie był Hernich, wcale
nie była to służba lżejsza niż w piechocie.
Według późniejszego poświadczenia o wycofaniu pułku z frontu Jan Hernich
służył do września 1917 r. w Kadrze Artylerii w Górze Kalwarii. W międzyczasie
złożył egzamin w wadowickim gimnazjum, zaliczając z pozytywnym wynikiem materiał z zakresu nauki w klasie VII. Przeniesiony z 2 baterii polowej do 2 bat. haubic służył w Wysocku
(pow. Jarosław), a następnie w Przemyślu, skąd
w listopadzie 1917 r. wraz z baterią przeniesiony
został na Bukowinę.
Po utworzeniu Szkoły Podchorążych Artylerii Polskiego Korpusu Posiłkowego w Walawie (Bukowina) był jej uczniem aż do 15 lutego 1918 r., kiedy szkołę rozwiązano wskutek
buntu PKP i przebicia się jego części przez front
pod Rarańczą. Został aresztowany w Sadogórze
(Bukowina) i internowany w obozie w Bustyahaza na Zakarpaciu (dzisiaj Busztyno w zachodniej Ukrainie). W połowie maja 1918 r.
Jan Hernich jako żołnierz 2 baterii
został wraz z grupą artylerzystów wywieziony
artylerii Legionów Polskich
z obozu i odesłany na front włoski, gdzie wcielo(Polskiego Korpusu Posiłkowego),
fot. z przełomu 1917/1918
no go do 146 pułku artylerii ciężkiej. Skierowany
12

Józef Heriadin (1885-1967) – absolwent i profesor wadowickiego gimnazjum, legionista, por. rez. artylerii,
odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości (RO 1923; RO 1924; ROR 1934).

13

Władysław Kiliński (1887-1964) – nauczyciel wadowickiego gimnazjum, legionista, płk dypl. art. WP, odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (RO 1923; RO 1924; RO
1928; RO 1932; RO 1939).

14

Karol Ignacy Nowak (1889-1959) – absolwent wadowickiego gimnazjum, legionista, płk art. WP, odznaczony
m.in. Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (RO 1923; RO 1924; RO 1928;
RO 1932; RO 1939).
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został na kurs telefoniczny w Gorycji (Włochy, region Friuli-Wenecja
Julijska), po którym awansowano
go na starszego żołnierza (w artylerii austro-węgierskiej Vormeister) i odesłano na front w okolicy
Ceggia (reg. Wenecja Euganejska),
a później Cervignano del Friuli
(reg. Friuli-Wenecja Julijska), gdzie
służył do chwili rozpadu monarchii
austro-węgierskiej15.

Oficer Pułku Ziemi
Wadowickiej
Według zapisu samego Jana
Hernicha we wniosku o przyznanie
Grupa byłych legionistów wcielonych do armii
stopnia oficerskiego do Wojska Polaustriackiej na tle zamku w Atinie, maj 1918.
Jan Hernich pierwszy z prawej
skiego wstąpił on w dniu 1 listopada
1918 r. Brak jest jednak bliższych informacji, gdzie i w jakich okolicznościach to nastąpiło. Nie wiadomo, czy przeszedł
na froncie włoskim do 56 wadowickiego pułku piechoty i z nim powrócił do kraju,
czy też w chwili przewrotu przebywał w Wadowicach na urlopie i tu od razu wstąpił
do Batalionu Wadowickiego. Z zapisu we wspomnianym wniosku o przyznanie stopnia oficerskiego wynika, że jako dowódca plutonu telefonicznego 12 pp walczył od
1 maja do 8 sierpnia 1919 r. na froncie ukraińskim a następnie wraz z pułkiem pełnił
służbę na froncie cieszyńskim (na linii demarkacyjnej z Czechami i Niemcami), skąd
jesienią 1919 r. odszedł na front bolszewicki wraz z pułkiem i całą 6 Dywizją Piechoty.
Choć nie wszystkie dane we wniosku podane są precyzyjnie, dokument ten jest
niewątpliwie wiarygodny. Poświadczyli na nim dotychczasową służbę Jana Hernicha oficerowie wywodzący się z artylerii legionowej. Władysław Kiliński, porucznik
i były adiutant 1 part. LP napisał na wniosku w dniu 7 listopada 1919 r.: Zgodność
z prawdą odnośnie służby w 1 part. LP aż do czasu 20.09.1917 i w wojsku austriackim
potwierdzam. W tym samym dniu „za zgodność dat” wniosek Hernicha podpisali
15
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jeszcze jego pułkowi koledzy, szef Wydziału Personalnego MSWojsk por. Stanisław
Bałanda16 i ppor. Kazimierz Bujak.
Do wniosku o przyznanie stopnia
oficerskiego dołączona została deklaracja
podpisana przez oficerów III batalionu
12 pp, w której stwierdzili oni, „że jednoroczny ochotnik sierżant Hernich Jan jest
godnym stopnia oficerskiego”. Deklarację
podpisali porucznicy: Stanisław Banaś17,
Wirgiliusz Pruszyński18, Władysław Śliwa19, Edmund Zyzak20, oraz podporucznicy: Antoni Kamski21, Józef Kiecoń,
Wiesław Kuzia22, Józef Pukło23, Jan Wątorek24, a także trzej inni podporucznicy,
których niezbyt czytelne podpisy wymagają weryfikacji z aktami, a dopisał się do
niej również ppor. Kazimierz Bujak. Do
Karta pocztowa od ojca Antoniego
do Jana Hernicha, czerwiec 1919 r.
wniosku dołączono także poświadczenie,
że w 1918 r. Jan Hernich ukończył Szkołę
Podchorążych Artylerii w Walawie, które podpisali 5 listopada 1919 r. Stanisław
Burnagel25, ppor. intendent 3 DP Legionów, oraz Eugeniusz Mayer, ppor. i referent
mundurowy Intendentury 3 DPLeg.
16

Stanisław Franciszek Antoni Bałanda (1885-1948) – legionista, ppłk artylerii WP, odznaczony m.in. Krzyżem
Niepodległości i Krzyżem Walecznych (RO 1923; RO 1924; RO 1928; RO 1932; RO 1939).

17

Stanisław Banaś (1889-?) – uczeń wadowickiego gimnazjum, oficer 12 pp, a następnie kpt. saperów kolejowych,
odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych (RO 1923; RO 1924; RO 1928; ROR 1934).

18

Wirgiliusz (Wirgil) Stefan (Ursyn) Pruszyński de Rawicz (1880-?) – kpt. pospolitego ruszenia 12 pp i 33 pp,
odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych (RO 1923; RO 1924; ROR 1934).

19

Władysław Śliwa (1889-?) – działacz niepodległościowy, kpt. rez. 12 pp (RO 1923; RO 1924; ROR 1934).

20

Edmund Zyzak (1891-?) – kpt. rez. 12 pp, później 3 psp (RO 1923; RO 1924; ROR 1934).

21

Antoni Kamski (1893-1928) – kpt. 12 pp, a następnie 75 pp, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem
Walecznych (RO 1923; RO 1924; RO 1928).

22

Wiesław Kuzia (1881-1965) – kpt. rez. 12 pp, odznaczony Krzyżem Walecznych (RO 1923; RO 1924; ROR 1934).

23

Józef Pukło, inż. (1879-1953) – działacz społeczny i niepodległościowy, legionista, ppor. posp. rusz. 12 pp,
odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości (RO 1923; RO 1924; ROR 1934).

24

Jan Wątorek (1898-1939) – kpt. 12 pp, mjr KOP i 67 pp, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych dwukrotnie,
poległ w 1939 r. (RO 1923; RO 1924; RO 1928; RO 1932; RO 1939).

25

Stanisław Michał Burnagel (1896-?) – płk intendent z wyższymi studiami wojskowymi, odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (RO 1923; RO 1924; RO 1928; RO 1932; RO 1939).
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Wskutek pozytywnego rozpatrzenia wniosku Jana Hernicha Komisja Weryfikacyjna dla spraw Legionowych zwróciła się 28 listopada 1919 r. do Generalnego
Inspektoratu Artylerii o wskazanie pułku dla wcielenia kandydata na oficera artylerii.
Inspektor Artylerii zadekretował na wniosku komisji: „Do jednego z kresowych
pułków artylerii ciężkiej”, zatem 10 grudnia inspektorat udzielił komisji odpowiedzi,
że jako pułk do wcielenia Jana Hernicha „skwalifikowanego do nominacji na ppor.
art.” wyznaczony został 13 pac.

Grupa oficerów 12 pp na froncie litewsko-białoruskim w dniu imienin Józefa Piłsudskiego,
Osipowicze 19.03.1920 r. Trzeci od prawej ppor. Jan Hernich

Do wcielenia Jana Hernicha do artylerii jednak nie doszło. Prawdopodobnie
na własną prośbę pozostał on w 12 pp, który od października 1919 r. pełnił służbę
w ramach grupy gen. ppor. Gustawa Zygadłowicza na Froncie Litewsko-Białoruskim,
a po rozwiązaniu frontów w ramach 7 Armii26. Jako jednoroczny ochotnik27 sierżant
Jan Hernich pełnił służbę w plutonie telefonicznym 12 pp, dowodząc jedną z drużyn,
a czasowo także całym plutonem.
26

Eugeniusz Maye (1898-?) – mjr intendent WP, odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych
(RO 1923; RO 1924; RO 1928; RO 1932; RO 1939).

27

Jednoroczny ochotnik to tytuł wynikający z przejętej z dawnej armii austro-węgierskiej formy uprawnienia do
odbycia skróconej (jednorocznej) służby wojskowej ze względu na posiadany cenzus wykształcenia średniego.
Ochotnicze zgłoszenie się do służby jednorocznej dawało przywilej wstąpienia do szkoły kształcącej na oficerów rezerwy, ale także po jej ukończeniu i odpowiednim doszkoleniu pozostania w służbie zawodowej w razie
przydatności dla armii. W WP j.o. otrzymali prawo wstąpienia do Szkoły Podchorążych, po której ukończeniu
otrzymywali stopień podchorążego (wtedy był to stopień) i mogli oczekiwać mianowania na oficerów.
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4 lutego 1920 r. sierżant Jan Hernich odszedł
z frontu wraz z kilkoma innymi podoficerami do
Szkoły Podchorążych w Warszawie28. Zapewne
wskutek stwierdzenia faktu, że już wcześniej ukończył kurs szkoły podchorążych (wspomniana Szkoła
Podchorążych Artylerii austriackiej w Walawie na
Bukowinie), powrócił do pułku 21 lutego29. W trzy
tygodnie później ogłoszono w rozkazie pułkowym,
że Dziennikiem Personalnym nr 7 z 28 lutego 1920 r.
j. o. sierż. Jan Hernich mianowany został podporucznikiem30.
Załączony do akt personalnych Jana Hernicha
w zasobie Biura Personalnego MSWojsk dokument
z ewidencji 12 pp, podpisany 22 listopada 1921 r.
Ppor. Jan Hernich po otrzymaniu
nominacji oficerskiej,
przez dowódcę pułku, ppłk. Oswalda Franka31,
wiosna 1920 r.
stwierdza że ppor. Jan Hernich przyjęty został do WP
dekretem [Naczelnego Wodza – przyp. MSC] L. 1940 z 14 lutego 1920 r. z przydziałem do 12 pac. Biorąc pod uwagę wspomnianą już decyzję GIA wskazującą 13 pac,
zapewne jest to pomyłka literowa.

Bój pod Leszniowem
Aby przybliżyć okoliczności ostatniej walki i śmierci ppor. Jana Hernicha, warto
przypomnieć sytuację na froncie, w jakiej doszło do boju 12 pułku pod Leszniowem.
Dowodzony ówcześnie przez mjr. Franciszka Altera 12 pp stanowił część XI Brygady
Piechoty (dowódca płk Karol Szemiot) w składzie 6 Dywizji Piechoty (dowódca gen.
ppor. Mieczysław Linde), która wchodziła w skład 2 Armii gen. por. Kazimierza
Raszewskiego.
Według zapisów w Dzienniku pułkowym 12 pp sytuacja w tych dniach wyglądała
następująco. 29 lipca 1920 r. gros pułku przemaszerowało z Łucka do Beresteczka,
28

WBH-CAW, Akta 12 pp, sygn. I.320.12.70, Dziennik pułkowy. Odpis od 1 stycznia 1920 do 10 listopada 1920,
k. 11, zapis z dnia 4 lutego 1920 r.

29

Ibidem, k. 16, zapis z dnia 21 lutego 1920 r.

30

Ibidem, k. 23, zapis z dnia 16 marca 1920 r.

31

Oswald Frank (1882-1934) – dwukrotnie dowódca 12 pp, później gen. bryg. WP, odznaczony m.in. Orderem
Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych dwukrotnie (RO 1923; RO 1924; RO 1928; RO 1932).
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gdzie połączyło się z III batalionem, wysłanym tam wcześniej transportem samochodowym. Całkowity (tzw. żywnościowy lub żywieniowy) stan pułku wynosił w tym
dniu 62 oficerów i 2349 żołnierzy, zaś stan bojowy – 50 oficerów i 1883 żołnierzy.
W kolejnych dniach stany te ulegały nieznacznym fluktuacjom wskutek strat bojowych i chorobowych oraz uzupełnień.
6 Dywizja Piechoty, w której skład wchodził 12 pułk piechoty, otrzymała rozkaz natarcia w celu odebrania Brodów, zajętych kilka dni wcześniej przez bolszewików. Wraz z 6 DP w akcji na Brody uczestniczyła 1 Dywizja Jazdy32, a później także
1 Dywizja Piechoty Legionów. Główny kierunek natarcia przebiegał z północnego
zachodu na południe i południowy wschód, zaś działania w celu nawiązania łączności z 1 DPLeg. podejmowano w kierunku wschodnim.
Po sforsowaniu przez III baon 12 pp bronionego przez bolszewików mostu na
Styrze ok. godz. 13.00 zajął on miejscowość Pieski (obecnie Piaski), stwarzając przyczółek mostowy, pozwalający na naprawę uszkodzonego mostu. O godz. 14.00 w ślad
za III/12 pp przeprawiła się przez Styr 1 DJ, która ruszyła w kierunku na Brody
trzema kolumnami przez Riedków, Mytnicę i Suszków. 12 pp ruszył jako oddział
czołowy kolumny głównej drogą Mytnica – Leszniów – Brody i już o godz. 16.00
napotkał oddziały bolszewickie koło Ostrowia, w lasku kolonii Mytnica. Pozycje
bolszewickie bez powodzenia usiłowały pokonać szarżą lub obejść pułki kawalerii, ale
gdy kawaleria bolszewicka zagroziła okrążeniem skrzydła 4 Brygady Jazdy z 1 DJ koło
Zawidcza, polscy kawalerzyści zmuszeni zostali do wycofania się na linię dopływu
Styru – rzeki Sydołówki, w rejon Merwy, Burkaczy, Mikołajowa i Skryhołowa. Dla
likwidacji tego zagrożenia pułki 3 i 6 BJ skierowano przez Szczurowice z zadaniem
wyjścia na tyły 1 Armii Konnej Siemiona Budionnego i rozbicia jej ugrupowania.
W celu wsparcia manewru jazdy do Szczurowic skierowano także jeden batalion
20 pp, który miał zdobyć i utrzymać przyczółek mostowy na Styrze33.
Około godz. 11.00 w dniu 30 lipca 1920 r. I baon 12 pp wyruszył z Beresteczka
do Płaszewa w celu nawiązania łączności z wojskami 1 DPLeg. Po napotkaniu silnego oporu bolszewików pułk przełamał go i zajął Płaszewo, wysyłając silne patrole
oficerskie do Werbeń, kolonii Głęboka Dolna i Ostrowia. W czasie tych walk poległ
m.in. ppor. podlekarz34 I/12 pp Szymon Węgrzyn. Tymczasem na prawym skrzydle
w rejonie Szczurowic ok. godz. 9.20 baon 20 pp sforsował most na Styrze i utworzył
32

Do 1928 r. w WP dla oddziałów kawalerii obowiązywała nazwa „jazda”, później wprowadzono nazwę „kawaleria”.

33

WBH-CAW, Akta 12 pp, I.320.12.70, Dziennik pułkowy…, k. 62-63, zapis z dnia 29 lipca 1920 r.

34

Tak określano oficerów lekarzy, którzy nie mieli jeszcze ukończonych studiów medycznych, zwieńczonych
dyplomem doktora wszech nauk lekarskich lub przynajmniej absolutorium. W wojskowej służbie medycznej
tworzyli oni osobną grupę podlekarzy w ramach korpusu oficerów sanitarnych.
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przyczółek. Jednak o godz. 13.00 nastąpił atak kawalerii bolszewickiej na pozycje
jazdy i w lukę pomiędzy 3 a 6 BJ wdarły się dwa pułki bolszewickie, rozdzielając
1 DJ na dwie części, a o godz. 17.00 trzy pułki kawalerii bolszewickiej zepchnęły
polskie 635 i 8 pułki ułanów z pozycji pomiędzy Merwą i Burkaczami. Wykorzystując
sytuację, bolszewicy wdarli się na tyły 4 BJ, zmuszając ją do wycofania się w ciężkich walkach do Smolawy, na północny zachód od Beresteczka, gdzie się ponownie
skoncentrowała. Natomiast większość sił 1 AK Budionnego posuwała się w kierunku
północnym, przez Dzikowiny na Łobaczówkę. Wobec zagrożenia tyłów pułku i 6 DP
wydano rozkaz zaryglowania Beresteczka od zachodu. II batalion 12 pp zajął pozycje
od Narwy do folwarku Norenczyn, zaś 65 pp od majątku Norenczyn do Smolawy.
I/12 pp wycofano z rejonu Płaszewa, po czym dwie jego kompanie wzmocniły prawe skrzydło rygla na pozycjach II/12 pp, a pozostałe kompanie zostały w odwodzie
obrony w Beresteczku. W tym czasie dotarł do Werbenia na wschód od Beresteczka
6 pp legionów z 1 DPLeg., ale wobec wytworzonej sytuacji cofnął się do Chyrnik. Do
Beresteczka ściągnięto ze Szczurowic II baon 20 pp oraz 6 BJ, przygotowując polskie
oddziały do kontrnatarcia, zaś 3 BJ pozostała na wysuniętych na południowy wschód
pozycjach na linii Ostrów – kol. Mytnica36.
Dzień 31 lipca 1920 r. upłynął na pozycjach 12 pp bez ważniejszych wydarzeń.
Linię obrony utrzymano, działały jedynie patrole zwiadowcze37.
1 sierpnia 1920 r. o godz. 7.00 wadowicki pułk wyruszył siłą dwóch baonów
(I i III) kolumną przez Beresteczko – Pieski – Smolarnię – kol. Suszków, zajmując tę
ostatnią o godz. 10.00. Po pokonaniu słabego oporu bolszewików I/12 pp zajął Korolówkę, a o godz. 11.00 Wzgórza Grzymałowskie przed Leszniowem, gdzie zmuszony
był się zatrzymać z powodu braku łączności na skrzydłach z 20 pp oraz II/12 pp.
O godz. 13.00, po nawiązaniu na prawym skrzydle łączności z II/12 pp w Szczurowicach, a na lewym z 20 pp w Mytnicy, wznowiono marsz. Pod silnym ogniem artylerii
bolszewickiej I/12 pp wraz z dwoma kompaniami 20 pp doszedł o godz. 15.00 do
Leszniowa i krótkim ostrym natarciem na bagnety zajął go o godz. 16.00 mimo braku
wsparcia własnej artylerii, gdyż przydzielone baterie pozostały w tyle i dotarły pod
Leszniów dopiero ok. godz. 19.0038.
35

Te pułki zapisano w odpisie Dziennika pułkowego 12 pp, ale prawdopodobnie zapis ten jest nieścisły i chodzi
nie o 6, ale o 16 pułk ułanów. Oba wspomniane pułki ułanów, 6 i 16, walczyły w bitwie pod Brodami, ale tylko
historia 16 pułku odnotowuje jego udział w starciu pod Szczurowicami. Ponieważ skład dywizji i brygad jazdy
zmieniał się dosyć często, a okresowo walczyły one jeszcze w ramach Grupy Jazdy (Grupy Operacyjnej Jazdy),
sprawa tego zapisu w Dzienniku pułkowym 12 pp wymaga weryfikacji.

36

WBH-CAW, Akta 12 pp, I.320.12.70, Dziennik pułkowy…, k. 63, zapis z dnia 30 lipca 1920 r.

37

Ibidem, k. 63-64, zapis z dnia 31 lipca 1920 r.

38

Ibidem, k. 64, zapis z dnia 1 sierpnia 1920 r.
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O godz. 6.00 pułk podjął dalszy marsz na Brody. Po skoncentrowaniu się w Leszniowie pułk po krótkim, ale intensywnym przygotowaniu artyleryjskim sforsował
o 6.30 most na Słonówce, kilkakrotnie rozbijając kontratakujące i stawiające zacięty
opór oddziały bolszewickie na linii tor kolejowy Brody – Radziwiłłów – leśniczówka
Rybakowa – Bielawce. Ok. godz. 18.00 pułk skoncentrował się w rejonie leśniczówki
Rybakowa, skąd wysłano patrole oficerskie w kierunku na Bielawce, Koniuszków
i Jazłowczyk. Po pozostawieniu jednej kompanii w Bołdurach jako prawego ubezpieczenia i obsady mostu o godz. 18.00 II/12 pp rozpoczął atak na Koniuszków i silnym
natarciem wyrzucił bolszewików z tej miejscowości. Niemal natychmiast podjęli oni
kontratak masą oddziałów konnych, ale 12 pp powstrzymał i rozbił go przy użyciu
taczanek z ciężkimi karabinami maszynowymi, po raz pierwszy wykorzystanych
na tym odcinku frontu. Mimo klęski 20 pp, którego jeden z batalionów, idący na
lewym skrzydle 12 pp, został rozbity i wzięty do niewoli przez bolszewików w rejonie
Radziwiłłowa, 12 pp po zajęciu Zastyrców, Darocina i Jazłowczyka dotarł do lasu
Wolanik prawie na przedmieściu Brodów, skąd o godz. 1.00 już 3 sierpnia miało
nastąpić dalsze natarcie na miasto. Wskutek zajęcia przez bolszewików Brześcia nad
Bugiem natarcie to zostało odwołane przez dowództwo 6 Armii i nakazano odwrót
6 DP na linię Bugu, wyznaczając 12 pp na straż tylną kolumny dywizji. Jednak fakt
powodzenia 12 pp i rozbicia przez pułk znacznej części sił bolszewickich w rejonie
Brodów wykorzystała 18 DP gen. ppor. Franciszka Kralicka-Krajowskiego, uderzając
na Brody od południowego zachodu. Rozkaz odwrotu 6 DP zmieniono 4 sierpnia,
ponownie kierując 12 pp i całą dywizję na Brody, które osiągnięto 5 sierpnia, zajęte
już w międzyczasie przez 18 DP. Dowódca 6 DP gen ppor. M. Linde wydał specjalny
rozkaz pochwalny, w którym stwierdził:
„Proszę o podanie powyższych faktów Naczelnemu Dowództwu i zażądanie
odpowiedniej ilości odznaczeń dla bohaterskiego 12 pułku piechoty, któremu jedynie
zasługę zajęcia Brodów przypisać należy”39.

Straty pod Leszniowem
Dziennik pułkowy opisuje działania w sposób skrótowy, dlatego – choć podano
w nim pod datą 1 sierpnia informację o śmierci ppor. Hernicha – nie odnotowano
tam okoliczności jego śmierci. Warto zatem doprecyzować tę informację. Podczas
39
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Zarys historii wojennej 12-go pułku piechoty, z polecenia Wojskowego Biura Historycznego opracował kpt.
Franciszek Mucha, Warszawa 1928, s. 20-21.
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popołudniowego natarcia na Leszniów rozkaz wsparcia natarcia I baonu otrzymała
9 kompania z III baonu. Dowódcą jednego z plutonów tej kompanii był ppor. J. Hernich. Kiedy podrywał swoich żołnierzy do natarcia, bolszewicka kula ugodziła go
prosto w czoło40.
Ze względu na wspomnianą już lakoniczność zapisów w Dzienniku pułkowym
trudno jednoznacznie ustalić pełne straty 12 pp w tym boju. Dziennik podaje tylko
informację o śmierci ppor. J. Hernicha, ale z różnicy stanów w dniu 1 i 2 sierpnia
wynika, że ubyło także 10 żołnierzy w niższych stopniach. W dniu 1 sierpnia stan
żywnościowy pułku wynosił 61 oficerów i 2314 żołnierzy, zaś bojowy 49 oficerów
i 1842 żołnierzy, natomiast 2 sierpnia odnotowano 60 oficerów i 2304 żołnierzy
w stanie żywionych oraz 48 oficerów i 1832 żołnierzy w stanie bojowym41. Nie da
się jednak ustalić, czy były to straty bezpowrotne – zabici i ranni wycofani na tyły
wskutek inwalidztwa, czy straty przejściowe, w rannych leczonych w szpitalach polowych i mogących wkrótce powrócić do służby w pułku.
Podporucznik Jan Hernich odnotowany został w opracowaniu Lista strat Wojska
Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920 w poz. 12039 jako jeden z ponad
500 żołnierzy 12 pp poległych w walkach o niepodległość i granice Rzeczypospolitej42. W zestawieniu poległych i rannych żołnierzy 9 kompanii 12 pp z lat 1918-1920
podano, że ppor. J. Hernich poległ 1 sierpnia 1920 r. za wsią Dutoniówka. Nie udało
się zidentyfikować takiej wsi, być może był to jakiś przysiółek lub mała kolonia w okolicy Leszniowa. Według tego samego zestawienia ranni w tej walce zostali następujący
żołnierze 9 kompanii: plut. Czekaj, kpr. Zieliński oraz szeregowi: Kruszewski, Bernat
i Siuńczyński. W zestawieniu nie podano imion, a pisownia nazwisk także nie jest
pewna43. Pozostali polegli lub ranni w tej walce – według zapisu w Dzienniku pułkowym było ich prawdopodobnie 10, skoro tylu ubyło ze stanu ewidencyjnego, zatem
brakuje co najmniej 5 nazwisk – zapewne należeli do kompanii I baonu (1, 2, 3 i 4
kompanie piechoty oraz 1 komp. ckm), dla którego zestawienie poległych i rannych
nie zachowało się. Zachowane listy strat dotyczą tylko kompanii II i III baonów 12 pp.
Natomiast według wspomnianej Listy strat WP 1 sierpnia pod Leszniowem polegli następujący żołnierze 12 pp (podaję kolejno stopień, nazwisko i imię, stronę
i numer kolejny Listy strat): kpr. Bentkowski Jan (s. 40, poz. 1793), szer. Frączek
40

WBH-CAW, Akta 12 pp, I.320.12.49, Dokumenty operacyjne i relacje z lat 1919-1920, bez pag. Zob. także
J. Kiecoń, Z ostatnich chwil bohatera, op. cit., s. 47-48.

41

WBH-CAW, Akta 12 pp, I.320.12.70, Dziennik pułkowy…, k. 64, zapisy z dni 1 i 2 sierpnia 1920 r.

42

Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934, s. 266.

43

WBH-CAW, Akta 12 pp, I.320.12.72, Listy strat z lat 1918-1920 – odpisy z dzienników wydarzeń, bez pag.,
9 kompania.
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Ignacy (s. 192, poz. 8668), kpr. Hałas Feliks (s. 261, poz. 11808), szer. Makowski
Jan (s. 523, poz. 23523), szer. Sanok Jan (s. 770, poz. 34434), szer. Trzciałkowski
Władysław (s. 919, poz. 40997). Proste zsumowanie wspomnianych 5 rannych oraz
6 zabitych daje liczbę 11, a nie 10. Zatem dane te nadal wymagają weryfikacji. Polegli
w boju pod Leszniowem pochowani zostali na cmentarzu przy kościele w Beresteczku. Natomiast na cmentarzu w Leszniowie pochowano w kilka dni później żołnierzy
12 pp poległych w walkach pod Koniuszkowem i Brodami.

Waleczny na polu chwały
W kilka miesięcy później, 12 listopada 1920 r., sporządzono wniosek o pośmiertne odznaczenie ppor. Jana Hernicha Krzyżem Walecznych. Według relacji zawartej
w tym wniosku 1 sierpnia 1920 r. I baon 12 pp jako czołowa kolumna polskiego
natarcia na Brody atakował Leszniów z zadaniem odbicia tej miejscowości z rąk bolszewików. Posuwający się za nim III/12 ubezpieczał natarcie. Gdy wczesnym popołudniem dowództwo pułku nakazało wzmocnienie natarcia, do wsparcia skierowano
9 kompanię III baonu, w której ppor. Jan Hernich dowodził plutonem. Leszniów
zajęto ok. godziny 16.00, a ppor. Hernich poległ w tym boju, co opisano następująco
[pisownia oryginału – przyp. MSC]:
Ppor. Hernich brał udział w tym ataku, jako dowódca plutonu 9 kompanii i osobistą odwagą i pogardą śmierci dał przykład żołnierzom jak walczyć należy. Przodował wszystkim żołnierzom tak długo, aż ugodzony kulą w głowę, padł na miejscu
trupem na polu chwały44.
Jako świadków jego śmierci odnotowano por. Stanisława Sas-Łobodzińskiego45
i ppor. Leopolda Grzyba46 z III baonu, a relację o tym fakcie pozostawił także
ppor. J. Kiecoń z 1 komp. 12 pp. Wniosek na Krzyż Walecznych dla Jana Hernicha
zatwierdzono i nadano mu KW nr 12301, a nieco później – najprawdopodobniej
wskutek nieuporządkowania dokumentacji odznaczeń – jeszcze raz KW nr 42081.
Nie było to jednak nadanie dwukrotne, czego dowodzą następujące dwa fakty. Rodzinie przekazano wraz z legitymacją tylko KW z numerem 12301, a chociaż później
przesłano ojcu bohatera także legitymację KW z numerem 42081 (bez emblematu
44

Ibidem, APO, Akta Krzyża Walecznych sygn. 38/H-45, ppor. Jan Hernich, bez pag., wniosek o odznaczenie
Krzyżem Walecznych.

45

Stanisław Szczęsny Sas-Łobodziński (1894-?) – por. 12 pp, odznaczony Krzyżem Walecznych (Rozkazy Oficerskie
12 pp z 1921 r.).

46

Leopold Grzyb (1899-?) – por. rez. 12 pp i 3 ppleg., odznaczony Krzyżem Walecznych (RO 1923; RO 1924; ROR 1934).
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odznaczenia), to w żadnej z tych legitymacji nie odnotowano nadania Janowi Hernichowi KW z okuciem, czyli nadania dwukrotnego. Ten przypadek wojennego i powojennego bałaganu w wojskowej administracji w niczym nie umniejsza bohaterstwa
Jana Hernicha, który pośmiertnie został także zweryfikowany w stopniu porucznika
Wojska Polskiego, co potwierdza adnotacja na wyciągu z ewidencji 12 pp dotyczącym
J. Hernicha47.
Jan Hernich pochowany został w dniu 2 sierpnia 1920 r. na wojennym cmentarzu
w Beresteczku. W powojennym wyciągu z ewidencji pułkowej napisano, że zmarł
z powodu ran odniesionych na polu bitwy, jednak biorąc pod uwagę, że sformułowanie to nie tylko w języku wojskowym oznacza nieco inny charakter zgonu, poprawnie
powinno zostać wpisane, że zginął (poległ) w walce48.
W aktach personalnych ppor. Jana Hernicha zachowały się także dwie karty
„protokółu śmierci”, obie podpisane przez kapelana 12 pp ks. Wincentego Mieczysława Zawadzkiego49. Wynika z nich, że J. Hernich pochowany został 2 sierpnia
1920 r. na wojennym cmentarzu w Beresteczku. W pierwszym protokole, datowanym
w Brodach 7 sierpnia 1920 r., w rubryce dotyczącej powodu śmierci odnotowano
„postrzał głowy w bitwie z bolszewikami” oraz zapisano, że nie został zaopatrzony
sakramentami świętymi, zaś jako kapelan dokonujący obrządku pogrzebu wpisany
został ks. Walaszek [powinno być Walasek – przyp. MSC]50. Jako lekarza stwierdzającego zgon wpisano dr. Jurkowicza51, którego podpis kończy skrót kptl [poprawnie
powinno być kpt. lek. – przyp. MSC], czyli w stopniu kapitana lekarza. Na tym dokumencie odnotowano, że [- -] osobiste rzeczy ppor. Hernicha zabrał ppor. Kiecoń,
w celu odesłania ojcu [zabitego – przyp. MSC]. Na rewersie tego dokumentu znajduje
się opatrzona pieczęcią Wydziału Duszpasterstwa Katolickiego Dowództwa Okręgu
Generalnego w Krakowie z liczbą porządkową 4245 adnotacja, że informację o zgonie ppor. J. Hernicha zaprotokołowano w Księdze Zmarłych 12 pp w tomie I na str.
4 lub 14 (jedynka jest rozmazana względnie zamazana, dlatego trudno jednoznacznie wskazać stronę, zaś oryginał Księgi Zmarłych 12 pp zniszczony został w latach

47

WBH-CAW, APO, AP 424, Hernich Jan, bez pag., dokument bez tytułu podający dane ewidencyjne J. Hernicha,
podpisany przez dowódcę pułku, ppłk. O. Franka 21 listopada 1921 r.

48

Ibidem.

49

Wincenty Mieczysław Zawadzki (1894-?) – kapłan diecezji kalisko-kujawskiej, kapelan 12 pp, później w rez.,
odznaczony Krzyżem Walecznych (RO 1923; RO 1924; ROR 34).

50

Franciszek Jan Walasek (1881-?) – kapłan diecezji płockiej, później duszpasterstwa wojskowego, proboszcz
(ppłk) WP, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych dwukrotnie (RO 1923; RO 1924; RO 1932).

51

Dawid Jurkowicz (1885-1940) – dr wszech nauk lekarskich, naczelny lekarz 12 pp, mjr rez. lek. WP, odznaczony
Krzyżem Walecznych, zamordowany w Katyniu (RO 1923; RO 1924; ROR 1934; M. Siwiec-Cielebon, Vinctis
non victis…, op. cit., s. 161-162).
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II wojny światowej). Adnotację tę podpisał wz., czyli w zastępstwie, ks. Kucharski52.
W górnej części pierwszej strony dokumentu odnotowano 12 września 1920 r., że Jan
Hernich został zaprotokołowany w metryce śmierci 12 pp za miesiąc sierpień 1920 r.
pod numerem 23. W drugim protokole, także spisanym w Brodach, ale datowanym
na 10 sierpnia 1920 r., wpisano cywilny zawód zmarłego, określając go jako „student”,
a w rubryce dotyczącej powodu śmierci wpisano krótko „postrzał głowy”, natomiast
w rubryce dotyczącej zaopatrzenia „ostatniemi sakramentami” podano przyczynę
niezaopatrzenia nimi poległego, wpisując: „nie, z powodu natychmiastowej śmierci”.
Jako kapłan prowadzący egzekwie pogrzebowe wpisany został nie ks. Walaszek, ale
proboszcz 6 DP, ks. Janczewski53. Na tym dokumencie nazwisko stwierdzającego zgon
naczelnego lekarza 12 pp dr. Jurkowicza zakończone jest skrótem mjl [poprawnie
powinno być mjr. lek. względnie mjrl – przyp. MSC], czyli określeniem stopnia jako
major lekarz. Ten drugi dokument zaopatrzony jest adnotacją wpływu do Oddziału
V Sztabu MSWojsk z datą 5 listopada 1920 r.54
Ostatnim dokumentem jest Ex offo – metryka śmierci, opatrzona pieczęcią Wojskowego Urzędu Duszpasterskiego 12 pp i numerem L. 574 i datowana w Wadowicach 23 listopada 1921 r. Wynika z niej, że Jan Hernich odnotowany został na s. 5
I tomu Księgi Zmarłych 12 pp, a zatem inaczej, niż zanotowano na karcie protokołu
śmierci. Jako miejsce pogrzebu podano cmentarz przy kościele w Beresteczku, ale
z błędną datą 1 sierpnia 1920 r., zaś jako kapelan [grzebiący zwłoki – przyp. MSC]
wpisany został ks. Zawadzki, który w tym przypadku prawdopodobnie sam wpisał
swoje dane, bo jest on także podpisany pod metryką, zaś pismo jego podpisu oraz
zapisów w metryce jest takie samo55. We wszystkich trzech dokumentach dotyczących zgonu J. Hernicha błędnie podano imię jego ojca, wpisując Jan zamiast Antoni.

Podsumowanie
Uciekając do Legionów Polskich, a później wstępując do Wojska Polskiego, Jan
Hernich nie był wyjątkiem. Był raczej jednym z wielu młodych ludzi swego środowiska, wychowanych w patriotycznej rodzinie, pobierających wykształcenie w gimna52

Kucharski – brak bliższych danych, być może Alojzy (1881-?), st. kpl. WP.

53

Janczewski – bbd., być może Leon (1891-?), później wikariusz eksponowany w par. Wierzbowiec Arch. Lwowskiej. Być może obaj wspomniani kapłani, ks. Janczewski i ks. Kucharski, tylko czasowo w okresie wojny pełnili
posługę kapelanów pomocniczych.

54

WBH-CAW, APO, AP 424, Hernich Jan, protokoły śmierci J. Hernicha z dnia 7 sierpnia 1920 r. i z dnia
10 sierpnia 1920 r.

55

Ibidem, Ex offo – metryka śmierci J. Hernicha z dnia 23 listopada 1921 r.
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zjum, którego liczny zastęp wychowanków włączył się walkę o niepodległość Polski.
Fakt śmierci na polu chwały, w natarciu na formacje wrogiej armii, która najechała
jego Ojczyznę, i w dodatku w chwili i bitwie w dziejach tamtej wojny przełomowej,
spowodował, że stał się jednym z przypominanych bohaterów – pułku, a także miasta, w którym się urodził i z którego wyszedł na wojnę. Nie był jedynym poległym,
ale jego śmierć uosabiała także los rodzin dotkniętych śmiercią czy inwalidztwem
swoich jedynych żywicieli. Jako uczestnik zmagań o niepodległość, a później walk
w jej obronie, stał się symbolem i uosobieniem owego najwyższego poświęcenia dla
Ojczyzny, która po ponad 100 latach niewoli wybiła się na niepodległość właśnie
dzięki takim postawom, jak jego. Ofiara jego życia była w Wadowicach międzywojennych znana i przypominana, choć nigdy nie utrwalono jej w postaci pamiątkowej
tablicy czy nazwy ulicy. Natomiast po 1945 r. pozostawał Jan Hernich całkowicie
zapomniany w sferze publicznej, jak zresztą większość żołnierzy walczących w latach
1914-1921 o odrodzenie się Polski i bezpieczeństwo jej granic. W roku obchodów
stulecia apogeum zmagań z bolszewickim najazdem (apogeum, bo przecież tamta
wojna trwała już od zimy 1919) warto zatem przypomnieć postać Jana Hernicha, nie
tylko wadowiczanom. Z nadzieją, że w ślad za przypomnieniem tego wadowickiego
bohatera uda się w dalszej kolejności przypomnieć znacznie szersze grono związanych z regionem uczestników działalności niepodległościowej oraz żołnierzy 12 pp,
a także wojenny szlak tego pułku na frontach walk z lat 1918-1920.

Aneks
Wspomnienia por. J. Kieconia o ostatnich chwilach ppor. Jana Hernicha
opublikowane w jednodniówce pułkowej z 1924 r.56
Józef Kiecoń, por. 12 pp
Z ostatnich chwil bohatera
Był dzień 1. sierpnia 1920 roku.
W kwaterze dowództwa pułku, gdzie wydawano nam rozkazy, spotkałem porucznika Jaśka Hernicha. Stał zadumany i posępny, ze wzrokiem zatopionym jakby
w głąb swojej duszy. W ręku trzymał mapę, bezwiednie składając ją w czworo, to znów
zwijając w trąbkę.
56

J. Kiecoń, Z ostatnich chwil bohatera, op. cit., s. 47-48.
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Zagadnąłem go. Przywitał się serdecznie śmiejąc się – jednak nie tak jak zawsze,
– odczułem, że wgłębi piersi dławi go złe przeczucie. Zdziwiłem się: wszak nigdy nie
widziałem go w podobnem usposobieniu. Pytał mnie o drogę, którą będę się posuwał
z kompanią i czy dużo mam karabinów maszynowych.
Rozmowę naszą przerwał sygnał do natarcia. Uścisnąłem mu dłoń i podążyłem
do kompanii.
Artyleria nieprzyjacielska już prażyła.
W rozwiniętym szyku posuwaliśmy się po otwartej płaszczyźnie. Bolszewicy
broniąc miasteczka Leszniowa, obsadzili wzgórza grzymałowskie, rażąc nas silnym
ogniem. W niepohamowanym jednak zapędzie podeszliśmy pod linię wroga i rzuciwszy
się nań bagnetem, zajęliśmy szczyty.
Nieprzyjacielowi zależało bardzo na utrzymaniu tego stanowiska, zdecydował się
więc za wszelką cenę odebrać utraconą pozycję.
Skierowanych na nas pięć baterii rozpoczęło morderczy ogień. Powietrze nasycone dymem, wonią ekrazytu i przeszywane świstem wybuchających pocisków stawało
się coraz przykrzejsze. Dolatujące jęki konających57, zmięszane z wołaniami rannych
o pomoc – przejmowały aż do głębi.
Piekło rozszalało.
Żołnierze co sił wkopywali się w ziemię, ranni szukali pomocy w dołach i bruzdach.
W dali zaczerniły się linie hord bolszewickich pchanych do kontrataku.
Kazałem wzmocni ogień. Niestety – strzały słabły, krwiożerczy bowiem ogień armat przerzedził nam szeregi, mordując i raniąc conajdzielniejszych.
Czekałem niecierpliwie na pomoc.
Bolszewicy tymczasem podsunęli się chmarą, zasypując nas ulewą stali.
…………………………………………………………………………….
Jakież zdziwienie i radość, gdy po niedługim czasie wpadł do mego okopu zdyszany
porucznik Hernich. Przyszedł mi z pomocą, prowadząc za sobą tyralierę żołnierzy.
Uścisnąłem go serdecznie. Objaśnił mnie naprędce o rozkazach, jakie otrzymał od
dowódcy pułku i o zamiarach odciążenia mojego odcinka.
Mówił z takim zapałem i siłą, jakoby zamiar jego był już rzeczą dokonaną. Wir
walki zmienił go całkowicie, oczy świeciły mu, twarz promieniała, – ani śladu tego
niepokoju, z jakim rozmawiał ze mną rano. Patrzał w czerniejącą masę bolszewików,
pożądał tych wzgórz, skąd śmierć wiała.
……………………………………………………………………………
57
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Nie było czasu do stracenia. Stanowczy wypad na bagnety mógł jedynie oddać
inicjatywę w nasze ręce i rozwiązać krytyczną sytuację.
Hernich wysunął głowę z okopu i rozejrzawszy się dokoła uderzył mnie w ramię
na znak pożegnania. Wyskoczył pospiesznie z rowu i przesunął się na prawo bliżej
swoich żołnierzy.
Równocześnie prawie rozległo się potężne „Hurra!”
Ruszyliśmy na bagnety, przodem biegł on z podniesionym w ręku karabinem.
Roznamiętniony walką nawoływał żołnierzy, ciągnąc długą tyralierę w grad kul
i las bagnetów.
I biegnie w odmęt walki, – czuję, iż ogarnia go jakaś moc duchowa i nieubłaganie
pcha ku czemuś nieskończonemu i niewiadomemu – ku czynom, którym kres kładzie
przeznaczenie.
Żołnierze dotrzymują mu kroku – z nimi pędzi śmierć, sycząca wirem pocisków,
spowita w chmury dymu i kurzu.
………………………………………………………………………….
Przeznaczenie nie pozwoliło temu dzielnemu oficerowi oglądać plonów jego wysiłków i męstwa. Stalowy pocisk przeszył mu głowę, wyzwalając duszę z ciała.
Padł na wznak.
Podbiegłem do niego, – leżał nieruchomy, ściskając karabin w ręce.
Śmierć byłą natychmiastowa. Oblicze jego pozostało jasne i uśmiechnięte, z małej
rany na czole sączyła się krew.
Ciało bohatera wchłonęła ziemia wołyńska, – duch jego przelał się w serca żołnierzy, którzy tłumiąc ból po stracie swego dowódcy, zapaławszy rządzą zemsty i nienawiścią do wroga, zepchnęli go z gór – siejąc w jego szeregach śmierć i spustoszenie.
………………………………………………………………………….
Słońce już zachodziło, gdy pułk zajął Leszniów, zostawiając za sobą góry grzymałowskie, pokryte świeżemi mogiłami58 i skropione krwią bohaterów.
Dwunasty pułk piechoty, obchodząc rocznicę tej krwawej bitwy, oddaje cześć i hołd
Bohaterowi dnia, Który życiem przypieczętował to zwycięstwo.

58

Jak już wyżej podano, ppor. Hernich został pochowany na cmentarzu przy kościele w Beresteczku, podobnie jak inni
żołnierze 12 pp polegli i zmarli z ran na froncie w ostatnich dniach lipca i pierwszym dniu sierpnia 1920 r. W Leszniowie pochowano żołnierzy 12 pp poległych w dwóch kolejnych dniach w walkach pod Koniuszkowem i Brodami.
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Urzędowy spis lekarzy uprawnionych do wykonywania praktyki lekarskiej oraz aptek w Rzeczypospolitej
Polskiej w opracowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Generalnej Dyrekcji Służby Zdrowia).
1926/27, Warszawa 1927.
Urzędowy spis: lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów, felczerów, pielęgniarek, położnych, uprawnionych i samodzielnych techników dentystycznych oraz wykazy: aptek, szpitali, ubezpieczalni społecz.,
ośrodków zdrowia, przychodni samodzielnych oraz centrali i filii Państwowej Szkoły Higieny, 1939,
Warszawa 1939.
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Summary
„The last moments of a hero”. Lieutenant Jan Antoni Władysław Hernich
10.03.1899-1.08.1920
Jan Antoni Władysław Hernich (1899-1920) was a native of Wadowice and
a pupil of the Wadowice Secondary School, a legionnaire and later an officer of the
12th Wadowice Land Infantry Regiment. He died on August 1st, 1920 in the battle
of Leszniów in Volhynia, as the only officer of this regiment born in Wadowice, the
town where the regiment was formed and which later became its peaceful garrison.
The battle fought by the 12th IR against the 1st Horse Army of Siemion Budionny for
the rebound of Leszniów occupied by the Bolsheviks was part of the Polish Army’s
operation to regain Brody and stop the Bolshevik army in its march to Lviv. The
Wadowice Land Infantry Regiment played an important and glorious role in this
operation, and the anniversary of beating the Bolsheviks near Leszniów was later
celebrated as the 12th IR, and the figure of Jan Hernich was considered a hero of
the regiment. The article recalls the fate of a young hero - a contemporary Wadowician completely unknown - who as a young boy engaged in the struggle for Polish
independence, and briefly describes the four-day struggle of the regiment between
Beresteczko and Brody. There is also a memoir of one of Jan Hernich’s colleagues,
who described the death of his friend in 1924 in the regiment’s commemorative
publication. The author of the article, on the example of the losses of the 12th IR in
the battle of Leszniów, also pointed out the contradictions in the records concerning
the regiment’s war losses given in various sources and publications.
Keywords: Lieutenant Jan Hernich, 12th Wadowice Land Infantry Regiment,
Polish Legions, the battle of Leszniów, the Polish-Bolshevik war of 1920, Polish Army
officers
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Wiktor Węglewicz

Biblioteka Narodowa w Warszawie

Jeńcy z Ukraińskiej
Armii Halickiej
i internowane osoby cywilne
z Galicji Wschodniej
w Obozie Jeńców nr 2
w Wadowicach (1918-1920)1
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Polacy zmuszeni byli toczyć walki
w obronie świeżo budowanego państwa. Jednym z efektów tych walk było pojawienie się mas jenieckich w obozach, rozsianych po całym ówczesnym obszarze Rzeczypospolitej. Takim miejscem były również Wadowice, gdzie już w okresie wielkiej
wojny przebywali jeńcy. Badania nad dziejami obozu mają długą tradycję. Pionierami
w nich byli Zbigniew Karpus oraz Ihor Sribniak, którzy w swoich pracach z lat 90.
XX w. przedstawili wybrane fakty, tyczące się głównie pobytu jeńców sowieckich oraz
internowanych z armii Ukraińskiej Republiki Ludowej atamana Symona Petlury2.
Drugi z wymienionych badaczy opublikował również trzy artykuły, także dotyczące
przebywania internowanej Armii URL w obozie w 1921 r.3 Autor niniejszego artykułu
w 2016 r. opublikował rezultaty swoich badań, w których zarysował funkcjonowanie
obozu przez cały okres jego istnienia jako polskiej jednostki penitencjarnej4. Mimo
1

Niniejszy artykuł powstał w ramach grantu NCN Etiuda 6, nr umowy UMO-2018/28/T/HS3/00268 (Jeńcy
i internowani ukraińscy z Galicji Wschodniej w polskich obozach w latach 1918-1921).

2

Z. Karpus, Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy w Polsce w latach 1918-1924, Toruń 1997; І. Срібняк, Обеззброєна,
але нескорена: інтернована Армія УНР у таборах Польщі і Румунії (1921-1924 рр.), Київ 1997.

3

І. Срібняк, Лагерь интернированных Войск УНР в Вадовицах, Польша (условия пребывания и моральное
состояние военнослужащих в мае-июле 1921 г.), „Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки”
вип. 26, 2017, с. 124-140; idem, Особенности функционирования Общевойсковой кадетской школы
армии УНР в мае-октябре 1921 г. во время интернирования в Польше („вадовицкий период”), „Вісник
Черкаського університету. Серія: Історичні науки”, номер 4, 2014, с. 71-76; I. Sribnyak, Internowani żołnierze
Armii URL w Wadowicach (pierwsza połowa 1921 r.): szczegóły pobytu i stosunku z polskim dowództwem obozu
(w świetle źródeł ukraińskich), „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2017, nr 20, s. 87-99.

4

W. Węglewicz, Zarys dziejów obozu jeńców w Wadowicach w latach 1918-1921, „Wadoviana. Przegląd historycznokulturalny”, 2016, nr 19, s. 163-178.
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istniejącej już dość bogatej literatury zagadnienie to nadal nie zostało wyczerpane.
Szczególnie mało wiadomo na temat pobytu jeńców i internowanych narodowości
ukraińskiej z Galicji Wschodniej w obozie w okresie wojny polsko-ukraińskiej, jak
również po jej zakończeniu. Celem artykułu jest więc wypełnienie tej luki. W związku
z tym zostaną poruszone następujące zagadnienia: kto był internowany w obozie, kto
obozem dowodził, w jaki sposób przybywały transporty do obozu, a także: kwestie
liczebności, warunków materialnych, wyżywienia, pracy, stanu sanitarnego obozu
i śmiertelności osadzonych tam Ukraińców.
Baza źródłowa oparta jest na polskich dokumentach wojskowych oraz relacjach
ukraińskich. W odniesieniu do źródeł polskich trzeba skonstatować, iż są to przeważnie źródła pośrednie, to jest różnego rodzaju dokumenty, pochodzące z Ministerstwa Spraw Wojskowych5 lub Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego6, Dowództwa Okręgu Generalnego Kraków7, Departamentu Sanitarnego MSWojsk i innych
szczebli administracji wojskowej. Są one obecnie przechowywane w Centralnym
Archiwum Wojskowym Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie8. Niestety
dokumentacja obozu została w całości utracona (prawdopodobnie w okresie II wojny
światowej), dlatego też potwierdzenie wielu faktów jest problematyczne. Jeśli chodzi
o źródła proweniencji ukraińskiej, są to relacje i wspomnienia zachowane w spuściźnie Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki (część znajduje się w Warszawie, w Bibliotece Narodowej, część we Lwowie)9 oraz – bardzo cenne – relacje, listy,
skargi oraz protokoły wizytacji, które gromadził Ukraiński Komitet Obywatelski10 we
Lwowie na bieżąco, to jest w 1919 i 1920 r. Oprócz wymienionych źródeł w artykule
wykorzystano prasę ukraińską (w polskiej nie znaleziono artykułów, odnoszących
się do obozu), dokumenty opublikowane, wspomnienia oraz opracowania.
Omawiana w artykule problematyka wiąże się z wybuchem wojny polskoukraińskiej. Pierwsi jeńcy trafili do polskiej niewoli już 1 listopada 1918 r., tuż po
rozpoczęciu walk o Lwów. W pierwszych tygodniach do polskiej niewoli trafiali
głównie ci, których wzięto do niewoli w czasie walk o Lwów i Przemyśl; pierwsi cywile zostali internowani w Przemyślu 11 listopada 1918 r. Byli to członkowie miejscowej
Ukraińskiej Rady Narodowej. Większość wojskowych została wzięta do niewoli
podczas intensywnych walk w okresie od maja do lipca 1919 r. Internowania zaś
5

Dalej: MSWojsk.

6

Dalej: NDWP.

7

Dalej: DOG Kraków.

8

Dalej: CAW-WBH.

9

Dalej: NTSz.

10

Dalej: UKO.
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trwały na całym obszarze Galicji Wschodniej, znajdującym się pod kontrolą strony
polskiej od listopada 1918 r. do jesieni 1919 r., i ponownie późnym latem 1920 r. (dotyczyło to nielicznej grupy, która poparła bolszewików po ich wkroczeniu do Galicji
Wschodniej w lipcu i sierpniu 1920 r.). Łącznie przez polską niewolę przeszło około
45 000 jeńców wojennych i internowanych ukraińskich z Galicji Wschodniej. Zostali
oni pomieszczeni w kilkunastu obozach na obszarze całej ówczesnej Polski, jak np.
Dąbie koło Krakowa, Strzałkowo (w Królestwie Polskim), Pikulice pod Przemyślem,
Modlin, Dęblin czy obozy zlokalizowane w twierdzy Brześć Litewski (Bugszopy, Fort
Berga i Koszary Grajewskie), a w 1920 r. również Tuchola na Pomorzu11. Wśród nich
był także obóz w Wadowicach.
Dzieje obozu jenieckiego w Wadowicach rozpoczynają się w 1915 r., kiedy po
wiosennych ofensywach armii pruskiej i austro-węgierskiej w niewoli tych krajów
pojawiło się wielu jeńców rosyjskich. Wówczas został utworzony K.u.K Kriegsgefangenen Lager nr I Wadowice (dokładna data nie została jeszcze ustalona). Znajdował
się na polach za ówczesnym szpitalem wojskowym. Początkowo na zamieszkanie
przeznaczono namioty, w późniejszym czasie zastąpione przez kilkanaście baraków, częściowo murowanych. Zostały wybudowane również budynki użytkowe,
takie jak kuchnia, pralnia mechaniczna, szpital jeniecki, doprowadzono także kanalizację i bieżącą wodę z miejskiego wodociągu12. W takiej postaci obóz funkcjonował do końca października 1918 r. W momencie przejęcia władzy w Wadowicach przez Polaków został zlikwidowany, a jeńcy rosyjscy, serbscy i włoscy zostali
odesłani do swoich ojczyzn. Ostatni dowódca, ppłk Michał Klemensiewicz, został
przeniesiony do rezerwy (jednak nie zostało to wykonane – został pierwszym dowódcą polskiego obozu), a z byłych jeńców – Polaków utworzono 150-osobową
kompanię, która weszła w skład organizowanego tam Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej13. Nie wiadomo, kiedy ostatni jeńcy z okresu I wojny światowej opuścili obóz, pewne jest jednak, iż niedługo pozostawał on pusty (jeśli w ogóle został
opróżniony). Pierwsi jeńcy ukraińscy z „nowej wojny” pojawili się tam najprawdopodobniej 13 listopada 1918 r., ale należy dodać, że już wtedy znajdowali się
tam artylerzyści ukraińscy, powracający z frontu francuskiego14. Oficjalny rozkaz
11

Zagadnienie to zostało omówione szerzej w: Z. Karpus, Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy…, op. cit., s. 35,
47-49, 51; W. Węglewicz, Jeńcy i internowani ukraińscy w Polsce w latach 1918-1920. Zarys problematyki, obecny
stan wiedzy i postulaty badawcze, w: Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2016. Referaty, red. M. Przeperski,
Ł. Kamiński, Warszawa 2017, s. 13-23.

12

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

13

W. Węglewicz, Zarys dziejów obozu jeńców..., op. cit., s. 164–165.

14

Wobec tej kategorii internowanych stosowano wówczas termin „Heimkehrzy”. Biblioteka Narodowa w Warszawie (dalej: BN), Towarzystwo Naukowe im. Tarasa Szewczenki (dalej: NTSz), mikrofilm 92255. Пор. Антiн
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powołujący polski obóz do życia pochodzi z 8 grudnia 1918 r.15 Podporządkowano
go DOG Kraków.
W latach 1918-1921 r. przez obóz przewinęło się wiele narodowości i grup.
W początkowym okresie (to jest od listopada 1918 r. do końca 1919 r.) byli tu osadzeni przede wszystkim reemigranci narodowości ukraińskiej powracający z robót
przymusowych w Niemczech i żołnierze ukraińscy, którzy powracali ze swoimi
pułkami z frontów włoskiego i francuskiego i zostali zatrzymani, by nie dołączyli
do sił walczących przeciw Polakom16. Byli tu także pomieszczeni żołnierze czescy
z konfliktu o Śląsk Cieszyński (raczej niewielka liczba). Jednak przez cały 1919 r.
najliczniejszą grupę stanowili jeńcy ze składu Ukraińskiej Armii Halickiej; oprócz
nich w Wadowicach znaleźli się także cywilni internowani tej narodowości (część
trafiła tu od razu z Galicji Wschodniej, a część została przeniesiona z powodu
tyfusu panującego w Dąbiu w lutym 1919 r.)17. Od wiosny 1919 r. do obozu zaczęli
przybywać również jeńcy sowieccy (ich liczba nie przekroczyła wówczas kilkuset)18. Pewną ciekawostką może być rozkaz NDWP z 8 kwietnia 1919 r., w którym
poleca się grupie gen. Stanisława Szeptyckiego walczącej na Białorusi przesyłanie
do Wadowic internowanych oraz tych oficerów i żołnierzy Polaków, którzy przeszli z bronią w ręku z nieprzyjacielskich armii. Zapewne chodziło tu o żołnierzy
Zachodniej Dywizji Strzelców19. Wedle zarządzeń do ofensywy majowej w Galicji
Wschodniej wadowicki obiekt miał przyjmować internowanych cywilnych, aresztowanych w czasie trwania operacji20. Zarządzenie to jednak zmieniono i zgodnie
z rozkazem MSWojsk nr 6244/Mob. z 26 lipca 1919 r. do Wadowic polecono kieНавольськi, Спогади про полонения, перебування в Домб’ю 1918–1919, k. 734.
15

R. Bogusz, Obóz dla jeńców i internowanych w Krakowie Dąbiu. Zarys historii, „Rocznik Krakowski”, t. LXVII,
Kraków 2001, s. 111. Rozkazu tego nie udało mi się odnaleźć.

16

Центральний Державний Iсторичний Архів України у Львовi (dalej: ЦДІAУЛ), ф. 462, оп. 1, спр. 55. Relacja
Hryńka Jurczynyna z obozu w Wadowicach z 3 stycznia 1919 r., л. 1.

17

Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: AN Kraków), Starostwo Grodzkie Krakowskie (dalej: SGKr), sygn.
30. Pismo Dyrekcji Policji w Krakowie do Dowództwa Żandarmerii w Krakowie z 13 lutego 1919 r. w sprawie
eskorty dla internowanych, k. 563-564.

18

L. Wyszczelski, Jeńcy wojny polsko-rosyjskiej 1919–1920, Warszawa 2014, s. 269.

19

Zachodnia Dywizja Strzelców była jednostką Armii Czerwonej, złożoną w większości z Polaków. Została utworzona
w celu sowietyzacji Polski, dlatego też pułki miały polskie nazwy (Siedlecki, Lubelski, Warszawski). W kwietniu
1919 r. poniosła ciężkie straty w walce z oddziałami WP. W lipcu 1919 r. przeformowano ją w 52 Dywizję Strzelców.
Rozkaz Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego do grupy gen. Szeptyckiego o kierowaniu jeńców czerwonoarmistów do obozów Dąbie i Wadowice z 9 kwietnia 1919 r., w: Красноармейцы в польском плену. Сборник
документов, под ред. Н.Е. Елисеевой, З.Карпуса, Г.Ф. Матвеева, К.К. Миронова, В. Резмера, Е. Росовской
и Н.С. Тархова, Москва 2004 , док. 8, с. 54.

20

27 kwietnia 1919 r. MSWojsk poleciło przesyłać cywilów właśnie do Wadowic. Centralne Archiwum Wojskowe
Wojskowego Biura Historycznego (dalej: CAW-WBH), sygn. I.301.10.332. Pismo MSWojsk do NDWP Dep. I
nr 1843/Mob. z 27 kwietnia 1919 r. o przesyłaniu wszystkich jeńców wojennych tylko do Dąbia i Wadowic;
W. Hupert, Zajęcie Małopolski Wschodniej i Wołynia w roku 1919, Lwów – Warszawa 1928, s. 54.
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rować jeńców z Ukraińskiej Armii Halickiej, ale bez oficerów, Sowieci zaś mieli
zostać przeniesieni do Strzałkowa21. Ustalona została również nazwa i numeracja
obozu: Obóz Jeńców nr 2 w Wadowicach. W 1920 r. głównymi lokatorami byli
czerwonoarmiści, których szczególnie wielu znalazło się tu latem i jesienią wymienionego roku. Po operacji niemeńskiej trafili tu również Litwini22. Od grudnia
1920 r. w obozie przebywali internowani z Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej.
Przewieziono tu kilka jednostek, z których najdłużej przebywały w tym miejscu
1 Dywizja Zaporoska, Samodzielna Dywizja Konna i Kamieniecka Piesza Junacka Szkoła. Na przełomie września i października nastąpił ich wyjazd do obozu
w Strzałkowie, a po wyjeździe ostatnich Ukraińców i repatriacji bolszewików obóz
został zlikwidowany (de facto w październiku 1921 r.)23.
Dowódcami obozu byli: wspomniany już ppłk Michał Klemensiewicz (listopad
1918–marzec 1919), kpt. Maksymilian Kopystyński (od marca 1919 r.), mjr Józef
Ostrowski (od września 1919 r.), płk Julian Fischer (styczeń 1920 r.), płk Edmund
Żygałkowski (luty–kwiecień 1920 r.) i płk Kazimierz Polkowski (kwiecień 1920–
grudzień 1921)24. W odniesieniu do pierwszego dowódcy nie posiadamy informacji,
jakim był człowiekiem i jak dowodził obozem. Inaczej w przypadku kpt. Kopystyńskiego: prof. Kyryło Studynski w czasie swojej wizyty w obozie w kwietniu 1919 r.
ocenił go jako energicznego, rozumnego i spokojnego25. Na przełomie 1919 i 1920 r.
obozem dowodził płk Fiszer, człowiek dobrego charakteru, ale według jednej z relacji
miał nie wiedzieć, co się dzieje w obozie, ponieważ zbyt mało stykał się z jeńcami26.
W lutym 1920 r. dowódcą został płk Żygałkowski. Ten z kolei wedle świadków miał
często zaglądać do kieliszka, a faktyczne rządy w obozie sprawować miał jego adiutant27. Od kwietnia 1920 r. do końca istnienia obozu wadowickiego dowodził nim
płk Kazimierz Polkowski, który był dobrym organizatorem i za jego czasów obóz
funkcjonował bardzo dobrze.
W skład etatu komendy obozu wchodzili: komendant, adiutantura, ewidencja,
oddział dozorczy, komisja kasowa, prowiantura, izba chorych i technik budowlany.
Etaty były wyznaczone następująco: 1 oficer sztabowy (dowódca), 6 oficerów, 2 ofi21

CAW-WBH, sygn. I.301.10.335. Rozporządzenie organizacyjne MSWojsk nr 6244/Mob. z 26 lipca 1919 r. dotyczące obozów jeńców i internowanych i oddziałów robotniczych jeńców; L. Wyszczelski, Jeńcy…, op. cit., s. 269.

22

Szerzej: Z. Karpus, Wymiana jeńców wojennych między Polską a Litwą (październik 1920–styczeń 1921), „Zeszyt
Naukowy Muzeum Wojska”, 1991, nr 5, s. 102-109.

23

W. Węglewicz, Zarys dziejów obozu jeńców…, op. cit., s. 165.

24

L. Wyszczelski, Jeńcy…, op. cit., s. 268.

25

ЦДІAУЛ, ф. 462, оп. 1, спр. 40. Brudnopis raportu z wizytacji obozu w Wadowicach w kwietniu 1919 r., л. 13.

26

З життя в таборі полонених в Вадовичах, „Нова Рада”, 31.01.1920.

27

Домбє і Вадовиці, „Вперед”, ч. 73, 28.03.1920.
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cerów – lekarzy, poza tym kilkunastu podoficerów, urzędników wojskowych, pisarzy
w kancelarii, łącznie 72 osoby28.
Początkowo w obozie służył oddział wartowniczy stworzony ad hoc z kompanii
powiatowej (liczyła 150 osób). Kompania ta wystawiała 25 posterunków w obozie,
podczas gdy pożądane było wystawienie 31 posterunków. W dodatku służbę w niej
pełnili ludzie młodzi i ze względu na mały stan liczebny byli oni przemęczeni29.
DOG Kraków zarządziło więc zwiększenie liczby wartowników w Wadowicach
do 200 ludzi. Niestety nadal nie uzyskano sanacji stosunków, gdyż DOG Kraków
poleciło oczyścić personel z ludzi niepewnych i zdemoralizowanych. Stwierdzano
ponadto, iż do służby wartowniczej brano ludzi mniej zdatnych do służby frontowej
lub przybywających po długiej tułaczce, fizycznie lub moralnie wyczerpanych, lub
także dopiero co przybyłych z domów w cywilnym ubraniu, co wpływało ujemnie
na dyscyplinę30. W późniejszym okresie, zgodnie z rozkazem MSWojsk Departament
I nr 3055/Mob. z 31 maja 1919 r., zreorganizowano oddziały powiatowe na bataliony
wartownicze. Na terenie DOG Kraków zorganizowano ich pięć31. Dla wadowickiego
obozu utworzono oddzielną kompanię w celu pełnienia tam służby wartowniczej.
Etat jej wynosił 245 osób, a byli to: dowódca w stopniu kapitana i 4 oficerów oraz
240 podoficerów i żołnierzy, podzielonych na 4 plutony32. W marcu 1920 r. w Wadowicach kompania wartownicza liczyła 230 ludzi zajmujących 3 baraki33.
Jak zostało wspomniane, pierwsi jeńcy ukraińscy z trwającej wojny pojawili się
w obozie w listopadzie 1918 r., prawdopodobnie przed 15 dniem tegoż miesiąca. Odnośnie do transportów posiadamy niestety jedynie wyrywkowe dane: ze stacji rozdzielczych jeńców w Brygidkach i Przemyślu do Wadowic odeszły następujące transporty:
- 2 maja 1919 r. – Stacja Rozdzielcza we Lwowie – 465 osób do Dąbia i Wadowic.
- 31 maja 1919 r. – Stacja Zborna Jeńców we Lwowie – 92 jeńców do Wadowic.
- 13 czerwca 1919 r. – Stacja Zborna Jeńców we Lwowie – 1442 jeńców do Wadowic34.
28

CAW-WBH, sygn. I.301.10.356. Etaty obozów w Wadowicach, Łańcucie i Pikulicach z [1919 r.].

29

CAW-WBH, sygn. I.304.1.11. Pismo Komendy Okręgu WP w Wadowicach do DOG Kraków P.L.71 z 9 stycznia
1919 r. w sprawie służby wartowniczej w obozie jeńców Wadowice; Pismo Komendy Miasta Krakowa do DOG
Kraków L.p. 104/res. z 15 stycznia 1919 r. w sprawie kompanii wartowniczej w obozie jeńców Dąbie.

30

Ibidem, Raport DOG Kraków do Sztabu Generalnego i DWP na GW nr IV/362 z 8 lutego 1919 r. w sprawie
zmian, zaprowadzonych w obozach jenieckich okręgu.

31

CAW-WBH, sygn. I.300.7.92. Dodatek do rozkazu DOG Kraków nr I-1300 z 25 czerwca 1919 r. w sprawie
formowania batalionów wartowniczych.

32

Ibidem, Etaty kompanii wartowniczych w Dąbiu i Wadowicach.

33

CAW-WBH, sygn. I.300.62.30. Protokół z inspekcji sanitarnej płk. dr. Rodzińskiego w obozie w Wadowicach
29 i 30 marca 1920 r.

34

CAW-WBH, sygn. I.304.1.63. Spis jeńców i internowanych z transportu nr VIII z 2 maja 1919 r.; CAW-WBH,
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Obóz musiał osiągnąć wówczas maksymalną pojemność, gdyż pismem
z 27 czerwca 1919 r. MSWojsk jeszcze raz prosiło NDWP o nieprzysyłanie jeńców
do Wadowic, gdyż obóz jest przepełniony, a zamiast tego odsyłanie ich do Brześcia
Litewskiego35. Nie są znane transporty do obozu latem 1919 r., natomiast w styczniu
1920 r. przetransportowano do Wadowic oficerów i żołnierzy UAH, pozostających
w twierdzy w Brześciu Litewskim po likwidacji tamtejszych obozów. Transport ten
odbywał się w trudnych warunkach – 300 Ukraińców i bolszewików wtłoczono do
wagonów bez pieców. Droga trwała sześć dni bez wyżywienia, dopiero piątego dnia
w Częstochowie jeńcy otrzymali czarną kawę36. Z obozu wychodziły także transporty
w innym kierunku: w styczniu 1920 r. wojskowe władze polskie podjęły decyzję
o koncentracji wszystkich oficerów UAH w Strzałkowie. Z Wadowic wyruszył transport o nieustalonej liczebności (bezpośredni uczestnik tego wydarzenia notował, iż
w wagonie umieszczono 36 oficerów, czy byli to wszyscy – nie wiadomo)37. W czasie
transportu jedna osoba zamarzła, a reszta przybyła do miejsca przeznaczenia chora
(wynikało to ze złego przygotowania transportu – wydano żywność jedynie na trzy
dni, a podróżowano pięć lub sześć). W drugiej połowie marca 1920 r. znów zapadła
decyzja o przeniesieniu oficerów do Wadowic. Transport wyruszył ze Strzałkowa
24 dnia tegoż miesiąca i po sześciu dniach znalazł się w miejscu przeznaczenia. Jednakże wydany prowiant (chleb i ser) wystarczył jedynie na cztery dni, a po przyjeździe do obozu poddano jeńców kwarantannie w brudnym baraku, w dodatku
ogrodzonym drutem kolczastym i izolowanym przez wartowników38. Z Wadowic
w drugiej połowie czerwca 1920 r. wywieziono 31 oficerów do Kalisza, a stamtąd
18 lipca – do Tucholi (przybyli tam 21 lipca)39.
Chociaż obóz w Wadowicach był przeznaczony przede wszystkim dla wojskowych, za jego drutami znalazło się też nieco cywilnych Ukraińców. Z bardziej znaczących osób internowano tu: dr. Stepana Ardana, adwokata z Lubaczowa (internowanego w grudniu 1918 r.)40, prawnika dr. Mychajłę Wołoszyna (aresztowanego we
sygn. I.301.10.357. Pismo MSWojsk do NDWP nr 5003/Mob. z 27 czerwca 1919 r. w sprawie niekierowania
jeńców do Wadowic i przysłania 250 jeńców do Modlina.
35

CAW-WBH, sygn. I.301.10.357. Pismo MSWojsk do NDWP nr 5003/Mob. z 27 czerwca 1919 r. w sprawie
niekierowania jeńców do Wadowic i przysłania 250 jeńców do Modlina.

36

BN, NTSz, mikrofilm 92035. Wspomnienia z niewoli czet. J.G., 1919-1920 r., k. 281v.

37

Ibidem.

38

BN, NTSz, mikrofilm 92035. Wspomnienia z niewoli czet. J.G., 1919-1920 r., k. 291; З таборів полонених,
„Вперед”, ч. 82, 8.04.1920.

39

BN, NTSz, mikrofilm 92035. Wspomnienia z niewoli czet. J.G., 1919-1920 r., k. 291v; Ibidem, mikrofilm 69010.
Pamiętnik czet. Karla Czykały (zapis z 21 lipca 1920 r.), л. 434.

40

Stepan Ardan (1878- ?) – ukraiński adwokat z Lubaczowa. Aresztowany 7 grudnia 1918 r., internowany w Dąbiu
i Wadowicach.
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Lwowie w grudniu 1918 r.)41 czy Kyryła Walnyckiego42, będącego jednym z filarów
galicyjskiego ruchu moskwofilskiego, internowanego w lutym 1919 r.43
Ustalenie dokładnej liczby jeńców i internowanych ukraińskich z Galicji Wschodniej w Wadowicach nastręcza dużych problemów. Związane jest to zarówno z niezachowaniem się dokumentacji własnej obozu (w tym rejestrów więźniów), jak i dużymi
różnicami w dostępnych danych. Pojemność obozu została ustalona przez MSWojsk
w sierpniu 1919 r. na 5000 osób, w 1920 r. została znacznie zwiększona44. Najwcześniejsze dane pochodzą z początku 1919 r. Zgodnie ze sprawozdaniem kpt. Kopystyńskiego
10 stycznia 1919 r. w obozie było 750 żołnierzy UAH i 1226 internowanych, razem
1976 osób45. Problem w tym, że w tej drugiej rubryce umieszczono zarówno tych
z obecnej wojny, jak i powracających z robót w Niemczech i z frontów wielkiej wojny.
Miesiąc później miało tam być 600 żołnierzy UAH plus nieznana nam liczba cywilów46.
Wedle sprawozdania prof. Kyryła Studynskiego z końca kwietnia 1919 r. w Wadowicach przebywało 3520 osób, z czego ponad 1600 powracających z frontów włoskiego
i francuskiego. Jeńców było 1138, a internowanych – 238247. Jeśli więc odejmiemy
powracających z wielkiej wojny, to otrzymamy około 1900 jeńców i internowanych
z konfliktu o Galicję Wschodnią. Latem 1919 r. przetrzymywana tam Julia Wasiakiwna
oceniała liczbę przebywających w Wadowicach na do 3000 osób48, 12 października
1919 r. Ukraińska Misja Wojskowa naliczyła 43 oficerów – Haliczan, ok. 1000 szeregowych i ok. 220 internowanych, razem ok. 126049. Wedle wykazu półmiesięcznego
z 31 października było tu 1357 oficerów i żołnierzy UAH oraz 267 internowanych50.
Odmienne są za to dane podane przez „Wpered”: w końcówce listopada 1919 r. miało
41

Mychajło Wołoszyn (1877- ?) – ukraiński adwokat ze Lwowa. Aresztowany tamże 23 grudnia 1918 r., jako chory
przebywał w szpitalach we Lwowie i Krakowie, od lutego 1919 r. internowany w Dąbiu i Wadowicach.

42

Kyryło Walnycki (1889-1937?) – ukraiński polityk, jeden z przywódców ruchu moskwofilskiego w Galicji Wschodniej. Po aresztowaniu spędził 10 miesięcy w obozach internowanych. Po wyjściu na wolność był redaktorem gazety
„Prikarpatskaja Rus’”. Wyjechał do ZSRS w 1930 r., gdzie zginął prawdopodobnie w czasie wielkiej czystki.

43

ЦДІAУЛ, ф. 211, оп. 1, спр. 68. Dokumenty dotyczące internowania dr. Stepana Ardana, л. 2-3; ЦДІAУЛ,
ф. 146, оп. 8, спр. 3046. Protokół przesłuchania dr. Mychajła Wołoszyna z 29 kwietnia 1919 r. w obozie w Dąbiu,
л. 60; ЦДІAУЛ, ф. 212, оп. 1, спр. 30. Pismo Dowództwa Żandarmerii przy DOG Kraków do Komisji Rządzącej
O.I.D. L.237 z 25 lutego 1919 r. w sprawie internowania Walnyckiego, л. 2.

44

CAW-WBH, sygn. I.301.10.333. Pojemność obozów jenieckich na dzień 8 sierpnia 1919 r.

45

CAW-WBH, sygn. I.304.1.11. Raport kpt. Maksymiliana Kopystyńskiego z oględzin obozów w Dąbiu i Wadowicach z 10 stycznia 1919 r.

46

ЦДІAУЛ, ф. 462, оп. 1, спр. 55. Protokół przesłuchania szer. Andrija Czapa z 23 kwietnia 1919 r., л. 5.

47

ЦДІAУЛ, ф. 462, оп. 1, спр. 40. Brudnopis raportu z wizytacji obozu w Wadowicach w kwietniu 1919 r., л. 13.

48

ЦДІAУ, ф. 309. оп. 1, спр. 1070. Relacja Julii Wasiakiwny z pobytu w Wadowicach od czerwca do sierpnia 1919 r., л. 1.

49

BN, NTSz, mikrofilm 92035. Kopia raportu Ukraińskiej Misji Wojskowej z obozu w Wadowicach z 12 października 1919 r., k. 148.

50

CAW-WBH, sygn. I.371.5.10. Wykaz półmiesięczny obozu w Wadowicach z 31 października 1919 r.
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tam być aż 3000 ludzi, w tym 800 chorych na tyfus51. Możliwe, że chodzi tu o wszystkich przebywających w obozie, a nie tylko Ukraińców. Z kolei wedle danych MSWojsk
stan na 6 listopada 1919 r. to 1860 jeńców z UAH i 1042 internowanych, więc może
około 2500 Haliczan52. Skąd taka różnica, nie udało się stwierdzić – być może do
obozu powróciły oddziały robotnicze jeńców i dlatego zwiększyła się liczba żołnierzy. Dalej są jeszcze większe różnice: wedle wykazu półmiesięcznego na 15 listopada
1919 r. w obozie było tylko 836 oficerów i żołnierzy UAH oraz 271 internowanych53.
Wedle raportu płk. Rodzińskiego z inspekcji sanitarnej 29 i 30 marca 1920 r. w obozie
przebywało 2600 jeńców, jednak bez podziału na narodowości54. Wydaje się jednak, iż
większość z nich stanowili Haliczanie. W pierwszej połowie września 1920 r. w obozie
przebywało kilkuset żołnierzy UAH55. Miesiąc później ich liczba zwiększyła się, co było
spowodowane powrotami z oddziałów robotniczych jeńców w celu zwolnienia do
domów. Wówczas przebywało tam łącznie 3097 Ukraińców, w tym 2953 wojskowych56.
Przybliżoną liczebność jeńców i internowanych z Galicji Wschodniej przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1. Liczba Ukraińców w Obozie Jeńców nr 2 w Wadowicach,
listopad 1918–wrzesień 1920
Data

Liczba

10.01.1919

min. 750 (1000–1500?)

04.1919

ok. 1900

Lato 1919

do 3000

12.10.1919

ok. 1260

31.10.1919

1624

15.11.1919

1097

09.1920

kilkuset

25.10.1920

3097

Źródło: opracowanie własne
51

З життя наших полонених в Вадовицях, „Вперед”, ч. 158, 29.11.1919.

52

CAW-WBH, sygn. I.301.10.333. Wyjaśnienia MSWojsk Dep. I w sprawie jeńców i internowanych udzielone na
posiedzeniu Komisji Sejmowej w dniu 6 listopada 1919 r.

53

CAW-WBH, sygn. I.371.5.10. Wykaz półmiesięczny osadzonych w obozie w Wadowicach z 15 listopada 1919 r.

54

CAW-WBH, sygn. I.300.62.30. Protokół z inspekcji sanitarnej płk. dr. Rodzińskiego w obozie w Wadowicach
29 i 30 marca 1920 r.

55

ЦДІAУЛ, ф. 146, оп. 8, спр. 3901. Pismo Edmunda Jurystowskiego do Kazimierza Gałeckiego z 14 września
1920 r. z rezultatami wizytacji obozów jenieckich w Polsce, л. 4-5.

56

Z. Karpus, Obóz jeńców bolszewickich i internowanych ukraińskich w Wadowicach. Raport z listopada 1920 roku,
„Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1994, r. 39, nr 4, s. 161.
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Codzienne życie internowanych Ukraińców i polskiej obsady było trudną symbiozą pomiędzy wrogami. Wedle raportu z połowy grudnia 1918 r., o ile Ukraińcy,
którzy powrócili z frontu francuskiego, zachowywali się spokojnie, o tyle wzięci do
niewoli w Galicji Wschodniej opierali się zarządzeniom, tak że musiały być stosowane środki przymusu57. Plagą były wówczas ucieczki. Z powodu słabej kontroli wielu
spośród osadzonych uciekało, korzystając z niewielkiej odległości do Czechosłowacji.
W styczniu 1919 r. uciekło 13 jeńców, z czego złapano i odstawiono z powrotem
tylko 558.
W tym samym miesiącu Kwatermistrzostwo DWP na Galicję Wschodnią wydelegowało kpt. Maksymiliana Kopystyńskiego w celu zbadania powodów ucieczek
z obozów w Dąbiu i Wadowicach. Po odwiedzeniu pierwszego z obozów stwierdził,
że stan kompanii wartowniczej był zbyt mały, co równało się zbyt małej liczbie posterunków, nie odizolowano jeńców od internowanych i wreszcie – internowani
przysyłani byli bez dokumentów. Podobne spostrzeżenia poczynił również w Wadowicach, dodając do tego uwagę o stykaniu się ze sobą internowanych z obecnej
wojny, Heimkehrów i reemigrantów z Niemiec oraz o używaniu internowanych do
pracy w kancelarii z braku własnych ludzi. W dodatku w obozie w Wadowicach nie
było nikogo z personelu, kto mówiłby po ukraińsku, wobec czego ustalenie przyczyny
internowania było utrudnione59. Kapitan Kopystyński rekomendował szereg zmian,
które następnie zostały wprowadzone w formie rozkazów DOG Kraków. Miano
wzmocnić kompanie wartownicze i służbę wartowniczą, sprawować surowsze kontrole na dworcach i sprawdzanie dokumentów podróżnych w pociągach, zaprowadzić
cenzurę korespondencji, a także zaostrzyć warunki odwiedzin (tylko w wyjątkowych
wypadkach i za specjalnym pozwoleniem). Bardzo istotne było również wprowadzenie ksiąg ewidencyjnych jeńców i internowanych oraz ksiąg depozytowych, a dla
każdego przebywającego za drutami miał zostać założony arkusz wywiadowczy ze
szczegółowymi danymi. 24 stycznia 1919 r. zakazano dostarczania do obozów gazet
i czasopism60. Dodatkowo nakazano utworzyć w obozach oddziały wywiadowcze,
które miał zorganizować kpt. Kopystyński. Miały składać się z 1 lub 2 oficerów i około
20 żołnierzy konfidentów, którzy w czasie pełnienia służby w barakach i kantynie
57

Raport Inspektoratu Straży na Zachodnią Galicję w Krakowie dla PKL w sprawie sytuacji w powiecie wadowickim z 20 grudnia 1918 r., w: Narodziny niepodległości w Galicji (1918-1919). Wybór dokumentów z archiwów
lwowskich, oprac. M. Przeniosło, Kielce 2007, dok. nr 8/10, s. 125.

58

CAW-WBH, sygn. I.304.1.11. Sprawozdanie kpt. M. Kopystyńskiego z wprowadzenia zmian w obozach Dąbie
i Wadowice z 1 lutego 1919 r.

59

Ibidem. Raport kpt. Maksymiliana Kopystyńskiego z oględzin obozów w Dąbiu i Wadowicach z 10 stycznia 1919 r.

60

Ibidem. Odpis rozkazu DOG Kraków nr IV.10/pouf. ze stycznia 1919 r. w sprawie ucieczek jeńców ukraińskich
z obozów; Odpis rozkazu DOG Kraków nr IV/272 z 24 stycznia 1919 r. w sprawie zakazu dostarczania gazet.
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mieli podsłuchiwać rozmowy i o wszystkim meldować oficerowi wywiadu61. Nie
przyniosło to jednak natychmiastowej poprawy. Oddział Wywiadowczy Dowództwa WP na Galicję Wschodnią nadal alarmował, iż osadzeni traktowani są ulgowo
i umożliwia się im kontakt ze światem62.
Zwieńczeniem wszystkich zmian w funkcjonowaniu obydwóch obozów DOG
Kraków było sprawozdanie kpt. Kopystyńskiego z 1 lutego 1919 r. Wyklarował się
wówczas porządek działania w obu obozach. Wprowadzono codzienne imienne
kontrole stanu liczebnego obozów, co miało uniemożliwić błędne wyliczanie stanu
prowiantowego (w Wadowicach wykryto bowiem wydawanie przeciętnie o 75 porcji
żywieniowych więcej dziennie, niż wynosił stan faktyczny, co – jak konstatowano – kosztować mogło Skarb Państwa 160 000 K w skali roku), wzmocniono obie
kompanie wartownicze, zorganizowano oddziały wywiadowcze pod kierunkiem
energicznych i zdatnych do tego oficerów (w Wadowicach kierował nim ppor. Krociński). Wprowadzono kontrolę i cenzurę korespondencji, zaprowadzono nowy
system ewidencji, porządkując wszystkie akta dotyczące jeńców i internowanych.
Kapitan Kopystyński prosił także o przysłanie z Galicji Wschodniej 30 podoficerów
i szeregowych znających język ukraiński dla roli konfidentów w obozach w celu
wzmocnienia kontrwywiadu63. Tak więc DOG Kraków w piśmie z 8 lutego 1919 r.
odrzucało zarzuty Dowództwa WP na Galicję Wschodnią odnośnie do ulgowego
traktowania Ukraińców w obozach, podkreślając usilne starania dowództwa okręgu
przez cały styczeń zmierzające do wprowadzenia zmian64.
W kolejnych miesiącach stosunek polskiej obsady obozu do Ukraińców był
zmienny. W marcu 1919 r. zaobserwowano problemy związane z nadużywaniem
różnych form przemocy w stosunku do jeńców i internowanych przez oficerów i szeregowych WP, ale potem nastąpiły zmiany, gdyż podczas wizytacji przez delegację
polsko-ukraińską w końcu kwietnia 1919 r. stwierdzono, iż teraz komendant i oficerowie odnoszą się do jeńców lojalnie. Dowódca obozu wysłuchiwał skarg jeńców, wystąpił też z propozycją, by jeńców i internowanych użyto do prac wiosennych i letnich.
Każdy barak miał komendanta – ukraińskiego podoficera, dowództwo pozwalało
na odwiedziny i nie robiło przeszkód, zorganizowano nawet straż pożarną spośród

61

Ibidem. Rozkaz DOG Kraków nr IV/85 ze stycznia 1919 r. dotyczący organizacji oddziałów wywiadowczych
w obozach jenieckich okręgu.

62

CAW-WBH, sygn. I.304.1.10. Pismo Oddziału Wywiadowczego DWP na GW nr 272/D z 30 stycznia 1919 r.
w sprawie stosunków w obozach Dąbie i Wadowice.

63

Ibidem. Sprawozdanie kpt. M. Kopystyńskiego z wprowadzenia zmian w obozach Dąbie i Wadowice z 1 lutego 1919 r.

64

Ibidem. Raport DOG Kraków do Sztabu Generalnego i DWP na GW nr IV/362 z 8 lutego 1919 r. w sprawie
zmian, zaprowadzonych w obozach jenieckich okręgu.
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Haliczan65. Dobrze koresponduje to z relacją przedstawioną przez Julię Wasiakiwnę,
która stwierdziła, iż kpt. Kopystyński początkowo odnosił się do internowanych
dobrze, jednakże po tym, jak zrobiono na niego donos, jego stosunek zmienił się na
gorsze66. W drugiej połowie 1919 r. problemem była sprawa „salutowania” – polscy
oficerowie i podoficerowie domagali się oddawania honorów wojskowych od jeńców,
a jeśli ktoś ich nie pozdrowił, to szeregowców bili, a oficerów karali aresztem67.
Reżim obozowy został zaostrzony po ucieczce trzech oficerów jesienią 1919 r.
Wzmocniono straże, nikomu nie pozwolono wychodzić z baraków, do wychodków
można było iść tylko pojedynczo, a szeregowcy – dodatkowo pod strażą68. Podobnie
było wiosną 1920 r.: w marcu nie wolno było nikomu wychodzić w nocy, ponadto jeńców bito. Czasopism nie wolno było czytać, niemniej otrzymywano je drogą nielegalną. Haliczan, którzy chcieli wstąpić do armii Petlury i pojechali do Łańcuta, odesłano
do Wadowic, bo miał być to niepożądany element69. Wydaje się, że dopiero decyzja
o urlopowaniu jeńców ukraińskich z 9 kwietnia 1920 r. zmieniła reżim na lżejszy.
Omawiając stosunki pomiędzy strażnikami a osadzonymi, nie można nie wspomnieć o aktach przemocy stosowanych wobec więźniów w Wadowicach. Wiosną
1919 r. por. Krosiński, który w momencie kwietniowej wizyty komisji polskoukraińskiej został już usunięty, odnosił się brutalnie do jeńców i internowanych
nawet w obecności pań z Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Sierżant Pływacz bił
wówczas jeńców po głowie żelaznym prętem, tak że padali nieprzytomni na ziemię;
plotki głosiły, że dwóch z nich zmarło w szpitalu, a jeden stracił mowę. Ci spośród więźniów, którzy wstawili się za bitymi, zostali za karę wysłani do więzienia
wojskowego w Wiśniczu70. Według Wasiakiwny w pierwszej połowie 1919 r. bito
żelaznymi prętami, a szczególnie znęcał się nad ludźmi por. Staszkiewicz. W swojej
relacji podawała nietypowy sposób bicia: delikwenta zawijano w koc, żeby nie było
słychać jego krzyków, a następnie go bito71. Na przełomie 1919 i 1920 r. plut. Waligóra
65

ЦДІAУЛ, ф. 462, оп. 1, спр. 40. Brudnopis raportu z wizytacji obozu w Wadowicach w kwietniu 1919 r., л. 14.

66

ЦДІAУЛ, ф. 309, оп. 1, спр. 1070. Relacja Julii Wasiakiwny z pobytu w Wadowicach od czerwca do sierpnia
1919 r., л. 1.
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З життя в таборі полонених в Вадовичах, „Нова Рада”, 31.01.1920.

68

З життя наших полонених в Вадовицях, „Вперед”, ч. 153, 29.11.1919; З життя в таборi полонених
в Вадовичах, „Нова Рада”, 31.01.1920.

69

BN, NTSz, mikrofilm 92035. Wspomnienia z niewoli czet. J.G., 1919-1920 r., k. 282.

70

Rzeczywiście w marcu 1919 r. część internowanych wysłano do tego więzienia; łącznie były to 23 osoby (w tym
1 kobieta) z inteligencji, które wstawiły się za bitymi. Oficjalnymi powodami miało być przygotowanie rewolty
w obozie, przygotowywanie ucieczki, a innym w ogóle nie postawiono zarzutów. ЦДIАУ, ф. 462, оп. 1, спр. 40.
Brudnopis raportu z wizytacji obozu w Wadowicach w kwietniu 1919 r., л. 13; ЦДІAУЛ, ф. 462, оп. 1, спр. 55.
Relacja pt. „Мартирольоґія”, [1919 р.], л. 23.

71

ЦДIАУ, ф. 309, оп. 1, спр. 1070. Relacja Julii Wasiakiwny z pobytu w Wadowicach od czerwca do sierpnia 1919 r., л. 1.
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miał nahajkę i dla zabawy miał bić, kogo popadnie72, zaś w marcu 1920 r. szeregowy
UAH Figura został dźgnięty bagnetem tak, że trafił do szpitala; z kolei wspomniany
plutonowy WP Waligóra z drugim podoficerem po wejściu do baraku mieli pobić
po twarzy siedmiu jeńców bez żadnego powodu73.
Wadowicki obóz składał się z 25 budynków drewnianych z kuchniami, warsztatami, odwszawialnią. Kapitan Kopystyński oceniał maksymalną pojemność obozu na
4000 osób74. Również tu poszczególne baraki były opasane drutem kolczastym, jak
w Dąbiu75. W styczniu 1919 r. nie były one opalane, a z powodu braku szyb w oknach
panowała niska temperatura, nie było także papy, ale pewne drobne remonty wykonywano. Stan obozu – zapewne pod energicznym kierownictwem kpt. Kopystyńskiego – poprawił się tak, że w kwietniu 1919 r. wizytacja potwierdziła czystość panującą
w obozie. Przedstawiciele inteligencji (kilkanaście osób) mieli łóżka z siennikami
albo sienniki i koce. Wszyscy cywilni jeńcy spali na drewnianych pryczach i mieli
koce do przykrywania się. Dawał się jednak odczuć wielki brak bielizny i ubrań
(wielu jeńców chodziło bez koszul)76. Stan obozu latem 1919 r. był nie najlepszy:
wedle relacji oficera z Armii URL, Wasyla Prychody, obóz był brudny, a życie miały
uprzykrzać duże ilości pcheł77. Ukraińska Misja Wojskowa, wizytująca obóz 11 października 1919 r., stwierdziła jednak, iż nie było tam źle: baraki utrzymywane były
w czystości, jak i cały obóz, ale nie było słomy i prześcieradeł. Nie było też zimowej
odzieży, a niektórzy jeńcy nie mieli w ogóle żadnej – chodzili bosi i obdarci78. Zimą
1919 r. znowu nastąpiło zapuszczenie obozu, bowiem w marcu 1920 r. stwierdzono jego następujący stan: jeńcy leżeli na pryczach bez sienników, między barakami
przeciągnięte były rowy odwadniające, które z powodu niespuszczenia z nich wody
śmierdziały. Także doły kloaczne były przepełnione, zaś wychodki – zalane moczem. Wszystko to powodowało straszliwy smród w obozie. Za to stan baraków
był niezły – były utrzymane czysto79. Stan obozu poprawiał się sukcesywnie, tak że
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З життя в таборі полонених в Вадовичах, „Нова Рада”, 31.01.1920.
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З таборів полонених, „Вперед”, ч. 82, 8.04.1920.

74

CAW-WBH, sygn. I.304.1.11. Raport kpt. Maksymiliana Kopystyńskiego z oględzin obozów w Dąbiu i Wadowicach z 10 stycznia 1919 r.

75

Центральный Державний Архiв Вищих Органiв Влади та Управлiння України у Киевi (dalej: ЦДАВО),
ф. 2188, оп. 3, спр. 43. Relacja Semena Prokurata z pobytu w obozach Dąbie i Wadowice, [pocz. 1919 r.?], л. 8.
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ЦДІAУЛ, ф. 462, оп. 1, спр. 40. Brudnopis raportu z wizytacji obozu w Wadowicach w kwietniu 1919 r., л. 14.

77

В. Прохода, Записки непокірливого, ч. 1, Торонто 1967, с. 346.
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BN, NTSz, mikrofilm 92035. Kopia raportu Ukraińskiej Misji Wojskowej z obozu w Wadowicach z 12 października 1919 r., k. 148.

79

CAW-WBH, sygn. I.300.62.30. Protokół z inspekcji sanitarnej płk. dr. Rodzińskiego w obozie w Wadowicach
29 i 30 marca 1920 r.
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w początkach września 1920 r. stosunki w nim panujące określono jako wzorowe80.
Podobnie było w końcu października 1920 r., gdy koncentrowano tam jeńców z UAH,
którzy powrócili z oddziałów robotniczych i mieli zostać zwolnieni. Wykorzystywano
wtedy 18 baraków, z czego 7 przeznaczono dla Ukraińców. Wówczas każdy z jeńców
otrzymywał siennik, poduszkę i koc, za które był osobiście odpowiedzialny81.
Do bardzo istotnych zagadnień należało wyżywienie w obozie. Żywienie jeńców
i internowanych zostało ustalone rozkazem MSWojsk z 9 kwietnia 1919 r. Dla tej
grupy była przeznaczona tzw. tabela „E”, która przewidywała dzienną rację w postaci
500 g chleba, 150 g mięsa, 700 g ziemniaków, 100 g świeżych warzyw i mąki, 50 g
przypraw i 100 g kawy (dwie porcje). Jeńcy pracujący otrzymywali wyżywienie według tabeli „C”, która była większa o 200 g chleba i 100 g mięsa82. Przedstawione dane
są jedynie danymi teoretycznymi – w praktyce o wyżywieniu decydowały możliwości
zdobycia przez obóz wystarczającej liczby produktów żywnościowych, o co w Polsce
nie było wówczas łatwo. Norm tych często nie dotrzymywano. W styczniu 1919 r.
na dzienny wikt składały się 3 porcje zupy ze zgniłej kapusty i ¼ chleba83. Strzelec
Hryńko Jurczyszyn, który został wzięty do polskiej niewoli w Przemyślu, przybyły do
Wadowic w końcu 1918 r., meldował później w sztabie brygady USS, iż po przybyciu
transportu do obozu [- -] dali nam kawy z samej cykorii [- -]. Obiad w Wadowicach
składał się z kapusty i kilku ziemniaków, razem zmieszanych albo na przemian; na
drugi dzień ryba z ziemniakiem zmieszanym z łupinami [- -]84. W marcu 1919 r. na
śniadanie podawano słabą kawę, na obiad i kolację zupę z suszonych jarzyn, oprócz
tego 1/8 chleba na osobę. W szpitalu wyżywienie było nieco lepsze85. Zmiany na
korzyść nastąpiły wiosną, widocznie jako efekt przyjścia na stanowisko dowódcy
kpt. Kopystyńskiego. Jak stwierdzono, każdy barak wybierał swoich kucharzy i delegatów, którzy pilnowali tych pierwszych. Chleba wydawano tylko 350 g dziennie,
a dwa razy w tygodniu 420 g, bo piekarnia w Wadowicach nie mogła dostarczyć
więcej. Komendant starał się dopełnić dietę ziemniakami, ale nie zawsze mógł je
dostać. Mięsa wydawano 100 g pięć razy w tygodniu, a jeśli mięsa nie było, to taką
samą ilość słoniny. Na śniadanie dawano herbatę. Dowództwo obozu wniosło podanie o przyznanie większej ilości żywności, bo ta nie wystarczała. Prawdopodobnie
80

ЦДІAУЛ, ф. 146, оп. 8, спр. 3901. Pismo Edmunda Jurystowskiego do Kazimierza Gałeckiego z 14 września
1920 r. z rezultatami wizytacji obozów jenieckich w Polsce, л. 4.
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Z. Karpus, Obóz jeńców bolszewickich…, op. cit., s. 162.
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Idem, Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy…, op. cit., 54.

83

ЦДIАУ, ф. 462, оп. 1, спр. 55. Protokół przesłuchania Andrija Czapa ч. 377/19 z 28 kwietnia 1919 r., л. 3–4.
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Ibidem. Protokół przesłuchania szer. Hryńka Jurczyszyna z 3 stycznia 1919 r., л. 1.
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Ibidem. Protokół przesłuchania szer. Andrija Czapa z 23 kwietnia 1919 r., л. 5.
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przyniosło to efekt. Jak zaświadcza Prochoda, późną wiosną 1919 r. dawano 500 g
chleba i zupę rybną (na obiad i kolację) oraz czarną kawę z cykorią (na śniadanie)86.
W obozie działała kantyna, w której można było kupić chleb, herbatę, mięso, jajka.
Chleb dwukilogramowy kosztował 14 koron. Ceny w kantynie wyznaczył cywilny
zarząd miejski. Inteligencja żywiła się tamże; za dopłatą 1 K otrzymywała dobre jedzenie87. Latem 1919 r. dzienna racja dla inteligentów składała się z zupy lub herbaty
na śniadanie, kapusty lub innych warzyw z mięsem na obiad, a na kolację – kawy
lub herbaty oraz chleba (dziennie ¼ bochenka na osobę); jeśli go nie było, dawano
na osobę po sześć sucharów88.
Jak kształtowało się wyżywienie w Obozie Jeńców nr 2 od lata 1919 r. do stycznia 1920 r., nie można stwierdzić ze względu na brak źródeł. Wiadomo za to, iż od
1 lutego 1920 r. przestano wydawać chleb i jeńcy zmuszeni byli głodować. Sytuacja
nie poprawiła się – w kwietniu 1920 r. jeńcy skarżyli się, że chleba nie widzieli od
kilku miesięcy. Pożywienie stanowiły buraki, kapusta, brukiew i ziemniaki gorszego
rodzaju. Nie dają – bo nie mają... a do domu nie puszczają – z goryczą stwierdzali na
łamach prasy uwięzieni. Delegatki UKO, które odwiedziły obóz na greckokatolicką
Wielkanoc, przywiozły dla każdego po pół bochenka chleba, kiełbasę i inne produkty
dawno w Wadowicach niewidziane89. Wydaje się, iż wyżywienie w obozie polepszyło
się dopiero latem 1920 r., tak że jesienią tego roku sytuacja wyglądała na poprawną:
komitet wybrany przez jeńców kontrolował wydawanie prowiantu przez Komisję
Gospodarczą, ich stan badał również naczelny lekarz obozu. Nadzór nad personelem
kuchennym sprawowali sami osadzeni. Chleb wydawano poszczególnym barakom,
a później był on już rozdzielany przez samych zainteresowanych. Należy nadmienić,
iż wówczas w Wadowicach znajdowały się dwie kuchnie, jedna posiadająca 18 kotłów
(dla jeńców bez zajęcia oraz oficerów), a druga – 4 kotły (dla pracujących, rekonwalescentów i Litwinów)90.
Życie kulturalne w wadowickim obozie nie istniało (jego przejawów nie udało się
odnaleźć w dostępnych źródłach). Jakie były tego przyczyny, nie jest wiadome. Posiadamy jedynie informację, że na przełomie 1919 i 1920 r. nie udzielano dostępu ukraińskim gazetom, w szczególności „Nowej Radzie” i „Hromadskiej Dumce”, a jeńcy
nie mieli własnych książek. Jak wyraził się jeden z nich, żyją jak dzikusy na bezludnej
86

В. Прохода, op. cit., с. 346.
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ЦДІAУЛ, ф. 462, оп. 1, спр. 40. Brudnopis raportu z wizytacji obozu w Wadowicach w kwietniu 1919 r., л. 14.
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ЦДІAУЛ, ф. 309, оп. 1, спр. 1070. Relacja Julii Wasiakiwny z pobytu w Wadowicach od czerwca do sierpnia
1919 r., л. 1.
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З табору полонених в Вадовицях, „Вперед”, ч. 57, 10.03.1920; Вадовиці, „Вперед”, ч. 95, 24.04.1920.

90

Z. Karpus, Obóz jeńców bolszewickich…, op. cit., s. 162-163.
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wyspie91. Jedynym wyjątkiem, jeśli można to tak określić, była działalność duszpasterska. Wiosną 1919 r. posługę w obozach Dąbie, Wadowice i Modlin sprawowali
ks. Anton Łomnycki92, a także internowani kapłani greckokatoliccy. W Wadowicach
w szpitalu znajdowała się nieźle wyposażona kaplica i tam zezwalano internowanym
księżom odprawiać nabożeństwa. W związku z brakiem greckokatolickich strojów
liturgicznych zmuszeni byli używać łacińskich szat liturgicznych i z tego powodu
niektórzy Ukraińcy robili sobie żarty93. 28 lipca 1919 r. ksiądz Onufrij Orski objął
obowiązki duszpasterza w szpitalu obozowym w Wadowicach, a potem stał się też
kapelanem dla całego obozu94.
Obóz Jeńców nr 2 był jednym z miejsc formowania oddziałów robotniczych
jeńców, w 1919 r. złożonych w przeważające większości z Ukraińców galicyjskich.
Zgodnie z Ordre de Bataille Obozów Jeńców i Internowanych z 20 lipca 1919 r.
Wadowice wystawiły 10 takich oddziałów o liczebności 300 osób każdy, które skierowano m.in. do Warszawy, oraz Kompanię Kolejową Jeńców nr 2 w Krakowie.
W późniejszym okresie liczba oddziałów została zwiększona95. W tym kontekście
warto jeszcze dodać, iż w lutym 1920 r. dowództwo obozu w Wadowicach przysłało
jeńców do oczyszczenia klasztoru oo. Karmelitów Bosych po tym, jak kwaterowali
tam rekruci do WP. Jeńcy nie chcieli podjąć się czyszczenia wychodków, dopiero gdy
klasztor obiecał im zapłatę i wyżywienie, pracę tę wykonali96.
W obozie jeszcze od czasów I wojny światowej istniał szpital. Składały się nań
wielki murowany budynek i 13 baraków. Nieznany jest jego stan w pierwszych miesiącach poby tam Ukraińców, lecz podczas wizyty w kwietniu 1919 r. stwierdzono
stan wzorowy. Komendantem był ppłk lek. Edward Hajn, pod którego dowództwem
pracowało aż 16 lekarzy. Sam komendant był osobą inteligentną, kulturalną i ludzką, jak określał go prof. Studynski. W szpitalu panowała czystość, natomiast baraki
szpitalne w lecie były dobre, ale w zimie zabójcze ze względu na niemożność ich
ogrzania97. Co prawda tyfus powrotny nie wygasł, ale śmiertelność miała być niewielka. W szpitalu znajdowało się ponad 400 inwalidów (należy przypuszczać, iż
91

З життя в таборі полонених в Вадовичах, „Нова Рада”, 31.01.1920.
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Na wniosek biskupa polowego WP został on przyjęty z dniem 30 września 1919 r. w charakterze starszego
kapelana w VII klasie uposażenia jako kapłan obrządku greckokatolickiego dla obozu w Dąbiu.
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ЦДІAУЛ, ф. 779, оп. 1, спр. 49. Wspomnienia o. Iwana Zajca z polskiej niewoli, л. 13.
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AP Przemyśl, ABGK, sygn. 4721. Pismo do Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu z 4 sierpnia 1919 r. w sprawie
objęcia obowiązków duszpasterskich przez ks. Orskiego w obozie w Wadowicach, k. 88.
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CAW-WBH, sygn. I.301.10.334. Ordre de Bataille obozów jeńców i internowanych i oddziałów robotniczych
jeńców z 20 lipca 1919 r.
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Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach 1892-1921, oprac. o. Cz. Gil OCD, Kraków 2009, s. 432.
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ЦДІAУЛ, ф. 462, оп. 1, спр. 40. Brudnopis raportu z wizytacji obozu w Wadowicach w kwietniu 1919 r., л. 13-14.
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byli to także powracający z frontów wojny światowej). Stosunki sanitarne w obozie
latem 1919 r. były znośne98, natomiast jesienią 1919 r. podkreślano, że w szpitalu było
bardzo czysto. Duży problem stanowiło jednak wychodzenie do toalet – w nocy było
to zabronione, a jeśli ktoś wyszedł, to go bito99.
W marcu 1920 r. dla przychodzących transportów przeznaczono cztery baraki dla 14-dniowej kontumacji, jednak nie były one oddzielone od reszty obozu100.
Osobny barak istniał dla ozdrowieńców i tylko w nim były sienniki. W tym okresie
dobrze działały tam wyremontowane zakłady kąpielowe i odwszawialnie, z 50 prysznicami, 7 wannami dla oficerów i 6 aparatami dezynfekcyjnymi (2 stałe, 4 ruchome).
Dziennie z kąpieli i odwszawialni mogło skorzystać 1200 osób. Jeńcy kierowani byli
do kąpieli dwa razy w tygodniu, ale nie udało się całkowicie wytępić wszy, bowiem
brakowało środków dezynfekcyjnych, a także nie można było równocześnie z kąpielami odwszawić baraków. Mimo to w marcu 1920 r. tyfus plamisty występował
rzadko (często za to wśród przybywających transportów)101. Kilka miesięcy później,
w październiku 1920 r., stan szpitala przedstawiał się dobrze. Pracowali tam wówczas:
lekarz naczelny, dwóch lekarzy jeńców, pięciu felczerów i czterech pomocników sanitarnych. Przeciętnie zgłaszało się 80-90 chorych. Zauważano jednak, iż stan zdrowotny jeńców w lecie przedstawiał się korzystniej niż w okresie zimowym. Warto dodać,
iż (zapewne na polecenie ppłk. Polkowskiego) w obozie zachowywano pedantyczną
czystość: zamiatano ulice i place wewnątrz, dwa razy na tydzień myto podłogi i prycze
w barakach, odświeżano je także poprzez bielenie102.
Jaka była w związku z powyższym śmiertelność Ukraińców galicyjskich, trudno
jednoznacznie stwierdzić, ponieważ brakuje pełnego wykazu zmarłych osób. Przypuszczać należy, iż mogło to być kilkuset ludzi. Dane Ukraińskiego Komitetu Obywatelskiego, który otrzymał odpisy aktów zgonów zmarłych w szpitalu obozowym,
wykonane w 1921 r. przez o. Onufrego Orskiego, kapelana obozu, obejmują jedynie
okres 1 stycznia 1920–19 stycznia 1921 r. Wykaz ten liczy 444 nazwisk zmarłych
jeńców ukraińskich. Przyczyny zgonu nie zostały niestety podane103. Według infor98

ЦДІAУЛ, ф. 309, оп. 1, спр. 1070. Relacja Julii Wasiakiwny z pobytu w Wadowicach od czerwca do sierpnia
1919 r., л. 1.
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BN, NTSz, mikrofilm 92035. Kopia raportu Ukraińskiej Misji Wojskowej z obozu w Wadowicach z 12 października 1919 r., k. 148v.
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CAW-WBH, sygn. I.300.62.30. Protokół z inspekcji sanitarnej płk. dr. Rodzińskiego w obozie w Wadowicach
29 i 30 marca 1920 r.
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Ibidem.
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Z. Karpus, Obóz jeńców bolszewickich…, op. cit., s. 164.

103

ЦДIАУ, ф. 462, оп. 1, спр. 73, к. 1-7. Wykaz zmarłych w szpitalu obozowym w Wadowicach od stycznia 1920 r.
do stycznia 1921 r.
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macji podanych w 1932 r. przez delegata ukraińskiego Towarzystwa Ochrony Mogił
Wojennych, Bohdana Kabariwskiego, w obozie wadowickim od 1 listopada 1918 r.
do kwietnia 1920 r. miało umrzeć aż 1069 Ukraińców galicyjskich104. Podstawą jego
informacji były dane znajdujące się przed II wojną światową w aktach Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego105. Dla porównania według wyliczeń Wiesława Olszewskiego w Obozie Jeńców nr 1 w Strzałkowie w okresie lipiec 1919–lipiec 1920 zmarło
366 Ukraińców galicyjskich106, a w kilku obozach twierdzy Brześć Litewski według
szacunków Emiliana Wiszki zmarło około 2400 żołnierzy UAH107.
Już od początku konfliktu społeczeństwo ukraińskie starało się przyjść z pomocą
swoim rodakom uwięzionym w polskich obozach. Rodziny osadzonych docierały
do Wadowic od pierwszych tygodni funkcjonowania obozu. Jednakże ówczesny
dowódca obozu w Wadowicach (ppłk Klemensiewicz) miał nie wpuścić przybyłych
tam kobiet ani też nikogo innego108.
W latach 1919-1920 obóz odwiedzały różne misje. Jako pierwsza, na mocy porozumień między stronami polską i ukraińską, w końcu stycznia 1919 r. przybyła
misja kobieca z Ukraińskiego Czerwonego Krzyża w składzie: Sofija Ołeksijiwna,
Olha Kosewyczowa i Daria Starosolska109. Choć szczegóły wizyty nie są znane (nie
zachowały się odnośne memoriały), to wiadomo, iż Ukrainki przekonały się naocznie
o występujących potrzebach i nieprawidłowościach, a gdy mogły, to interweniowały na miejscu110. 26 i 27 kwietnia 1919 r. obóz odwiedziła mieszana delegacja
polsko-ukraińska, w skład której wchodzili Ołena Fedak-Szeparowycz, prof. Kyryło
Studynski i Bączańska, Polka ze Stanisławowa. Komisja zastała obóz w dobrym stanie, stwierdzono czystość i energiczne jego prowadzenie przez kpt. Kopystyńskiego.
Delegacja prosiła DOG Kraków o poprawę wyżywienia, zwolnienie kobiet, dzieci
i wszystkich powyżej 50 lat, zezwolenie na czytanie gazet, wyznaczenie stałego kapłana i wypłacanie pieniędzy zgodnie z umową z 1 lutego 1919 r.111 Kilka dni później
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Б. Кабарiвський, З поїздки до Вадович, „Літопись Червоної Калини”, №1, 1932, с. 16.
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Źródeł tych nie udało mi się odnaleźć podczas kwerendy w AN w Krakowie, więc prawdopodobnie zostały
zniszczone w okresie II wojny światowej.
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W. Olszewski, Jeńcy i internowani zmarli w obozie Strzałkowo w latach 1915-1921, Warszawa 2012, s. 38-75.
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E. Wiszka, Brześć Litewski. Obozy jeńców i internowanych (1919-1921), Toruń 2010, s. 55.
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Tej informacji nie udało się potwierdzić w innych źródłach. Т. Кормош, Спомини з останних днів
(прспровження), „Република”, ч. 23, 28.02.1919.
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BN, NTSz, mikrofilm 92037. Pismo Ukraińskiej Rady Narodowej do Państwowego Sekretariatu ZURL
z 20 stycznia 1919 r. w sprawie wyboru delegatek, k. 138.
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ЦДІAУЛ, ф. 462, оп. 1, спр. 34. Przegląd działalności Sekcji Samarytańskiej UKO z [1920] r., л. 18.
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ЦДІAУЛ, ф. 462, оп. 1, спр. 34. Przegląd działalności Sekcji Samarytańskiej UKO z [1920] r., л. 18; ф. 462,
оп. 1, спр. 40. Brudnopis raportu z wizytacji obozu w Wadowicach w kwietniu 1919 r., л. 14.
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(w początkach maja) obóz odwiedził delegat Duńskiego Czerwonego Krzyża, Axel
Wahl Bau, jednak rezultat i w tym przypadku nie jest znany112. 12 października 1919 r.
Wadowice odwiedziła Ukraińska Misja Wojskowa w Polsce (petlurowska). Oficerowie Armii URL Jakiw Gorszkowskij i Kłym Pomohajlenko wizytowali obóz
10 i 11 października 1919 r. O rezultatach spostrzeżeń była już mowa w tekście, dodać
jedynie należy, iż delegaci zauważyli nierówne traktowanie Ukraińców „galicyjskich”
i „naddnieprzańskich”. Ci pierwsi mieli otrzymywać pieniądze (zgodnie z umową
z 1 lutego 1919 r.) oraz być lepiej traktowani przez administrację113.
W celu niesienia skoordynowanej pomocy jeńcom i internowanym w grudniu
1918 r. utworzono Ukraiński Komitet Obywatelski (UKO), na czele którego stanął
znany działacz społeczny dr Stepan Fedak. Udzielaniem pomocy jeńcom zajmowała
się Sekcja Pomocy Jeńcom i Internowanym, w późniejszym okresie Sekcja Samarytańska114. Działalność komitetu poza Lwowem nastąpiła jednak dopiero od jesieni
1919 r., gdy udało się uzyskać zgodę polskiego dowództwa na niesienie pomocy
uwięzionym w obozach. Faktycznie, w Wadowicach delegaci UKO pojawili się dwa
razy. Od 14 do 16 stycznia 1920 r. znajdował się tam dr Danyło Nasada, który przywiózł pomoc świąteczną. Rozdano następującą liczbę darów:
Tabela 2. Spis darów UKO dla internowanych w Wadowicach, styczeń 1920 r.
Nazwa produktu i liczba:
174 nowe koszule
20 par spodni
10 tuzinów chusteczek
156 koszul
96 chustek
35 kurtek
185 par drewnianych butów
25 par starych butów skórzanych
12 par starych butów drewnianych
mydło

112

Kronika: Położenie jeńców ukraińskich, „Nowy Dziennik”, nr 78, 4.05.1919.
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BN, NTSz, mikrofilm 92035. Kopia raportu Ukraińskiej Misji Wojskowej z obozu w Wadowicach z 12 października 1919 r., k. 148v.

114

ЦДIАУ, ф. 462, оп. 1, спр. 1. Statut Komitetu, л. 10; ЦДIАУ, ф. 462, оп. 1, спр. 34. Raport z działalności Sekcji
Samarytańskiej UKO z 25 lutego 1920 r., л. 2.
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książki
gazety
26 kamizelek
25 czapek
34 pary skarpet
5 par rękawic
4 pary butów (kamasze)
694 bochenki chleba
250 par butów skórzanych (od p. Wontorskiego przywiezione z Bielska)
8000 papierosów
Źródło: ЦДIАУ, ф. 462, оп. 1, од. 64, л. 3

Prócz tego w szpitalu na ręce kapelana, ks. Orskiego, dr Nasada przekazał następującą liczbę darów dla chorych:
Tabela 3. Spis darów UKO dla chorych w szpitalu w Wadowicach, styczeń 1920 r.
Nazwa produktu i liczba
34 pary nowych spodni
165 par butów drewnianych
32 pary starych spodni i bluzek
120 koszul
60 par kalesonów nowych i starych
232 bochenki chleba
200 par butów skórzanych
63 puszki mleka
4900 papierosów
Źródło: ЦДIАУ, ф. 462, оп. 1, од. 64, л. 3

W sprawie warunków w obozie w Wadowicach dr Nasada złożył odrębny raport
do DOG Kraków 19 stycznia 1920 r. Z powodu choroby delegat zmuszony był powrócić do Lwowa 21 stycznia 1920 r.115 Należy wspomnieć także o konflikcie, który został
wywołany przez te dary: paczka z 30 ubraniami trafiła do szpitala, a tam kapelan
115

96

ЦДІAУЛ, ф. 462, оп. 1, спр. 64. Raport delegata UKO dr. Danyła Nasady z odwiedzin w obozach w Dąbiu
i Wadowicach ze stycznia 1920 r., л. 1–4.
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obozu o. Onufrij Orski wybrał dla siebie najlepsze spodnie, po czym paczkę ubrań dla
chorych oddał pod opiekę polskiemu podoficerowi zamiast komitetowi jeńców (o co
mieli do niego pretensje Ukraińcy). W nocy dary zniknęły. Kapelan chciał później
wspomniane spodnie sprzedać cztetearowi116 Didyczowi, zamiast mu je oddać117.
W kwietniu 1920 r. UKO udało się wystarać w DOG Lwów o zezwolenie na
wysłanie wagonu odzieży i żywności do Wadowic (wojsko dostarczyło wagon oraz
eskortę żołnierską), dokumenty oraz legitymację dla Wołodymyra Barana. Nadto
dr Fedak wysłał do Krakowa 20 000 K, za które zakupić miano najpotrzebniejsze
rzeczy dla jeńców i internowanych118.
Zwolnienia cywilów, internowanych w Polsce, rozpoczęły się w kwietniu 1919 r.,
gdy zwolniono kapłanów greckokatolickich. 13 maja 1919 r. MSWojsk poleciło
DOG Kraków utworzyć w porozumieniu z DWP i Generalnym Delegatem Rządu
dla Galicji Komisję Rewizyjną dla zwalniania internowanych cywilnych. Komisja
upoważniona została do badania spraw internowanych na miejscu w obozach w Dąbiu oraz Wadowicach i miała prawo zwalniać z obozów na wolność lub/i konfinować w miejscu zamieszkania119. Do grudnia 1919 r. zwolniono jednak niezbyt
dużą liczbę osób. Dopiero na mocy amnestii Rady Ministrów z 15 grudnia 1919 r.
internowani cywilni zostali wypuszczeni na wolność. Jeńcy wojskowi pozostali w obozach do 9 kwietnia 1920 r., gdy MSWojsk udzieliło im bezterminowego
urlopu, co w praktyce równało się zwolnieniu120. Według dostępnych informacji
w kwietniu 1920 r. z Wadowic zwolniono 8902 Ukraińców121. Z uwagi na sytuację
wojenną zwalnianie zostało jednak wstrzymane w połowie maja, dlatego też wielu
z jeńców przynależnych do obozu pozostało w oddziałach robotniczych jeńców po
tym terminie. Dopiero w październiku 1920 r. MSWojsk wprowadziło nowe przepisy dotyczące zwolnień i tym samym powrócono do urlopowania jeńców z UAH.
Do 20 października 1920 r. wszystkie obozy, oddziały robotnicze jeńców, szpitale
i inne instytucje przetrzymujące tę kategorię osób miały odesłać je do Obozu Jeńców
nr 2, skąd miały zostać odesłane do domów. Prawo wydania rozkazu urlopowania
116

Odpowiednik stopnia podporucznika.

117

З життя в таборі полонених в Вадовичах, „Нова Рада”, 31.01.1920.
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ЦДІAУЛ, ф. 462, оп. 1, спр. 40. Odpis listu UKO dla p. Pinczynskiej w Krakowie na temat darów świątecznych
dla jeńców w Dąbiu i Wadowicach; Pismo DOG Lwów do UKO z 9 kwietnia 1920 r. z zezwoleniem na przewóz
rzeczy do Wadowic, л. 36-38.
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CAW-WBH, sygn. I.310.2.26. Pismo DOG Kraków nr IV/2248 z 5 czerwca 1919 r. w sprawie zorganizowania
Komisji Rewizyjnej.

120

CAW-WBH, sygn. I.300.76.264. Pismo MSWojsk do NDWP L. 6938/20. II z 9 kwietnia 1920 r. w sprawie urlopowania jeńców ukraińskich.
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Z. Karpus, Obóz jeńców bolszewickich…, op. cit., s. 161.
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zastrzegało sobie MSWojsk (O/II). Urlopowaniem z Wadowic miała zająć się Komisja
Rewizyjna w DOG Kraków. Podstawą miały być dokumenty dotyczące zachowania
się jeńca w czasie niewoli i jego lojalność wobec państwa polskiego122. Z dostępnych
źródeł wynika, iż Haliczanie przybywali z oddziałów robotniczych jeńców do obozu
i byli zwalniani przez całą jesień 1920 r.
Pamięć o jeńcach zmarłych w Wadowicach trwała wśród Ukraińców w okresie
przedwojennym. Zajmowała się tym krakowska filia Towarystwa Ochorony Wojennych Mohył. Z jej inicjatywy Bohdan Kabariwski przybył w listopadzie 1931 r.
do Wadowic. Znajdował się tam cmentarz, gdzie zostali pochowani zmarli w obozie
w latach 1918-1921. Mogiły były dosyć zapuszczone, jak twierdził autor, z uwagi na
brak zainteresowania społeczeństwa. Kabariwski proponował zebranie pieniędzy na
uporządkowanie 1500 grobów (wliczając w to również mogiły pochowanych tam
Ukraińców z armii austro-węgierskiej i rosyjskiej) oraz wystawienie pomnika123.
Planów tych prawdopodobnie nie udało się zrealizować.
Polski obóz jeniecki w Wadowicach został utworzony na miejscu obozu austriackiego kilkanaście dni po rozpoczęciu wojny polsko-ukraińskiej o Galicję Wschodnią.
Stronie polskiej udało się go przejąć bez strat w wyposażeniu, dzięki czemu mógł być
od razu wykorzystany dla przetrzymywania jeńców i internowanych z wymienionego
konfliktu. W lipcu 1919 r. władze polskie nadały mu oficjalna nazwę Obóz Jeńców
nr 2 Wadowice i przeznaczyły dla jeńców wojennych z Ukraińskiej Armii Halickiej.
Stanowili oni większość Ukraińców tu przetrzymywanych, lecz ze względu na brak
miejsca w innych obiektach znaleźli się tam także cywile z Galicji Wschodniej zatrzymani przez władze polskie. Ukraińcy galicyjscy pojawili się w Wadowicach już
w połowie listopada 1918 r. Okres przebywania poszczególnych osób znacząco się
różnił: podczas gdy internowani przebywali tu średnio przez kilka miesięcy, niektórzy jeńcy – nawet dwa lata. Większość byłych ukraińskich wojskowych została
zwolniona po ogłoszeniu rozkazu Ministerstwa Spraw Wojskowych z 9 kwietnia
1920 r. o urlopowaniu jeńców wojskowych. Warto dodać, iż do Wadowic przez całą
drugą połowę 1920 r. przybywali Haliczanie, zwalniani z oddziałów robotniczych
jeńców i wyjeżdżający do domów. Liczebność omówionej przeze mnie grupy wynosiła do kilkunastu tysięcy osób, dokładnych danych w toku badań nie udało się
ustalić. Warunki panujące w obozie w porównaniu z pozostałymi miejscami tego
typu w ówczesnej Polsce były nie najgorsze, na wyróżnienie zasługuje zwłaszcza
122

Державний Архiв Iвано-Франкiвської Областi (dalej: ДАІФО), ф. 11, оп. 1, спр. 6. Rozkaz MSWojsk do
Generalnego Delegata Rządu L. 13006/def. 20 z 9 października 1920 r. w sprawie kontynuacji urlopowania
jeńców z UAH, л. 1-6.
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Б. Кабарiвський, op. cit., с. 16.
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fakt, iż przez większość czasu było w nim czysto, zresztą liczne wizytacje podkreślały dobry stan zabudowań obozowych. Wadowicki obiekt trapiły jednak takie same
problemy, jak pozostałe obozy w Polsce: braki wyposażenia, niedostatek żywności
czy często pojawiająca się przemoc względem osadzonych. Na podkreślenie zasługuje niewystąpienie masowych epidemii chorób zakaźnych, co zaistniało dzięki
dobremu prowadzeniu szpitala obozowego. Mimo tego w obozie zmarło kilkuset
Ukraińców, którzy zostali pochowani na miejscowym cmentarzu. Z uwagi na fakt,
że przetrzymywani w większości byli wojskowymi, często chłopami powołanymi do
wojska ukraińskiego, w Wadowicach nie miała miejsca praca na niwie kulturalnej
czy oświatowej. Na koniec należy stwierdzić, iż na podstawie dostępnych źródeł nie
udało się ustalić, czy zachodziły kontakty między ludźmi zamkniętymi w niewoli
a cywilną ludnością miasta Wadowice.
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Summary
POWs from the Ukrainian Halich Army and civilians interned from Eastern
Galicia in POW camp no. 2 in Wadowice (1918-1920)
The article deals with the holding of prisoners-of-war from the Ukrainian Halych Army and Ukrainian civilian internees in the POW camp of Wadowice in years
1918-1920. It was then the main group of people staying at this location. The article
deals with the following issues: when the Ukrainian captivity started, the number
of POWs and internees in the camp, the Polish command, relations between guards
and inmates, material conditions, nourishment, sanitary conditions, mortality, and
relief for prisoners from Eastern Galicia.
Keywords: Ukrainian Halych Army, prisoners-of-war, Polish-Ukrainian war,
internees
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Adam Leśniak

Stanisław Jan Karolus,
Kończyce Małe.
W dwudziestą rocznicę śmierci
mjr. Cezarego Hallera
Najbardziej znaną ofiarą i zarazem najwyższym stopniem polskim oficerem,
który zginął w konflikcie polsko-czechosłowackim o Śląsk Cieszyński w końcu
stycznia 1919 r., był kapitan Cezary Haller (mianowany pośmiertnie na stopień majora). Mimo upływu ponad 100 lat od tamtych wydarzeń okoliczności jego śmierci
pozostają nie do końca wyjaśnione. Podstawowym źródłem zawierającym opis,
w jaki sposób 26 stycznia 1919 r. pod Kończycami Małymi poległ Cezary Haller,
i powielanym w późniejszych opracowaniach jest list z 18 marca 1919 r. napisany
przez tamtejszego proboszcza ks. Alojzego Gałuszkę do wdowy Magdaleny Hallerowej1. Podaje on następujący przebieg wydarzeń:
Ś.p. kapitan patrzył niebezpieczeństwu z zimną krwią w oczy. Dawszy ostatnie
rozkazy żołnierzom przy kulomiotach, zaczął się ze swojemi żołnierzami cofać. Ale
zaraz po kilku krokach został trafiony kulą pono w biodro. Nie padł, zachwiał się
tylko i szedł powolnym krokiem dalej. Poszedł jeszcze jakie 500 kroków drogą pod
górę w stronę Pruchnej, coraz wolniej, bo rana mu widocznie przeszkadzała. Tu na
wierzchołku dopędzili go legionari czescy i któryś pchnął go bagnetem w samo serce
około godz. 9 rano. Tak przynajmniej wskazywała rana.
Czy można uznać tę relację za wiarygodną? Należy zwrócić uwagę, że proboszcz podaje, iż Haller został raniony „pono w biodro”, a więc pewności, gdzie
kula dokładnie trafiła, nie ma. Wątpliwy jest także fakt pchnięcia bagnetem w serce,
co jest sugerowane jedynie na podstawie umiejscowienia rany. Siostra zmarłego –
Anna Haller, przekreśliła w liście ks. Gałuszki zdanie o tym zdarzeniu, dopisując
w kontekście całego przekazu: Tak rzeczywiście było i widziałam w płaszczu przebicie kulą. Jak zauważa Daniel Korbel badający historię tego konfliktu, również dwaj
1
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Archiwum Narodowe w Krakowie, zesp. 29/1429: Spuścizna Anny Haller, sygn. 31: Magdalena Haller z Łęskich,
żona Cezarego Hallera. Korespondencja prywatna, Odpis listu ks. Alojzego Gałuszki proboszcza z Kończyc Małych
do Magdaleny Hallerowej z 18 marca 1919 r., s. 2.
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żołnierze, ranni w tym samym
miejscu i czasie, co kapitan, nie
potwierdzili dobicia go bagnetem. Nie przytacza przy tym jednak żadnych nazwisk2.
Sprawa niejasności śmierci kpt. Cezarego Hallera nie jest
jedynym wątkiem, który wymaga dokładnego wyjaśnienia. Kolejnym jest sam przebieg walk
w Kończycach Małych rankiem
Kpt. Cezary Haller, fot. ze zbiorów
26 stycznia 1919 r. Kończycki
Narodowego Archiwum Cyfrowego, domena publiczna
proboszcz w swoim liście nie
wystawia najlepszego świadectwa polskich żołnierzom, oceniając, że byli źle przygotowani i dali się zaskoczyć, w czasie gdy dopiero przyrządzali śniadanie. Znów
należałoby postawić pytanie, czy opinia ks. Gałuszki była słuszna i zgodna z prawdą.
Trzecia kwestia, która zdaniem autora niniejszego opracowania jest nienależycie udokumentowana, to skład i pochodzenie pododdziałów dowodzonych
przez kpt. Hallera oraz miejsce, z którego wyruszyły one w rejon walk. Ówczesny
dowódca sił polskich na froncie polsko-czeskim płk. Franciszek Ksawery Latinik
w wydanym 15 lat po wojnie opracowaniu pt. Walka o Śląsk Cieszyński w r. 1919,
poza wskazaniem liczebności i krótkim komentarzem na temat „jakości żołnierza”, nic nie mówi na ten temat: Oddział Hallera składał się z 2 kompanii o łącznej
liczbie 9 oficerów i 235 żołnierzy, przeważnie półinwalidów, zdatnych tylko do służby wartowniczej3. Daniel Korbel w opublikowanym przed dwoma laty na łamach
„Wadovianów” artykule pt. 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej w obronie Śląska
Cieszyńskiego podaje podobną liczbę żołnierzy, przy czym podzieloną nie na dwie,
ale trzy kompanie4. Autorem, który wskazuje, że grupa Hallera przybyła na front
z Oświęcimia, jest Piotr Kołakowski5.
Nowe światło na zarysowaną powyżej problematykę rzuca nieznana dotychczas
relacja bezpośredniego uczestnika tamtejszych wydarzeń i zarazem świadka śmierci
2

D. Korbel, Śmierć kapitana, „Tramwaj Cieszyński”, 9.02.2020 r., wydanie elektroniczne, tramwajcieszynski.pl;
dostęp: 21 listopada 2020 r.

3

F. Latinik, Walka o Śląsk Cieszyński w r. 1919, Cieszyn 1934, s. 59.

4

D. Korbel, 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej w obronie Śląska Cieszyńskiego, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2018, nr 21, s. 60-83.

5

P. Kołakowski, Polsko-czechosłowackie walki o Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku, „Słupskie Studia Historyczne”, 2012, nr 18, s. 203.
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kpt. Hallera – ppor. Stanisława Jana Karolusa. W sposób jednoznaczny odpowiada
na pytania, w jaki sposób zginął Haller, jak wyglądał przebieg walk oraz jaki był
skład i skąd wyruszyły pododdziały podległe kapitanowi. Datowany na 23 stycznia
1939 r. ponaddwustronicowy referat pt. Kończyce Małe. W dwudziestą rocznicę
śmierci mjr. Cezarego Hallera znajduje się w zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego (CAW) w teczce z dokumentacją z lat 1933-1939, dotyczącą przyznania
Karolusowi Medalu Niepodległości w 1933 r., a następnie prób uzyskania wyższego
odznaczenia, jakim był Krzyż Niepodległości6.
Postać Stanisława Karolusa została zaprezentowana w „Wadovianach” w roku
2016 w artykule mojego autorstwa Pułkownik Stanisław Jan Karolus – zapomniany
żołnierz z Oświęcimia7. Przypomnijmy pokrótce, że żył on w latach 1898-1970. Swoją
karierę wojskową rozpoczął od służby w Legionach Polskich, po czym wstąpił do
armii austriackiej. W okresie dwudziestolecia międzywojennego był oficerem zawodowym Wojska Polskiego kolejno w 12, 73 i 11 Pułku Piechoty. W składzie tego
ostatniego walczył w kampanii polskiej 1939 r. Po przedostaniu się do Francji jako
dowódca 1 Batalionu w 3 Pułku Grenadierów Śląskich uczestniczył w działaniach
wojennych na froncie niemiecko-francuskim w 1940 r. Po internowaniu w Szwajcarii
osiadł tam na stałe.
W napisanej cztery lata temu pracy postawiłem wysoce uprawdopodobnioną
tezę, że Stanisław Karolus w listopadzie 1919 r. został podkomendnym Cezarego
Hallera, pozostawiając otwartym pytanie, czy wraz z nim wyruszył na Śląsk Cieszyński z końcem stycznia 1919 r. Pozytywną odpowiedź przyniósł wspomniany wyżej artykuł Daniela Korbela8. Potwierdzeniem stał się również odnaleziony w czasopiśmie „Gwiazdka Cieszyńska” (nr 10 z 7 lutego 1939 r.) krótki opis
obchodów 20. rocznicy śmierci Cezarego Hallera. Z treści dowiadujemy się, że
przemówienie w czasie uroczystości wygłosił m.in. mjr Karolus, który jako porucznik był towarzyszem walk i świadkiem śmierci śp. mjr Cezarego Hallera9. Niestety
nie zawiera on bardziej szczegółowych danych. Dopiero dostęp do dokumentów
w CAW uporządkował dotychczasowe informacje na temat Stanisława Karolusa
oraz odkrył nieznane fakty, w tym na temat udziału grupy Hallera w konflikcie
o Śląsk Cieszyński w 1919 r.
6

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego, zesp. Stanisław Jan Karolus MN 02.05.1933.

7

A. Leśniak, Pułkownik Stanisław Jan Karolus – zapomniany żołnierz z Oświęcimia, „Wadoviana. Przegląd
historyczno-kulturalny”, 2016, nr 19, s. 112-136.

8

Przy tym autor użył w nim zniekształconej formy nazwiska „Kalarus”, zamiast „Karolus”. D. Korbel, 12 Pułk
Piechoty…, op. cit., s. 71-73.

9

„Gwiazdka Cieszyńska”, 7.02.1939 r., nr 10, s. 3-4.
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Dokument jest dobrze zachowanym i czytelnym maszynopisem. W poniższym
odpisie zachowano pisownię oryginalną. Analizując treść, należy zwrócić uwagę na
drobną pomyłkę w datach – wszystkie są przesunięte o jeden dzień wstecz. W rzeczywistości chodzi o wydarzenia 23-26 stycznia 1919 r., a nie 22-25 stycznia, jak
przedstawia to Karolus. Mimo to sekwencja zdarzeń jest zgodna z dotychczasowym
stanem wiedzy i nie budzi zastrzeżeń.

Stanisław Jan Karolus,
major piechoty w służbie stałej,
Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza nr 13.
Tarnowskie Góry, dnia 23.I.1939 r.
KOŃCZYCE MAŁE.
/W dwudziestą rocznicę śmierci ś.p. majora Cezarego Hallera/
Wobec pojawiających się od czasu do czasu mniej lub więcej nieścisłych notatek
w prasie poczuwam się do obowiązku jako uczestnik bitwy pod Małymi Kończycami
i jedyny świadek śmierci ś.p. majora Cezarego Hallera podać w skrócie przebieg działań
grupy jego imienia:
Wieczorem dnia 22. stycznia 1919 r., otrzymałem krótką telefonicznie podaną
z komendy dworca w Oświęcimiu wiadomość, że Czesi zajęli Bogumin, posuwają się
na Cieszyn i zamierzają zająć cały Śląsk Cieszyński10.
Jako dowódca kompanii ochotniczej przy d-twie powiatu wojskowego w Oświęcimiu zarządziłem natychmiast pogotowie marszowe swej kompanii łącznie z wydzielonym plutonem ppor. Tauba pełniącym asystencję w Jaworzniu i nadałem fonogram do
kpt. Hallera we Dworach. Około godziny 24.00 nadeszła na moje ręce depesza z Sztabu
D.O.Gen. Kraków nakazująca natychmiastowy wyjazd mej kompanii ochotniczej do
Dziedzic, gdzie w komendzie dworca miałem otrzymać dalsze rozkazy. Zameldowałem
o tym telefonicznie kpt. Hallerowi, który polecił mi zaalarmować stojącą na dworcu
w Oświęcimiu kompanię żywiecką, w Brzeszczach zatorską, zażądać garnituru kolejowego dla tych oddziałów i zadyrygować pluton asystencyjny ppor. Tauba do Dziedzic.
W ciągu nocy 23.I.11 obydwie kompanie moja i żywiecka załadowały się do transportu
kolejowego w Oświęcimiu, po drodze w Brzeszczach załadowała się kompania zatorska,
10

Bogumin został zajęty przez Czechów 23 stycznia 1919 r.

11

W rzeczywistości chodzi o noc z 23 na 24 stycznia.
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tak że około godziny 9-tej rano transport stanął pod d-twem kpt. Hallera w Dziedzicach, skąd po krótkim postoju ruszył dalej, by wyładować się w Chybie.
Po przybyciu do m. Chybie nakryłem telegrafistę kolejowego Czecha, donoszącego
do Bogumina o naszym przybyciu. Złożyliśmy krótki sąd, ponieważ głosy były podzielone, kpt. Haller zdecydował odesłanie go pod eskortą do Sądu Wojskowego w Krakowie.
Z Chybie marszem ubezpieczonym ruszyliśmy przez Drogomyśl, Pruchną do Małych Kończyc, podnosząc upadłą na duchu ludność i przekonywując ją o konieczności
tłumnego udziału w głosowaniu do Sejmu naznaczonego na niedzielę dnia 26.I.1919 r.
Zamiarem kpt. Hallera było osłonić kierunek na Dziedzice z rejonu Zebrzydowice
– Kończyce Małe i Wielkie. Ja z swą kompanią miałem bronić Kończyc Małych. Już
w czasie marszu i po przybyciu do Kończyc /pod wieczór 23.I.12/ mieliśmy wiadomości
o zajęciu przez Czechów Frysztatu i brutalnym postępowaniu z bezbronną ludnością
polską, która tłumnie uciekając z zajętych terenów błagała o opiekę.
W dniu 24.I.13 kpt. Haller wyjechał po rozkazy, pieniądze i środki lokomocji, nie
rozporządzaliśmy bowiem żadnym taborem. Ponieważ nie miałem szczegółowych
wiadomości o Czechach postanowiłem je zdobyć i w tym celu wyruszyłem z jednym
z swych plutonów i dwoma karabinami maszynowymi /jedyne w całej grupie/ na Frysztat. Ze wzgórz Podlesia zaobserwowałem transport kolejowy posuwający się w stronę
Cieszyna. Nakazałem więc otwarcie ognia obu karabinów maszynowych. Transport
zatrzymał się, z wagonów wysypała się piechota czeska i z za toru kolejowego otwarła
daleki ogień. Po jakimś czasie stwierdziłem gęste łańcuchy tyralierki czeskiej, wyłaniające się z Frysztatu. Skierowany na nie ogień jednego z moich karabinów maszynowych
zmusił je do zatrzymania i okopania się wśród trzaskającego mrozu. Zapadał zmrok.
W międzyczasie nadjechał bryczką kpt. Haller, stwierdził sytuację i nakazał mi wycofać
się po zapadnięciu zmroku do Kończyc.
Noc z 24/25 I.14 była bardzo niespokojna. Czesi intensywnie patrolowali, nasze placówki czuwały. Z kontroli placówek wróciłem około godziny 01.00. Kpt. Haller / kwaterowaliśmy razem w leśniczówce/ nie spał chodząc przez całą noc nerwowym krokiem
po swoim pokoju. Tuż przed świtem wyszedł z kwatery. Widziałem jego zmęczoną,
zmienioną twarz. Nadchodził świt. Odezwały się strzały, rzadkie, potem częstsze, coraz
częstsze. Do pokoju wpadł kpt. Haller z okrzykiem „Panowie, Czesi atakują”. Zerwaliśmy się do swoich oddziałów. W kilka minut kompania moja była na swoich stanowiskach. Odezwał się mój karabin maszynowy z zabudowań Kończyc Małych, potem
12

Wieczór 24 stycznia.

13

25 stycznia.

14

Noc z 25 na 26 stycznia.
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drugi z drogi na Podlesie. Czesi nacierali z Czarnego Lasu. Ich karabiny maszynowe
grzechotały bez przerwy. Postanowiłem odrzucić natarcie czeskie do lasu. Poderwałem
swych chłopców, szli raźno, i ofiarnie po głębokim śniegu, wśród trzaskającego mrozu,
prawie bez strat, a przecież było to ich pierwsze strzelanie ostre. W parę minut skraj lasu
był w moich rękach. Już szykowałem pluton do pościgu po szosie na Frysztat, gdy doszły
mnie krzyki z prawego skrzydła. Spojrzałem przez szkła i zbladłem. Po drodze z Zebrzydowic do Kończyc Małych głęboko na moich tyłach posuwał się oddział czeskich
legionarzy. Jak się potem dowiedziałem obrona mostu kolejowego w Zebrzydowicach
nie wytrzymała naporu przeważających sił czeskich i z znacznymi stratami wycofała
się do lasu na wschód od Zebrzydowic nie zawiadamiając mnie o tym. Nie wytrzymał
naporu pluton chorążego Wyroda z mojej kompanii, który był łącznikowym między
moją kompanią a obroną Zebrzydowic. Czesi przez powstałą lukę wyszli na moje tyły.
Zawinąłem więc swe prawe skrzydło i dałem rozkaz do odwrotu. Zawrzała krótka
i zacięta walka na granaty i bagnety o zabudowania Kończyc Małych wśród znacznych
obopólnych strat. Tuż na wschód od Kończyc Małych przy drodze do Pruchnej natknąłem się na kpt. Hallera. Brodziliśmy w głębokim śniegu. Zawiązała się krótka rozmowa:
Kpt. Haller: „Co pan zamierza zrobić?”
Ja: „Oprę się o Pruchnę”.
Kpt. Haller: „Niemożliwe, Czesi będą tam prędzej niż pan”.
Ja: „Wobec tego pozostaje opór na górnej Wiśle”.
Rozmowę przerwała seria ognia karabinów maszynowych. Upadliśmy do śniegu.
Po chwili powstałem i zauważyłem, że kpt. Haller nerwowo odwrócił się na wznak.
Zapytałem: „Pan kpt. ranny?”. Nie otrzymałem odpowiedzi, a na ustach zauważyłem
różową pianę. Rzuciłem się więc do rozpinania ciężkiej, futrzanej świtki, lecz daremnie.
W oczach miał już stygmat śmierci, usta wydały ostatnie słowa: „No, koniec”, poczem
fontanna krwi rzuciła się z ust i śmiertelnie rannej piersi.
Z pomocą jednego z strzelców przewlokłem go przez drogę by dociągnąć do najbliższych domów. Ponowna seria silnego ognia k.m. zmusiła mnie do poniechania
tego zamiaru, strzelec został ranny w nogę, a ś.p. kpt. Cezary Haller otrzymał drugą,
pośmiertną ranę w udo. Dalsze moje usiłowania wycofania zwłok omal nie skończyły
się tragicznie. Patrole bojowe czeskie podeszły do mnie z przodu i z boku na odległość
pewnego strzału prażąc gęsto ogniem r.k.m. Z opresji tej uratował mnie karabin i chlebak pełen naboi jednego z zabitych mych strzelców. Gęsto się odstrzeliwując wycofałem
się samotnie z pola walki na Pruchną.
A potem wypadki potoczyły się mniej ciekawie: ewakuacja stacji kolejowej Pruchna, obrona przyczółka pod Drogomyślem, zluzowanie przez oddziały ppłk. Springwalda, wycofanie do odwodu i powrót do Oświęcimia.
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Jako warunek wydania zwłok ś.p. kpt. Cezarego Hallera Czesi postawili, że pogrzeb
ma się odbyć bez rozgłosu i nie w Krakowie.
Uroczysty pogrzeb odbył się we Dworach w lutym 1919 r. z pełnymi honorami
wojskowymi.
Na zakończenie pragnę zaznaczyć, że nic nie jest mi wiadome o bytności w grupie
kpt. Hallera oficera nazwiskiem Jettnera ani drugiego oficera narodowości nie polskiej,
który rzekomo miał się poddać w czasie pierwszej utarczki Czechom, byli natomiast:
Ppor. Karolus Stanisław Jan dca kompanii ochotniczej w Oświęcimiu, błp. ppor.
Taub Henryk ciężko ranny pod Zebrzydowicami i zmarły z ran w niewoli czeskiej,
odznaczony po śmierci krzyżem Virtuti Militari15 oraz chorąży Wyród, por. Ostrowski
Stanisław dca kompanii zatorskiej i por. Galus Rudolf, por. Firlejczyk dca kompanii
żywieckiej.
Karolus, major.
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Marcin Witkowski

Muzeum Miejsckie w Wadowicach

Rok 1920
w Dzienniku dyrektora
wadowickiego gimnazjum
W rodzinnym archiwum Witolda Brostowa, profesora materiałoznawstwa
i inżynierii materiałowej Uniwersytetu Północnego Teksasu w Denton (USA), zachował się rękopis Dziennika jego dziadka – Jana Dorozińskiego, długoletniego
dyrektora wadowickiego gimnazjum. Brostow, syn poetki Janiny Brzostowskiej,
udostępnił zapiski dr. Gustawowi Studnickiemu, badaczowi dziejów szkoły, który po raz pierwszy opublikował fragmenty Dziennika w roku 1997, na łamach
miesięcznika „Przebudzenie”1. Rok później, z inicjatywy Studnickiego, zapiski
dyrektora Dorozińskiego z lat 1901-1922 zostały wydane w niewielkim nakładzie
kilku zaledwie egzemplarzy, przeznaczonych m.in. dla liceum ogólnokształcącego, Wadowickiej Biblioteki Publicznej i Zbiorów Historycznych Ziemi Wadowickiej2. Dziennik został starannie opracowany, opatrzony przedmową i przypisami.
Kolejny raz fragment zapisków Dorozińskiego – odnoszący się do roku 1918 –
został opublikowany w roczniku „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” przy
okazji przypadającej wówczas 80. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości3.
Stulecie zwycięskiej bitwy warszawskiej jest okazją, by znów sięgnąć do wyjątkowego świadectwa epoki i zaprezentować fragment Dziennika zawierający zapiski
dyrektora gimnazjum z roku 1920.
Jan Doroziński urodził się 12 maja 1862 r. w Trzęsówce koło Kolbuszowej
w rodzinie Ignacego i Doroty z Marców4. Pracę w szkolnictwie, po ukończeniu
filologii klasycznej, rozpoczął w krakowskim Gimnazjum św. Anny w roku 1891
jako zastępca nauczyciela. W styczniu 1895 r. został przeniesiony na jeden semestr

1

G. Studnicki, Jan Doroziński i jego „Dziennik”, „Przebudzenie”, 1997, nr 5 (40),

2

J. Doroziński. Dziennik, oprac. G. Studnicki, Wadowice 1998 (dalej: Dziennik).

3

Rok 1918 w „Dzienniku” Jana Dorozińskiego, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” 1998, nr 2, s. 46-54.

4

Kalendarzyk profesorski na rok 1913, Lwów 1913, s. 100.
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do gimnazjum w Bochni, gdzie uczył łaciny i języka polskiego5. Kolejną placówką
było gimnazjum wadowickie, gdzie Jan Doroziński, mianowany już nauczycielem
rzeczywistym, pracował w latach 1895-1901. Wykładał języki klasyczne – łacinę
i grekę, oraz propedeutykę filozofii, zawiadywał również uczniowską biblioteką oraz
zbiorami archeologicznymi. W październiku 1898 r. uzyskał tytuł profesora6. Z Wadowic przeniesiony został do gimnazjum w Tarnowie, gdzie oprócz prowadzenia
lekcji pełnił także funkcję pomocnika dyrektora szkoły, radcy dr. Karola Benoniego,
do spraw kancelaryjnych i administracyjnych7. Zanim powrócił do Wadowic, pracował jeszcze przez trzy lata (1905-1908) w Gimnazjum św. Anny w Krakowie, kończąc
wówczas uzupełniające kursy nauczycielskie we Lwowie8. W 1908 r. Doroziński został
przeniesiony do Wadowic, na stanowisko dyrektora tutejszego gimnazjum i pełnił
je do 1924 r. Objął również funkcję członka Rady Szkolnej Okręgowej, a po odzyskaniu niepodległości, od roku 1921 r., Rady Szkolnej Powiatowej9. Mimo pełnienia
obowiązków dyrektora szkoły nadal uczył – głównie propedeutyki filozofii, rzadziej
języków klasycznych. Zasiadał w wadowickiej Radzie Miejskiej (od 1911 r.), należał
także do licznie tworzonych w mieście na przełomie XIX i XX w. stowarzyszeń, m.in.
do Czytelni Urzędniczej. Jako świetny szachista próbował – bezskutecznie jednak –
reaktywować wadowicki Klub Szachistów10.
W 1915 r., podczas I wojny światowej, ewakuował się na kilka miesięcy wraz
z dziećmi do morawskiego Brna, gdzie uczył w polskim gimnazjum. Po powrocie organizował naukę w wyjątkowo trudnych warunkach – budynki szkolne były bowiem
zajęte przez wojsko na kwatery i lazarety. Doroziński udzielał się także społecznie
– od 1916 r. był członkiem zawiązanego przy Sądzie Obwodowym Zachodnio-Galicyjskiego Towarzystwa Opieki Dzieci i Młodzieży, a w roku 1918 wszedł w skład

5

Sprawozdanie Dyrektora C. K. Gimnazyum Nowodworskiego czyli Św. Anny w Krakowie (dalej: SDGNK) za rok
szkolny 1909, Kraków 1909, s. 64; Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazjum w Bochni za rok szkolny 1895, Kraków
1895, s. 17, 35; Kronika Gimnazjum w Bochni 1817-1904, wyd. A. Gicala, Z. Sitko, Kraków 2017, s. 94-95.

6

Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Wadowicach (dalej: SDGW) za rok szkolny 1897, Wadowice 1897,
s. 88; SDGW za rok szkolny 1899, Wadowice 1899, s. 35; SDGW za rok szkolny 1901, Wadowice 1901, s. 25; Por.
G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991, s. 53.

7

SDGW za rok szkolny 1902, Wadowice 1902, s. 60; Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Tarnowie za rok
szkolny 1901/1902, Tarnów 1902, s. 47. Z tej funkcji Jan Doroziński nie był zadowolony, pisząc w Dzienniku pod
datą 3.09.1901 r. o decyzji Rady Szkolnej Krajowej – Pomocnikiem radcy Benoniego: zgnębiony i przybity. A kilka
dni wcześniej (23.08) jeszcze dosadniej – niech djabli! (Dziennik, s. 11).

8

SDGNK za rok szkolny 1906, Kraków 1906, s. 14; SDGNK za rok szkolny 1907, Kraków 1907, s. 23; SDGNK za
rok szkolny 1908, Kraków 1908, s. 43; SDGNK za rok szkolny 1909, s. 64; K. Meus, Wadowice 1772-1914. Studium
przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013, s. 463.

9

SDGW za rok szkolny 1909, Wadowice 1909, s. 2 (Część Urzędowa); G. Studnicki, Pierwsza wśród równych…,
op. cit., s. 53.

10

K. Meus, Wadowice 1772-1914…, op. cit., s. 269-270, 305.
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wadowickiego oddziału Krakowskiego Biskupiego Komitetu Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny11.
W 1896 r. Jan Doroziński poślubił Julię z Bernerów Ropskich, córkę tarnowskiego radcy skarbowego. Miał z nią sześcioro dzieci: Janinę, Marię Felicję, Helenę, Zofię,
Tadeusza i Juliusza. W dwa tygodnie po narodzeniu ostatniego syna, 20 listopada
1913 r., Julia zmarła w wyniku powikłań poporodowych12. Trauma po śmierci ukochanej żony znalazła swój wyraz nie tylko na kartach Dziennika, ale także w późniejszej poezji profesora. Powtórnie dyrektor gimnazjum ożenił się w sierpniu 1918 r.,
a jego wybranką była krakowska nauczycielka Wanda Ciszewska13. W roku 1924
przeszedł na emeryturę, a cztery lata później przeniósł się wraz z żoną do Krakowa,
gdzie zmarł w 1942 r.
Doroziński był autorem podręcznika Zarys psychologii elementarnej wydanego
dwukrotnie (1909, 1925) oraz napisanego pod wpływem śmierci ukochanej żony
zbioru poezji Z woli przeznaczeń, opublikowanego pod pseudonimem Julian Mrok14.
Wydany w 1924 r. tom poetycki jest [- -] lirycznym pamiętnikiem żałoby zrozpaczonego małżonka i ojca kilkorga dzieci15.
Zapisy w Dzienniku pozwalają spojrzeć na miasto i panujące w nim stosunki
z perspektywy dyrektora gimnazjum – przedstawiciela inteligencji, środowiska zajmującego szczególne miejsce w hierarchii społecznej16. Wadowice, choć znajdowały
11

A. Baciński, Działalność charytatywna Adama Stefana Sapiehy do roku 1918, w: Księga Sapieżyńska , t. I, Archidiecezja Krakowska za pasterzowania Adama Stefana Sapiehy, red. J. Wolny, Kraków 1982, s. 267-272; K. Meus,
Społeczność wadowickiego Gimnazjum w latach Wielkiej Wojny, w: „Idziemy w bój życia”. Społeczność wadowickiego Gimnazjum w drodze do Niepodległej, red. K. Meus, Wadowice 2018, s. 29-31; Por. K. Meus, Wadowice
1772-1914…, op. cit., s. 465.

12

W dniu dzisiejszym [20.11.1913 r.] zmarła nagle na udar serca żona tutejszego dyrektora gimn[azjum] śp. [Julia]
Dorozińska. Osoba nadzwyczaj pobożna i głęboko religijna. Co miesiąc brała z naszej furty miesięczniki pobożne
[- -]. Darowała też nam do ołtarza M[atki] B[ożej] Szkaplerznej obrus ślicznej roboty (Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach 1892-1921, oprac. H.Cz. Gil OCD, Kraków 2009, s. 184). Pochowana 23.11.1913 r.
na cmentarzu parafialnym w Wadowicach (Dziennik, s. 31; G. Studnicki, Cmentarz parafialny w Wadowicach,
Wadowice 1997, s. 83, 165).

13

Wanda Dorozińska z Ciszewskich h. Zadora - druga żona Jana Dorozińskiego (od 1918 r.), nauczycielka. Do
roku 1920 pracowała w szkole w Podgórzu, skąd przeniosła się do męża, zamieniając swoją posadę z wadowicką
nauczycielką Anną Schmidlówną. W. Dorozińska uczyła w szkole wydziałowej (1920/1921), szkole żeńskiej
(1921/1924) oraz szkole im. Królowej Jadwigi (1924-1928) (G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice
2004, s. 43; G. Studnicki, Zarys dziejów światy i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1998, s. 98, 117).

14

J. Doroziński, Zarys psychologii elementarnej. Podręcznik do użytku szkolnego i prywatnego, Kraków 1909; J. Mrok
[J. Doroziński], Z woli przeznaczeń. Poezje, Kraków 1924.

15

K. Wądolny-Tatar, Wadowickie dzieciństwo i beskidzki pejzaż (ze Skawą) w poezji Janiny Brzostowskiej, w: Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum – znane i nieznane. 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016,
red. K. Karolczak, J. Popiel, K. Meus, Wadowice 2016, s. 192. Por. Tajemnice życia Janiny Brzostowskiej. Listy
Janiny Brzostowskiej i Stanisława Tyszkowskiego, oprac. T. Kłak, Wadowice 2015, s. 11.

16

Inteligencję wywodzącą się ze sfer oświatowych dr K. Meus trafnie określa mianem „swoistego katalizatora
kulturotwórczego”, zaliczając do tego elitarnego grona m.in. dyrektorów gimnazjum – Seweryna Arzta i Jana
Dorozińskiego (K. Meus, Wadowice 1772-1914…, op. cit., s. 160).
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się z dala od frontu wojny polsko-bolszewickiej, odczuwały skutki trwającego konfliktu. Bolączki Jana Dorozińskiego w tym czasie to nie tylko trudy życia codziennego, niebywała drożyzna połączona z wymianą pieniądza, wszechobecna lichwa czy
braki w zaopatrzeniu. To także problemy wynikające z kierowania szkołą w warunkach trwającej wojny, choćby brak opału na przednówku roku 1920. Trudnościom
w zarządzaniu gimnazjum towarzyszyły jeszcze niesnaski w gronie nauczycielskim,
jak przywołana przez autora Dziennika „krecia robota” ks. Karasia czy „intrygi Stokłosy”17. Dyrektor nie tylko żywo interesował się – co oczywiste – wydarzeniami
na froncie, odnotowując kolejne wydarzenia toczącego się konfliktu zbrojnego, ale
i polityką międzynarodową, komentując ważne dla Polski decyzje zachodnich dyplomatów. Wyrazem tych zainteresowań był udział profesora w wykładzie dr. Władysława Kiernika, działacza ludowego rodem z Bochni, członka polskiej delegacji na
rokowania z bolszewikami w Mińsku i Rydze. Odczyt [- -] bardzo pouczający i miły
[- -] odbył się w Krakowie 13 listopada 1920 r.18
Jan Doroziński na kartach Dziennika jawi się jako bystry, ale i krytyczny obserwator otaczających go ludzi. Choć znany ze swego opanowania i wysokiej kultury
osobistej to jednak kąśliwym językiem pisze o „winnych” powszechnej biedy i problemów aprowizacyjnych. Z rozgoryczeniem odnotowuje strajk kolejarzy w marcu
1920 r., uznając, że działali [- -] na [- -] szkodę – z kaprysów19.
Autor Dziennika był także miłośnikiem kultury i sztuki, regularnie odwiedzającym krakowskie teatry, czytającym sprowadzane nierzadko z zagranicy książki
(głównie z Wiednia czy Lipska) oraz gazety, na które powoływał się w swych zapiskach. Sam pisywał zresztą korespondencje do „Reformy”. Był wreszcie Doroziński
zapalonym turystą odbywającym z dziećmi wycieczki w okolice Wadowic, m.in. do
Gorzenia, Inwałdu czy Mucharza.
W przytoczonym poniżej fragmencie Dziennika zachowana została oryginalna
pisownia autora, zwłaszcza charakterystyczna interpunkcja – pauzy i zwielokrotnione wykrzykniki. Ujednolicone zostały jedynie – w postaci skrótów – zapisy dni
tygodnia, które w rękopisie wprowadzane były niekonsekwentnie. Podkreślenia autora zostały w tekście wytłuszczone.

17

Dziennik, s. 93, 96.

18

Ibidem, s. 99.

19

Ibidem, s. 92.
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WADOWICE, 1920
1 I 1920. Czw. Oby ten rok przeżyć! Pensja 2187,00 Kor.
4 I 1920. N. Od tygodnia czekam na powrót Wandy20 – napróżno. Wartość marki
spadła = 1 korona. Kupiłem wagon drzewa za 4000 Kor.
5 I 1920. Pon. I dziś Wanda nie przyjechała – co się stało? Niepokój!
9 I 1920. Pt. Fatalna korespondencya od Wandy z Radzymina, która nas wyrzuca
z Krakowa i rozłącza. Ja = głuchy – głęboki żal. W domu tłusta leniwa kucharka
Helena! (nad wyraz marne położenie)21.
10 I 1920. Sob. Pokój wersalski podpisany.
11 I 1920. N. Córki wróciły – wyrzucone z Krakowa przez Warszawian i Krakowian
– Przepędzam noce bezsenne! Zbiedzony!
16 I 1920. Pt. Męczę się przez cały tydzień wyczekiwaniem listu z Krakowa. Noce
bezsenne!! Straszne!! Samoumartwienie!!
17 I 1920. Sob. Nieco uspokojenia po liście z Krakowa. (kilogram cukru 50 K.).
Cukru od paru miesięcy nie używamy!
18 I 1920. N. Za marynarkę, kamizelkę z płaszcza – 440 koron. Co za zdzierstwo!!
19 I 1920. Pon. Polacy zajmują ziemie pomorskie przyznane Polsce traktatem wersalskim.
23 I 1920. Pt. Bardzo ładny list od Wandzi! Łagodzący ból. Chorym od kilku dni na
przeziębienie i ogólne wyczerpanie.
27 I 1920. Wt. Pijany podczas konferencji prof. [Fryderyk] Hanke22!
28 I 1920. Śr. Spadły jak z nieba Inspektor zawiesza Hankego w urzędowaniu. Grono
przysięga – Polsce. Straszny miesiąc. – Polska chora – straszne stosunki. –
30 I 1920. Pt. Koniec pierwszego półrocza i całomiesięcznych utrapień.
1 II 1920. [N]. Wypłata markami: 2155,36. Od dziś praca – zaparcie – samotność!

20

Wanda Dorozińska z Ciszewskich h. Zadora – druga żona Jana Dorozińskiego.

21

O braku służby – poza „jedyną Jadwisią” – J. Doroziński wspominał już we wrześniu 1918 r. (Dziennik, s. 80-81).

22

Fryderyk Hanke (1864-?) – nauczyciel i profesor gimnazjalny, zastępca nauczyciela w Gimnazjum w Bochni
(1898-1901), IV Gimnazjum w Krakowie (1901-1905), następnie w I Gimnazjum w Rzeszowie (1905/1906)
i Gimnazjum w Mielcu (1906-1909). W gimnazjum wadowickim pracował w latach 1909-1920 jako nauczyciel
(1909-1918), a następnie profesor (1918-1920), ucząc języka niemieckiego, greki i kaligrafii. Udzielał się społecznie m.in. jako członek wadowickiego komitetu „Patriotycznej Wojennej Zbiórki Metali” (1915-1918). Skutkiem
opisanego przez Jana Dorozińskiego wydarzenia Hanke został przeniesiony na inną placówkę – w Sprawozdaniu
Dyrekcji z 1921 r. znalazła się informacja, że reskryptem z dnia 20.09.1920 r. Rada szk.[olna] kr.[ajowa] przeniosła
z tutejszego zakładu prof. Fryderyka Hankego ze względów służbowych do gimn.[azjum] realnego w Chrzanowie (Sprawozdanie Dyrekcyi Gimnazjum Państwowego w Wadowicach (dalej: SDGPW) za rok szkolny 1918/19,
Wadowice 1919, s. 6; SDGPW za rok szkolny 1920/21, Wadowice 1921; Kronika Gimnazjum w Bochni, op. cit.,
s. 103, 107; T. Ochenduszko, Leksykon nauczycieli i wychowanków I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie urodzonych
pomiędzy XVII wiekiem a 1945 rokiem, Rzeszów 2010; G. Studnicki, Pierwsza wśród równych…, op. cit., s. 72).

113

ŹRÓDŁA
2 II 1920. Pon. O 3 g. w nocy Wanda z Krakowa.
4 II 1920. Śr. Bolszewicy ofiarują Polsce pokój. Chorym od kilku tygodni na malarję.
10 II 1920. Wt. Polska zajmuje Pomorze i morze, dzień epokowy!
18 II 1920. Śr. Komisja francuska – na Śląsku popiera Czechów – ogromne wzburzenie! – Wstrętni mi Czesi! Niesłychana drożyzna i rozpasanie w Warszawie!
Moja pensja od Nowego Roku wzrosła o 100 proc. (przeszło 4 tys. koron).
21 II 1920. Sob. Do Krakowa z masłem, serem i chlebem – potem operetka: „Targ
na dziewczęta”23 – b. ładna! (taniec cowboyów i majtków!).
22 II 1920. N. Powrót do Wadowic. Klasą 2. jeżdżą żydzi chałaciarze!!24
6 III 1920. Sob. Do Krakowa z Janią25. W Kasie pożyczkowej procent za 7000 K.
= 175 kor. Wymiana pieniędzy srebrnych (1 kor = 7 Marek, 1 gulden = 18 M.,
5 kor = 35 marek).
7 III 1920. N. Powrót z Krakowa – od kilku dni niemal lato – ciepło od 100 lat niezapisane: 18 i 19°C! O godz. 3!!
8 III 1920. Pon. Buciki Maryli26 262 kor. Z konsuma – inaczej: 800 – 1000 K. Orgie
drożyzny! (1 koszula – 200-300 Marek).
12 III 1920. Pt. Strajk kolejarzy zamknął mi 4 kolejarzy w Krakowie – dobre syny
Ojczyzny – działają na naszą szkodę – z kaprysów27 – Brak węgla – nauka co
23

Repertuar operetki w „Nowościach”, „Czas”, 21.02.1920 r., nr 45, bez pag.

24

Na terenach dawnej Galicji określenie ubogiego Żyda.

25

Janina Dorozińska (1897-1986) – najstarsza córka Jana Dorozińskiego i Julii z Bernerów Ropskich (1875-1913),
urodzona w Wadowicach, powieściopisarka, autorka poezji, tłumaczka. W 1916 r. ukończyła wadowickie gimnazjum jako prywatystka, absolwentka filologii polskiej i romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze
literackie kroki stawiała w gimnazjalnym piśmie „Nasz Łan”, publikując wiersz Zimowy wWicher. Członkini
grupy literackiej „Czartak”, przez jej założyciela Emila Zegadłowicza nazywana „poetessą”. Od 1922 r. żona byłego
oficera c.k. armii, doktora praw kpt. Ludomira Bończy-Brzostowskiego. Przed wybuchem wojny redagowała
w Warszawie pismo „Skawa. Pismo Literackie” (1938-1939), nawiązujące nazwą do topografii rodzinnych stron.
Autorka kilkunastu tomików poezji, w których wielokrotnie nawiązywała do Beskidu, tłumaczka wierszy Safony
(ze starogreckiego) oraz poezji autorów niemieckich, bułgarskich i czeskich. Była współzałożycielką International
Academy of Poetry w Cambridge (T. Kłak, Pisarze a grupy literackie (na przykładzie Józefa Wittlina i Janiny Brzostowskiej), „Ruch Literacki”, 1991, z. 3, s. 221-227; J. M. Krajewska, Spór o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu
międzywojennym, Poznań 2011, s. 272; G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, op.cit., s. 42-43; idem, Pierwsza
wśród równych…, op. cit., s. 294, 352; Tajemnice życia Janiny Brzostowskiej…, op. cit., s. 11, 13, n.; K. Wądolny-Tatar, Wadowickie dzieciństwo…. s. 191-204; M. Wójcik, Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza w gorzeńskim
archiwum, „Akcent”, 2004, nr 3-4, s. 29).

26

Maria Felicja Dorozińska (1900-?) – druga córka Jana Dorozińskiego i Julii z Bernerów Ropskich, urodzona
w Wadowicach; żona Edmunda Machalskiego, przed wojną mieszkała we Wronkach, Poznaniu i Koźminie
(Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: APP), Akta Miasta Poznania (dalej: AMP), 53/474/19.3/14363,
Kartoteka ewidencji ludności 1870-1931, k. 593).

27

Strajk rozpoczął się wieczorem 10.03.1920 r. Jak pisał krakowski „Czas”: Strajk kolejarzy [- -] rozpoczął się głównie
na tle aprowizacyjnem, – jest objawem ogólnego podniecenia, wywołanego przez szalejącą drożyznę i poczucie pewnej bezsilności rządu wobec lichwy żywnościowej. Doskonale też rozumiemy nastrój kolejarzy, dotkniętych razem
z całą ludnością miejską naszymi opłakanymi stosunkami aprowizacyjnymi. Ale unieruchomienie komunikacyi
kolejowej podczas wojny i wobec tak naprężonej sytuacyi na Śląsku budzić musi bardzo poważne wątpliwości
i obawy. Strajk jest bronią ostateczną i obosieczną, która w obecnych warunkach obrócić się łatwo może przeciwko
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drugi dzień w zimnych salach!!
29 III 1920. Pon. W Bielsku: krawata – mała i licha – 30 K., pończochy Tadzia28:
38 K., 20 kopert małych = 10 kor. (Buciki damskie po 1000 K., parasole po
200-300 K.).
10 IV 1920. Sob. Całodniowa wycieczka przez Bielsko i Żywiec do Koszarawy – za
mieszkaniem na lato. Cudne śniegiem pokryte Pilsko. Obiad w lesie – cudne
kwiaty. Od tygodni sucho – wczoraj i dzisiaj dzień prawie gorący letni. (Uwaga: kawa na stacji z maleńką bułeczką = 6 K., herbata z sokiem malinowym
3,60 K.).
18 IV 1920. N. W Krakowie – w teatrze „Miłosierdzie” Roztworowskiego!!29
19 IV 1920. Pon. W Krakowie. Fryzyer Hałatek na ul. Długiej – zażądał za strzyżenie
włosów 22 Marek!! Podróż do Krakowa 3 kl. 14 Koron.
20 IV 1920. Wt. Wczesna wiosna – drzewa w rozkwicie – bzy zaczynają kwitnąć
o 3 tygodnie za wcześnie.
23 IV 1920. Pt. Zapłaciłem w Magistracie za 1 metr. ziemniaków 400 koron. Krecia
robota ks. Karasia przeciwko mnie30. Kaplica gimnazjalna na Kole.
3 V 1920. [Pon]. Piękny obchód 3 maja – na Rynku piękna defilada wojska. Do Inwałdu z Tadziem – nieudana kąpiel słoneczna – w cieniu – i zaziębienie mimo
upału!! Mecz. Ból zębów – chinina!! –
7 V 1920. [Pt]. Od dziś dnia dzieci Państwa Zarembów Janek i Celina u nas do końca
roku szkolnego. P. Zarębowa – do Krynicy, Pan Zaremba w Poznaniu31.

całemu społeczeństwu. Nie ulega wątpliwości, że propagowanie strajków podczas wojny, w chwili, gdy na wschodzie
Polski rozgrywa się stanowcza akcya wojenna, zostanie potępione przez narodowo czujący ogół (Strajk kolejowy,
„Czas”, 12.03.1920 r., nr 62, bez pag.).
28

Tadeusz Doroziński (1908-?) – pierwszy syn Jana Dorozińskiego i Julii z Bernerów Ropskich, urodzony w Wadowicach, absolwent tutejszego gimnazjum (1928 r.) (G. Studnicki, Pierwsza wśród równych…, op. cit., s. 354).

29

Wieczorny spektakl na deskach Teatru Juliusza Słowackiego (Repertuar teatru miejsk.[iego] im. Juliusza Słowackiego, „Czas”, 18.04.1920 r., nr 93, bez pag.).

30

Zygmunt Kazimierz Karaś h. Dąbrowa (1857-1932) – ksiądz, doktor teologii i filozofii, licencjat prawa kanonicznego, profesor gimnazjalny, nauczyciel religii. Święcenia kapłańskie przyjął w 1885 r. w Rzymie, gdzie ukończył
także studia na Gregorianum. Wikary w Nowej Górze i w parafii pw. św. Floriana w Krakowie. W latach 18901893 zastępca nauczyciela i egzortator klas niższych w Gimnazjum św. Jacka w Krakowie, gdzie uczył religii. Po
przeniesieniu do Wadowic pracował w tutejszym gimnazjum jako jego prefekt oraz prefekt bursy (1893-1924),
krótko zawiadywał także biblioteką książek szkolnych (1900-1902). Katecheta w Szkole Przemysłowej. Mieszkał
przy ul. Karmelickiej. Zmarł w Wadowicach 11.03.1932 r. i został pochowany na tutejszym cmentarzu – pomnik na jego grobie projektował artysta-rzeźbiarz Józef Jura (Sprawozdanie Dyrektora Gimnazyum św. Jacka
w Krakowie za rok szkolny 1893, Kraków 1893, s. 8; Cz. Chrząszcz, Księża katecheci C.k. Gimnazjum w Wadowicach (1866-1918), w: Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum…, op. cit., s. 58-61, 70-71, n.; K. Meus, Wadowice
1772-1914…, op. cit., s. 376; E. Stanek, Szkoła jakich mało. Słownik „wybranych” absolwentów Gimnazjum i Liceum
w Wadowicach (1866-2016), Wadowice 2016, s. 232; G. Studnicki, Cmentarz parafialny…, op. cit., s. 194; idem,
Pierwsza wśród równych…, op. cit., s. 73).

31

Zachowany oryginalny, dwojaki zapis nazwiska Zaremba.
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8 V 1920. Sob. Zdobycie Kijowa przez Polaków, zakładających Państwo Ukraińskie
– (wojna z bolszewikami!).
15 V 1920. Sob. Do Krakowa.
16 V 1920. N. Imieniny w Krakowie. „Ponad śnieg” – Żeromskiego!!32
25 V 1920. [Wt]. 70 M. za prowadzenie stacji meteorologicznej od Ministerstwa
Rolnictwa za rok 191933.
30 V 1920. N. Maj bardzo piękny i niemal gorący miesiąc. – Wyjazd końmi do Myślenic na maturę dwudniową. Mieszkanie u prof. dyrektora Pardyaka34. Podróż
końmi – na maturę do Myślenic 2 ½ - 5 godz. Bardzo przyjemna, na dwudniową
maturę (100 koron konie).
2 VI 1920. Śr. Powrót z Myślenic autem do Krakowa i przez Kraków do Trzebini
i Wadowic (od 7 rano do 2 po południu).
7 VI 1920. Pon. Od dziś do czwartku matura, 27 abiturientów. P. Pardyak u mnie
mieszka.
11 VI 1920. Pt. Pożegnanie abiturjentów.
12 VI 1920. Sob. Z Tadziem do Krakowa – do lekarza (100 M.). Wielka nerwowość.
Tadzik zwiedza ze mną Kraków (Smocza Jama!).
13 VI 1920. N. Z Wandzią w teatrze na „Zakochanych” – pyszna komedja35. (kolej
do Krakowa 3 kl. 26 Marek).
15 VI 1920. Wt. Zmarła po 5 mies.[ięcznej] chorobie siostra Julja – w Niwiskach!
17 VI 1920. Czw. Śmierć Jana Stopczyńskiego długoletniego sekretarza i prezesa
Towarzystwa Bursy.
18 VI 1920. Pt. Dziś i jutro klasyfikacja roczna uczniów.
19 VI 1920. Sob. Dziś koniec nauki w tym roku.
20 VI 1920. N. Wiec rodzicielski w klasie 5. W sprawie organizacji zakładu: Rodzice chcą gimnazjum humanistycznego – z łaciną od kl. IV i niemieckim od
klasy II.
32

Popołudniowy spektakl na deskach Teatru Juliusza Słowackiego (Repertuar teatru miejsk.[iego] im. Juliusza
Słowackiego, „Czas”, 16.05.1920 r., nr 115, bez pag.)

33

Dyrektor gimnazjum prowadził stację meteorologiczną od 1.01.1919 r. (Dziennik, s. 84).

34

Stanisław Pardyak (1867-1926) – filolog klasyczny, nauczyciel Gimnazjum św. Anny w Krakowie, współzałożyciel i pierwszy dyrektor gimnazjum w Myślenicach (1908-1926), taternik, zmarł podczas wycieczki na Halę
Gąsienicową. Był autorem podręcznika do nauki języka włoskiego, w gimnazjum myślenickim uczył łaciny,
greki, języka francuskiego i matematyki. W latach 1919-1920 przewodniczył komisji maturalnej w wadowickim
gimnazjum (Sprawozdanie Dyrektora C. K. Gimnazjum w Myślenicach za rok szkolny 1911, Myślenice 1911,
s. 9; SDGPW za rok szkolny 1918/19, s. 19; Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Myślenicach za
rok szkolny 1920/1921, Myślenice 1921, s. 5; M. Stinia, Uniwersytet Jagielloński w latach 1871-1914. Modernizacja
procesu nauczania, Kraków 2014, s. 230; G. Studnicki, Pierwsza wśród równych…, op. cit., s. 265).

35

Popołudniowy spektakl na deskach teatru „Bagatela” (Repertuar teatru „Bagatela”, „Czas”, 13.06.1920 r., nr 138,
bez pag.).
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28 VI 1920. Pon. Wpisy do klasy I. Zgłoszonych 136. Przyjęto 85 – nieprzyjętych
51! Szalony natłok przy wpisach. Ostatni dzień ciężkiej pracy! – Na wschodzie
zacięte walki z bolszewikami.
1 VII 1920. Czw. Za lipiec wypłacili 2 ½ pensji = 7151,50 Marek (!!).
2 VII 1920. Pt. Do Krakowa.
3 VII 1920. Sob. Z Janią i Tadziem – na „Baronie Cygańskim” – w teatrze!!36
4 VII 1920. N. Powrót z Krakowa, cudny dzień!
7 VII 1920. Śr. Od kilku tygodni wojska nasze cofają się przed bolszewikami!! Mówią
dziś o wzięciu Złoczowa. Utworzono Radę Obrony Państwa z Piłsudskim na
czele37. Odezwa do narodu – powołanie pod broń ochotników. Ludność wiejska
idzie niechętnie do poboru. – Mówią o rewolucji w Warszawie!! – Polska a może
cała Europa przed katastrofą! (Kredo Redakcji „Zdroju”!).
18 VII 1920. N. Wilno zajęte przez bolszewików, okropna ewakuacja!!38
22 VII 1920. Czw. Bolszewicy gotowi się układać z Polską bez pośrednictwa Anglii.
23 VII 1920. Pt. Zmiana gabinetu. [Wincenty] Witos premierem. [Ignacy] Daszyński
wicepremierem. Zadaniem gabinetu zawrzeć pokój z Bolszewią!
24 VII 1920. Sob. Wiadomości z gazet: 1) bolszewicy gotowi do rozejmu z Polską.
2) Czesi dostają połowę Śląska – Bogumin, dworzec w Cieszynie, Jabłonków.
25 VII 1920. N. Napór bolszewików ogromny – za sierpień mam otrzymać 2 pensje,
ładny spacer w pola.
26 VII 1920. Pon. Złe wiadomości z pola walki! Tarnopol zabrany? Chorym – ledwiem obronił gimnazjum przed okupacją wojskową!! (dla rekonwalescentów).
28 VII 1920. Śr. Strasznie krzywdzące rozstrzygnięcie koalicji w sprawie Śląska. Kopalnie i wszystko wartościowe przyznane Czechom – z 150 tysiącami Polaków! –
3 VIII 1920. Wt. Z Tadziem do Mucharza, kąpiel i z powrotem pieszo (piwo i gruszki
u Wallnera39).
5 VIII 1920. Czw. Od tygodnia żyjemy w trwodze czy bolszewicy nie zajmą Warszawy i Lwowa i nie zaprowadzą swych rządów w Polsce!!
9 VIII 1920. Pon. Zrywamy jabłka z jednego drzewa – w ogrodzie bursy wydzierżawionym za 700 koron (490 M.).

36

Spektakl na deskach Teatru Juliusza Słowackiego (Repertuar teatru miejsk.[iego] im. Juliusza Słowackiego, „Czas”,
13.07.1920 r., nr 154, bez pag.).

37

Rada Obrony Państwa została powołana przez Sejm Ustawodawczy ustawą z 1.07.1920 r.

38

Wilno zostało zajęte przez Armię Czerwoną 14.07.1920 r.

39

Mojżesz Jakub Wallner był właścicielem wyszynku mieszczącego się przy ul. Tatrzańskiej (na Groblach) (K. Meus,
Wadowice 1772-1914…, op. cit., s. 237; K. Iwańska, Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach, Kraków 2016, s. 178, 240).
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11 VIII 1920. Śr. Dziś mają się rozpocząć rokowania Polski z Rosją w Mińsku. Bolszewicy pod Warszawą, – Anglia układa się z bolszewikami – radaby koniecznie,
żeby wojny o Polskę nie prowadzić! Źle z nami! – Wojsko zajęło wczoraj wieczorem gimnazjum i obozuje na dworze – zupełnie jak w sierpniu 1914 r. – mają
zabawić dwa dni!40
15 VIII 1920. N. Rozstrzygające walki z bolszewikami pod Warszawą! (Cudny dzień
– wycieczka).
17 VIII 1920. Wt. Wycieczka z Tadziem na Kalwaryjską górę – od 5 rano do 12
w południe. Na mszy świętej – w pięknej Kaplicy Matki Boskiej. Wiadomości
z gazet: walki na froncie pomyślne – naczelnik przechodzi do ofensywy? (Długie
czekanie w Barwałdzie na pociąg). Wspaniała burza z ulewą (3 b.m.) i piorunami
między 2 – 5.15 po południu, przedtem zbieranie cudnych jabłek między 2 – 4
(w ogrodzie bursy).
20 VIII 1920. Pt. Wycieczka do Kwaczały – Rozkochowa – Okleśny w przecudny
wymarzony dzień! Co za dzień! Co za wietrzyk, jakie cudne gaiki i pola piaskowe! (Ja, mama, Tadzik) od 7 rano do 2 po południu).
28 VIII 1920. Sob. Od dziś jestem cierpiący na postrzał w lewym boku, co mnie
zmusza do pozostania w łóżku przez 5 dni. Wiadomości z frontu bardzo dobre
w dalszym ciągu – armia nasza posuwa się nieustannie naprzód.
10 IX 1920. Pt. W Bielsku z Wandzią – a tymczasem Inspektor Leonhardt w gimnazjum – Konferencja do g. 1. –
14 IX 1920. [Wt]. Dziś wyjechała delegacja polska do Rygi – dla układania się z bolszewikami!! Czy będzie z tego pokój? (ze zbrodniarzami).
15 IX 1920. Śr. Szkoły nie otwieramy, budynek zajmuje wojsko!41 –
19 IX 1929. N. Dzień rzadkiej piękności – (+ 25ºC.). Wycieczka z dziećmi Julisiem42
i Halinką43 – na Łysą Górę (od godz. 2 do 8 wieczorem): bardzo znużeni.
40

Od września do grudnia 1914 r. budynek główny gimnazjum i tzw. „filie” (wynajmowane od 1901 r. sale w mieście) zostały zajęte na kwatery dla wojska, a następnie lazaret (SDGW za rok szkolny 1914/15, Wadowice 1915,
s. 35-36; por. G. Studnicki, Pierwsza wśród równych…, op. cit., s. 30).

41

W 1920 r., na przełomie sierpnia i września, wojsko zajmowało gmach szkoły przez ponad miesiąc. Jednocześnie
budynku [- -] „Bursy gimnazjalnej im. Stefana Batorego”, utrzymywanej przez Towarzystwo tejże samej nazwy
– która przed wojną dawała umieszczenie 50 – 60 wychowankom, dotąd jeszcze nie udało się – rzecz smutna
i trudna do uwierzenia – uwolnić od zajęcia przez władze wojskowe (SDGPW za rok szkolny 1920/21, s. 10; por.
G. Studnicki, Pierwsza wśród równych…, op. cit., s. 31 (tutaj błędna data zajęcia szkoły przez wojsko)).

42

Juliusz Doroziński (1913-?) – najmłodszy syn Jana Dorozińskiego i Julii z Bernerów Ropskich, urodzony w Wadowicach, przedwojenny podoficer WP (kpr. pchor. rez.).

43

Halina Dorozińska (1902-?) – trzecia córka Jana Dorozińskiego i Julii z Bernerów Ropskich, urodzona w Tarnowie. W 1921 r. ukończyła wadowickie gimnazjum jako prywatystka. Przed wojną mieszkała w Poznaniu
i Koźminie (APP, AMP, 53/474/19.3/14363, Kartoteka ewidencji ludności 1870-1931, k. 592; G. Studnicki,
Pierwsza wśród równych…, op. cit., s. 353).
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20 IX 1920. Pon. Chorujemy wszyscy po zjedzeniu niezdrowych grzybów (oprócz
Julisia).
24 IX 1920. Pt. Niespodzianka: P. Leonhardt – inspektor w sprawie przesłuchania
[Józefa] Cieża44, przesłuchani [Henryk] Gawor45 i [Jan] Stokłosa46.
25 IX 1920. [Sob]. Wynik śledztwa dla Cieża dobry – dla Gawora bardzo przykry!
30 IX 1920. Czw. Bardzo ciężka konferencja na rozpoczęcie roku szkolnego.
1 X 1920. Pt. Przykre dla mnie rewelacje prof. [Jana] Heczki47 – o intrygach Stokło44

Józef Cież (1880-1921) – filolog klasyczny, profesor gimnazjalny. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracę
w szkolnictwie rozpoczął w gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie jako zastępca nauczyciela i gospodarz
klasy (1905-1907), następnie pracował w gimnazjach w Jaśle (1907/1908) i Bochni (1908/1909). W gimnazjum
wadowickim (1909-1921) uczył języków: polskiego, niemieckiego, łaciny i greki oraz geografii. W czasie I wojny
światowej wykładał na kursach w Grazu (1915 r.) i przez krótki czas służył w c.k. armii. Bibliotekarz Towarzystwa Szkoły Ludowej w Wadowicach. Zmarł 24.03.1921 r. na tyfus brzuszny. Został pochowany na tutejszym
cmentarzu parafialnym, ale miejsce jego pochówku się nie zachowało (Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum
w Jaśle za rok 1907/8, Jasło 1908, s. 51; Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Lwowskiego Gimnazyum im. Franciszka Józefa
(dalej: SDLG) za rok szkolny 1906, Lwów 1906, s. 35, SDLG za rok szkolny 1907, Lwów 1907, s. 55; SDGPW za
rok szkolny 1920/21, s. 7; G. Studnicki, Kto był kim…, op. cit., s. 33-34; idem, Pierwsza wśród równych…, op. cit.,
s. 69; idem, Zarys dziejów oświaty…, op. cit., s. 207).
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Henryk Gawor (1871-1948) – filolog klasyczny, profesor gimnazjalny, dyrektor Państwowego Gimnazjum im.
M. Wadowity w Wadowicach. Absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracę w szkolnictwie rozpoczął w gimnazjum im. J. Długosza w Nowym Sączu (1897-1901). W gimnazjum wadowickim (1901-1939,
1945-1948) uczył łaciny, greki, języków: polskiego i niemieckiego, kultury klasycznej, matematyki i kaligrafii, po
1945 r. – jako nauczyciel kontraktowy – języka rosyjskiego, propedeutyki filozofii i matematyki. Prefekt bursy
(1906-1934), zawiadowca biblioteki i nadzorca klas uczących się w „filiach” (patrz przyp. 40). Podczas I wojny
światowej, przez kilka miesięcy 1915 r., kierował gimnazjum w zastępstwie urlopowanego w tym czasie Jana Dorozińskiego, angażował się także społecznie m.in. jako członek wadowickiego komitetu „Patriotycznej Wojennej
Zbiórki Metali”. W latach 1924-1931 pełnił funkcję dyrektora gimnazjum i członka Rady Szkolnej Powiatowej.
W czasie niemieckiej okupacji przewodniczył komisji egzaminacyjnej tajnego nauczania. Publikował na łamach
Sprawozdań Dyrekcji oraz w „Lutni Szkolnej” (SDGW za rok szkolny 1902, s. 45; SDGW za rok szkolny 1914/15,
s. 7; K. Koźbiał, Wadowickie Gimnazjum i Liceum im. M. Wadowity w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej
lat 1945-1948. Przyczynek do dziejów, w: Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum…, op. cit., s. 256-258; K. Meus,
Społeczność wadowickiego Gimnazjum…, op. cit., s. 21; T. Ratajczak, „Lutnia Szkolna” jako przykład uczniowskiego
pisma literacko-artystycznego w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum…, op.
cit., s. 186; G. Studnicki, Cmentarz parafialny…, op. cit., s. 175; idem, Pierwsza wśród równych…, op. cit., s. 54-55).
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Jan Stokłosa (1881-1940) – profesor gimnazjalny, działacz niepodległościowy. Absolwent Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Bochni oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W wadowickim gimnazjum
(1910-1920) uczył historii naturalnej, matematyki i fizyki. Działacz skautowy, w 1912 r. wszedł w skład Skautowej
Komendy Naczelnej Powiatu. W 1920 r. mianowany członkiem wadowickiej Rady Szkolnej Powiatowej z funkcją
zastępcy inspektora. Od roku szkolnego 1920/1921 uczył w gimnazjum w Bochni, gdzie organizował harcerstwo.
Angażował się m.in. w plebiscyt na Spiszu, wchodząc w skład Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Białce. Zmarł
w Bochni i tam został pochowany (SDGW za rok szkolny 1911, Wadowice 1911, s. 3; SDGPW za rok szkolny
1920/21, s. 6; P. Sarapata, C.k. Gimnazjum w Wadowicach – kolebka wadowickiego skautingu, w: „Idziemy w bój
życia”…, op. cit., s. 47, 59; G. Studnicki, Kto był kim…, op. cit., s. 238; idem, Pierwsza wśród równych…, op. cit.,
s. 82; J. Plucińska-Piksa, Z Polski do Jurgowa, z Jurgowa do Polski, „Na Spiszu”, 2009, nr 1-2, s. 33-34).
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Jan Heczko (1881-1960) – profesor gimnazjalny. Pracę w szkolnictwie rozpoczął w Krakowie jako zastępca
nauczyciela w II Wyższej Szkole Realnej (1910-1913), ucząc m.in. matematyki i stenografii. W wadowickim
gimnazjum (1913-1921) uczył matematyki, fizyki, języka francuskiego oraz stenografii. W latach 1916-1920
był doradcą dyrektora i pomocnikiem kancelaryjnym; opiekun „prywatystek” zdających egzamin dojrzałości
(m.in. Janiny Dorozińskiej) oraz gimnazjalistów przystępujących do tzw. matury wojennej. Przeniesiony do
gimnazjum im. Osuchowskiego w Cieszynie (1921-1932), gdzie uczył matematyki. W latach 1932-1939 dyrektor
gimnazjum z niemieckim językiem wykładowym w Bielsku (Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. II Wyższej Szkoły
Realnej w Krakowie za rok szkolny 1913, Kraków 1913, s. 53; Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum
Polskiego w Cieszynie, 1921/1922, Cieszyn 1922, s. 123; Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im.
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sy przeciwko mnie – wobec [Stanisława] Sobińskiego48 – śliczny dzień, kąpiel
słoneczna.
2 X 1920. Sob. Cudny dzień. Ostatnia pewnie kąpiel słoneczna.
3 X 1920. N. Jestem wojowniczo usposobiony – obmyślam apologię przed Radą
szkolną. Bolszewicy bici na całym froncie! Pokój ma być zawarty między 10
a 20 października!
7 X 1920. Czw. Cudna pogoda przy 14 st. ciepła – na Gorzeniu – zupełnie spokojny.
17 X 1920. N. Cały tydzień męczyłem się nad apologią do Rady szkolnej.
18 X 1920. [Pon]. Od dziś na 3 tygodnie zawieszenie broni z bolszewikami!
20 X 1920. Śr. Na cmentarzu, piękna pogoda – zimno.
22 X 1920. [Pt]. Orgia drożyźniana szaleje – już marka warta ok 1 halerza przedwojennego.
24 X 1920. N. List od delegata Sobińskiego – serdeczny ale z inwektywami na gimnazjum.
3 XI 1920. [Śr]. Od 4 do 6 listopada ciężkie dni: P. Leonhardt lustruje zakład – trzeba
z nim łazić na każdą godzinę (od środy – do soboty). Za kilka tygodni przyjedzie
dokończyć lustracji.
13 XI 1920. Sob. W Krakowie. Wieczorem z Wandą na odczycie Dra Kiernika o pokoju mińskim i ryskim – bardzo pouczający i miły.
20 XI 1920. Sob. Siedm lat! Na cmentarzu!
24 XI 1920. [Śr]. Wartość marki = 1 halerz. Generalny delegat dla Małopolski –
w Wadowicach w Starostwie – audjencje! – Ogromną mam robotę w kancelarji – bez sekretarza. Minister Grabski, który zrujnował w ciągu roku polskie
finanse – ustąpił.
A. Osuchowskiego w Cieszynie, 1932/1933, Cieszyn 1933, s. 15; S. Król, Szkolnictwo, w: Dzieje Śląska Cieszyńskiego
od zarania dziejów do czasów współczesnych, t. VI, Śląsk Cieszyński w latach 1918-1945, red. I. Panic, Cieszyn
2015, s. 223; G. Studnicki, Kto był kim…, op. cit., s. 85; idem, Pierwsza wśród równych..., op. cit., s. 72, 352; K.
Wądolny-Tatar, Wadowickie dzieciństwo…, op. cit., s. 195).
48
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Stanisław Sobiński (1872-1926) – profesor gimnazjalny, kurator okręgu szkolnego lwowskiego, działacz społeczny.
Absolwent gimnazjum w rodzinnym Złoczowie. Pracę w szkolnictwie rozpoczął jako zastępca nauczyciela w Gimnazjum Nowodworskim św. Anny w Krakowie (1894-1898), ucząc geografii, historii, języka polskiego i łaciny.
Przeniesiony do gimnazjum wadowickiego (1898-1903) na posadę nauczyciela rzeczywistego, gdzie wykładał
język polski, historię, geografię i historię kraju rodzinnego, zawiadując także biblioteką uczniowską. Uczył później
w II Wyższej Szkole Realnej w Krakowie (1903-1909), pełnił funkcję dyrektora Szkoły Realnej w Tarnobrzegu
(1909-1917) i VI Gimnazjum we Lwowie (1917-1918). Urzędnik w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego. W latach 1921-1926 kurator Okręgu Szkolnego Lwowskiego. Zamordowany 19.10.1926 r. we Lwowie
przez nacjonalistów ukraińskich. Pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim (S. Łempicki, Stanisław Sobiński. Człowiek i ideologia. Przemówienie na akademii żałobnej w Teatrze Wielkim w dniu 2 lutego 1927 r., Lwów 1927, s. 3-12;
SDGNK za rok 1899, Kraków 1899, s. 51; SDGW za rok szkolny 1904, Wadowice 1904, s. 65; E. Kryńska, Ludność
niepolska i jej świadomość narodowa na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”,
2007, nr 1-2, s. 28; G. Siudut, Rozwój potencjału edukacyjnego szkolnictwa średniego ogólnokształcącego w Lwowskim
Okręgu Szkolnym w latach 1921-1939, „Zeszyty Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 2012,
nr 139, s. 117; G. Studnicki, Kto był kim…, op. cit., s. 230; idem, Pierwsza wśród równych…, op. cit., s. 81).
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25 XI 1920. Czw. Pieniądz czyni człowieka podłym: młody Żędzianowski49 porucznik – i jego biblioteka sprzedana żandarmerii, nie gimnazjum.
26 XI 1920. [Pt]. Złych jest najwięcej ludzi i głupich na świecie.
Dobrym i mądrym ledwie setnego znajdziecie.
30 XI 1920. [Wt]. Poniedziałek wieczorem przyjechał Inspektor Leonhard[t] – z Białej na 4 dni – nie na 6 jak zamierzał – widocznie życzliwie usposobiony i przekonany, że wszystko w porządku.
5 XII 1920. Pt. Konferencja polustracyjna. Ogólna ocena pracy grona i dyrektora
zupełnie korzystna.
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S. Bogumiła Baran CSFN

Wspomnienie
o s. Magdalenie Strzeleckiej
CSFN
29 września 2020 r. w małym pokoiku domu zakonnego w Wadowicach, w wieku
85 lat, odchodziła do Pana Siostra Magdalena Daniela Strzelecka, związana z tym
miastem od 40 lat.
Śp. s. Magdalena pochodziła z miejscowości Szczekociny, położonej niedaleko
Zawiercia. Urodziła się w 1935 r. Była trzecim, najmłodszym dzieckiem w rodzinie.
Matka siostry Władysława była krawcową, a ojciec Antoni Strzelecki był szewcem. Jako legionista Józefa Piłsudskiego brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej
w 1920 r. Został ranny w bitwie pod Warszawą. W czasie II wojny światowej w ich
rodzinnym domu w Szczekocinach mieściła się skrzynka kontaktowa placówki
Armii Krajowej.
Z rodzinnego, bardzo religijnego domu siostra wyniosła dobre i wrażliwe na
ludzką biedę serce. Tu nauczyła się pomagać ludziom biednym i temu zawsze była
wierna. Czas jej dzieciństwa i młodości przypadał na trudne lata wojny, okupacji,
komunizmu i wymagał prawdziwego hartu ducha oraz pokonywania różnych trudności i przeszkód.
Kochała swoje miasto Szczekociny i swoje rodzinne strony. Interesowała się historią swojej małej ojczyzny i jej losami. Była ciekawa świata. Po ukończonej szkole
podstawowej uczyła się w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek w Kielcach. Niedługo potem, w styczniu 1957 r., wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Kielcach. Matka siostry przeciwna była tej decyzji,
ale ojciec całym sercem ją wspierał.
Lata formacji zakonnej odbywała w Ostrzeszowie, a po złożonych Bogu
pierwszych ślubach zakonnych w 1959 r. rozpoczęła studia w Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie; uzyskała absolutorium na Papieskiej Akademii
Teologicznej. Pierwszą placówką katechetyczną była dla Siostry parafia Piekoszów
w diecezji kieleckiej.
2 lipca 1976 r. Siostra Magdalena przyjechała do Wadowic i tu już pozostała
do końca swojego życia. Najpierw krótko pracowała w prowadzonym przez sio124

PR O ME MOR IA
stry domu pomocy społecznej, a następnie została katechetką przy parafii Ofiarowania NMP
w Wadowicach. Praca katechetyczna stała się
dla siostry prawdziwą pasją. Kontakt z dziećmi,
rodzinami, nauczanie, praca przy parafii dawały
Siostrze dużo radości i entuzjazmu. Z całą pewnością siłę do działania czerpała z codziennej
Eucharystii i modlitwy. Modlitwą otaczała swoich uczniów i ich rodziny. Cieszyła się ich radościami i sukcesami oraz dzieliła z nimi smutki.
Była osobą wymagającą od siebie i innych. W sumie pracowała jako katechetka w Wadowicach
przez 25 lat.
Doceniona przez władze miasta Wadowice,
w 1997 r. otrzymała medal z rąk pani burmistrz
Ewy Filipiak za duży wkład w formację i wycho- S. Magdalena Daniela Strzelecka CSFN
(1935-2020), fot. z lat 60. XX w.
wanie religijne wielu pokoleń wadowiczan.
Jeszcze jako katechetka w tym samym roku 1997 s. Magdalena została mianowana kustoszem Domu Papieskiego, który istniał już od 13 lat. Oficjalne otwarcie Domu
Papieskiego Jana Pawła II miało miejsce 18 maja 1984 r., w 64. rocznicę urodzin
Ojca Świętego. Wtedy to ks. kardynał Franciszek Macharski powierzył opiekę nad
Domem Papieskim siostrom nazaretankom, które opiekowały się małym Lolkiem,
kiedy jako dziecko przychodził do ochronki sióstr.
20 października 1990 r. s. Magdalena wraz z dwiema siostrami zamieszkała
w kamienicy przy ul. Kościelnej 7, aby całkowicie zająć się sprawami ciągle powstającego muzeum papieskiego. Ogromny wkład pracy wielu sióstr nazaretanek, a także
wsparcie i pomoc wielu osób świeckich, których nie sposób wyliczyć, przyczyniły się
do funkcjonowania tego obiektu, który od początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zwłaszcza w sezonie letnim przeżywał prawdziwe oblężenie.
Przez 23 lata Siostra Magdalena opiekowała się domem Jana Pawła II. Wielokrotnie mówiła, że opieka nad domem rodzinnym Wojtyłów stanowiła dla niej
prawdziwą radość i zaszczyt. Nie było to bowiem zwykłe muzeum, lecz rodzinny
dom, w którym urządzono wystawę biograficzną poświęconą Ojcu Świętemu. Poprzez zgromadzone zdjęcia, dokumenty, przedmioty użytku codziennego bliska
stawała się zwiedzającym droga życia Karola Wojtyły od urodzenia aż po wybór na
Stolicę Piotrową. Wystawione eksponaty opisane zostały też w innych językach, bo
przybywało tutaj również wielu gości z zagranicy. Z biegiem lat dokonywano zmian,
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remontów, zadbano o wygląd podwórza, otwarto sklepik z pamiątkami. Dom stał
się miejscem przekazywania wiadomości o wadowickich latach Karola Wojtyły, ale
też o jego późniejszej działalności.
Niezwykłymi wydarzeniami, które dogłębnie poruszyły wszystkich mieszkańców Wadowic, były dzień wyboru na Stolicę Piotrową ich rodaka Karola Wojtyły
i niedługo potem pierwsze odwiedziny papieża w Wadowicach – 7 czerwca 1979 r.
Siostra Magdalena przygotowała dzieci, które pięknie ubrane, z bukiecikami kwiatów
z polskich łąk, witały Ojca Świętego śpiewem, wierszami i radością czystych serc.
Siostra Magdalena bywała też w Watykanie. Zaprzyjaźniła się z siostrami sercankami, posługującymi Ojcu Świętemu, a zwłaszcza z s. Tobianą. To dzięki niej
Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II otrzymało bezcenne dary z Watykanu. A są
to: biała sutanna papieska, pierwsza, którą Ojciec Święty założył na siebie zaraz
po tym, jak został wybrany na papieża, oraz strój kardynalski, który nosił podczas
konklawe w Rzymie – czerwona sutanna, peleryna i biała komża. Obie te szaty
znajdują się dzisiaj w nowym już muzeum. Oprócz tego s. Magdalena otrzymała
w Rzymie bezcenny różaniec, dar dla Ojca Świętego od s. Łucji z Fatimy, na którym Jan Paweł II modlił się w pierwsze soboty miesiąca, wtedy gdy ta modlitwa
transmitowana była na falach Radia Watykańskiego na cały świat. Różaniec również
znajduje się w muzeum, w sali, gdzie dzień 13 maja łączy zamach na życie papieża
z tajemnicą fatimską. I wreszcie dzięki śp. s. Magdalenie w muzeum znajduje się
dzisiaj oryginalny sprzęt narciarski Karola Wojtyły z lat, kiedy był biskupem i kardynałem krakowskim.
19 czerwca 2008 r. w Urzędzie Miasta Wadowice odbyła się uroczysta sesja,
podczas której ogłoszono rok 2009 Rokiem Jana Pawła II z okazji jego dwóch wizyt
w Wadowicach: w latach 1979 i 1999. W czasie tej sesji szef Gabinetu Prezydenta RP minister Mariusz Łapiński odczytał list prezydenta Lecha Kaczyńskiego do
uczestników uroczystości oraz wręczył odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta RP. W tym uroczystym dniu Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia
Polski i Złotym Krzyżem Zasługi odznaczonych zostało pięć osób zaangażowanych
w organizację wizyt Jana Pawła II oraz w szczególny sposób przyczyniających się do
podtrzymania papieskiego ducha w regionie, w tym śp. Siostra Magdalena Daniela
Strzelecka, zasłużona katechetka, której zawdzięczamy powstanie muzeum w domu
rodzinnym Ojca Świętego i archiwum dokumentującego Jego pontyfikat.
W roku 2010 s. Magdalena zamieszkała w domu zgromadzenia przy ul. Lwowskiej 31. Wciąż z wielkim zaangażowaniem śledziła życie Kościoła i włączała się
w nie swoją modlitwą. Chętnie odpowiadała na wszelkie zaproszenia na spotkania.
Przybywało też siostrze lat, a ubywało zdrowia.
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Siostra Magdalena do końca swojego życia zachowała piękny zwyczaj. Wcześnie
rano, skoro świt szła do kaplicy i odmawiała różaniec za rodziny. Mówiła: któż jak nie
siostra Najświętszej Rodziny ma modlić się za rodziny? Modliła się też za kapłanów,
których zawsze darzyła wielkim szacunkiem. Dopóki siły jej pozwalały, uczestniczyła we Mszy św. w kaplicy zakonnej. A później, pozostając w pokoju, z radością
w oczach, która mówiła o jej głębokiej wierze, czekała na Jezusa w odrobinie chleba.
Z wyrazem szczęścia na twarzy trwała w dziękczynieniu… Odeszła do domu Ojca
cicho i spokojnie w obecności siostry pielęgniarki. W tym samym czasie piętro wyżej
modliły się wszystkie siostry zebrane na porannej Eucharystii…
Wierzymy, że dzisiaj jest szczęśliwa, że za piękne życie pełne dobra i miłości
otrzymała już nagrodę. Bo jak uczy nas św. Bernard z Clairvaux:
[- -] nasze czyny są tylko pozornie małe i przelotne. W rzeczywistości one nie
przeminą nigdy. Wszystko, co było uczynione w czasie, jest nasieniem na wieczność.
Człowiek zdumieje się, gdy kiedyś zobaczy, jaki z tego drobnego ziarna wyrósł plon
obfity. Dobry lub zły.
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Dominika Mróz-Krysta
Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.
ks. Jan Twardowski

„Subiektywny spacer
po Wadowicach z Wujkiem
Januszem”.
Kontynuacja wspomnień
o prof. dr. hab. inż. Januszu
Kotlarczyku
1. Wstęp
Dzień 1 października 2020 r. to trzecia rocznica śmierci Pana Profesora Janusza
Kotlarczyka zbiegająca się z datą rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego. W tym
roku swoistą inspiracją do napisania kolejnej części wspomnień o Wujku Januszu
było dla mnie następujące wydarzenie. 24 września 2020 r. miałam przyjemność
uczestniczyć w Lublinie w obchodach jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Pana Profesora Andrzeja Kidyby, postaci bardzo znanej, nie tylko w kręgu pasjonatów prawa
handlowego. Na uroczystości zabrał głos Wuj Pana Profesora, akcentując patriotyczne korzenie rodziny oraz jej wsparcie dla pracy naukowej Jubilata. Bardzo mnie
wzruszył ten moment, bowiem przypomniał mi Wujka Janusza, który wspierał mnie
w pracy naukowej (niestety nie dożył już rozpoczęcia przeze mnie pracy na uniwersytecie), jak również przy każdej sposobności podkreślał walory więzi rodzinnych
oraz patriotyczne tradycje w naszej Rodzinie.
Wspomniane wyżej wydarzenie zainspirowało mnie do pisania, wyznaczając
kierunek rozważań tego opracowania. Kolejna część wspomnień o Wujku Januszu
zostanie zaprezentowana w następującej konwencji – opiszę te miejsca w Wadowicach, które odwiedziłam wspólnie z Wujkiem Januszem lub dzięki Niemu poznałam,
i w tym kontekście podsumuję jego działalność dla miasta. Opisy te będą stanowiły
tło i kontekst do wielokrotnie już podkreślanej dbałości o więzi rodzinne. Następnie
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podam przykłady, w jaki sposób Wujek Janusz wspierał mnie w pracy naukowej.
Aktualność zachowują uwagi terminologiczne przedstawione w dwóch poprzednich
częściach wspomnień.
Przekazuję serdeczne wyrazy wdzięczności dla Pana Redaktora Marcina Witkowskiego oraz całego Zespołu Redakcyjnego za życzliwość oraz umożliwienie mi
kontynuowania wspomnień o Wujku Januszu.

2. Rodzinny spacer po Wadowicach
– uważność na korzenie Rodziny
Zarówno dla uważnie śledzących losy Rodziny, jak i jej sympatyków rzeczą
oczywistą jest, że Wadowice stanowią miejsce szczególne. Wspólnie z Wujkiem Januszem byliśmy tu kilka razy w celach związanych głównie z Rodziną – takich jak
pozyskanie materiałów do publikacji, pielęgnacja pamięci zmarłych, odwiedzenie
miejsc bliskich sercu. Miejsce usytuowania dawnych koszar 12 Pułku Piechoty znałam już wcześniej; będąc w ich pobliżu, wspominaliśmy mojego Dziadka – dowódcę
plutonu łączności Pana Jana Mroza, męża Pani Janiny Mróz z domu Kotlarczyk
(siostra Tadeusza Kotlarczyka, ciocia Wujka Janusza). Dziadziuś zmarł, jak miałam
11 lat; zapamiętałam Go jako człowieka pogodnego, cierpliwego, życzliwego ludziom
i zawsze wyprostowanego jak struna. Podobnie pozytywne wspomnienia zachował
o Nim Wujek Janusz.
Podczas wizyt w Wadowicach nie mogliśmy oczywiście ominąć cmentarza parafialnego (który wbrew dość często popełnianej niefortunnej pomyłce nie jest tożsamy
z cmentarzem komunalnym), gdzie są pochowani nasi bliscy. Wujek Janusz bardzo
pieczołowicie dbał o dobry stan, czystość i przyozdobienie grobowców rodzinnych.
Dziś ja staram się regularnie opiekować Jego grobem rodzinnym.
Wujek Janusz pokazał mi również, gdzie mieści się liceum (dawne gimnazjum),
do którego uczęszczał. Uwielbiałam słuchać opowieści o wymagających, lecz bardzo
oddanych uczniom nauczycielach oraz o przygodach zgranego zespołu klasowego.
Podziw i wzruszenie budziły nawiązane wówczas i przez lata pielęgnowane przyjaźnie. Wyrażało się to w szczególności w corocznej organizacji zjazdów klasowych
z okazji rocznic zdania matury. Byłam zdumiona i bardzo pozytywnie zaskoczona,
że pokolenie ludzi wychowanych bez tak rozwiniętej jak dziś gamy środków porozumiewania się na odległość potrafiło zachować ze sobą kontakt. Jest to niezwykle
inspirujące w dzisiejszych czasach, kiedy wartość autentycznych i szczerych więzi
międzyludzkich tak bardzo słabnie. Przez lata głównym inicjatorem i organizatorem
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tych zjazdów klasowych był Wujek Janusz, czym bardzo mi imponował. Dopóki
żył, integrował kolegów i koleżanki i bardzo przyczyniał się do tego, by wspólnie
spędzony czas był dobry i wartościowy. Kolejnym wzruszającym i godnym przykładem przetrwania przez lata przyjaźni klasowych była obecność na pogrzebie Wujka
Janusza kolegi, któremu Wujek pomógł w przygotowaniu do matury.
Każdy kolejny zjazd miał jednak w sobie coś nostalgicznego i napawającego
smutkiem – co roku przybywało coraz mniej osób. Nie mam wiedzy, czy odbył się
zjazd w 2018 r. – tego spotkania Wujek Janusz niestety nie mógł już organizować
ani w nim uczestniczyć.
Sąd Rejonowy to kolejny punkt na mapie naszego spaceru po Wadowicach
z Wujkiem Januszem. Zdziwiłam się, jak bliska odległość dzieli go od budynku liceum. Miejsce to łączy się ze wspomnieniem mojego Pradziadka, a Dziadka Wujka Janusza, Stefana Kotlarczyka. Z racji wykonywanego zawodu często bywam
w tym miejscu służbowo i wówczas za każdym razem w sposób szczególny myślę
o Rodzinie.
Wszyscy, którzy znali Wujka Janusza, pamiętają, że zarówno świetnie gotował,
jak i lubił dobrze zjeść. Nie mogło więc zabraknąć pysznego obiadu; nie miałam
najmniejszej wątpliwości, że Wujek wybierze miejsce serwujące dania o wysokich
walorach smakowych. Dzięki Wujkowi Januszowi poznałam Dworek Mikołaj, który
do dziś chętnie odwiedzam sama podczas wyjazdów służbowych oraz wspólnie ze
swoją Rodziną w dni wolne. Wujek Janusz uwielbiał rozmawiać z ludźmi i opowiadać
o związkach Wadowic z Rodziną, dzięki czemu był charakterystyczny i łatwo zapamiętywany. To właśnie w Dworku Mikołaj organizowaliśmy przyjęcie po uroczystościach pogrzebowych Wujka Janusza. Do dziś często tam przyjeżdżamy. Jedna z pań
kelnerek, która obsługiwała uroczystość, zagadnęła kiedyś mnie i męża, mówiąc, że
pamięta nas, bo przyjeżdżaliśmy z takim miłym starszym panem. Bez trudu rozpoznaliśmy w opisie Wujka Janusza. Odpowiedzieliśmy ze smutkiem, że niedawno odbyły
się pogrzeb i przyjęcie. Pani bardzo się zmartwiła, obiecując modlitwę i pamięć.
Rzeczą oczywistą, lecz w każdych okolicznościach godną przypomnienia jest to,
że dzięki Wujkowi Januszowi miałam możliwość nawiązania współpracy z Redakcją
– najpierw w zakresie wspólnych prac, potem cyklu wspomnień.
Podsumowując, można powiedzieć, że „spacer po Wadowicach”, który przed
chwilą odbyliśmy, ukazuje trzy zasadnicze obszary aktywności Wujka Janusza na
rzecz miasta rodzinnego:
1) aspekt kulturalny i popularnonaukowy – aktywność polegała głównie na publikacjach o rozmaitej tematyce, popularyzującej nie tylko artystyczne dokonania
Rodziny, ale i różne dziedziny wiedzy;
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2) aspekt społeczny – którego przejawem była pielęgnacja przyjaźni z czasów szkoły
średniej i dbałość o pamięć wybitnych nauczycieli;
3) aspekt ekonomiczny – wyrażający się w propagowaniu i wspieraniu lokalnych
przedsiębiorców.
Wujek Janusz, zwłaszcza podczas naszych wspólnych wyjazdów, akcentował
w sposób szczególny międzypokoleniową solidarność rodzinną wyrażającą się we
wspieraniu w edukacji młodszych przez starszych. Kontynuując tę chlubną tradycję,
Wujek Janusz od zawsze wspierał moje marzenia i plany o pracy naukowej. Cieszył
się z każdej mojej publikacji, żywo interesując się moją przynależnością do różnego
rodzaju kół i stowarzyszeń naukowych. Podczas odbywania studiów doktoranckich
udzielił mi wielu dobrych rad co do organizacji i metodyki pracy naukowej. Mimo
– jakby się wydawało – dość odległej dziedziny, którą Wujek się zajmował (geologia), na bieżąco śledził moje postępy w przygotowywaniu pracy doktorskiej, a mając
obycie i doświadczenie również w naukach humanistycznych (historia), potrafił podzielić się celnymi uwagami do tekstu. Kiedy byłam bliska rezygnacji z przygotowania
i obrony pracy, Wujek sprzeciwił się temu stanowczo i konsekwentnie, podnosząc
mnie równocześnie na duchu. Wspierał mnie podczas egzaminów doktorskich i był
obecny podczas obrony dysertacji. Zawsze wierzył, że odnajdę się w pracy na uczelni,
lecz niestety nie dożył już jej rozpoczęcia (na uniwersytecie pracuję od marca 2018 r.).
Nie oznacza to jednak, że Wujek przestał mnie motywować i inspirować. Mając
w pamięci Jego działalność naukową i dydaktyczną oraz opinie byłych studentów
o wykładach, z tym większą chęcią angażuję się w czynny udział w konferencjach
i staram się z sercem prowadzić zajęcia. Każdy wyraz poparcia i docenienia ze strony
prowadzonych grup dedykuję zawsze jako hołd pamięci Wujka Janusza.

3. Podsumowanie
Wadowice, z którymi jestem związana rodzinnie i zawodowo (jak wspomniano,
często występuję przed Sądem Rejonowym), w sposób oczywisty przywodzą wspomnienia Wujka Janusza. Za każdym razem, gdy tu jestem, lubię odwiedzić opisane
miejsca i iść śladami, którymi wspólnie chodziliśmy. Jest to swego rodzaju powrót do
korzeni. Każda wizyta w Wadowicach daje mi spokój ducha i potęguje poczucie, że
Wujek to wszystko razem ze mną przeżywa i czuwa nade mną. „Spacer z Wujkiem
Januszem” daje mi zawsze ogromną dawkę pozytywnej energii.
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Andrzej Nowakowski
PWSZ w Tarnowie

Tadeusz Jamrozik
(1935-2016)

23 maja 2016 r., po trudach życia, odszedł na
wieczną wartę długoletni Profesor wadowickiego Liceum Ogólnokształcącego Tadeusz Jamrozik. Cztery
dni później, 27 maja 2016 r., odbył się Jego pogrzeb.
Po uroczystościach żałobnych odprawionych w wadowickiej Bazylice p.w. Ofiarowania NMP Profesor,
zgodnie ze swoim życzeniem, spoczął na cmentarzu
w Łętowni (powiat suski).
Kim był zmarły Profesor?
Urodził się, podobnie jak dr Gustaw Studnicki,
w 1935 r. w Ślemieniu (powiat żywiecki, województwo śląskie). Jego ojciec pracował jako leśnik i z tego powodu często zmieniał miejsce
pracy. Matka była z zawodu nauczycielką. Po Ślemieniu kolejnym miejscem zamieszkania stało się Klonowo, wieś położona w Małopolsce, w powiecie miechowskim.
Następne miejsce osiedlenia stanowiła Raba Wyżna, podhalańska wieś w powiecie
nowotarskim, w której to miejscowości uczęszczał do szkoły podstawowej. Był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Jordanowie (powiat suski, województwo
małopolskie). Po zdaniu matury przez rok (1953-1954) pracował jako instruktor
w Zrzeszeniu Sportowym „Budowlani” w Nowej Hucie. W 1958 r. ukończył studia w ówczesnej Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie (obecnie ta
uczelnia nosi nazwę Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha)1.
Równolegle ukończył obowiązujące wówczas przeszkolenie wojskowe, uzyskując
stopień wojskowy podporucznika wojsk powietrzno-desantowych w ramach znanej
6 Dywizji Powietrzno-Desantowej w Krakowie i tytuł skoczka spadochronowego
(podczas służby wojskowej wykonał 10 skoków)2.
1

www.wadowita.net/Jamrozik.php [dostęp: 22 VIII 2020 r.]

2

G. Studnicki, Dzieje wychowania fizycznego, sportu i turystyki w wadowickim gimnazjum i liceum, w: Studia
z historii i organizacji kultury fizycznej, red. A. Nowakowski i in., Częstochowa 1998, s. 44.

132

PR O ME MOR IA
Od kwietnia 1959 r. rozpoczął pracę zawodową w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w wadowickim liceum, najpierw jako nauczyciel kontraktowy,
a od 1 września 1959 r. jako nauczyciel etatowy, pracując ponadto, chociaż krótko,
w innych wadowickich szkołach: Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Sienkiewicza
(1958-1959), Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Słowackiego (1965-1973), a nawet
w Zasadniczej Szkole Budowlanej (1975-1981), mieszącej się również przy ul. Słowackiego, obecnie stanowiącej część Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach3. W obu szkołach był zatrudniony w niepełnym wymiarze
godzin4. Pracując w sławnym wadowickim liceum, prowadził zajęcia wychowania
fizycznego z chłopcami. Wówczas, ze względów natury psychologiczno-etycznej,
koedukacja na tych zajęciach nie była możliwa (mogła je prowadzić jedynie osoba tej
samej płci, co uczestnicy zajęć). Równoległe zajęcia z grupami żeńskimi prowadziła
Maria Zaczyńska, absolwentka przedwojennego Centralnego Instytutu Wychowania
Fizycznego w Warszawie.
Profesor został bezpośrednim następcą słynnego nauczyciela tego przedmiotu,
Czesława Panczakiewicza, który w stosunkowo młodym wieku (zaledwie 57 lat)
zmarł nagle w grudniu 1958 r.5 Był on niemal legendarną postacią wadowickiego
wychowania fizycznego, sportu i turystyki. W okresie powojennym pracował w niezmiernie trudnych warunkach, w salce nieprzystosowanej do ćwiczeń fizycznych,
położonej na parterze budynku liceum, chociaż w 1946 r. dyrekcja szkoły próbowała
wynająć salę gimnastyczną, jednak bezskutecznie6. Dopiero w 1955 r. salka została
wyremontowana i przeznaczona do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego7. Już
po dwóch latach pracy w liceum Profesor Tadeusz Jamrozik doczekał się godziwych
warunków pracy. W 1961 r. dobudowano skrzydło do XIX-wiecznego budynku gimnazjalnego i licealnego, w którym znalazła się jedyna w ówczesnych Wadowicach hala
sportowa wraz z widownią i zapleczem. Od tego czasu zajęcia te odbywały się regularnie i prawidłowo, a z hali korzystali także uczniowie innych wadowickich szkół
(Szkoły Podstawowej nr 4 oraz szkoły zawodowej, mieszczącej się wtedy w dwóch
budynkach: na rogu Rynku – pl. Armii Czerwonej i 26 Stycznia, aktualnie Zator3

Ibidem, s. 44.

4

Okresy zatrudnienia Tadeusza Jamrozika w innych wadowickich szkołach (oprócz liceum) podaje G. Studnicki,
Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996, s. 82 i n.

5

Zob. B. Czapik, Biogram Czesława Panczakiewicza (1901-1958), „Wychowanie Fizyczne i Sport”, 1991, t. XXXV,
nr 3, s. 77-79.

6

G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991, s. 35.

7

Zob. G. Studnicki, Kultura fizyczna w wadowickim gimnazjum i liceum po 1918 roku, w: Wybrane problemy
z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce (po 1918 roku), red. E. Małolepszy, A. Nowakowski, M. Ponczek,
Częstochowa 1997, s. 75.
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skiej, oraz przy pl. Kościuszki). Należy przypomnieć, że w okresie międzywojennym
uczniowie ówczesnego gimnazjum, a także liceum korzystali z sali gimnastycznej
w „Sokole”, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym8. Jednak w okresie powojennym,
ze względu na warunki polityczne, budynek ów został całkowicie przebudowany,
a w miejscu sali gimnastycznej urządzono salę widowiskowo-kinową9.
Profesor Tadeusz Jamrozik był obok Profesora Czesława Panczakiewicza najdłużej zatrudnionym nauczycielem wychowania fizycznego w najnowszej historii liceum
w Wadowicach – pracował łącznie (mimo wcześniejszego przejścia na emeryturę)
36 lat (1959-1995). Czesław Panczakiewicz, nie licząc przymusowej przerwy związanej z wojną i okupacją, pracował 34 lata (1924-1958)10. Natomiast u progu epoki
galicyjskiej i Polski niepodległej ćwiczenia cielesne z wadowickimi gimnazjalistami
prowadził profesor Kazimierz Usiekniewicz, będący zarazem naczelnikiem „Sokoła”
w Wadowicach. Uczył on tego przedmiotu przez 31 lat (1890-1921)11.
W latach 1965-1985 podopieczni Profesora odnosili znaczące sukcesy w sportowych grach zespołowych w ramach rozgrywek szkół średnich (ponadpodstawowych)
organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy (SZS). Piłkarze ręczni w 1965 r.
zdobyli tytuł mistrzów województwa krakowskiego i w tym samym roku drugą lokatę w ogólnopolskich półfinałach „szczypiornistów”. Ich opiekun, Profesor Tadeusz
Jamrozik, miał uprawnienia instruktora piłki ręcznej. W latach 1980 i 1985 zostali
również mistrzami województwa bielskiego. Siatkarze zdobyli drugą lokatę w Krakowskiem w 1965 r., a koszykarze drugie lokaty w skali województwa krakowskiego
(w 1968 r.) i w województwie bielskim (w 1983 r.)12.
Wysokie kwalifikacje merytoryczne i przyjazne usposobienie Profesora otwarły
przed nim szeroką drogą do zajmowania stanowisk w życiu oświatowym i sportowym, chociaż nigdy o te stanowiska nie zabiegał. Był do 1975 r. kierownikiem
powiatowego zespołu nauczycieli-metodyków wychowania fizycznego oraz podinspektorem oświaty do spraw nauczania przysposobienia obronnego. W sporcie
8

A. Nowakowski, Wychowanie fizyczne i sport w wadowickim Gimnazjum w czasach Drugiej Rzeczypospolitej,
w: Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum znane i nieznane. 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 18662016, red. K. Karolczak, J. Popiel, K. Meus, Wadowice 2016, s. 157-163.

9

J. Kulpiński, A. Nowakowski, Likwidacja gniazda „Sokoła” w Wadowicach w latach 1945-1949, w: Losy gniazd
„Sokoła” w wybranych dzielnicach Polski po II wojnie światowej, red. A. Nowakowski, T. Zych, Rzeszów 2014,
s. 148-149.

10

Ibidem, s. 66.

11

A. Nowakowski, Profesor Kazimierz Usiekniewicz (1858-1921) – patriota i prekursor nowoczesnego sportu w Wadowicach, w: Idziemy w bój życia. Społeczność wadowickiego Gimnazjum w drodze do Niepodległej, red. K. Meus,
Wadowice 2018, s. 104-108.

12

G. Studnicki, Dzieje wychowania fizycznego…, op. cit., s. 40. Zob. idem, Pierwsza wśród równych…, op. cit.,
s. 232-233.
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szkolnym zajmował stanowiska przewodniczącego SZS w Wadowicach oraz szefa
Miejskiego Klubu Sportowego „Szarotka” w tym mieście. Od 1975 r. był członkiem
Zarządu Wojewódzkiego SZS w Bielsku-Białej13.
Nękany licznymi kontuzjami przeszedł na wcześniejszą emeryturę już
w 1988 r., w wieku 53 lat. Niemniej w miarę swoich możliwości jeszcze w następnych
latach pomagał społeczności licealnej, podejmując dorywczo obowiązki nauczyciela
w przypadku dłuższej nieobecności nauczycieli wychowania fizycznego. Jeszcze przez
pewien czas (do 1995 r.) uczył przysposobienia obronnego. Równolegle w wadowickiej Szkole Podstawowej nr 1 prowadził szkółkę siatkówki dziewcząt i piłki ręcznej
chłopców (było to w latach 1985/1986 oraz 1990-1993), gdzie był zatrudniony na
część etatu14.
W owych czasach, kiedy Profesor zaczął pracę w wadowickim liceum, a był to
przełom lat 50. i 60., w całej Polsce, a szczególnie w szkolnictwie, dał się zauważyć
odwrót od polskiego października 1956 r. Trudno było pracować, będąc bezpartyjnym nauczycielem. Nie wystarczyło obowiązkowe członkostwo w ZNP kontrolowanym przez PZPR. W liceum z roku na rok malała liczba nauczycieli nienależących
do partii. Zazwyczaj byli nimi ci, którzy osiągnęli już wiek przedemerytalny. Od
nowo zatrudnionych wymagano bezwzględnie tzw. zaangażowania politycznego.
Toteż Profesor, mając na uwadze te okoliczności, zapewne za namową Jana Rusinka,
absolwenta KUL na kierunku historia sztuki i znanej postaci w środowisku nauczycielskim Wadowic, wstąpił do koncesjonowanego Stronnictwa Demokratycznego
(SD), które oficjalnie nie stawiało wymogów światopoglądowych wobec swoich
członków15.
Profesor nigdy też nie wyparł się własnych przekonań religijnych, wyniesionych
z rodzinnego domu. Obok swojej koleżanki z zawodu, Marii Zaczyńskiej, i profesora przedwojennej daty, łacinnika Franciszka Grzesły, w okresie burzy i naporu
publicznie wyznawał katolicyzm, i to w czasie, kiedy wręcz zabraniano czynnym
nauczycielom uczestnictwa w praktykach religijnych w miejscu zamieszkania.
Jak wspomniano, Profesorowi nigdy nie zależało na awansach i osobistej karierze. Był człowiekiem cichym i skromnym. Pozostał zatem przy „bocznym ołtarzu”,
jak niektórzy wówczas nazywali członkostwo w SD, które co prawda nie otwierało
drzwi do kierowniczych stanowisk w szkolnictwie, ale przynajmniej stabilizowało
pozycję w zawodzie. Warto tu wspomnieć, że w drugiej połowie lat 60. XX w., w okre13

Gustaw Studnicki, Pierwsza wśród równych…, op. cit., s. 83-84.

14

G. Studnicki, Dzieje wychowania fizycznego…, op. cit., s. 45.

15

A. Nowakowski, Wadowice w latach 1945-1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta, Rzeszów 2018, s. 101.
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sie największej ofensywy ideologicznej w szkolnictwie, jeden ze współpracowników
Profesora dla osobistych korzyści przeszedł z SD do PZPR.
Do czasu narodzin Solidarności Profesor działał w Ognisku nr 4 ZNP przy
liceum, w którym pracował. Burzliwą jesienią 1980 r. został jednym z założycieli Solidarności w Wadowicach w środowisku inteligenckim, a konkretnie wśród
miejscowych nauczycieli16. Był jednym z trzech liderów związku w tym środowisku,
oprócz Józefa Zemana (nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1) oraz Andrzeja Gawrońskiego (nauczyciela Technikum Ekonomicznego, obecnie Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Zawodowego nr 1 w Wadowicach). Następnie aż do wprowadzenia
stanu wojennego pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w wadowickim liceum, w 1981 r. wchodząc jednocześnie w skład Komisji
Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Wadowicach. Jako jeden z liderów nauczycielskiej Solidarności w Wadowicach w czerwcu 1981 r. wraz z delegacją nauczycieli
spotkał się w siedzibie kurii krakowskiej z arcybiskupem metropolitą, kardynałem
Franciszkiem Macharskim, omawiając ważne postulaty tego środowiska17. Warto
o tym pamiętać w czasie, kiedy obchodzimy 40-lecie powstania Solidarności.
Pełniąc tę funkcję – a trzeba zauważyć, że przedstawiciele Solidarności wśród
nauczycieli, zwłaszcza w liceum, byli w zdecydowanej mniejszości – doprowadził
w 1981 r. do wydania zgody przez ówczesne władze oświatowe (kuratora oświaty
i wychowania w Bielsku-Białej) na przywrócenie, a raczej odnowienie pierwotnej
nazwy liceum w Wadowicach, którego patronem był Marcin Wadowita. Profesor
należał do tych wadowiczan, którzy stanowczo sprzeciwiali się pomniejszaniu przez
władze komunistyczne roli i znaczenia największego spośród tych, których wydało
miasto nad Skawą – św. papieża Jana Pawła II, i przemilczaniu jego związków z tutejszym gimnazjum i liceum. Dlatego też był jednym z inicjatorów wmurowania na
frontonie budynku licealnego tablicy pamiątkowej poświęconej absolwentowi gimnazjum (rocznik 1938) Karolowi Wojtyle. Uroczystość związana z papieską tablicą
oraz Marcinem Wadowitą miała miejsce 24 października 1981 r.18
Po wprowadzeniu stanu wojennego, mimo jego formalnego zniesienia w lecie 1983 r., w ramach tzw. normalizacji władze po zdelegalizowaniu Solidarności
(w październiku 1982 r.) nadal tropiły osoby związane z tym ruchem społecznym.
Nie uszła ich uwadze także poprzednia działalność związkowa i społeczna Profesora Tadeusza Jamrozika, w tym doprowadzenie do powstania w Wadowicach
16

Ibidem, s. 164.

17

Ibidem, s. 186.

18

Ibidem, s. 195-199.
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w 1984 r. Klubu Inteligencji Katolickiej, w którym aktywnie działał aż do jego
upadku w 1998 r. Profesor, będąc nadal członkiem satelickiego SD, był wówczas
rozpracowywany przez SB jako figurant. Jako pretekst posłużył fakt, że w późniejszych latach pracy zawodowej, zgodnie z nabytymi uprawnieniami, prowadził również zajęcia z przysposobienia obronnego, zwanego uprzednio przysposobieniem
wojskowym. Dlatego z upoważnienia dyrekcji liceum miał pieczę nad szkolnym
gabinetem tego przedmiotu wraz z sejfem do przechowywania broni szkoleniowej
(karabinków sportowych kbks). Wskutek donosu albo zwykłej prowokacji w połowie lat 80. XX w. SB wtargnęła do tego gabinetu, poszukując kompromitujących
materiałów w ramach akcji poszukiwania nielegalnej, zdaniem władz, grupy młodzieżowej. Po przeszukaniu, podczas którego nie znaleziono niczego podejrzanego, wadowicka SB raportowała, że Profesor w dalszym ciągu zachowuje wrogie
stanowisko do obecnej rzeczywistości, chociaż jednocześnie jako nauczyciel cieszy
się dobrą opinią, jest obowiązkowy i lubiany przez uczniów19. Prawdopodobnie
przynależność do SD uchroniła wówczas Profesora przed wyrzuceniem z pracy
czy dalej idącymi represjami. Być może to wydarzenie, niezależnie od pogarszającego się stanu zdrowia, skłoniło Profesora do odejścia ze stałej pracy zawodowej
i przejścia w 1988 r. na wcześniejszą emeryturę, niemal na progu zasadniczych
zmian ustrojowych w Polsce.
Niemniej należycie doceniono zasługi Profesora na polu działalności dydaktycznej, sportowej i obywatelskiej. Został On uhonorowany odznaczeniami państwowymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem
Zasługi, licznymi odznaczeniami sportowymi oraz resortowymi, a także nagrodą
ministerialną (1973 r.) oraz nagrodami kuratoryjnymi (1980 r. i 1987 r.)20.
Los zetknął mnie ze zmarłym Profesorem ponad 50 lat temu, podczas nauki
w wadowickim Liceum Ogólnokształcącym. Było to w latach 1965-1969 (w 1969 r.
zdałem maturę jako przedstawiciel ostatniego rocznika uczniów wywodzących się
z siedmioletniej szkoły podstawowej). Przez cztery lata uczył nas, chłopców, wychowania fizycznego. Równolegle wykładał wówczas naukę o człowieku, zwaną następnie higieną, gdyż miał ku temu kwalifikacje. Pokazywał nam eksponaty w postaci
ludzkich szkieletów, uzupełniane przystępnym wykładem podstawowych wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii, przydatnych w codziennym życiu. Zapamiętałem
Go jako młodego, pełnego ambicji, zapału i pomysłów nauczyciela tego przedmiotu.

19

Oddział IPN w Katowicach. Sprawa obiektowa. Kryptonim „Groza” (1985-1988), sygn. IPN Ka 012/119, k. 365;
A. Nowakowski, Wadowice w latach 1945-1990…, op. cit., s. 272.

20

G. Studnicki, Dzieje wychowania fizycznego…, op. cit., s. 44.
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Prowadzone przez Niego lekcje były bardzo urozmaicone i nie trzymały się jednego
szablonu, jak to często bywa obecnie. Zaliczaliśmy wymagane programem minima
każdej dyscypliny sportowej, zarówno gimnastyki, jak i sportowych gier zespołowych. Około połowy zajęć stanowiła tzw. gimnastyka podstawowa, wedle wzorów
wypracowanych jeszcze w „Sokole”, o czym wówczas, ze zrozumiałych względów, nie
wspominano. Tematyka lekcji prowadzonych przez Profesora mogła każdego z nas
zachęcić do przyswojenia minimalnej dawki aktywności ruchowej od lat młodzieńczych aż do później starości.
Zgodnie z zaleceniami władz oświatowych uzupełnieniem rutynowych lekcji
wychowania fizycznego (dwie godziny w tygodniu) były dwie godziny dodatkowego
tzw. przysposobienia sportowego, odbywające się zwykle w licealnej hali sportowej
w godzinach popołudniowych. Podczas tych zajęć Profesor zwykle demonstrował te elementy ćwiczeń, które z różnych przyczyn nie mieściły się w normalnych
zajęciach. Zarówno podczas normalnych lekcji wychowania fizycznego, jak i na
zajęciach dodatkowych, w tym Szkolnego Koła Sportowego (SZS), ćwiczyło się
w jednolitych strojach: białych koszulkach i ciemnogranatowych spodenkach.
Wiosną i wczesną jesienią, we wrześniu, Profesor zabierał nas na zajęcia z lekkiej atletyki na ówczesny stadion „Skawy”, mieszczący się przy ul. Zegadłowicza,
ponieważ w tym czasie liceum nie dysponowało jeszcze boiskiem z prawdziwego
zdarzenia. W owych czasach zdarzały się nawet dalsze marszobiegi: na boisko za
miastem położone na Błoniach21. Na obu obiektach wykonywaliśmy przepisane
programem szkolnym konkurencje: bieg na dystansie 100 m, skok w dal czy rzut
piłką palantową. Najlepsi uczniowie otrzymywali wówczas młodzieżowe odznaki
sprawności fizycznej, ustanowione przez resort sportu (Główny Komitet Kultury
Fizycznej i Turystyki), w porozumieniu z resortem oświaty i wychowania. Słyszałem, jak nieoficjalnie Profesor użalał się: Gdyby w Polsce były inne czasy, poszedłbym z wami na ustronne boisko położone przy klasztorze Ojców Karmelitów22. Zakon
karmelitański w Wadowicach prowadził wówczas prywatne liceum, nieuznawane
jednak przez władze państwowe (częściowe uznanie nastąpiło dopiero w 1981 r.),
dysponujące obiektem do rekreacji fizycznej. Profesor wiedział jednak, że nie może
tego uczynić, co najmniej pod groźbą zwolnienia z pracy, gdyż był to czas trudnych
doświadczeń i walki ekipy Władysława Gomułki z Kościołem i religią.
Profesor Tadeusz Jamrozik, kiedy było trzeba, okazywał wyrozumiałość, również
uczniom, którzy wykazywali niedobory ruchowe z edukacji fizycznej w szkole pod21

G. Studnicki, Kultura fizyczna…, op. cit., s. 76.

22

Na podstawie relacji Andrzeja Nowakowskiego z lat 1965-1969.
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stawowej. Zachęcał ich do wytrwałości i stopniowego podnoszenia własnej sprawności. Intensywność zajęć dostosowana była nie do możliwości kilku „championów”
w klasie, lecz do warunków uczniów o przeciętnym indeksie motoryczności, czyli
zdolności ruchowych. Był natomiast konsekwentny, choć czynił to taktownie, aby
nie urażać godności uczniów, w sprawach zasadniczych, jak brak dyscypliny na zajęciach czy bezpodstawne unikanie niektórych ćwiczeń. W tamtych czasach, gdy
w niektórych wadowickich mieszkaniach brakowało jeszcze urządzeń sanitarnych,
a problem ten dotyczył głównie obszarów wiejskich, Profesor dbał o zachowanie
higieny osobistej i estetyki uczniów. Ze względu na przyzwyczajenia i braki obuwia sportowego na rynku na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie najczęściej
ćwiczyli boso. Dlatego Profesor wpajał im nawyk mycia stóp przed rozpoczęciem
zajęć (z tą czynnością raczej nie było problemu) oraz korzystania z pryszniców po
zajęciach. Ponieważ dwie skumulowane lekcje wychowania fizycznego były ostatnimi
lekcjami w danym dniu, toteż najczęściej uczniowie w pośpiechu wybiegali z szatni
bez prysznica, aby zdążyć do pociągu albo autobusu.
Bywały również sytuacje, kiedy lekcje z innych przedmiotów nie mogły się
odbyć wskutek braku nauczyciela, lecz nie przewidziano zastępstwa. Wówczas
o ile „pan od wuefu” był w szkole, a hala była wolna, zabierał nas tam, dając zwykle piłkę do ręki. Jeżeli w tym dniu nie mieliśmy planowej lekcji wychowania fizycznego i brakowało nam wymaganego stroju, wystarczyło zdjąć obuwie albo
szkolne pantofle, aby biegać boso, gdyż świeży parkiet w hali groził poślizgiem
i upadkiem.
Co pozostało z czterech lat mojej edukacji fizycznej pod okiem Profesora, zwanego przez uczniów „Tadzikiem”? Wówczas nie przypuszczałem, że przez ostatnie
20 lat przyjdzie mi pracować na kierunkach kształcących przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, najpierw w Katowicach, a następnie – najdłużej – w Rzeszowie
(obecnie w Tarnowie). Będąc czynnym (od 1996 r. do dziś) „sokołem”, wykorzystałem i wykorzystuję nadal pewne tradycje ćwiczeń fizycznych, proponowane przez
Profesora. Ponieważ ćwiczenia wykonywane na bosaka hartują organizm i wzmacniają jego układ odpornościowy, co zostało dowiedzione w medycynie i fizjologii,
zachęcam uczniów i studentów, a także szkolnych i akademickich nauczycieli wychowania fizycznego do wdrażania takich ćwiczeń.
Ponadto zalecam również „zielone sale gimnastyczne”, wspominając wiosenne
ćwiczenia i zaprawy z Profesorem na boisku „Skawy” w Wadowicach. Są one niezastąpione, nie tylko w dobie pandemii.
Co więcej, przy poparciu władz samorządowych i lokalnych mediów, począwszy od 1997 r. (a nawet „pilotażowo” od 1995 r.), w rejonie, a następnie w powiecie
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wadowickim udało zorganizować się już 23 edycje turnieju sprawnościowego dla
uczniów w różnych kategoriach wiekowych, w którym gimnastyczny tor przeszkód,
pokonywany boso, jest główną konkurencją. Zwykle bierze w nim udział kilkanaście
szkół z całego powiatu. Przejściowo, w latach 90. XX w., był on rozgrywany również
w ówczesnej filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (obecnie jest to Uniwersytet w Białymstoku), w którym wówczas pracowałem23.
Jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy w niedzielne przedpołudnie przychodziłem na
wadowicki Rynek, aby wziąć udział w sumie odprawianej w bazylice, często widziałem Jego sylwetkę, przygarbioną od starości i cierpienia. Twarz Profesora była jednak
spokojna, pogodna, niemal promienna, choć już podpierał się kulami, a chodzenie
sprawiało Mu trudność. Zwykle w takiej sytuacji wymienialiśmy kilka zdań na różne
tematy, a Profesor żywo interesował się moją działalnością zawodową i sportową.
Dlatego przez to continuum Profesor Tadeusz Jamrozik żyje we wspomnieniach
absolwentów wadowickiego liceum rocznika 1969, w myśl znanych słów Horacego:
Non omnis moriar. Może już najwyższy czas, aby godnie uczcić pamięć Profesora
poprzez nadanie Jego imienia hali sportowej przy wadowickim liceum wraz z wmurowaniem stosownej tablicy pamiątkowej, podobnie jak to uczyniono z halą sportową przy szkole na Plantach, której w 2010 r. nadano imię Józefa Zemana, jednego
z założycieli wadowickiej Solidarności?
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Piotr Wyrobiec
Marcin Witkowski

Artysta w obiektywie czasu.
Jacek Krupnik
(1961-2020)

Transformacja ustrojowa przyniosła z sobą powstanie w Wadowicach firm, które rozwijały swoją
działalność w różnych branżach, a ich właściciele
szukali na lokalnym rynku niszy dla realizacji swoich pomysłów na biznes. Pomysł na firmę zajmującą się usługami, handlem oraz produkcją w branży
reklamowej, artystycznej i poligraficznej mieli też
Jacek Krupnik i Witold Kołodenny, którzy spotkali
się w 1990 r. Zapewne nikt wtedy nie przypuszczał,
oni sami pewnie też, że ta działalność gospodarcza
przerodzi się potem w prężnie działającą – nie tylko
na wadowickim rynku – drukarnię i wydawnictwo
Grafikon.
Osoba współzałożyciela Grafikonu, zmarłego 28 października 2020 r. Jacka
Krupnika, zasługuje na wspomnienie i uwagę, nie tylko dlatego, że podejmowane
przez Niego działania pozostawiły miastu wiele wydawniczych pozycji z wydanym
pięć lat temu wyjątkowym albumem Wadowice. W obiektywie czasu na czele. Nie
wszystkim znana jest bowiem jego działalność artystyczna.
Jacek urodził się 8 sierpnia 1961 r. w Wadowicach, gdzie dorastał i uczył się
w szkole podstawowej nr 4. Na dalszą edukację wybrał jednak Kraków, rozpoczynając w 1976 r. naukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, które ukończył ze
specjalnością konserwacji rzeźby. Przez kolejne dwa lata był zaangażowany jako renowator w Przedsiębiorstwie Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie. Pod kierunkiem
Karola Pustelnika pracował przy malowaniu i renowacji kościołów w Paszkówce
i Frydrychowicach. Wyuczoną w krakowskim liceum pracę przerwał w 1983 r. i rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1988 r. ukończył pedagogikę
o specjalności kulturalno-oświatowej.
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Dwa lata później spotkał Witolda
Kołodennego i zaczął się zupełnie nowy
okres w Jego życiu.
Nazwę założonego w 1990 r. Grafikonu wymyślił ojciec Jacka, Aleksander
Krupnik, i była ona nawiązaniem do
dwóch pasji jego syna – grafiki i konserwacji. Początki działalności były trudne.
Przez pierwsze miesiące firma działała
w dwóch wynajmowanych pomieszczeniach w budynku wylęgarni na ul. Batorego w Wadowicach. Tam zainstalowali
swoją pierwszą maszynę – ksero-offset,
który do druku potrzebował przygotowania matryc papierowych. Na tym urządzeniu
dwaj wspólnicy wydrukowali m.in. karty wstępu na odprawioną przez Jana Pawła II
mszę podczas Jego pielgrzymki do rodzinnych Wadowic w sierpniu 1991 r. Kilkanaście miesięcy później Grafikon przeniósł się do części mieszkalnej na parterze
ówczesnego Wadowickiego Domu Kultury (dzisiejszego WCK). Tam zainstalowano
pierwszą maszynę offsetową, której stukot niósł się po budynku przy ul. Teatralnej 1
przez kolejne kilka lat.
Jacek chciał rozwijać Grafikon. Firma miała być nastawiona już nie tylko na produkcję, ale także na działania edytorskie, skład i projektowanie. Koniecznie należało
znaleźć większą powierzchnię dla prac okołodrukarskich. Grafikon wynajął biura na
ul. Ogrodowej (obecnie ul. E. i K. Wojtyłów), a maszyny drukarskie przeniósł do wynajmowanych pomieszczeń na ul. Bałysa. Nowe obszary działalności pociągnęły za
sobą zatrudnienie kolejnych drukarzy oraz grafików i stworzenie im odpowiednich
warunków pracy. W drugiej połowie lat 90. Grafikon znów zmienił lokalizację – tym
razem wybór padł na ul. Młyńską. Prężny rozwój firmy na przełomie wieków sprawił,
że spółka zdecydowała o zakupie terenu na obrzeżach miasta, ale administracyjnie
już w Jaroszowicach i tam funkcjonuje od 24 października 2002 r. do dzisiaj.
W latach 90. XX w. miały miejsce dwie zmiany własnościowe – na początku
jednym z udziałowców był Janusz Studnicki, a po jego rezygnacji trzecim wspólnikiem został brat Jacka – Jerzy, który odszedł z firmy w roku 1998 r. Jednak przez
cały czas trzon Grafikonu stanowili i nadawali mu kierunek Jacek Krupnik i Witold
Kołodenny.
Jacek zajmował się kontaktami z klientami, reprezentowaniem firmy na zewnątrz
oraz stroną edytorską i estetyczną. Witold, jako inżynier, skupiał się na technologii
143

PR O ME MOR IA
druku i stronie technicznej, bez której realizacja
nawet najlepszych projektów nie byłaby możliwa.
Tak się uzupełniając, prowadzili firmę aż do niespodziewanej śmierci Witolda 4 kwietnia 2018 r.
Od tego momentu Jacek prowadził Grafikon samodzielnie.
Jak wspomina rodzina i przyjaciele, Jacek
zawsze twierdził, że biznesmenem został przez
przypadek. Życie i praca potoczyło się w takim
kierunku jakiego zupełnie nie przewidział. Zawsze Jego prawdziwym powołaniem była działalność artystyczna. Nie miał czasu by wyłącznie
poświęcić się malowaniu i rzeźbie. Cały czas o tym
marzył i za tym tęsknił. Taką namiastką realizacji swoich pasji artystycznych było
poświęcenie się przy realizacji wydawnictw. Nawet gdy Grafikon otrzymywał zlecenia konkretnej pracy z gotowym projektem starał się pomóc klientom, tak by pod
względem artystycznym i edytorskim publikacja prezentowała wysoki
poziom artystyczny. My, najpierw jako Zbiory Historyczne Ziemi
Wadowickiej i Wadowicki Dom Kultury, a potem jako Wadowickie
Centrum Kultury, często korzystaliśmy z jego rad i koncepcji. Zawsze
można było na niego liczyć. Wiele razy nad naszymi projektami Jacek
pracował wspólnie z grafikiem ze swojej firmy. Chciał by wydawnictwa
z Wadowic nie były tradycyjne i takie zwyczajne. My na tym tylko ko
korzystaliśmy. Wspólnie z Grafikonem wydaliśmy kilka albumów, które
w historii miasta znalazły swoje miejsce. Kupujący takie publikacje
jak: Jędrzej Wowro. Świątkarz beskidzki [2006 r.], Wadowice. Kartki
z rodzinnego albumu [2008 r.] czy Franciszek Suknarowski. Rzeźba,
malarstwo, grafika, rysunek, medalierstwo [2012 r.] gratulowali nam
jako wydawcom znakomitej pozycji. Ale zawsze w tych książkach
był udział Jacka.
Oczywiście poza wadowickimi albumami Grafikon wydawał
także publikacje dla wielu innych miast. Wysoki kunszt wydawniczy i edytorski, nad którym czuwał Jacek spowodował, że współpracował nie tylko z lokalnymi firmami i wydawcami ale otrzymywał także zlecenia m.in. z Muzeum Etnograficznego w Krakowie,
Babiogórskiego Parku Narodowego czy Fundacji Braci Golec, dla
której wydał kilka obszernych i wspaniałych albumów dotyczących
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regionalnej kultury beskidzkiej. Wadowicka firma współpracowała także ze znanym
krakowskim fotografikiem Jackiem Kubieną, który wydał tu kilka swoich albumów.
Grafikon angażował się również w działania sponsorskie i charytatywne. Kilkakrotnie miał otrzymać podziękowania na dorocznym koncercie Dobrodzieje Kultury,
jednak za każdym razem Jacek prosił by nie honorować jego firmy tytułami bo ich
wspólne z Witoldem Kołodennym działania nie są podejmowane dla zaszczytów.
Ta skromność sprawiła, że wspólnicy kilkakrotnie zapraszani na galę nigdy nie wychodzili na scenę po odbiór dyplomu.
W portfolio Grafikonu jest ponad 500 pozycji książkowych i albumów, jednak
dla Wadowic najważniejszym dziełem Jacka pozostanie monumentalna pozycja:
Wadowice. W obiektywie czasu.
Nad tym 370 stronicowym albumem pracował
ponad dwa lata. Najpierw zbierał informacje, kto
posiada w swoich archiwach fotografie, przekonywał
niezdecydowanych do ich udostępnienia, segregował
je i dobierał tematycznie. Swoim zaangażowaniem
przekonał do udziału w tym projekcie kilkadziesiąt
osób. Chyba nikt w Wadowicach nie byłby w stanie
skupić wokół tego projektu tylu ludzi. Jak wspominają
jego współpracownicy gdy album już powstawał graficznie Jacek był pochłonięty wyłącznie nim. Poświęcił
tej publikacji ogrom czasu i sił. Powstała publikacja
innowacyjna i nowoczesna, na najwyższym poziomie edytorskim. W Wadowicach,
w tym czasie tyko on ze swoją pasją mógł doprowadzić do końca taki projekt.
Obecnie, po śmierci najpierw Witolda, a teraz Jacka Drukarnia i Wydawnictwo
Grafikon nadal działa. Rodzina ma zamiar kontynuować jego pracę i wadowickie
tradycje drukarskie.
Odejście Jacka jest ogromną stratą nie tylko dla najbliższej rodziny i przyjaciół,
ale także dla miasta i Wadowickiego Centrum Kultury, które nie będzie mogło już
liczyć na Jego uwagi, rady i pomoc.
Tym wspomnieniem dziękujemy Mu za lata współpracy.
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Maria Zadora

Wspomnienie
o Eugeniuszu Mrozie
Eugeniusz Mróz urodził się 14 marca 1920 r.
w Limanowej w rodzinie Feliksa Mroza, urzędnika skarbowego.
Naukę gimnazjalną rozpoczął w Nowym
Sączu, ale w 1935 r., w związku z przeniesieniem służbowym ojca, rodzina przeprowadziła
się do Wadowic, gdzie zamieszkała na pierwszym piętrze kamienicy przy ul. Kościelnej 7.
Od mieszkania państwa Wojtyłów dzieliła ich
Eugeniusz Mróz z Autorką
tylko ściana.
(zbiory Marii Zadory)
W 1935 r. Mróz podjął naukę w Gimnazjum im. Marcina Wadowity, w klasie piątej. Trzy lata później, w roku 1938, zdał
maturę. Był nie tylko sąsiadem Wojtyłów, ale także kolegą szkolnym Karola. Wojna
przerwała na kilka lat ich znajomość, ponownie spotkali się w 1948 r. podczas zjazdu
klasowego z okazji 10-lecia matury.
W 1954 r. Eugeniusz Mróz ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Wrocławskiego, zamieszkał w Opolu i założył tam rodzinę. Nigdy nie zapomniał
o mieście, w którym przebywał krótko, bo jak pisał w jednym z artykułów:
[- -] powojenne losy rzuciły mnie znad Skawy nad Odrę, do Opola, ale zawsze
z głębokim wzruszeniem i sentymentem odwiedzam miasto mojej młodości – Wadowice. Tu związała mnie z Karolem trwała, sięgająca ponad 70 lat przyjaźń, aż do Jego
odejścia do Domu Ojca1.
Uczestniczył we wszystkich ważnych wydarzeniach w Wadowicach związanych
przede wszystkim z Janem Pawłem II. Był autorem wielu wspomnień i artykułów
o latach szkolnych Karola Wojtyły i o czasach przedwojennych. Prawie wszystkie te
artykuły jako kopie otrzymałam od niego. Był jednym z najaktywniejszych animatorów życia koleżeńskiego przyjaciół szkolnych Jana Pawła II. Współorganizował
spotkania klasowe i stale utrzymywał kontakt z kolegami.
1
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W 2020 r. ukazała się książka jego autorstwa pt.: Historia niezwykłej przyjaźni2,
której jeden z rozdziałów nosi tytuł „Spotkania koleżeńskie absolwentów rocznika
1938 roku”. Znajdują się w niej też listy kardynała Karola Wojtyły i Jana Pawła II do
Eugeniusza Mroza. Książkę tę otrzymałam od niego z dedykacją:
Droga Mario – wszelkiego dobra i piękna
Eugeniusz Mróz DPS Krapkowice 14 V 2020.
Trudno opisać wszystkie jego wizyty w Wadowicach, wspomnę tylko niektóre.
W 1979 r. miała miejsce pierwsza pielgrzymka Papieża do ojczystego kraju
i rodzinnego miasta. Eugeniusz Mróz uczestniczył wówczas w spotkaniu z Janem
Pawłem II zorganizowanym na plebanii przy kościele na rynku. Kolejny raz był
obecny w mieście 18 maja 1984 r., kiedy przypadała 64. rocznica urodzin Papieża
i uroczyście otworzono muzeum w Domu Rodzinnym Jana Pawła II. W 2012 r.,
podczas obchodów 92. rocznicy urodzin błogosławionego, burmistrz Wadowic
Ewa Filipiak i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Szczur wręczyli panu
Eugeniuszowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Wadowic. Stosowną ustawę
Rada Miejska podjęła 22 lutego 2012 r. Uzasadniając wniosek skierowany do Rady
Miejskiej w Wadowicach, burmistrz podkreśliła, że [- -] zasługi Pana Eugeniusza
dla Wadowic są nie do przecenienia i bez wątpienia można go nazwać ambasadorem
Wadowic3.
Podczas wizyt w Wadowicach zawsze odwiedzał gimnazjum, obecnie Liceum
Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity. W 1966 r. uczestniczył w obchodach jubileuszowych 100-lecia założenia szkoły, później, w roku 2016, w uroczystości 150-lecia
placówki. Natomiast w 2018 r. przyjechał na 80-lecie matury rocznika 1938.
Lubił spotykać się z młodzieżą, opowiadać ciekawie i z humorem o latach spędzonych w szkole. W dniu beatyfikacji Jana Pawła II, 1 maja 2011 r., mimo licznych
propozycji udziału w uroczystościach w Watykanie wybrał Wadowice, gdzie, jak
mówił, był świadkiem wzrastania Lolka w świętości.
9 kwietnia 2014 r. Eugeniusz Mróz brał udział w otwarciu nowoczesnego Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II. W dzień po otwarciu ekspozycji towarzyszyłam mu w przejściu po wszystkich pomieszczeniach, którymi był zachwycony.
Czasopismo „Niedziela” 11 maja 2014 r. opublikowało jego artykuł, w którym pisał:
Jestem głęboko przekonany, że zrekonstruowany dom rodzinny Karola Wojtyły –
Jana Pawła II w zmodernizowanej formie zatętni nowym życiem, goszcząc w swych
murach tysiące osób ze wszystkich krańców świata, które będą tu krzepić swe serca
2

E. Mróz, Historia niezwykłej przyjaźni, współpr. red. M. Burghardt, Wydawnictwo św. Stanisława BM,
Kraków 2020.

3
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w oporze przeciwko złu, w realizacji w swym codziennym życiu uniwersalnych wartości
dobra, piękna, prawdy i miłości oraz poszanowania każdego człowieka4.
Miałam to szczęście i przyjemność, że przez ostatnich kilka lat, kiedy Pan Eugeniusz przyjeżdżał do Wadowic, towarzyszyłam mu w spacerach po mieście. Podczas
tych spotkań wspominał mojego dziadka, tatę, którzy też mieszkali przy ul. Kościelnej 7. Dziadek prowadził tam pracownię introligatorską. Pan Eugeniusz miał doskonałą pamięć. Spacerując po rynku, opowiadał, gdzie kto mieszkał, jakie mieściły się
tu sklepy, gdzie znajdowały się restauracje. Odwiedzał Wadowice zwykle w maju lub
październiku. Przyjeżdżał, dopóki pozwalało mu zdrowie, podróżując pociągiem lub
autobusem w towarzystwie opiekunki.
Od 24 marca 2017 r. mieszkał w Domu Opieki „Anna” w Krapkowicach. Nadal
jednak odwiedzał Wadowice, przyjeżdżał tu z przyjaciółmi i opiekunką, panią Elżbietą. Choć jeździł już na wózku, to ciągle tryskał energią. Wizyta nie mogła się odbyć
bez spotkania z księdzem infułatem Jakubem Gilem, u którego przy kawie i wadowickich kremówkach wspominał dawne czasy. W kościele modlił się w kaplicach Matki
Bożej Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II. Podczas tych wizyt bardzo często były
nagrywane audycje i programy telewizyjne, przeprowadzane z nim wywiady. Zawsze
starał się przedstawiać jak najlepszy obraz miasta.
W tym roku – zarówno On jak i my – przygotowywaliśmy się na Jego 100. urodziny. Mieliśmy jechać do Krapkowic 14 marca, ale pandemia pokrzyżowała plany.
Miał nadzieję, że spotkamy się 18 maja na obchodach 100-lecia urodzin św. Jana
Pawła II, ale nie było to możliwe. Właśnie w tym dniu w Wadowickim Centrum
Kultury odbyła się uroczysta sesja, podczas której pan Eugeniusz został odznaczony
przez burmistrza Wadowic Bartosza Kalińskiego papieskim medalem o symbolicznym numerze 100. Otrzymał też list – podziękowania:
W tym uroczystym dniu, jakim jest 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II, pragniemy złożyć wyrazy wdzięczności dla Eugeniusza Mroza. Za czynny udział w rozpowszechnianiu ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania Ojca
Świętego Jana Pawła II oraz kultywowania pamięci o naszym Rodaku na przestrzeni
lat.
Z panem Eugeniuszem byłam w stałym kontakcie telefonicznym. W każdej rozmowie pytał o nasze miasto i o ludzi, których znał. Wyczuwało się, że żyje sprawami
Wadowic. Ostatni raz rozmawiałam z nim 16 października 2020 r., kiedy mówił, że
nie spotkaliśmy się na 100-lecie urodzin, ale wierzył, że spotkamy się w 101. urodziny.
Był pełen optymizmu. Pytał o uroczystości, które odbywały się w Wadowicach. Kiedy
4
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wspomniałam o koncercie 18 października, powiedział, że będzie oglądał. Ponownie
zadzwoniłam do niego 30 października, w piątek. Pani Elżbieta – opiekunka odebrała
telefon i powiedziała, że pan Eugeniusz jest dzisiaj bardzo słaby. Nie dał rady rozmawiać. Przekazałam jej tylko pozdrowienia. Myślałam, że to chwilowe osłabienie.
Niestety, we wtorek 3 listopada pani Elżbieta przekazała mi smutną wiadomość, że
pan Eugeniusz nie żyje. Zmarł rano w Domu Opieki w Krapkowicach w otoczeniu wiernych i oddanych mu pracowników ośrodka. Pogrzeb odbył się w Opolu
6 listopada 2020 r. Ze względu na pandemię nie mogliśmy w nim uczestniczyć. Był
obecny tylko ksiądz infułat Jakub Gil. Burmistrz napisał list pożegnalny, który został
odczytany podczas uroczystości pogrzebowych. W tym samym dniu o godz. 12.00
w naszej wadowickiej bazylice została odprawiona msza za duszę śp. Eugeniusza
Mroza zamówiona przez burmistrza i Radę Miejską.
Gdy przeglądałam artykuły, które dostałam od mojego przyjaciela Eugeniusza,
moją szczególną uwagę zwrócił jeden z nich, z maja 2013 r., zatytułowany Myśli
biegną do Wadowic:
U schyłku swojej drogi dziękuję Bogu, że dane mi było w młodości, gdy kształtował
się mój charakter, być blisko Lolka. To dzięki niemu doceniłem wartości piękna, dobra
rodziny, życia doczesnego. Dzięki niemu łatwiej było znosić cierpienia i troski. Każdy
z nas, jego kolegów w wadowickim gimnazjum, mógł liczyć na jego wsparcie duchowe
i modlitwę. Lolek odpisywał na każdy list, co nas krzepiło, dodawało otuchy. Gdybym
nie spotkał Lolka, moje życie byłoby o wiele uboższe.
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„Społem” PSS Wadowice
– zarys historii
Wstęp
Jednym z prekursorów spółdzielczości na terenach Polski był Stanisław Staszic,
który w 1816 r. założył w swoich dobrach Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie,
a w zasadzie Rolnicze Towarzystwo Wspólnego Ratowania się w Nieszczęściach. Niemniej jednak przyjmuje się, że kolebką ruchu spółdzielczego była XIX-wieczna Anglia. W roku 1843 w miejscowości Rochdale powstała jedna z pierwszych spółdzielni.
Miała ona profil spożywczy. W tym samym czasie równolegle ze spółdzielniami
produkcyjnymi czy rolniczymi w całej Europie rozwijały się spółdzielnie kredytowe, między innymi Kasy Raiffeisena. Animatorami wczesnych form spółdzielczości
byli w wielu krajach socjaliści, którzy budowanie gospodarki spółdzielczej uważali
za metodę stworzenia alternatywy dla kapitalizmu. Zwolennikiem właśnie takiej
koncepcji spółdzielczości był w Polsce m.in. Edward Abramowski.
Polski ruch spółdzielczy wywodzi się z okresu zaborów. Był wtedy formą zrzeszania się i edukacji chłopów przez ziemiaństwo. Pozwalał na potrzebną konsolidację poziomą produkcji rolnej, stając się zaczątkiem zrzeszeń producenckich, oraz
polepszenie lokalnego zaopatrzenia przez tworzenie prostego przetwórstwa rolnego
i rzemiosła. Ruch spółdzielczy wspierał się na wydawanych gazetkach edukacyjnych
i politycznych – działalność ta wiązała się z pozytywistyczną ideą pracy u podstaw
prowadzonej przez wyżej wykształcone warstwy społeczne ówczesnej Polski. Ponadto powstałe na terenie Małopolski Kasy Stefczyka ułatwiały finansowanie rzemiosła,
rolnictwa i drobnego przemysłu. Ocenia się, że w okresie międzywojennym w Polsce
działało do 16 tysięcy spółdzielni. W tym czasie ruch spółdzielczy blisko współpracował z Polską Partią Socjalistyczną, tworząc m.in. słynną Warszawską Spółdzielnię
Mieszkaniową, prekursorkę budownictwa spółdzielczego w Polsce.
Na ziemiach polskich spółdzielczość rozwijała się podobnie jak w krajach Europy Zachodniej, działając w ramach legislacji państw zaborczych. Prekursorem prawa
spółdzielczego był założony w 1895 r. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, istniejący do tej pory jako największa organizacja spółdzielcza reprezentująca ok. 1 miliar150
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da spółdzielców i będący jedną z najstarszych organizacji pozarządowych na świecie.
Władze wielu państw przyjmowały sprzyjające rozwojowi spółdzielczości regulacje
prawne. Do najstarszych należą brytyjska Industrial and Provident Societies Act
(1852 r.), pruska ustawa z 1867 r.
(od 1871 r. obowiązująca w całej
Rzeszy Niemieckiej) czy austriacka i belgijska (obie z 1873 r.). Spółdzielczość rozwijała się pomyślnie
również po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości. Wpływ na
to miały wyczulenie na potrzeby
społeczne, aktywność wielu zaanPracownicy PSS „Społem” przed budynkiem dawnych
gażowanych działaczy, a przede
koszar, obchody 1 Maja, lata 60. XX w.
wszystkim przyjęcie 29 października 1920 r. ustawy o spółdzielniach, uważanej za jedną z najlepszych i najnowocześniejszych regulacji prawnych dla spółdzielczości w skali Europy w tamtych latach.
By lepiej realizować swoje cele, spółdzielnie tworzyły związki różnych pionów, będące w pewnej mierze kontynuacją takich organizacji z okresu zaborów.
Najwyższym organem całej spółdzielczości stała się Państwowa Rada Spółdzielcza,
instytucja o szczególnym spółdzielczo-rządowym charakterze. Działał Spółdzielczy
Instytut Naukowy, rozwijała się edukacja spółdzielcza, wydawana była spółdzielcza
prasa. Szacuje się, że przed wybuchem II wojny światowej co piąty obywatel RP
był członkiem jakiejś spółdzielni; w handlu detalicznym udział spółdzielni sięgał
do 5%, w skupie produktów rolnych do 12%, zaś 20% depozytów oszczędnościowych złożone było w bankach i kasach spółdzielczych. Spółdzielnie mieszkaniowe
nadawały kształt nowo budowanym dzielnicom miast (np. warszawski Żoliborz czy
Ochota w Warszawie) i nieraz, jak warszawski WSM, realizowały ambitny program
społeczny. Polscy działacze odgrywali aktywną rolę w Międzynarodowym Związku
Spółdzielczym, uczestnicząc m.in. w opracowaniu Zasad Spółdzielczych przyjętych
przez paryski Kongres Związku w 1937 r.
II wojna światowa przerwała ten dynamiczny rozwój i przyniosła ogromne straty
potencjałowi gospodarczemu i zasobom ludzkim spółdzielni. Wiele z nich kontynuowało jednak swoją działalność, współpracując nieraz z polskim podziemiem
niepodległościowym.
Natomiast po 1945 r. zasady działania spółdzielczości zostały diametralnie zmienione i całkowicie podporządkowano ją polityce państwa. W ciągu kilkunastu lat
po wojnie działalność ta została poddana odgórnym procesom, jak to określono,
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etatyzacji, centralizacji i biurokratyzacji. Należy podkreślić, iż spółdzielczość obejmowała ogromną
liczbę dziedzin handlu, produkcji,
bankowości itp. Trzeba wskazać, że
w Polsce wykształciły się w szczególności takie spółdzielnie jak: spółdzielnie pracy, rolnicze spółdzielnie
Sklep wzorcowy przy ul. 26 Stycznia,
produkcyjne, spółdzielnie inwaliw środku Franciszek Zadora, 1985 r.
dów, kółek rolniczych, mleczarskie,
mieszkaniowe, ogrodniczo-pszczelarskie, socjalne, wojskowe, wydawnicze, rolników, producentów rolniczych, banki, kasy oszczędnościowo-kredytowe, zaopatrzenia
i zbytu Samopomoc Chłopska, a także spożywców. W okresie PRL-u spółdzielczość
zatraciła jednak swój samorządny i społeczny charakter, członkowie utracili jakikolwiek wpływ na to, co działo się w ich spółdzielniach, natomiast władze traktowały
je jako element aparatu partyjno-państwowego. Te względy zadecydowały o tym,
że ugruntował się negatywny wizerunek spółdzielczości po zmianach ustrojowych
1989 r., kiedy to nastąpiła gwałtowna przebudowa systemu spółdzielczego w Polsce.
Czy spółdzielczość w związku z nowymi przepisami została skierowana w dobrą
stronę? Moim zdaniem nie. Wielki dorobek spółdzielczości niestety został zniszczony
i zaprzepaszczony, jak zresztą i inne gałęzie polskiej gospodarki.

Historia PSS „Społem” od 1945 r.
– zarys ważniejszych wydarzeń
Na terenie Wadowic działało wiele różnych spółdzielni, które szczególnie po
II wojnie światowej wniosły wielki wkład w odbudowę zrujnowanego gospodarczo
miasta. Dały się wtedy we znaki braki podstawowych środków i artykułów pierwszej
potrzeby tak bardzo potrzebnych do życia w mieście. W opracowaniu tym chciałbym
w szczególności przybliżyć powojenną historię Powszechnej Spółdzielni Spożywców
„Społem” w Wadowicach aż do czasów obecnych.
Powstanie Spółdzielni Spożywców w Wadowicach zostało trafnie opisane we
wstępie do kroniki prowadzonej niestrudzenie od 1945 r. do połowy lat 80. XX w.
Dlatego też warto przytoczyć ten fragment w całości:
Ledwo ucichły detonacje armat i spadających bomb na miasto i okolice, jeszcze
usuwano gruzy zniszczeń wojennych, a już dnia 23 marca 1945 roku z inspiracji Staro152
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sty Powiatowego Franciszka Grzybowskiego i pracowników: Stanisława Lacha i Piotra
Pawełka zebrała się w szkole podstawowej w Wadowicach 45-cio osobowa grupa aktywistów społecznych, którzy jak gdyby w rytm melodii i słów pierwszej strofy hymnu
spółdzielczego:
Oto staje nas wolna gromada
budowniczych tworzących swój świat,
w którym złoty cielec już nie włada,
a nowego w nim życia tkwi ład…
spotkali się po to, aby rozpocząć i tworzyć swój nowy świat. Tworzyć nowy kształt
życia gospodarczego i społecznego na terenie Wadowic.
Warto przypomnieć w tym miejscu, że zaraz po wojnie brakowało dosłownie
wszystkiego w całym kraju zrujnowanym gospodarczo przez okupanta niemieckiego oraz przechodzący front wojenny. Przy wyzwalaniu Wadowic i okolic w trakcie
zaciętych walk zginęło 1600 żołnierzy Armii Czerwonej. Zniszczonych zostało wiele
domów, sklepów i magazynów. Jednak wola mieszkańców, by odbudować miasto zarówno pod względem urbanistycznym, jak i handlowo-gospodarczym, była ogromna.
Na pierwszym zebraniu, 23 marca 1945 r., powołano w Wadowicach spółdzielczą
organizację handlową o nazwie „Zjednoczenie”. Spółdzielcy zadeklarowali swoje
udziały w tej spółdzielni. Wybrano również Radę Nadzorczą w liczbie 12 osób oraz
utworzono Zarząd. Pierwszym prezesem, wtedy nazwanym gospodarzem, został
Ignacy Magiera, sekretarzem Izydor Żukowski, a skarbnikiem Paschalis Ślusarczyk.
Funkcje członków zarządu w początkowym okresie, pomimo dużego zakresu obowiązków, były sprawowane bezpłatnie, czyli społecznie.
Początki były trudne. W celu zaopatrzenia sklepów kupowano towary, gdzie się
dało. Jeden z kierowników sklepu, Józef Janus, późniejszy zaopatrzeniowiec, w porze
letniej jeździł rowerem do Krakowa i przywoził w plecaku to, co udało mu się zdobyć.
Kupowano na wsi zboże, oddawano do przemiału w młynie, a mąka była kierowana
do piekarni do wypieku chleba. Zaopatrzenie miasta w chleb w tym czasie stanowiło
priorytet. Najważniejszym organem i osobą w mieście był komendant miasta, który
również odpowiadał za stan zaopatrzenia tak instytucji państwowych, jak ludności
cywilnej. Dlatego też w początkowym okresie spółdzielnia korzystała z użyczonych do
zaopatrzenia samochodów wojskowych. Dużą pomoc również dla zarządu spółdzielni stanowił Wydział Aprowizacji Starostwa Powiatowego, którego kierownikiem był
jeden z jej założycieli. Dzięki niemu dostawy żywności z UNRRA trafiały również do
sklepów spółdzielni. W tym miejscu należy przypomnieć, że w 1945 r. wyniszczona
wojną Polska łatwo mogła stać się miejscem dramatycznego kryzysu humanitarnego.
Na szczęście jednak kraje koalicji antyhitlerowskiej przewidziały ten czarny scenariusz
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i zawczasu podjęły działania, by do niego nie dopuścić. Zadanie to powierzono
UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration – Administracja
Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy), zwanej swojsko „unrą”
albo „ciocią Unrą”. Z początku była instytucją niezależną, a następnie włączono ją
do ONZ. Największym beneficjentem działalności UNRRA w Europie okazała się
Polska z uwagi na zniszczenia, wyceniane już wtedy szacunkowo na kwotę ponad 50
miliardów ówczesnych dolarów USA. Dla Polski przeznaczono 477 milionów dolarów.
Więcej otrzymały tylko Chiny, którym przyznano 518 milionów dolarów, a trzecim
w kolejności odbiorcą pomocy były Włochy, dla których wyasygnowano 418 milionów
dolarów. Następne w kolejce znalazły się inne kraje walczące z hitlerowskimi Niemcami i ich sojusznikami: Jugosławia, Grecja i Czechosłowacja (odpowiednio 416 milionów, 347 milionów i 261 milionów dolarów). Polska nie tylko odbierała pomoc
w ramach UNRRA, lecz także ją oferowała, wysyłając do innych państw np. węgiel.
Z początkiem 1946 r. spółdzielnia przystąpiła do zrzeszenia „Społem”, wpłacając
wymagany udział. W tym też roku bardzo zwiększyły się dochody i rentowność.
Dla przykładu w 1945 r. utargi wynosiły 1 816 212 złotych, a rok później wzrosły do
kwoty 22 196 086 złotych, przy tym samym stanie, tj. dwóch sklepów – spożywczego
i wielobranżowego, oraz trzech piekarni. Z okazji Dnia Spółdzielczości zorganizowano spotkanie – „herbatkę” w celu zespolenia rodziny spółdzielczej i zaznajomienia
pracowników z historią rozwoju spółdzielczości. Pod koniec roku urządzono również
dla dzieci spotkanie ze św. Mikołajem, a na święta, w grudniu 1946 r., członkowie
spółdzielni otrzymali po 3 kilogramy cukru w cenie kosztu własnego. Na koniec
roku spółdzielnia liczyła 320 członków. Pomimo niskich funduszy udzielono też
dotacji, m.in. dla ZHP i sierocińca Sióstr Nazaretanek w wysokości po 1000 złotych.
Majątek własny spółdzielni na koniec roku obejmował dwa konie oraz dwa wozy,
tzw. platformy do przewozu towarów. Począwszy od 1947 r., można zaobserwować
wzrost liczby sklepów. 1 lutego w lokalu przy placu Kościuszki, wynajętym od Leona
Foltina, uruchomiono sklep spożywczo-monopolowy, a drugi, o podobnym profilu,
przy ulicy 26 Stycznia1. Przeprowadzono też remonty placówek, a także zorganizowano kursy szkoleniowe i poprawiono warunki socjalne pracowników, wyposażając
ich w odzież roboczą i ochronną. Jednocześnie na Święta Wielkanocne członkowie
spółdzielni otrzymali nieodpłatnie po kilogramie chleba białego, a na Boże Narodzenie po jednej strucli. Członkom Rady Nadzorczej wydano po 5 kilogramów mąki,
2 kilogramy cukru, 10 dekagramów kakao i 5 puszek mleka skondensowanego. Były
to dary z UNRRA, którymi zrekompensowano bezinteresowną pracę społeczną
1
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spółdzielców. Stan członków na koniec roku wyniósł 401 osób, co jak podkreślano,
wynosiło 7% uspołecznienia miasta. Zatrudnienie na koniec roku wynosiło 27 osób.
Spółdzielnia wykupiła też obligacje Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju na kwotę
18 500 złotych, a na odbudowę stolicy przeznaczyła kwotę 7840 zł. Z kolei na akcję
pomocy biednym przeznaczono 50 kilogramów kaszy.
Od 1949 r. nastąpił ogromny wzrost liczby sklepów w związku z tzw. uspołecznieniem prywatnego handlu w Polsce przez władze komunistyczne i przejmowaniem
lokali handlowych po likwidowanych sklepach prywatnych. Przejęte zostały w tym
roku 22 lokale sklepowe oraz wydzierżawiono lokale pod masarnię na ulicy 26 Stycznia 3, a także pod wytwórnię wód gazowanych i rozlewnię piwa, soków i surówek na
ulicy 3 Maja 282. Natomiast w sierpniu 1949 r. uruchomiono pierwszy zakład gastronomiczny przy rynku (obecnie plac Jana Pawła II, wtedy plac Armii Czerwonej)3.
We wrześniu zaś przejęta została Fabryka Andrutów i Opłatków przy ulicy Kolejowej
należąca do Józefa Mirochy. Przejęte lokale w większości były pozbawione elementarnych warunków higienicznych i sanitarnych, a także nie odpowiadały wymogom
uspołecznionych placówek, często bez pomieszczeń magazynowych, wyposażone
w stare, mało funkcjonalne urządzenia, pozbawione całkowicie urządzeń chłodniczych oraz urządzeń pomocniczych. W okresie dynamicznego rozwoju piętrzyły się
różnorakie problemy organizacyjne, kadrowe, gospodarcze i finansowe. Pomimo
tych trudności spółdzielnia rozwijała się w pozytywnym kierunku, zwiększając zatrudnienie do 104 pracowników. Ustanowiono kontrolera sklepów, powołano przy
Spółdzielni Radę Zakładową. Istnienie opieki socjalnej potwierdzają ówczesne decyzje o przyznaniu zapomóg tak finansowych, jak rzeczowych w postaci odzieży dla
dzieci biednych pracowników. 15 września 1949 r. postanowiono np. przyznać bezzwrotną zapomogę w wysokości 10 000 złotych dla pięciorga młodszego rodzeństwa
jednej z pracownic, sierot znajdujących się w domu dziecka w Gdańsku. Spółdzielnia
jednocześnie wspomagała różne organizacje, szkoły, przedszkola i instytucje. W roku
tym zakupiono również pierwszy samochód – był to samochód ciężarowy marki
Belford. Jednocześnie spółdzielnia utrzymywała nadal tabor konny. Na stanie znalazł
się również pies, który pilnował masarni. Rok 1950 cechował się dalszym dynamicznym rozwojem w wyniku przejmowania dalszych lokali lub też ich wydzierżawiania.
2

Przedwojenną nazwę 3 Maja ulica nosiła do 5 grudnia 1949 r., gdy decyzją Miejskiej Rady Narodowej przemianowano ją na Józefa Stalina. Pod tą nazwą przetrwała do 27 października 1956 r., kiedy wadowicka MRN
zamieniła ją na 1 Maja. Obecnie ulica nosi nazwę Lwowska (Kronika Miasta i Gminy Wadowice, bez pag., por.
K. Witkowski, M. Witkowski, Topografia Wolności. Patriotyczne urbanonimy w przestrzeni Wadowic (do 1939 r.),
„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2018, nr 21, s. 146-165).

3

Przed wojną rynek nosił imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na plac Armii Czerwonej przemianowano go już
w kwietniu 1945 r. (Kronika Miasta i Gminy Wadowice, bez pag.).
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Przejęto wtedy od Władysława Rodkiewicza sklep komisowy mieszczący się przy
ulicy 1 Maja 2, od Władysława Rzyckiego dwa sklepy spożywcze przy rynku i od Stanisława Kuli sklep na ulicy Emila Zegadłowicza (obecnie Matki Boskiej Fatimskiej)4.
Przejęto też wówczas słynny dla wadowiczan lokal gastronomiczny, tzw. Bar pod
Lipką przy rynku, a w listopadzie tegoż roku cukiernię – kawiarnię od Władysławy
Lisko. Na ulicy 26 Stycznia uruchomiono również pierwszy bar mleczny, przejęto
także piekarnię od Józefa Hanusiaka. Zaczęto też organizować sprzedaż warzyw
i owoców na ruchomych wózkach na placach targowych.
Jesienią została zorganizowana pierwsza wycieczka dla członków spółdzielni
do Zakopanego. W czerwcu 1951 r. spółdzielnia przyjęła nazwę Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Wadowicach. Rok 1951 nie przyniósł zasadniczych zmian
w stanie posiadanych placówek poza przejęciem restauracji należącej do Henryka Jasińskiego i piekarni Józefa Gurdka. Z polecenia władz wojewódzkich rozlewnia wód
została przekazana Krakowskim Zakładom Piwowarskim w Krakowie. Spółdzielnia
przynosiła zyski przez cały czas, chociaż wiele osób nowo przyjętych do pracy nie
mogło sobie poradzić z rozliczeniami gotówki. Powstało również koło PTTK przy
Spółdzielni, którego członkowie organizowali wycieczki w góry. W 1952 r. w związku
z „reformowaniem” rynku handlu przez władze komunistyczne wszedł na rynek
nowy twór handlowy: Miejski Handel Detaliczny w skrócie znany jako MHD, przez
co dalszy rozwój spółdzielni został wyhamowany. Zorganizowano jednak jeden sklep
przy Zakładach Papierniczych oraz wydzierżawiono bar Zaolzie. Mawiano, że jest to
lokal dla „konsumentów z batem”, gdyż znajdował się obok targowiska zbożowego
i zwierzęcego.
Spółdzielnia posiadała swoje biura w budynku przy ulicy 1 Maja 17, które nie
były jednak wystarczające, w związku z tym wydzierżawiono dwa pokoje w budynku
przy ulicy 26 Stycznia. Ogólna liczba członków spółdzielni na koniec 1952 r. wynosiła 1102, natomiast liczba pracowników – 158. Warto podkreślić, że spółdzielnia
musiała wykonywać również polecenia Komitetu Powiatowego PZPR, chociaż występowały duże trudności kadrowe, oraz wysyłać pracowników do prac społecznych
wyznaczonych przez aparat komunistyczny, nawet do prac rolnych w spółdzielniach
produkcyjnych. W 1952 r. powołano tzw. komitety członkowskie, których zadaniem
był nadzór nad placówkami i rozliczeniami wyników sklepowych. Oczywiście było
to wykonywane nieodpłatnie.
4
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Ulica Emila Zegadłowicza istniała w Wadowicach w latach 1933-1936, po ukazaniu się skandalizujących Zmór
została przemianowana na ulicę Tatrzańską i pod tą nazwą funkcjonowała do stycznia 1946 r. Na posiedzeniu
MRN 31 stycznia 1946 r. przywrócono jej imię poety z Gorzenia. Obecnie część ulicy nosi nazwę Matki Bożej
Fatimskiej, a część (od kościoła pw. św. Piotra Apostoła w kierunku Suchej Beskidzkiej) – Emila Zegadłowicza.
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Rok 1953 był okresem trudnym w działalności spółdzielni, ponieważ rozwijający
się na terenie miasta MHD stawał się coraz poważniejszym konkurentem handlowym. Władze komunistyczne koncentrowały swoje wysiłki, aby stworzyć liczebną
przewagę handlu państwowego nad spółdzielczym. W połowie roku powierzono
spółdzielni prowadzenie Dzielnicowego Biura Opałowego przy ulicy Kolejowej,
a także rozpoczęto budowę kiosków – straganów na placu Bohaterów Getta. Dalsze kioski budowano również poza centrum. W związku z tym, iż mięso i wyroby
wędliniarskie były schładzane lodem naturalnym, w grudniu każdego roku zarząd
spółdzielni przyjmował oferty na
dostawy lodu naturalnego składane przez gospodarzy z okolic Wadowic. Lód był rąbany mroźną zimą
na rzece Skawie lub na stawach
i wożony wozami do lodowni, która mieściła się w warsztatach masarni Piotra Kasperkiewicza przy
ulicy Poprzecznej, dzierżawionych
przez spółdzielnię. W lecie lód był
Sprzedaż wyrobów cukierniczych
rozwożony do sklepów i masarni.
na wadowickim rynku, lata 80. XX w.
W spółdzielni cały czas borykano
się z nieprawidłowymi rozliczeniami z mienia powierzonego pracownikom, tak
że niektóre sprawy wymagały kierowania ich do postępowania sądowego. Zarząd
zatrudnił więc radcę prawnego mgr. Zdzisława Antoszewskiego, którego zadaniem
było zajęcie się windykacją niedoborów oraz przygotowaniem spraw do postępowania karnego dla organów ścigania. W tym roku też rozpoczęto sprzedaż napojów chłodzących i kanapek z kiosku otwartego w Parku Miejskim, gdzie w soboty
i niedziele odbywały się imprezy rozrywkowe, w muszli koncertowej grały orkiestry,
a w altanie odbywały się tańce. Rozpoczęto także sprzedaż z ruchomych punktów
sprzedaży i bufetów na samochodach. Z uwagi na dużą ilość odpadów gastronomicznych ruszyła również hodowla świń w wydzierżawionych pomieszczeniach
gospodarskich przy ulicy Marcina Wadowity, gdzie hodowano ok. 20 warchlaków
rocznie. Spółdzielnia dbała także o zimowe zaopatrzenie miasta w ziemniaki, kopcując je w okresie jesiennym. W sierpniu 1953 r. przekazano Krakowskim Zakładom Cukierniczym dwa budynki oraz produkcję wytwórni wafli i opłatków byłych
firm Mirocha i Mafo.
Na koniec następnego roku, 1954, spółdzielnia uruchomiła dalsze cztery sklepy
branży spożywczej i dwa kioski spożywcze, tak więc na koniec roku było już 37 jed157
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nostek. Spółdzielnia cały czas rozwijała się bardzo dobrze, zwiększając swoje obroty
finansowe i oczywiście zyski. W roku 1956 rozpoczęła pierwszą poważną inwestycję
– budowę budynku mieszkalnego dla pracowników spółdzielni przy ulicy Marcina
Wadowity. Modernizowano zakłady pracy i podwyższano pensje pracownicze, polepszano warunki pracy. Uruchomiono magiel i wypożyczalnię sprzętu gospodarstwa domowego. Urządzano wycieczki, m.in. na Wybrzeże Gdańskie, Mazury, do
Ojcowa i Wisły oraz na Babią Górę. Wycieczki od początku istnienia spółdzielni
były i pozostały regułą.
Począwszy od 1958 r., zarząd spółdzielni rozpoczął porządkowanie spraw organizacyjnych, w tym struktury organizacyjnej, dostosowując ją do aktualnych, faktycznych potrzeb. Zreorganizowano sprzedaż w wielu sklepach i przebranżowiono je
na sprzedaż innych artykułów, w tym odzieży, mebli, artykułów tekstylnych i sportowych. Wprowadzano obniżki cen, aby nie magazynować większej ilości towaru.
W odremontowanym lokalu gastronomicznym zaczęto organizować tzw. dancingi.
Propagowanie spółdzielczości wprowadzono również do szkół podstawowych poprzez założenie spółdzielni uczniowskich. Były to: Spółdzielnia Uczniowska „Zorza”
w Szkole Podstawowej nr 1 i Spółdzielnia Uczniowska „Świt” w Szkole Podstawowej nr 2. W 1958 r. spółdzielnia otrzymała pomieszczenia w dawnych koszarach
12 Pułku Piechoty przy ulicy 1 Maja, w lewym frontowym skrzydle pierwszego piętra,
jak również piwnice, w których zaczęto składować rezerwy zimowe warzyw i ziemniaków. W następnym roku otwarto sklep samoobsługowy przy ulicy Zatorskiej,
który zmodernizowano i zaopatrzono w kasy typu „Secura”; w drugim kwartale tego
roku zainstalowano zaś pierwsze szyldy neonowe nad sklepami Kryształ na ulicy
Mickiewicza i Galanteria przy rynku. Zakończono też budowę bloku czterorodzinnego dla pracowników na ulicy Marcina Wadowity.
W latach 1949-1954 nastąpił bardzo dynamiczny rozwój sieci placówek detalicznych powoływanych przez spółdzielnię, jednak proces ten uległ zahamowaniu
z uwagi na nasycenie miasta siecią placówek handlowych różnych branż zarówno
przez PSS, jak i MHD. Dlatego też od 1960 r. stało się modne hasło „Nasz klient
– nasz pan”. Korzystnym zjawiskiem był spadek sprzedaży alkoholu, tak więc np.
w Barze Pod Lipką zaprzestano jego sprzedaży i ograniczono sprzedaż alkoholu
tylko do jednego sklepu na placu Kościuszki, a w sklepie cukierniczym sprzedawano tylko wina i koniaki. Jednocześnie zmodernizowano transport, likwidując tabor
konny i kupując trzy samochody dostawcze: żuka, nysę i pick-upa. Był to również
okres funkcjonowania planu pięcioletniego, dlatego też spółdzielnia zrezygnowała
z wcześniejszych planów inwestycyjnych, wykonanych przez inne podmioty działające na terenie Wadowic, jak np. budowa nowoczesnej masarni, którą wybudowała
158

MISCELLANEA
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. W 1960 r. spółdzielnia odnotowała
obroty wartości prawie 116 milionów złotych, w tym zysku ponad 3 miliony złotych,
ze wzrostem do poprzedniego roku o 119,5 procent przy liczbie członków 2379 i zatrudnieniu 300 osób, w tym 187 kobiet.
Rok 1961 przyniósł duże zmiany. Wybudowana została po dwóch latach mechaniczna piekarnia przy ulicy Batorego o zdolności produkcyjnej 5 ton pieczywa
na dobę. Budowa zamknęła się kwotą 1 563 892 złotych, koszt ogrodzenia wyniósł
ponad 150 tysięcy złotych. Określono też lokalizację biurowca PSS przy zbiegu ulic
1 Maja i Emila Zegadłowicza, którego koszt założono na 1 100 000 zł, a termin budowy określono na lata 1963-1964.
W następnych latach przebranżawiano i adaptowano część placówek, mając na
względzie popyt na niektóre towary i rentowność. Uruchomiono zakład ciastkarski,
zatrudniając dwóch młodych fachowców z Nowego Targu. Zaczęto szkolić młodych
uczniów. Działalność dancingów w restauracji Beskidzka przynosiła rekordowe dochody sięgające 130 tysięcy złotych rocznie. Przeprowadzano liczne remonty, m.in.
restauracji Podgórska, uruchomiono Bar Dworcowy, a w bloku nr 1 na Osiedlu
XX-lecia otwarto lokal zbiorowego żywienia. W 1965 r. oddano do
użytku nowy biurowiec spółdzielni.
Walne zgromadzenia odbywały się w domu kultury lub w kinie
Szarotka, zawsze były one połączone z różnymi atrakcjami, takimi jak
występy zespołów estradowych, seanse filmowe czy też loterie fantowe.
W 1966 r. został oddany do użytku
Sklep cukierniczy PSS „Społem”
pawilon gastronomiczny przy placu
na wadowickim rynku, lata 80. XX w.
Kościuszki, przez wadowiczan nazywany popularnie „akwarium”, gdyż był przeszklony niemal z wszystkich stron.
W roku 1967 było już 3310 członków spółdzielni, w tym 2216 kobiet.
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Spółdzielni, zwołane 25 lutego
1968 r. w Powiatowym Domu Kultury w Wadowicach, zgodnie z art. 65 ustawy
o spółdzielniach i ich związkach podjęło uchwałę o połączeniu się 1 kwietnia 1968 r.
ze „Społem” Wojewódzką Spółdzielnią Spożywców w Krakowie jako spółdzielnią
przejmującą. Od tego dnia przyjęto też nową nazwę: „Społem” Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Krakowie Oddział w Wadowicach. Wskutek tego wydarzenia spółdzielnia straciła swoją samodzielność, zresztą jak większość spółdzielni.
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Miłym prezentem dla społeczeństwa Wadowic na 25-lecie działalności spółdzielni było uruchomienie długo oczekiwanej reprezentacyjnej kawiarni o nazwie
Lotos. Było na ten temat również kilka wzmianek prasowych. Kawiarnia została
wyremontowana dużym jak na owe czasy nakładem środków – 600 tysięcy złotych,
ale zadbano o przyjemny wystrój wnętrz, wyposażono lokal w dywanowe chodniki,
małe stoliki nakryte śnieżnobiałymi serwetami i wygodne foteliki, co tworzyło miły
nastrój. Raz w miesiącu były tutaj prowadzone wieczorki kulturalne, o czym pisała
prasa, w tym „Gazeta Krakowska”.
Warto podkreślić, że na 31 grudnia 1969 r. oddział posiadał 52 placówki detaliczne, 11 placówek gastronomicznych, 4 piekarnie, ciastkarnię, masarnię oraz 2 ośrodki
usługowe „Praktyczna Pani”. Ogólne zatrudnienie wynosiło 332 pracowników, w tym
249 kobiet, a stan członków spółdzielni wynosił 3444, w tym 2149 kobiet. W pierwszą
sobotę lipca 1969 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości i 100-lecia
„Społem” odznaczeni zostali odznakami „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”
Wacław Bara, Franciszek Zadora i Stefan Polak.
Lata 70. obfitowały w remonty, modernizację i unowocześnianie placówek detalicznych, gastronomicznych i produkcyjnych. Między innymi wykonano remonty
w restauracji Tatrzańska i kawiarni Ania. Prowadzono również wszelkiego rodzaju
współzawodnictwa i konkursy, m.in. „Poznaj swój kraj, region, Spółdzielnię”. Często
programy przewidywały wizytę w Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym. Wybierali się tam zarówno członkowie spółdzielni, jak i młodzież spółdzielcza
prowadzona przez instruktora ds. kulturalno-oświatowych zatrudnionego w spółdzielni; w tym czasie była nim Helena Zmełty. Spółdzielnia organizowała również
półkolonie letnie i zimowe dla dzieci pozostających w wakacje szkolne w Wadowicach. We współpracy z Powiatową Spółdzielnią Mieszkaniową prowadzono koła
zainteresowań dla dzieci. Na rzecz członków pracowały również ośrodki usługowe
„Praktyczna Pani”, organizujące poradnie żywienia, krawiecką, dziewiarską i fryzjerską. Z kolei ośrodek „Praktyczny Pan” zapewniał fachowe porady techniczne oraz
warsztatowe, w tym np. zajęcia modelarskie dla młodzieży. Urządzano też imprezy
masowe dla dzieci, takie jak wyścigi rowerowe, malowanie na asfalcie, wieczory lampionów czy wycieczki do lasu. W pierwszym kwartale 1973 r. rozpoczęto budowę
pawilonu gastronomicznego Wenecja nad rzeką Skawą, która została zakończona
w maju następnego roku. W latach 70. umacniały się jednak rola i funkcje wojewódzkich spółdzielni, które pozbawiały oddziały samodzielności. Na szczeblu wojewódzkim koncentrowano zagadnienia inwestycyjne i księgowość tak, iż na koniec
1974 r. nie można było sporządzić bilansu dla oddziału i zarząd przygotował jedynie
sprawozdanie obrazujące wyniki poszczególnych działalności branżowych i zysk
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z całokształtu działalności. W styczniu 1975 r. został zakończony remont restauracji
Beskidzka. Nowy wystrój nie wszystkim się spodobał i zaczęto ten lokal nazywać
Banderosa.
1 lipca 1975 r., w związku z uchwalonym przez Sejm PRL-u nowym podziałem
kraju na 49 województw, spółdzielnia w Wadowicach została przekazana i włączona
do „Społem” Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Bielsku-Białej. Wywołało to
wiele zamieszania i kłopotów, od wymiany pieczątek po kwestię załatwiania różnych
spraw, gdyż niektóre były przeprowadzane inaczej. Utracono wówczas wiele dobrych
kontaktów z hurtowniami, co wywołało również kłopoty zaopatrzeniowe. Ponadto
władze komunistyczne wytyczyły nowe ramy rozwoju społeczno-gospodarczego kraju na lata 1976-1980, określając kierunki organizacji i funkcjonowania handlu. Zgodnie z tymi wytycznymi spółdzielczości spożywców została powierzona organizacja
obrotu artykułami żywnościowymi i nieżywnościowymi. Oznaczało to, że została na
nią nałożona odpowiedzialność za zaopatrzenie rynku miejskiego w artykuły oraz za
żywienie ludności w miastach. Od 1 lipca 1976 r. nastąpiły poważne zmiany w stanie
sieci detalicznej i gastronomicznej oddziału w Wadowicach. Spółdzielnia wadowicka
musiała przekazać do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu w Bielsku-Białej
12 sklepów branż przemysłowych wraz z zapasem towarów o wartości 22 746 903 złotych i wyposażenie placówek o wartości 195 426 zł. Natomiast od Przedsiębiorstwa
Handlu Spożywczego w Bielsku-Białej oddział spółdzielni przejął 14 sklepów i 5 kiosków branży spożywczej wraz z towarami i wyposażeniem oraz innymi pasywami
i aktywami o wartości 5 475 218 złotych. Od Przedsiębiorstwa „Arged” w Bielsku-Białej przejęto 6 sklepów branży nieżywnościowej, a od Przedsiębiorstwa Przemysłu
Gastronomicznego Bielsko-Biała Zespół Zakładów w Oświęcimiu zostały przejęte
4 zakłady gastronomiczne na terenie Wadowic i 4 w rejonie suskim (w tym słynna
Karczma Rzym) oraz wytwórnia wód gazowanych w Wadowicach, jak również bufety gastronomiczne na stacjach PKP w Brzeżnicy, Spytkowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej. Wprowadzone też zostały nowe przepisy do prowadzenia na warunkach
rozszerzonych uprawnień kierowników, które pozwalały na ich inwencję w zakresie
poprawy prowadzenia tychże placówek. Spółdzielnia „Jedność” funkcjonująca przy
liceum ekonomicznym otrzymała nagrodę za najlepsze wyniki w postaci wycieczki autokarowej w Góry Świętokrzyskie. Spółdzielnia nadal prowadziła działalność
dydaktyczno-wychowawczą wśród młodzieży, organizując we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową imprezy masowe. Ponadto okres po reorganizacjach to również czas planowania nowych inwestycji. I tak w grudniu rozpoczęto budowę piekarni
o zdolności produkcyjnej 12 ton. W I kwartale 1977 r. otwarto trzy nowe punkty
gastronomii zamkniętej, m.in. w Zakładach „Łabendy”, w Zakładzie Transportu
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i Maszyn Drogowych na Zaskawiu oraz w Domu Stażysty ZEO. Należy podkreślić,
że Karczma Rzym w Suchej Beskidzkiej uzyskała najwyższe wyróżnienie krajowe –
Srebrną Patelnię „Światowida”. W roku 1978 sieć detaliczna i gastronomiczna została
powiększona o trzy placówki uzyskane z nowego budownictwa, m.in. w kompleksie usługowo-handlowym na Osiedlu Kopernika w Pawilonie Spółdzielni Mieszkaniowej. W latach 70. i w latach kolejnych była cały czas utrzymywana współpraca
spółdzielni ze Spółdzielnią Mieszkaniową, Miejskim Domem Kultury, Związkiem
Harcerstwa Polskiego, Ligą Kobiet i Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.
Pod naciskiem władz wojewódzkich wiele placówek zostało przekazanych
na warunki zlecenia i na koniec 1979 r. było już takich punktów detalicznych 25,
a gastronomicznych 12. W związku z wyborem Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
spółdzielnia uczestniczyła w przygotowaniach do pierwszej wizyty Jana Pawła II
w Wadowicach, odnawiając elewacje budynków spółdzielczych oraz zapewniając
szereg ułatwień dla klientów i organizując sprzedaże przedsklepowe. W trakcie napływu turystów podczas papieskiej wizyty w Wadowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej
i Oświęcimiu przygotowano wiele stoisk gastronomicznych. W działaniach uczestniczyły też inne oddziały spółdzielcze, np. z Ustronia, Skoczowa, Żywca. Sprowadzono
kilkanaście tysięcy butelek wody mineralnej oraz innych napojów, soki owocowe,
kilka ton mrożonek kulinarnych, flaczki, bigos, klopsy itd. Ogólnie w związku z tą
akcją poniesiono duże straty z uwagi na niskie obroty, koszty transportu, dodatkowe
wypłaty wynagrodzenia itd.
Od roku 1980 w całej Polsce zaczęto odczuwać braki towarowe, w szczególności artykułów spożywczych, jak również przemysłowych. Niedostatki wyższych
gatunków wędlin i mięsa były łagodzone wprowadzaniem tzw. cen komercyjnych
i do tego wyznaczono specjalne placówki. Różnice uzyskiwane pomiędzy sprzedażą
po cenach komercyjnych a sprzedażą po cenach detalicznych cukru, mięsa, i wędlin
były odprowadzane do budżetu państwa w formie różnic budżetowych. Jednak występujące braki odbiły się negatywnie na zaopatrzeniu zakładów gastronomicznych.
Z powodu braku cukru ograniczona była produkcja kompotów, deserów, a nawet
kawy czy herbaty. W produkcji ciastkarskiej z uwagi na brak wielu surowców i ograniczenie dostaw, w szczególności bakalii, cukru i tłuszczów, uległa zmianie struktura
asortymentowa wyrobów ciastkarskich i lodów, co wpłynęło ujemnie na wartość
realizowanej produkcji i rentowność. Dotyczyło to również wytwórni napojów bezalkoholowych; wprowadzenie napojów niskosłodzonych także wpłynęło ujemnie
na rentowność, gdyż napoje te nie cieszyły się powodzeniem. Ze względu na ograniczone dostawy drobiu zmniejszyły się usługi w zakresie jego pieczenia. W każdej
działalności zaczęły się znacząco nasilać trudności w pozyskaniu towaru. W związku
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z zakłóceniami rynkowymi spółdzielnia zrezygnowała z zamierzeń kosztochłonnych.
Przeprowadzano jednak liczne remonty i odświeżenia w 58 placówkach. Realizację
wielu inwestycji przesunięto na dalsze lata. Mimo trudności wyniki finansowe za
rok 1980 były pozytywne.
W październiku 1980 r. w spółdzielni powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Zaczęto postulować przywrócenie dotychczasowym
oddziałom pełnej samodzielności i osobowości prawnej oraz przywrócenie nazwy
„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, przywrócenie oddziałowym zgromadzeniom uprawnień do dokonywania podziału czystej nadwyżki, a radom i zarządom
uprawnień do realizacji drobnych inwestycji. Proponowano przywrócenie zasady wybieralności zarządu przez rady nadzorcze w sposób samorządny i niezależny. Zwracano też uwagę na ograniczenie liczby wskaźników dyrektywnych, zniesienie rejonizacji
zakupów i wiele innych spraw, które zdaniem członków rady winny zmierzać do
autentycznej samorządności i lepszego funkcjonowania jednostek podstawowych.
Rok 1981 był bardzo trudny i niepomyślny z uwagi na pogłębiający się kryzys
ekonomiczny kraju. Nastąpiły też zmiany kadrowe w spółdzielni w związku z postulatami NSZZ „Solidarność”. Niektóre punkty sprzedaży, z uwagi na pogłębiające
się braki towarowe, zostały przebranżowione. Wprowadzono reglamentację cukru
oraz mięsa i ich przetworów, a wkrótce również alkoholu. Rok 1981 spółdzielnia
zamknęła ze stratami w wysokości tylko 20 tysięcy złotych. W dniach 7-9 listopada
1981 r. w Warszawie odbył się 41 Zjazd Delegatów „Społem” CZSS, na którym delegaci postulowali większą samodzielność.
13 grudnia 1981 r. władze komunistyczne wprowadziły stan wojenny.
Opierając się na postulatach i uchwałach 41 Zjazdu Delegatów, doskonalono
spółdzielcze zasady gospodarowania oparte na samodzielności gospodarczej, wprowadzono pełną samodzielność oraz samofinansowanie. Możliwości te zostały właściwie wykorzystane przez aktyw spółdzielczy i zarząd oddziału. 27 kwietnia 1982 r. na
plenarnym posiedzeniu rady oddziału postanowiono powołać „Społem” Powszechną
Spółdzielnię Spożywców w Wadowicach jako samodzielną jednostkę, która przejęłaby część majątku „Społem” WSS w Bielsku-Białej, będącego aktualnie w dyspozycji
oddziału Wadowice. Powołano również Komitet Założycielski „Społem” PSS Wadowice. W okresie od maja do września 1982 r. zostały załatwione wszystkie sprawy
związane z usamodzielnieniem się i powołaniem „Społem” Powszechnej Spółdzielni
Spożywców w Wadowicach. Uzyskano wymagane dokumenty, niezbędne do sfinalizowania sprawy. W związku z ograniczeniami stanu wojennego nie organizowano
zgromadzeń. Jednak 24 września 1982 r. odbyło się zebranie członków założycieli PSS
i przedstawicieli członków oddziału, na którym prezes Józef Pamuła poinformował
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o zmianach organizacyjnych w spółdzielczości spożywców i powołaniu „Społem” PSS
w Wadowicach. Na zebraniu omówiono statut i dokonano wyboru rady nadzorczej
w składzie 23 osób, w tym 13 działaczy i 10 pracowników. Podjęto też uchwałę o wystąpieniu do rady i zarządu „Społem” WSS w Bielsku-Białej o przekazanie majątku
oddziału Wadowice na rzecz samodzielnej „Społem” PSS Wadowice. Dokonano też
wyboru władz.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z 8 października 1982 r.
wpisem do rejestru, dział II-I-174, „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców
w Wadowicach została zarejestrowana, a jej działalność zalegalizowana. Nastąpiły
roszady i zamiany sklepów przejętych w 1976 r. i po 8 latach, czyli od roku 1984,
spółdzielnia powróciła do pełnej samodzielności. Z dniem 1 stycznia 1983 r. przestała istnieć „Społem” WSS w Bielsku-Białej, zatem ów rok był pierwszym rokiem
samodzielności. Rozpoczęto wiele modernizacji sklepów i lokali gastronomicznych.
Na dzień 31 grudnia 1983 r. spółdzielnia liczyła 4381 członków.
Rok 1984 był dla spółdzielni czasem dalszego wcielania reformy gospodarczej.
Sytuacja rynkowa zaczęła się już nieco stabilizować, lecz ciągle występowały braki
w zaopatrzeniu. Powoli następowała również likwidacja niektórych sklepów. Działalność piekarska nie zaspokajała potrzeb rynkowych, podobnie jak produkcja masarska. Zatrudnienie na koniec roku 1984 wynosiło 643 pracowników etatowych,
16 agentów oraz 155 uczniów.

Podsumowanie
Spółdzielnia rozpoczęła swoją działalność gospodarczą 1 kwietnia 1945 r. poprzez uruchomienie sklepu spożywczego w lokalu przy ulicy 1 Maja 2, a następnie
15 kwietnia 1945 r. piekarni nr 1 przy ulicy 26 Stycznia. W tym samym miesiącu
została członkiem Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP. W czerwcu 1951 r. przyjęła
nazwę Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Wadowicach. Systematycznie, rok
po roku, zwiększano liczbę sklepów, zarówno spożywczych, jak i przemysłowych.
W latach następnych prowadziła już wytwórnię wód gazowanych i rozlewnię piwa,
wytwórnię andrutów i opłatków, masarnię oraz restauracje. W miarę przybywania
nowych lokali handlowych i gastronomicznych spółdzielnia już w latach 70. dysponowała 54 placówkami handlowymi, prowadziła 3 restauracje, 4 bary oraz 2 kawiarnie. Produkcja pieczywa prowadzona była w 4 piekarniach, a ponadto produkowano
wyroby cukiernicze i garmażeryjne oraz wędliny i przetwory mięsne w masarni.
Równocześnie prowadzona była bardzo ożywiona działalność społeczno-kulturalna.
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Znaczne zmiany w zakresie działania spółdzielni nastąpiły na skutek zmian w organizacji handlu wprowadzonych uchwałą nr 102 Rady Ministrów z 21 maja 1976 r.
Konsekwencją tych zmian było m.in. przejęcie przez spółdzielnię kilkunastu placówek gastronomicznych niemal w całym powiecie, jak również ponowne podjęcie
produkcji wód gazowanych. Zgodnie z nowymi wytycznymi wynikającymi z tej
uchwały musiano zrezygnować całkowicie z handlu artykułami przemysłowymi,
takimi jak obuwie, meble, odzież, sprzęt zmechanizowany.
Warto podkreślić, że w latach 80. spółdzielnia zbudowała duży kompleks przetwórczy, w którego skład wchodziły masarnia i piekarnia. Inwestycję ukończono
tuż przed rokiem 1990. Okazało się jednak, że jest on zdecydowanie za duży jak na
potrzeby gwałtownie zmieniającego się rynku, a technologia produkcji powoduje,
że jest ona mało konkurencyjna. Obiekty te zostały ostatecznie sprzedane na przestrzeni lat 1998-2002.
Przeobrażenia polityczne po czerwcowych wyborach 1989 r. i uchwalona przez
Sejm ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. spowodowały znaczny kryzys spółdzielczości,
który dotknął również wadowicką spółdzielnię. Szczególnie dotkliwe było pozbawienie spółdzielni przez zarząd Wadowic oraz zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej wszystkich lokali wynajmowanych od tych instytucji. Doprowadziło to do utraty przez
spółdzielnię 80% placówek handlowych i gastronomicznych w ciągu kilku miesięcy.
Obecnie spółdzielnia dysponuje 4 sklepami detalicznymi, magazynami, 1 restauracją i szeregiem mniejszych obiektów oddanych w dzierżawę, a także biurowcem
przy ulicy Matki Bożej Fatimskiej. Zatrudnia 69 osób. Szczególne miejsce w jej działalności zajmuje gastronomia prowadzona m.in. w najstarszej drewnianej karczmie
w Polsce, czyli w Karczmie Rzym w Suchej Beskidzkiej. Ta zbudowana w drugiej
połowie XVIII w. drewniana karczma działa niemal nieprzerwanie od dwóch i pół
wieku. Jest obiektem objętym ścisłą ochroną konserwatorską. Położona przy trakcie
bursztynowym, cały czas pełni tę samą funkcję – dobrze karmi swoich gości. Według
przekazów to właśnie Karczma Rzym była miejscem, w którym Adam Mickiewicz
napisał balladę Pani Twardowska. Obecnie spółdzielnia liczy 66 członków, z czego
21 to pracownicy.

Zakończenie
W niniejszej pracy ograniczyłem się tylko do najważniejszych, moim zdaniem,
wydarzeń, które miały miejsce w historii PSS „Społem” w Wadowicach. Dla szczegółowego opisania działalności i wszystkich osiągnięć, a w szczególności pracy ludzi
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– niekiedy heroicznej i pełnej poświęcenia – dla małej ojczyzny, jaką były dla nich
miasto Wadowice i ziemia wadowicka, musiałaby powstać wielostronicowa książka.
W szczególności dotyczyłoby to historii pierwszych lat po II wojnie światowej. Nie
poświęcałem w tym artykule również wiele miejsca tematom finansów i księgowości,
życia towarzyskiego, kulturalnego i społecznego, a toczyło się ono innym torem niż
w przedsiębiorstwach państwowych – w szczególności w okresie PRL-u. Życie społeczności spółdzielczej cechowało się większym zakresem wolności, ba, było małą
wyspą swobodniejszego myślenia i niezależności. Należy podkreślić, że spółdzielczość po przemianach w Polsce w 1989 r. zaczęła być traktowana, niesłusznie, jako
pozostałość systemu socjalistycznego, co pociągnęło za sobą niekorzystne zmiany
prawne i w wielu przypadkach prawie całkowity upadek spółdzielczości. Rabunkowa wręcz wyprzedaż majątku narodowego, zamykanie i likwidacja zakładów pracy,
kopalń i całych gałęzi przemysłowych doprowadziły do masowej emigracji młodych
uzdolnionych ludzi, a w pozostałej części społeczeństwa skutkowały głębokim zubożeniem. To samo dotknęło spółdzielczość, czego obraz widzimy dziś.
Składam serdeczne podziękowania Panu mgr. Zenonowi Szewczykowi, Prezesowi PSS „Społem” w Wadowicach, oraz Paniom: Annie Krystynie Bielarz i Annie
Olszaneckiej za udostępnienie materiałów do niniejszego artykułu.
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Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Papieski Instytut Duchowości „Teresianum”, Rzym

Symbolika herbu karmelitów
i zgromadzeń zakonnych
związanych z Karmelem
i jego świętymi
Przez minione sześć lat, tj. od 2014
do 2020 r., pracowałem w klasztorze
Karmelitów Bosych w Wadowicach i niekiedy oprowadzałem turystów i pielgrzymów przybywających do sanktuarium św.
Józefa. Liczni, zanim weszli do wnętrza
kościoła, pytali o wyjaśnienie symboliki
herbu karmelitańskiego, którego rzeźba
znajduje się nad drzwiami wejściowymi
do świątyni (zob. fot. 1), a potem pojawia
się w wielu innych miejscach, m.in. na
polichromii, medalionie kanonizacyjnym
św. Rafała Kalinowskiego i niektórych szatach liturgicznych.
Od 2 marca 2019 r., kiedy to przeniesiono z cmentarza do kościoła klasztornego doczesne szczątki o. Rudolfa Warzechy,
stylizowany herb Karmelu stanowi także tło
nad sarkofagiem tego kandydata na ołtarze
(zob. fot. 2).
Warto zagłębić się w symbolikę herbu karmelitańskiego, który – jak to ma zazwyczaj miejsce także w innych rodzinach
zakonnych – wyraża duchowość zakonu.
Herb drukowany jest na pierwszych stro-

Fot. 1

Fot. 2
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nach „Konstytucji” zakonnych1 i umieszczany jest m.in.
w urzędowych pieczęciach klasztornych. Herb nie jest
dziełem przypadku, ale znakiem, który powstał w sposób zamierzony i przemyślany, aby przekazać istotną treść
charyzmatów dawnych zakonów i ewentualnie podkreślić
prawne związki niektórych zgromadzeń zakonnych współczesnych z tymiż zakonami czy szkołami duchowości (np.
augustyńską, benedyktyńską, franciszkańską, ignacjańską
czy karmelitańską).
Fot. 3
Chcemy omówić herb rodziny karmelitańskiej. Na
temat jego genezy i symboliki ukazały się ostatnio liczne
opracowania2. Oficjalny herb karmelitów bosych (OCD)3
przedstawia fotografia (zob. fot. 3).
Pole tarczy herbowej zwieńczone krzyżem oznacza górę
Karmel. Zwieńczenia wierzchołka góry krzyżem dokonał
św. Jana od Krzyża. Wcześniej wierzchołek ten pozostawał
bez krzyża, jak to ma miejsce do dziś w herbie karmelitów
dawnej obserwancji (trzewiczkowych: Ocarm.) (zob. fot. 4).
W obu herbach biała gwiazda w brązowym polu oznaFot. 4
cza Najświętszą Maryję Pannę, Patronkę Zakonu, jego
Królową i Ozdobę, co podkreślają także korona i 12 gwiazd umieszczonych nad
herbową tarczą, z nawiązaniem do przesłania Apokalipsy: „a na głowie Jej korona z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1). Pozostałe dwie brązowe gwiazdy na białym tle
oznaczają proroków z góry Karmel – Eliasza i Elizeusza, protoplastów zakonu. Do
Eliasza, duchowego ojca karmelitów, i do jego gorliwości w służbie Bogu nawiązuje
też jego ręka z mieczem i jego zawołanie: „Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana
Boga Zastępów” (1 Krl 19,14), umieszczone w zwieńczeniu herbu obu gałęzi zakonu,
tj. karmelitów (OCarm.) i karmelitów bosych (OCD).
1

Reguła, Konstytucje i Przepisy wykonawcze Zakonu Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel,
Kraków 1997, s. 3.

2

R.M. López Melús, El escudo del Carmen, Caudete 1980; Sz.T. Praśkiewicz, Maryja karmelitańskich znaków,
ikon i modlitw, Kraków 2010, s. 25-36; La Redazione, Stemma o scudo dell’Ordine, w: Dizionario Carmelitano,
red. E. Boaga, L. Borriello, Roma, 2008, s. 44-84; E. Rüther, De stemmate vel insignibus Ordinis Carmelitarum,
w: Analecta Ordinis Carmelitarum, 13 (1946-1948), s. 149-155; J. Zieliński, Herb Karmelu. Historia, symbolika,
duchowe przesłanie, Kraków 2009.

3

Klasycznie dawnym zakonom przysługują sigla, wywodzące się od łacińskiej nazwy zakonu. Dla karmelitów
bosych – Ordo Carmelitarum Discalceatorum, jest to sigla OCD, podczas gdy dla karmelitów (dawniej, na
zasadzie kontrastu zwanych trzewiczkowymi) – Ordo Carmelitarum – sigla OCarm. Benedyktyni – Ordo Sancti
Benedicti, posługują się siglą OSB, franciszkanie, tj. bracia mniejsi – Ordo Fratrum Minorum – siglą OFM,
a dominikanie, tj. zakon kaznodziejski – Ordo Praedicatorum – siglą OP.
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Niektórzy w trzech gwiazdach umieszczonych w polu
tarczy herbowej widzą trzy śluby zakonne czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Jakkolwiek interpretacja ta z teologicznego punktu widzenia nie jest w niczym niepoprawna,
specjaliści, wśród nich o. Jerzy Zieliński, uważają jednak
– i słusznie – że jest to interpretacja bardzo swobodna
i daleko odchodząca od tradycyjnego przesłania herbu karmelitańskiego4. Nie brak też, zwłaszcza wśród karmelitów
bosych (OCD), zwolenników widzenia w trzech gwiazdach
Najświętszej Maryi Panny, św. Teresy od Jezusa i św. Jana
Fot. 5
od Krzyża5.
W XIX i XX w. charyzmat Karmelu w jego szerokim
znaczeniu przyjęło na całym świecie za swój kilkanaście
zgromadzeń zakonnych oraz kilka instytutów świeckich.
Zgromadzenia te są na ogół zrzeszone poprzez agregację
lub afiliację z zakonem karmelitów (OCarm.) lub z zakonem karmelitów bosych (OCD) i oblicza się, że ze starego
pnia Karmelu czerpie dziś życiodajne soki około 50 tys.
osób konsekrowanych6. Niektóre z tych zgromadzeń, np.
działający także w Polsce Instytut Sióstr Matki Bożej z Góry Fot. 6
Karmel (agregowany do karmelitów – OCarm.)7, zachowały
istotne symbole herbu karmelitańskiego i ich tradycyjną interpretację (zob. fot. 5).
Inne zgromadzenia zaadaptowały herb karmelitański, wprowadzając pewne
zmiany, których celem było podkreślenie specyficznych elementów duchowości własnego instytutu. Dla przykładu Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus,
powstałe w Polsce w 1921 r. (agregowane do karmelitów bosych – OCD), umieściło
w centrum pola tarczy herbowej postać Dzieciątka Jezus błogosławiącego prawą
ręką, a w lewej trzymającego jabłko królewskie (zob. fot. 6). Dewizę: „Żarliwością
rozpaliłem się o chwałę Pana Boga Zastępów” (1 Krl 19,14) zastąpiono słowami
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, stanowiącymi hasło zgromadzenia: „Niebem moim
będzie dobrze czynić na ziemi”8.
4

J. Zieliński, Herb Karmelu…, op. cit., s. 12.

5

W. Kolak, J. Marecki, Leksykon godeł zakonnych, Łódź 1994, s. 140.

6

Conspectus Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, Roma 2013, s. 318-366; P. Slattery, The Springs of Carmel,
Victoria 1990, s. 9.

7

http://www.karmelitanki.org.pl/# [dostęp: 5.10.2020].

8

Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Marki 2003, s. 3.
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Całość herbu siostry interpretują następująco: Dzieciątko Jezus jest głównym patronem zgromadzenia, stąd
Jego obecność w centralnym miejscu na tle krzyża. Takie
ustawienie ma przypominać siostrom, iż winny czcić i naśladować życie Jezusa od Jego narodzin, aż po śmierć. Środkowe pole herbu symbolizuje górę Karmel, a gwiazda na
nim oznacza Maryję. Gwiazda prawa symbolizuje proroka
Eliasza, a lewa św. Teresę od Dzieciątka Jezus – szczególną
patronkę zgromadzenia9.
Fot. 7
Z kolei drugie polskie zgromadzenie zakonne agregowane do zakonu karmelitów bosych (OCD), tj. terezjanki,
założone w 1936 r., w centrum pola herbowego umieściło
serce, symbol Kościoła, gdyż siostry pragną w swym życiu
zakonnym realizować zawołanie swej patronki, św. Teresy od Dzieciątka Jezus: „W sercu Kościoła będę miłością”
(Rkps B 3v) (zob. Fot. 7). Umieszczony nad tym sercem,
a równocześnie u stóp krzyża płomień oznaczał spalanie
się każdej z sióstr z miłości do Chrystusa, który jest Głową
Fot. 8
Kościoła, swego mistycznego Ciała, i – w imię Chrystusa
– z miłości do bliźnich. Dwie symetryczne gwiazdy oznaczały patronkę zgromadzenia – św. Teresę od Dzieciątka Jezus, i jego założyciela – bp. Adolfa Piotra Szelążka,
kandydata na ołtarze. Eliańską dewizę herbu karmelitańskiego (por. 1 Krl 19,14)
siostry zastąpiły swoim historycznym hasłem: „Władając miłością, ogłoszę Chrystusa
Królem serc”. Zauważało się pewną niespójność tego hasła z oficjalnym terezjańskim
hasłem zgromadzenia, wyrażonym w „Konstytucjach”: „Szerzyć miłość dla najwyższej Miłości”10.
Dlatego też ostatnio zgromadzenie opracowało nowy herb. Jego autorką jest
s. Lucyna Lubińska, przełożona generalna zgromadzenia, z pomocą korektora Tomasza Domańskiego (zob. fot. 8). W opisie herbu czytamy: Odnowiony herb Zgromadzenia składa się z tarczy herbowej oraz umieszczonego nad nią zawołania sióstr
terezjanek „szerzyć miłość dla najwyższej miłości”. Na tarczy herbowej umieszczone
zostały symboliczne elementy graficzne: góra Karmel z krzyżem na szczycie, dwie
gwiazdy po lewej i prawej stronie góry oraz serce i płomień. Góra Karmel symbolizuje
przynależność zgromadzenia do karmelitańskiej rodziny zakonnej, której patronuje
9

W. Kolak, J. Marecki, Leksykon…, op. cit., s. 180.

10

Konstytucje i dyrektorium Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Podkowa Leśna 1995, s. 3.
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Najświętsza Maryja Panna. Serce symbolizuje miłość [- -]
oraz istotę posłannictwa zgromadzenia, przypominając
siostrom słowa ich patronki, św. Teresy od Dzieciątka Jezus: „w sercu Kościoła, mojej matki, będę miłością”. Nad
sercem, a równocześnie u stóp krzyża, został umieszczony
płomień symbolizujący gotowość spalania się każdej siostry w miłości do Chrystusa [- -]. Gwiazda po lewej stronie
symbolizuje św. Teresę, a gwiazda po prawej stronie – sługę
Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka, założyciela zgro- Fot. 9
madzenia. Symbolika herbu podkreśla misję zgromadzenia,
którą jest szerzenie miłości Bożej w sercach ludzi, a zwłaszcza w sercach dzieci i młodzieży, w duchu „małej drogi”
św. Teresy z Lisieux11.
Także siostry karmelitanki misjonarki, zgromadzenie
hiszpańskie osiadłe w Polsce pod koniec ubiegłego wieku, wzorują swój herb na herbie Karmelu. Zmieniły nieco
kształt góry Karmel oraz interpretację niektórych symboli.
Fot. 10
Krzyż oznacza Chrystusa – wzór doskonałości i świętości;
korona i biała gwiazda – Maryję, Królową Karmelu; dwie pozostałe gwiazdy symbolizują natomiast proroka Eliasza i św. Teresę od Jezusa (zob. fot. 9)12.
Podobnie stylizowały herb Karmelu siostry karmelitanki misjonarki terezjanki,
drugie hiszpańskie zgromadzenie zakonne, które przybyło do Polski po przemianach
ustrojowych. Herb w ich wydaniu, zachowując wszystkie elementy godła karmelitańskiego, wzbogacony jest inicjałami nazwy zgromadzenia w języku hiszpańskim:
Cmt (Carmelitas Misioneras Teresianas) (zob. fot. 10)13.
W 1999 r. Juan de Dios Morenilla, karmelita bosy z Kurii Generalnej Zakonu,
zgromadził i opublikował 618 ujęć herbu Karmelu Terezjańskiego, ze wskazaniem
ich proweniencji14, oraz 102 inne ujęcia tegoż herbu, bez wskazania ich pochodzenia,
a tylko sygnalizując „Et alibi aliorum...” (i niektóre inne…)15. W 2001 r. ukazało się
drugie wydanie zbioru, wzbogacone kolejnymi 100 nowymi wyrażeniami herbu
karmelitańskiego16. Zauważmy, że 21 herbów umieszczonych w zbiorze pochodzi
11

http://terezjanki.pl/ [dostęp: 5.10.2020].

12

Carmelitas Misioneras, Constituciones y normas complementarias, Roma 1983.

13
14

https://sites.google.com/site/karmelcmt/ [dostęp: 19.10.2020].
J. de Dios Morenilla, Escudos del Carmelo Teresiano, Roma 1999, s. 5-103.

15

Ibidem, s. 105-122.

16

J. de Dios Morenilla, Escudos del Carmelo Teresiano. Secunda edición con 100 nuevos ecsudos, Roma 2001.
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z różnych środowisk karmelitańskich z Polski17. Wskażmy
przynajmniej jeden z nich, wpisany w kontury geograficzne
naszej ojczyzny (zob. fot. 11)18.
* * *
Na zakończenie podkreślmy duchowe przesłanie,
jakie w swej symbolice zawiera herb Karmelu. Mówi on
więc w prawie wszystkich swoich wydaniach o maryjnym
charakterze rodziny karmelitańskiej i jej biblijnych początkach, co symbolizuje góra Karmel, na której żył prorok
Eliasz, będący po dziś dzień uosobieniem i prototypem
duchowości karmelitańskiej jako wzór życia w Bożej obecności, wzór umiłowania samotności, wzór łączenia modlitwy z żarliwością i pracą apostolską. Oryginalny herb
wzbogacany był w ciągu historii elementami charyzmatu
zgromadzeń i instytutów inspirujących się duchowością
Karmelu i jego świętych. Od czasów św. Jana od Krzyża
został weń wpisany zwycięski krzyż Chrystusa, a później
Fot. 12
było i nadal jest wpisywanych wiele innych symboli bogatych w treść i przesłanie teologiczne ważne dla nowych latorośli, czerpiących
życiodajne soki z prastarej karmelitańskiej winnicy, do której wszczepia je sam
Duch Święty, który wieje, kędy chce (por. J 3,8). W ten sposób realizują się słowa
proroka: „Wprowadziłem was do ziemi Karmelu, abyście kosztowali jej owoców
i spożywali jej zasoby” (por. Jer 2,7). Specyficzną zaś „górą Karmel” jest klasztor na
„Górce” w Wadowicach, skąd przesłanie Karmelu promieniuje na miasto i okolicę
od przełomu XIX i XX w. I – co ciekawe – w jedno z wyobrażeń herbu karmelitańskiego wkomponowana jest także postać założyciela wadowickiego klasztoru
– św. Rafała Kalinowskiego. (zob. fot. 12)19.
Nadto na rewersie medalu upamiętniającego kanonizację św. Rafała stylizowany
herb zakonu przecina pole tegoż rewersu na dwie równe części (zob. fot. 13). Po
lewej stronie widnieją bazylika św. Piotra w Rzymie (miejsce kanonizacji) oraz herb
św. Jana Pawła II, który tej kanonizacji dokonał.
Fot. 11

17

Ibidem. Są to herby 15, 74, 146, 174, 257, 260, 275, 370, 373, 412, 420, 430, 451, 453, 460, 497, 523, 524, 583, 611, 677.

18

Ibidem, s. 102, nr 611.

19

Herb ten został umieszczony na okładce książki Sz. T. Praśkiewicza, Przez Syberię do Karmelu i na ołtarze. Bł.
Rafał Kalinowski, wydano staraniem Duszpasterstwa Polonijnego w Belgii, Bruksela 1984.
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Po prawej stronie znajdują się natomiast Ostra
Brama w Wilnie, nieopodal której św. Rafał się
urodził, oraz godło Polski. U stóp herbu wyryto
datę kanonizacji: Rzym, 17 listopada 1991, a napis w obwodzie informuje, że kanonizacja miała
miejsce w 400-letnią rocznicę śmierci św. Jana od
Krzyża. W końcu napis podkreśla, że św. Rafał
jest światłem Kościoła, chwałą Karmelu i ozdobą
Polski20.

Fot. 13
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Michał Żmuda

Architektura VII Dnia
– powojenna architektura
sakralna w powiecie
wadowickim
Szacuje się, że po II wojnie światowej w Polsce powstało ponad 3,5 tysiąca zespołów sakralnych. Większość z nich została wybudowana w duchu reform zaproponowanych podczas Soboru Watykańskiego II (1962-1965)1. Wprowadzone zmiany
w liturgii miały wzmacniać poczucie wspólnotowości w Kościele i zwiększać znaczenie świadomego udziału wiernych w nabożeństwie. Wpłynęły one na architekturę
sakralną poprzez określenie nowego minimum programowego ośrodka parafialnego,
ale pozostawiły dużą swobodę interpretacji.
W „Konstytucji o liturgii” określono funkcjonalność jako podstawowe kryterium wyboru rozwiązań projektowych. Naczelną ideą stało się przywrócenie poczucia więzi i obecności Kościoła we współczesnym świecie, więc w związku z tym
zalecano projektowanie całych zespołów sakralnych obejmujących nie tylko świątynię, ale również sale przeznaczone na działalność charytatywną, kulturalną czy
katechizacyjną. Cały kompleks powinien być dostosowany do rozmiaru i charakteru parafii. Wymogi stawiane nowej architekturze sakralnej sformułowano dość
ogólnie i elastycznie. Według nich kościół ma zajmować eksponowane miejsce na
tle zabudowy miejskiej, ale nie stawiano ograniczeń co do kształtu jego bryły, choć
ustalono pojęcie „zapraszającego” wejścia. Zalecano, aby uwagę wiernych kierować
ku ołtarzowi głównemu, a inne ołtarze umieszczać w kaplicach, by nie dekoncentrować wiernych. Uznano też, że ołtarz główny powinien być łatwy do obejścia, tak
aby celebra mogła odbywać się twarzą do wiernych i umożliwić ogarnięcie wzrokiem
całego zgromadzenia. Prezbiterium nadal pozostało miejscem dla przewodniczącego
obrzędom, lecz nie musiało być wyodrębnione architektonicznie. W dokumencie
tym podkreślono, że zasadą rządzącą całością sztuki kościelnej ma być szlachetne
piękno, a nie przepych. Dlatego zalecano unikania nadmiernej liczby ornamentów,
1
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jak to bywało w wiekach poprzednich. Strefa liturgii słowa i liturgii ofiary według
nowych wytycznych wymagały odpowiedniego rozwiązania. Instrukcja podkreślała,
że tabernakulum może być usytuowane na środku ołtarza wielkiego, ołtarza bocznego, w ścianie świątyni lub na „słupie eucharystycznym”. Z kolei ambona oddzielona
od ołtarza powinna zachować dostojny, ale prosty wygląd. Według zaleceń świątynia
powinna być traktowana nie tylko jako ośrodek zgromadzenia wiernych, ale również Dom Boży, miejsce skupienia i indywidualnej modlitwy. Podkreślono również
mistyczną wyjątkowość kościoła poprzez nadanie mu silnego charakteru sakralnego
a zarazem „szlachetnej prostoty”. To na architekcie spoczywa obowiązek znalezienia
odpowiedniego rozwiązania za pomocą formy, materiału czy światła. Musi on podjąć
próbę rozwinięcia nowej symboliki chrześcijańskiej, mniej bezpośredniej, ale nadal
czytelnej i zrozumiałej2.
Interesujące jest to, że budowle posoborowe zmieniły krajobraz polskich miast
i wsi, ale obecne dyskusje o współczesnej polskiej architekturze pomijają ten temat. PRL to specyficzny okres w dziejach polskiej architektury sakralnej, ponieważ
wznoszenie kościołów traktowano w tym okresie jako jedną z form protestu. Można nawet śmiało stwierdzić, że liczba budowanych świątyń katolickich była wprost
proporcjonalna do skali oporu wobec władzy. Szczególnym okresem były lata 80.,
bowiem na czas powstania Solidarności przypada budowa aż ponad 1000 świątyń!
Większość z nich została wzniesiona tylko i wyłącznie poprzez oddolne inicjatywy
lokalnych społeczności. Wierni angażowali się w budowę kościoła już od samego
początku. Powstawały komitety organizacyjne, które wyłaniały projekty architektoniczne. Przyszli parafianie masowo uczestniczyli w pracach budowlanych oraz
finansowaniu przedsięwzięcia.
Warszawska Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana ów fenomen budowy posoborowych kościołów w Polsce nazwała Architekturą VII Dnia i w ramach swojego
projektu dokumentuje historię tych obiektów, gromadzi wspomnienia, zdjęcia będące świadectwem powstawania polskich świątyń po wojnie, a swoje opracowania
udostępnia na specjalnej stronie internetowej: www.architektura7dnia.com3.
Na obszarze powiatu wadowickiego takich powojennych obiektów sakralnych
powstało kilkanaście. Jego terytorium w przypadku jurysdykcji kościelnej jest podzielone pomiędzy dwie jednostki, czyli archidiecezję krakowską i powstałą w 1992 r.
diecezję bielsko-żywiecką. Do pierwszej przynależą miejscowości: Chocznia, Barwałd
2

K. Milewska, Wpływ postanowień Soboru Watykańskiego II na architekturę sakralną. Przestrzenne odbicie idei
zwrócenia ku wiernym i wzmocnienia więzi społecznych wspólnoty, http://www.architektura7dnia.com/article/
sobor-architektura [dostęp: 20.10.2020].

3

http://www.architektura7dnia.com/#slide-about [dostęp 20.10.2020].

175

MISCELLANEA
Dolny, Barwałd Górny, Brody, Frydrychowice, Jaroszowice, Kalwaria Zebrzydowska, Klecza Dolna, Lanckorona, Leńcze, Łączany, Łękawica, Marcyporęba, Mucharz,
Ponikiew, Przytkowice, Radocza, Ryczów, Skawinki, Spytkowice, Stanisław Dolny,
Stanisław Górny, Stryszów, Świnna Poręba, Tłuczań, Tomice, Wadowice, Witanowice, Woźniki, Wysoka, Zebrzydowice, Zakrzów4. Natomiast do drugiej: Andrychów,
Gierałtowice, Inwałd, Nidek, Roczyny, Rzyki, Sułkowice-Bolęcina, Sułkowice-Łęg,
Targanice, Wieprz, Zagórnik5.
Architektura sakralna
w powiecie wadowickim
po II wojnie światowej

Niniejszy artykuł to pierwsze opracowanie dotyczące problematyki lokalnej
współczesnej architektury sakralnej. Jego celem jest przybliżenie dziejów powstania
tych obiektów poprzez przypomnienie czasów oraz okoliczności ich realizacji. Jest
to też sposób na uwrażliwienie mniejszych społeczności na wartość współczesnych
obiektów sakralnych oraz ich piękno i wyjątkowość.
Szczupłość literatury poruszającej ten temat wpłynęła na sposób pozyskiwania
informacji. Często są to wiadomości pochodzące bezpośrednio ze stron internetowych parafii, które dzielą się swoją historią w mniej lub bardziej szczegółowych
opracowaniach. Stąd wynika też brak równowagi pomiędzy opisami poszczególnych
obiektów. Trzeba jednak zaznaczyć, że nadrzędnym celem autora niniejszej publikacji
była chęć przedstawienia jak najobszerniejszych informacji o konkretnej świątyni
i kontekście jej powstania.
4

https://diecezja.bielsko.pl/dekanaty/andrychowski/ [dostęp: 20.10.2020].

5

https://diecezja.pl/parafie/ [dostęp: 20.10.2020].
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Andrychów

Kościół św. Stanisława Biskupa
i Męczennika (ul. Włókniarzy 31)
W latach 70. rozpoczęto budowę nowego osiedla przy dzisiejszej
ul. Włókniarzy dla pracowników
andrychowskich zakładów pracy.
Równocześnie ówczesny metropolita
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
krakowski kard. Karol Wojtyła utwow Andrychowie (fot. DTG, licencja CC BY-SA 4.0)
rzył w Andrychowie nowy ośrodek
duszpasterski, którego organizację powierzył ks. dziekanowi Stanisławowi Sikorze,
proboszczowi miejscowej parafii św. Macieja Apostoła.
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców tej części miasta powstawały salki katechetyczne ułatwiające organizację pracy duszpasterskiej. Działania te spotykały się z niechęcią ówczesnych komunistycznych władz gminnych i wojewódzkich. Z czasem
mieszkańcy nowego osiedla zaczęli domagać się od władz państwowych zezwolenia
na budowę kościoła. Miejscową inicjatywę wspierał nowy metropolita krakowski
kard. Franciszek Macharski. Do pracy na terenie osiedla powołał on ks. Andrzeja
Waksmańskiego, wikariusza parafii św. Macieja Apostoła w Andrychowie. Głównym zadaniem duchownego stało się ukształtowanie nowo powstałej placówki, czyli
tak naprawdę budowa kościoła. Początkowo do celów liturgicznych przystosowano
prywatny dom przy ulicy Starowiejskiej 24, tworząc z niego kaplicę. Jednocześnie
parafianie wraz ze swym duszpasterzem starali się o zezwolenie na budowę kościoła
u władz wojewódzkich w Bielsku-Białej. Ostatecznie zgodę na budowę otrzymali
w 1981 r., a do prac budowlanych przystąpiono już na początku września 1981 r.
Wtedy to kard. Macharski poświęcił krzyż i plac budowy pod nową świątynię.
Metropolita krakowski określił nowo budowany kościół mianem pierwszego
diecezjalnego votum wdzięczności za ocalenie życia papieża Jana Pawła II w maju
1981 r. Rok później erygowano parafię pw. św. Stanisława (30 maja 1982 r.). Dla
mieszkańców osiedla czas budowy był okresem ciężkiej i ofiarnej pracy. Ksiądz prałat
A. Waksmański jako proboszcz i dziekan nowej parafii cały czas kierował pracami
przy budowie kościoła, sal katechetycznych i plebanii.
Poświęcenia nowo wybudowanej świątyni, według projektu Leopolda Taraszkiewicza, dokonał kard. Macharski w 1985 r. Obiekt zaprojektowano na planie wielkiego
sześciokąta, do którego dostosowano wszystkie trzy nawy, z tym że nawy boczne są
niższe. W następnym roku bp Julian Groblicki poświęcił dzwony kościoła i przekazał
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parafii relikwie jej patrona – św. Stanisława BM. Następcą księdza Waksmańskiego
został ks. Marian Toboła, który m.in. wyposażył kościół w nowe ławki. Następnie na
jego miejsce został powołany ks. Józef Jania, który kontynuował rozpoczęte dzieło.
Dzięki ofiarności parafian ukończono urządzanie wnętrza kościoła. Wystrój świątyni
został zaprojektowany i wykonany przez artystkę rzeźbiarkę mgr Bogusławę Drwal
z Tarnowa. Kościół wyposażono wówczas w nowe tabernakulum oraz marmurowe
ołtarze. Główny ołtarz znajduje się na tle mozaiki, w której centralne miejsce zajmuje
rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego. Nieco niżej znajdują się postacie świętych biskupów: Wojciecha i Stanisława, oraz świętych patronów diecezji bielsko-żywieckiej:
Maksymiliana i Jana Sarkandra. Kościół zdobią także ołtarze boczne: Jezusa Miłosiernego z obrazem Jezu Ufam Tobie oraz Matki Bożej zawierający tryptyk: Matka
Boża Nieustającej Pomocy, Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny oraz Narodzenie
Pana Jezusa. Świątynię wyposażono w boazerie, ławki, nowe konfesjonały oraz stacje
Drogi Krzyżowej. W czasie probostwa ks. Jani kościół zyskał nowe organy elektroniczne oraz marmurowe lamperie na wewnętrznych ścianach i kolumnach wieńczących strop budowli. Świątynię otacza ogrodzenie z kutymi bramami wejściowymi.
W 2009 r. w oknach zamontowano witraże6.

Barwałd Górny

Kościół Miłosierdzia Bożego
(Barwałd Górny 358)

Przez wiele lat mieszkańcy Barwałdu Górnego należeli do parafii św. Erazma w Barwałdzie Dolnym. Budowa
świątyni stała się koniecznością, ponieważ z roku na rok coraz mniej parafian z Barwałdu Górnego uczęszczało
do kościoła parafialnego w Barwałdzie
Dolnym, korzystając z małej miejscowej
Kościół pw. Miłosierdzia Bożego
w Barwałdzie Górnym
kaplicy św. Rozalii na Puszczy. Z inicja(fot. Dariusz Biegacz, licencja CC BY-SA 4.0)
tywy ks. Jana Dubiela w 1982 r. został
powołany Społeczny Komitet Budowy, którego celem były zbiórka pieniędzy, uzyskanie pozwolenia na budowę nowej świątyni, gromadzenie materiałów budowlanych
oraz przygotowanie placu pod budowę. Teren pod budowę kościoła na tzw. Łęgach
6

178

J. Zinkow, Wadowice i okolice. Przewodnik monograficzny, Wadowice 2001, s. 372; http://stanislaw-andrychow.
pl/historia.html [dostęp: 20.10.2020].

MISCELLANEA
ofiarowało kilku mieszkańców wsi. Prace szły powoli z uwagi na panujący w ówczesnej Polsce system polityczny. Po uzyskaniu stosownych zezwoleń w maju 1990 r.
kard. Franciszek Macharski dokonał uroczystego poświęcenia placu budowy. Prace
ruszyły w tym samym roku i objęły wykonanie fundamentów. W następnym roku
udało się wznieść filary, ściany i galerie. Na 1992 r. przypadło zabetonowanie stropów
nad nawą oraz położenie więźby dachowej. Prace nad kościołem, zaprojektowanym
przez Tadeusza Wąsika i Bogdana Kojdera, w 1993 r. obejmowały wymurowanie
wieży oraz przykrycie kruchty i prezbiterium. We wrześniu tego samego roku obiekt
był gotowy w stanie surowym. W tym samym roku bp Kazimierz Nycz wmurował kamień węgielny, poświęcony przez Jana Pawła II w Wadowicach w roku 1991, a w dwa
lata później kard. Franciszek Macharski konsekrował nowy kościół pod wezwaniem
Miłosierdzia Bożego7.

Brzeźnica

Kościół Najświętszego Serca
Pana Jezusa (ul. Kościelna 310)
Inicjatorem powstania brzeźnickiego kościoła był bp Jan Pietraszko.
Biskup powierzył wykonanie tego
zadania ówczesnemu proboszczowi
parafii w Marcyporębie – ks. EugeniuKościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
szowi Łudzikowi, który po uzyskaniu
w Brzeźnicy (fot. strona parafii)
pozwolenia na budowę rozpoczął starania o działkę pod świątynię w Brzeźnicy. Ze względu na niechętny stosunek władz
PRL-u do Kościoła rzymskokatolickiego parafia oficjalnie nie mogła dokonać zakupu, więc w jej imieniu zrobiła to mieszkanka wsi pani Helena Bukowska.
W listopadzie 1982 r. rozpoczęto budowę kościoła. Projektantem planu i architektury kościoła był inż. Julian Klimek z Krakowa. Inżynierem projektów technicznych
był Zenon Piotrowski z Krakowa, a po jego śmierci inż. Porębski. Murarzami kościoła
byli Czesław Topolski z Jadownik k/Brzeska i Stanisław Żmuda z Marcyporęby.
Od początku mieszkańcy Brzeźnicy i Marcyporęby mocno angażowali się w to
przedsięwzięcie, m.in. podczas prac na budowie. Wmurowania kamienia węgielnego
dokonał bp Stanisław Smoleński w czerwcu 1983 r. Szybko powstała dolna część
7
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kościoła, którą rok później poświecił bp. Jan Pietraszko. Życie wsi skupiło się wokół
budowy oraz prac wykończeniowych w świątyni. W sierpniu 1985 r. na mocy dekretu
kard. Franciszka Macharskiego z macierzystej parafia św. Marcina w Marcyporębie
wyodrębniono nowe parafie, w tym jedną w Brzeźnicy. Jej proboszczem został mianowany budowniczy brzeźnickiej świątyni – ks. Eugeniusz Łudzik. Rozpoczęły się
wówczas prace nad górną częścią kościoła, plebanią i budynkami gospodarczymi.
Trzy lata później, we wrześniu 1988 r., bp Kazimierz Nycz dokonał poświęcenia tej
części kościoła. Od tego momentu prowadzono prace polegające na wzbogacaniu
i wyposażeniu wnętrza świątyni. Piętnaście lat później, we wrześniu 1998 r. odbyła się uroczysta konsekracja kościoła w Brzeźnicy. Aktu tego dokonał metropolita
krakowski kard. Franciszek Macharski, który poświęcił wtedy również ołtarz główny
– wyrzeźbiony w drewnie tryptyk przedstawiający Mękę Pańską oraz Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Pana Jezusa8.

Łączany

Kościół Matki Bożej Anielskiej
(Łączany 79)
Powodem powstania samodzielnej placówki duszpasterskiej
w Łączanach był okupacyjny podział
administracyjny terytorium Polski.
W czasie II wojny światowej z uwagi
Kościół w pw. Matki Bożej Anielskiej w Łączanach
na ustanowienie granicy pomiędzy
(fot. CVP, Grzegorz Eliasiewicz i Rafał Ochęduszko)
III Rzeszą a Generalnym Gubernatorstwem Łączany zostały odcięte od macierzystej parafii w Spytkowicach. Tamtejszy proboszcz ks. Adolf Zagrodzki dzięki specjalnej przepustce przekraczał granicę i odprawiał nabożeństwa w kaplicy w Łączanach. W sierpniu 1941 r., kiedy
ksiądz został aresztowany i wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego
w Oświęcimiu, ludność została pozbawiona opieki duszpasterskiej. Wówczas książę
arcybiskup krakowski Adam Sapieha polecił proboszczowi z Kamienia opiekę nad
wiernymi z Łączan. Przeprawianie się kapłana przez Wisłę było uciążliwe i możliwe tylko w okresie od wiosny do jesieni. Wtedy to metropolita krakowski powołał
8
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ks. Władysława Miłaszewskiego na duszpasterza Łączan. Nowy kapłan do kwietnia
1945 r. zakończył dobudowywanie zakrystii przy kaplicy oraz ufundował do kaplicy
witraż. Pierwsza próba utworzenia parafii została podjęta już w 1945 r. Nowy proboszcz ks. Jan Tomala wraz z Komitetem Kościelnym wystosował prośbę do Kurii
Metropolitalnej o utworzenie parafii.
Jednak brak plebanii i negatywne stanowisko władz cywilnych nie sprzyjały
utworzeniu nowej parafii. Mimo to mieszkańcy uparli się i nie zgodzili się na przyłączenie do parafii w Ryczowie. Obok istniejącej kaplicy wybudowali w 1948 r. plebanię, na której zamieszkał ks. Tomala. Łączanie wysłali delegację do kurii z prośbą
o zezwolenie na przeznaczenie sali plebańskiej na kaplicę i odprawianie w niej nabożeństw, ponieważ była większa od istniejącej kaplicy zbudowanej w latach 1912-1914.
Kuria się zgodziła, ale ówczesne władze były temu przeciwne. Wkrótce zresztą zajęły
budynek i usunęły z niego księdza.
Obowiązki duszpasterskie przejął wikary ze Spytkowic. Od października 1956 r.,
gdy napięte stosunki pomiędzy Kościołem a państwem uległy poprawie, nowy ksiądz
mógł na stałe zamieszkać na plebanii. Ksiądz Ludwik Stec natychmiast rozpoczął
starania o przepisanie budynku plebanii na własność Kościoła, ale władze odmawiały.
Również próba utworzenie parafii w Łączanach spotykała się ze stałą odmową ze
strony władzy. Arcybiskup krakowski w 1961 r. zwolnił ks. Steca z obowiązków rektora kaplicy w Łączanach, a na jego miejsce mianował ks. Juliana Lachendro. Wśród
mieszkańców zawrzało, ludność podzieliła się na dwa obozy, jedni popierali ks. Steca, a drudzy ks. Lachendro. Jednak jego stanowcza postawa ostudziła ich zapały.
W tej sytuacji w czerwcu 1961 r. do Łączan przybył bp Karol Wojtyła, który wyjaśnił
wiernym sytuację, w której się znaleźli. W ciągu dwuletniego pobytu ks. Lachendro
wyremontowano kaplicę i definitywnie rozstrzygnięto sprawę plebanii. Doszło do
porozumienia z władzami i połowę budynku plebańskiego przeznaczono na cele
religijne, a w drugiej części urządzono Wiejski Ośrodek Zdrowia.
Ksiądz Lachendro widział konieczność budowy nowego kościoła (podczas nabożeństw w kaplicy było bardzo ciasno) i podjął starania o pozwolenie na rozbudowę
istniejącego budynku, na co jednak władze nie wyraziły zgody. W 1963 r. ks. Lachendro zastąpił ks. Czesław Czubin, który także starał się o rozbudowę kaplicy, jednak
na jego prośbę Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej znowu odpowiedziało
negatywnie. Wówczas ks. Czubin odwołał się do Urzędu do spraw Wyznań w Warszawie, ale i ta interwencja nie przyniosła rezultatów.
Na miejsce ks. Czubina w 1968 r. przyszedł ks. Ignacy Baran, któremu kuria
pozwoliła na zbudowanie ołtarza polowego z tyłu kaplicy. Rokrocznie składał podanie o zezwolenie na rozbudowę kaplicy, ale ciągle sprawa ta napotykała opór władz.
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Z powodu złego stanu zdrowia ks. I. Barana zastąpił go w Łączanach w 1974 r.
ks. Józef Gilek. Nowy kapłan z werwą rozpoczął starania o pozwolenie na rozbudowę kaplicy. W tym czasie wyremontował plebanię, uporządkował cmentarz i zaczął
gromadzić materiały potrzebne do rozbudowy kaplicy. Podtrzymał wniosek złożony
w 1975 r. i we wrześniu tego samego roku otrzymał zezwolenie.
Decyzja wojewody bielskiego sprawiła, że mieszkańcy z zapałem i ofiarnie przystąpili do budowy. Ksiądz J. Gilek okazał się dobrym organizatorem i gospodarzem.
W maju 1976 r. bp Smoleński poświęcił plac pod budowę kościoła, a już w czerwcu
tego samego roku rozpoczęto wykopy pod fundamenty. Mimo obecności koparki
mężczyźni łopatami wykopali dół pod żelbetonową płytę, na której osadzono później fundamenty. We wrześniu 1976 r. bp Smoleński dokonał poświęcenia kamienia
węgielnego nowej świątyni. Jeszcze przed okresem zimowym wykonano sporo prac
budowlanych, a kolejne miesiące wykorzystano na prace przygotowawcze i porządkowe, aby wiosną 1977 r. rozpocząć budowę wież, konstrukcji i pokrycia dachu. Do
sierpnia, kiedy to kościół poświęcił kard. Wojtyła, otynkowano budowlę wewnątrz,
położono posadzkę i dokończono budowę wieży. Kuria zamierzała erygować parafię,
jednak na prośbę ks. Gilka odłożono akt erekcyjny do czasu zakończenia prac wykończeniowych. Dalsze prace nad wykańczaniem i wystrojem kościoła trwały jeszcze
10 lat. Starania o utworzenie parafii podjął ks. J. Gilek już u kard. Macharskiego,
który w 1980 r. wydał stosowny dekret. Uroczystej konsekracji dokonał bp Julian
Groblicki w sierpniu 1987 r.
Świątynia w Łączanach to nowoczesna budowla jednonawowa z wieżą symbolizującą maszt Łodzi Piotrowej, zakończoną krzyżem. Kościół został z zewnątrz
pokryty ciosanym kamieniem granitowym i białymi płytami z piaskowca. Dach budynku jest dwuspadowy, kryty blachą. Oprócz dużej wieży obiekt ma także mniejszą,
w której umieszczono mały dzwon ze starej kaplicy. W dużej wieży zamontowane
są trzy dzwony noszące imiona: Matki Bożej Anielskiej, św. Józefa i Jana Pawła II.
Strop kościoła wznosi się na żelbetonowych słupach, powiększając optycznie wnętrze
świątyni i czyniąc je strzelistym. Prezbiterium zakończone jest półokrągłą wnęką z tabernakulum w kształcie kotwicy (do jego fundacji przyczynił się kard. Wojtyła). Nad
nim znajduje się ogromne serce opasane cierniowym wieńcem, z którego wychodzą
promienie symbolizujące miłosierdzie Jezusowego Serca. Po bokach wnęki umieszczone są dwa witraże: Baranka Paschalnego na tle starej kaplicy oraz nowej świątyni,
na którą zstępuje Duch Święty w postaci gołębicy. Główny ołtarz został wykonany
w kształcie łodzi. Ściany prezbiterium i całego kościoła pokrywa fresk przedstawiający sceny z Pisma Świętego i tradycji chrześcijańskiej. Jasność wnętrza zapewnia
sześć wielkich okien udekorowanych witrażami przedstawiającymi sceny z Pisma
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Świętego i wielkie postacie z historii Kościoła. W podziemiach kościoła urządzona
jest sala widowiskowa, a obok niej salka katechetyczna i pomieszczenia gospodarcze9.

Przytkowice

Kościół Przenajświętszej Trójcy (Przytkowice 417)
Do połowy XX w. wieś posiadała 100-letni drewniany kościół parafialny pod
wezwaniem św. Katarzyny. Akta archiwalne z 1773 r. wspominają o budowie nowego
kościoła, ale w aktach późniejszych jest już mowa o odbudowie lub rozbudowie istniejącej świątyni. W 1955 r. ten zabytkowy kościół przeniesiono do Skawinek, gdzie
nosi wezwanie św. Joachima i służy tamtejszej parafii. Miejsce, gdzie stał kościół (plac
naprzeciw dawnej szkoły), upamiętnia kapliczka. Obecną świątynię w Przytkowicach
zaprojektował inż. architekt Otto Fedak z Oświęcimia, ale jeszcze w 1948 r. zmiany do
projektu naniósł Józef Jamróz z Krakowa. Budowa kościoła, prowadzona staraniem
ówczesnego proboszcza ks. Stefana Stopki, trwała w latach 1948-1953. Nowy obiekt
sakralny został konsekrowany w maju 1953 r. przez bp. Franciszka Jopa, wikariusza
kapitulnego archidiecezji krakowskiej. Kościół otrzymał wezwanie Przenajświętszej
Trójcy, a święta Katarzyna pozostała drugą patronką. W nowej świątyni dwukrotnie
pełnił posługę duszpasterską bp Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II, który w 1960 r.
udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania oraz poświęcił polichromię, dzieło
artystki malarki Jadwigi Rymar z Krakowa10.

Roczyny

Kościół św. Urbana (ul. Bielska 108)
Pierwotnie Roczyny należały do parafii w Andrychowie. We wrześniu 1978 r.
kard. Karol Wojtyła poświęcił kamień węgielny wznoszonego we wsi kościoła. Był
to jego ostatni taki akt przed konklawe. Budowę zaprojektowanej przez Romana
Łomnickiego z Krakowa świątyni ukończono w 1986 r. Kościół został poświęcony
przez kard. Macharskiego w maju 1982 r. Zbudowany jest na planie ryby – starochrześcijańskiego symbolu Chrystusa. Obiekt składa się z dwóch poziomów: górnego
oraz dolnego, w którym odprawia się nabożeństwa tylko porą zimową. Obie części
kościoła urzekają prostym, ale zarazem czytelnym wystrojem zaprojektowanym i wy9
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php/historia-parafi/historia [dostęp: 20.10.2020].

10

J. Zinkow, Wokół Kalwarii Zebrzydowskiej…, op. cit., s. 153-154; http://www.parafiaprzytkowice.pl/historia-parafii-kosciol.html; http://historiaprzytkowic.pl/lata-1946-1988/ [dostęp: 20.10.2020].
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Kościół pw. św. Urbana w Roczynach
(fot. DTG, licencja CC BY-SA 4.0; fot.
OpenStreetMap, licencja CC BY-SA 2.0)

konanym w większości przez Władysława Flisa z Krakowa. Wnętrze ozdobione jest
wizerunkami Matki Bożej, świętych i stacjami Drogi Krzyżowej wykonanymi z ceramiki. Znajdują się tu wizerunki: św. Jana Kantego, św. Rafała Kalinowskiego, św. Brata
Alberta, św. Urbana (patrona parafii), św. Krzysztofa, św. Barbary i św. Floriana. Na
czołowym miejscu w kościele umieszczono wizerunek św. Krzysztofa dźwigającego
na swych barkach Pana Jezusa. W tle pokazano alegorie wszelkich sposobów podróżowania – na lądzie, wodzie i w powietrzu – którymi święty się opiekuje11.

Ryczów

Kościół Matki Bożej Królowej Polski
(ul. Księdza Kani 1)

Kościół pw. Matki Bożej Królowej
Polski w Ryczowie
(fot. Rayac, licencja CC BY-SA 4.0)

11
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Świątynia w Ryczowie została poświęcona
w 1982 r. przez kard. Franciszka Macharskiego.
Jest to pierwszy kościół powstały w diecezji krakowskiej po II wojnie światowej. W jego budowę
bardzo zaangażowali się mieszkańcy wsi. Trud był
tym większy, że obiekt powstawał tuż po zakończeniu wojny. Istotną rolę w motywowaniu parafian do działania odegrał ryczowski proboszcz
ks. Władysław Kania. To właśnie jemu oraz ofiarodawcom gruntu pod kościół (państwo Michalscy) poświęcono tablicę pamiątkową.

Andrychów, red. S. Mendlowski, Krosno 2008, s. 57-58; J. Zinkow, Wadowice i okolice…, op. cit., s. 348; J. Łasak,
Madonny…, op. cit., s. 73; http://andrychow.eu/gmina-andrychow/roczyny/?doing_wp_cron=1603537771.832
8609466552734375000 [dostęp: 20.10.2020].
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Świątynia, zaprojektowana przez Ottona Fedaka z Oświęcimia, została zbudowana z kamienia dolomitowego. Z jej nawy rozbudowanej po bokach wydzielono prezbiterium, do którego przybudowano zakrystię, a po jej przeciwnej stronie – boczną
kaplicę św. Stanisława Kostki. Prezbiterium kościoła zwieńczono kamiennym sklepieniem, a resztę budowli przykryto drewnianym sufitem z kasetonami z roślinnym
ornamentem. Natomiast polichromia przedstawia sceny biblijne i prawdy wiary. We
wnętrzu kościoła znajdują się marmurowy stół eucharystyczny z relikwiami św. Jana
Kantego oraz dębowy ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, nad
którym widnieje drugie malowidło w kształcie medalionu, przedstawiające śluby
króla Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej. Dwa ołtarze boczne ustawione zostały
symetrycznie. Po prawej stronie od wejścia znajduje się ołtarz św. Józefa z małym
Jezusem na rękach oraz wizerunek Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, natomiast
po lewej stronie – Najświętszego Serca Jezusowego. W ogrodach wokół świątyni
umieszczono stacje Drogi Krzyżowej12.

Sułkowice-Łęg

Kościół Miłosierdzia Bożego
(ul. Kościelna 8)
Mieszkańcy Sułkowic-Łęgu i Targanic Dolnych pierwotnie należeli
do parafii św. Macieja w Andrychowie. Gdy władze państwowe wydały
w 1961 r. zakaz nauki religii w szkole,
proboszcz parafii andrychowskiej wynajął prywatny lokal u Józefa Łysonia, Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Spytkowicach-Łęgu
(fot. DTG, licencja CC BY-SA 4.0)
a następnie u Konstantego Osowskiego (1968 r.) w celu katechizowania dzieci. W roku 1969 parafię wizytował kard. Karol
Wojtyła. Na początku lat 70. podjęto decyzję o zakupie działki przy obecnej ul. Kościelnej od Stefana Curzydło w celu wybudowania nowego domu katechetycznego.
Oficjalnymi właścicielami działki zostali ks. Edward Góra i Zenon Talar, którzy zrzekli się swej własności na rzecz proboszcza w Andrychowie, a ten z kolei przekazał
darowiznę parafii. W tamtych czasach był to jedyny sposób, aby Kościół mógł nabyć
grunt. Rok później otwarto nowy dom katechetyczny, którego budowę prowadził Jan
12

Ryczów. Z dziejów wsi i parafii, red. D. Fryc-Pietak, A. Rybarczyk, M. Szczypczyk, Kraków 2002, s. 89-91;
J. Zinkow, Wadowice i okolice…, op. cit., s. 216; https://www.polskaniezwykla.pl/web/place/37354,ryczowkosciol-pw--matki-boskiej-krolowej-polski.html [dostęp: 20.10.2020].
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Kudłacik. Pod koniec 1976 r. na polecenie kard. Wojtyły zaczęto odprawiać msze św.
w punkcie katechetycznym. Aby obiekt lepiej spełniał swoje funkcje jako miejsce
odprawiania nabożeństw, w 1978 r. dokonano jego przebudowy. Pomysł na wybudowanie własnego kościoła pojawił się już w latach 70., ale ze względu na panującą
władzę i prace budowlane prowadzone przy kościele w Sułkowicach-Bolęcinie nie
podjęto starań o pozwolenie.
Dopiero po wizytacji kard. Franciszka Macharskiego w 1981 r. kwestia budowy
kościoła nabrała kształtów. Andrychowski proboszcz ks. Stanisław Sikora otrzymał od Bronisławy Curzydło zapis na części jej gruntów. W stodole przerobionej na
magazyn zaczęto gromadzić materiały budowlane. Notarialnie dokonano wymiany
części działki ze Stanisławem Błasiakiem, aby połączyć ją z parcelą, na której znajdował się dom katechetyczny. Pod koniec lat 80. nowy proboszcz parafii św. Macieja,
ks. Franciszek Skupień, starał się o pozwolenie na budowę kościoła w Sułkowicach-Łęgu. W tym samym czasie zlecono architektowi Małgorzacie Magierze wykonanie
projektu nowej świątyni.
Na uroczystej mszy 24 czerwca 1991 r. bp Kazimierz Górny poświęcił plac
pod budowę kościoła. Jeszcze w lipcu tego samego roku ruszyły prace budowlane.
Ich kierownikiem został inż. Dariusz Krażewski. Mieszkańców uczestniczących
w budowie podzielono na cztery grupy. W sierpniu 1991 r. kard. Macharski mianował andrychowskiego wikarego ks. Stanisława Skrzypca odpowiedzialnym za
budowę i duszpasterstwo w Sułkowicach-Łęgu. Dzięki wytrwałości, solidnej pracy
parafian i ofiarom pieniężnym mieszkańców w 1991 r. dolny kościół został przykryty stropem. Wiosną 1992 r. budowa ruszyła dalej. Postawiono betonowe słupy,
zaczęto budować filary i mury zewnętrzne. Równocześnie w dolnym kościele wykonywano instalację elektryczną i tynkowano ściany. W kolejnym roku wykonywano dalsze prace, jak zbrojenie pod belki stropowe i zalewanie stropów. Prace
przebiegały bardzo sprawnie, ponieważ mieszkańcy zarówno Sułkowic-Łęgu, jak
i Targanic Dolnych licznie przychodzili do pracy.
Przygotowaniem posiłków dla pracujących na rusztowaniach zajmowały się
kobiety z poszczególnych rejonów, a także Koło Gospodyń Wiejskich. W tym okresie
rozpoczęto również wykonanie elewacji zewnętrznej kościoła oraz budowę dużej
i małej wieży. Rok 1994 okazał się szczególnie pracowity, ponieważ już wczesną
wiosną kontynuowano wykonywanie elewacji zewnętrznej, tynkowano ściany, wykańczano wieżę i kryto kościół dachówką. W tym samym czasie przystąpiono do prac
związanych z budową plebanii. We wrześniu 1994 r. bp Tadeusz Rakoczy dokonał
poświęcenia kościoła i wmurowania kamienia węgielnego, poświęconego przez Jana
Pawła II podczas jego pobytu w Wadowicach w 1991 r. Obraz Jezusa Miłosiernego,
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autorstwa andrychowskiego artysty Aleksandra Tomy, do dolnego kościoła ufundowała pani Gilek, sułkowiczanka mieszkająca w USA. Pogoda sprzyjająca pracom
budowlanym pozwoliła na ukończenie pokrycia dachu oraz tynkowanie. W ciągu
całego 1995 r. udało się dokończyć tynkowanie górnego kościoła oraz elewację zewnętrzną kościoła i plebanii. W czerwcu 1996 r. nastąpiło erygowanie nowej parafii
w Sułkowicach-Łęgu, której proboszczem został ks. kan. Stanisław Skrzypiec. Pierwszą mszę w górnym kościele odprawiono w czerwcu 1998 r. Uroczystość konsekracji
świątyni miała miejsce w październiku 2001 r., czyli 10 lat po rozpoczęciu prac budowlanych. Ceremonia odbyła się w obecności bp. T. Rakoczego13.

Sułkowice-Bolęcina

Kościół Świętego Jana Chrzciciela
(ul. Racławicka 202)
Kościół powstał dzięki ks. Stanisławowi Sikorze, ówczesnemu proboszczowi andrychowskiej parafii św.
Macieja. Przez kilkanaście lat ksiądz
starał się o pozwolenie na budowę
świątyni i otrzymał je dopiero w 1982 r.
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w SułkowicachDo tego czasu nabożeństwa były
Bolęcinie (fot. DTG, licencja CC BY-SA 4.0)
odprawiane w niewielkim punkcie
katechetycznym, który mimo rozbudowy nie był w stanie pomieścić wszystkich osób.
Do budowy nowego obiektu sakralnego, zaprojektowanego przez Bolesława Szurana
z Żywca, oddelegowano ks. Kazimierza Kulpę, który wraz z sułkowicką wspólnotą
prowadził prace budowlane w latach 1983-198914. Ceremonia poświęcenia placu
pod budowę kościoła miała miejsce we wrześniu 1983 r., a kamień węgielny wmurowano już w roku następnym. W tym samym czasie prowadzono prace budowlane
nad plebanią, położono dach na kościele, a na wieży zainstalowano trzy dzwony
o imionach: św. Jan Chrzciciel, Najświętsza Maria Panna, Jan Paweł II. Dzięki zaangażowaniu ks. Kulpy i ofiarności mieszkańców budowa świątyni została zakończona,
a w czerwcu 1989 r. odbyła się uroczystość jej poświęcenia. Erygowano wówczas
parafię w Sułkowicach-Bolęcinie.
13

J.M. Pędziwiatr, Sułkowice-Łęg. Dar konsekracji, „Gość Niedzielny”, Bielsko-Żywiec, 11 listopada 2001, nr 45/494,
s. 1; idem, Konsekracja kościoła w Sułkowicach-Łęgu, „Źródło Diecezji Bielsko-Żywieckiej”, 2001, nr 45, s. 1;
R. Truś, Beskid Mały. Przewodnik, Pruszków 2020, s. 318, J. Zinkow, Wadowice i okolice…, op. cit., s. 507-508;
http://sulkowice.duszpasterstwa.bielsko.pl/index.php/parafia/historia [dostęp: 20.10.2020].

14

R. Truś, Beskid Mały…, op. cit., s. 318.
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Pierwszym proboszczem został ks. Jerzy Leśko, który kontynuował prace poprzednika, wykończając elewację budynku oraz upiększając wnętrze świątyni. Wykonano rzeźbę patrona parafii – św. Jana Chrzciciela do ołtarza głównego, glorię wokół
tabernakulum, stacje Drogi Krzyżowej, nowe żyrandole, a także posadzkę w kościele.
Uporządkowano również teren wokół kościoła oraz zakupiono działkę pod przyszły
cmentarz parafialny. Dalsze prace prowadził następca ks. Leśko – ks. Edward Kobiesa, za którego kadencji powstało nowe ogrodzenie wokół kościoła wraz z bramą
wjazdową, posadzono drzewka i krzewy, wybudowano parkingi i drogi dojazdowe,
a dzięki pomocy rodaków z Holandii wnętrze zyskało ławki. W 2007 r. kolejny proboszcz ks. Krzysztof Szopa przeprowadził intensywne prace remontowe. Wnętrze
świątyni uległo całkowitemu przeobrażeniu. Poza pomalowaniem ścian wykonano
również ołtarze boczne Jezusa Miłosiernego oraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W prezbiterium odnowiono rzeźbę św. Jana Chrzciciela. Odrestaurowano także
stacje Drogi Krzyżowej, a z niszy bocznej rzeźbę św. Barbary. Kościół wzbogacił
się ponadto o figurę św. Floriana. W oknach prezbiterium umieszczono witraże,
w miejsce drewnianego ołtarza powstał nowy, marmurowy, postawiono również
marmurową ambonkę i chrzcielnicę. Dolną część bocznych filarów oraz przedsionek
kościoła także obłożono marmurem. Świątynia została uroczyście konsekrowana
w październiku 2010 r.15

Stanisław Dolny

Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika
(Stanisław Dolny 150)

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa
i Męczennika w Stanisławiu Dolnym
(fot. DTG, licencja CC BY-SA 4.0)
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Parafia w Stanisławiu Dolnym powstała
w 1994 r. i została wyodrębniona z terenów należących do dawniej parafii w Zebrzydowicach.
Świątynia znajduje się na południowym skraju
wsi, na terenie przysiółka Kępki, w pobliżu zebrzydowickiego przysiółka Bieńkowice. Obiekt
zaprojektował arch. Józef Kiecoń. Architektonicznie swoim wyglądem przypomina sześcian,
z daszkiem nad sygnaturką, o kształcie przeciwpożarowej wieżyczki obserwacyjnej. Prace bu-

J.M. Pędziwiatr, Parafia św. Jana Chrzciciela w Sułkowicach-Bolęcinie. Piękno z krainy miodu, „Gość BielskoŻywiecki”, 14 listopada 2010, nr 45/963, s. 8; J. Zinkow, Wadowice i okolice…, op. cit., s. 507-508; http://docplayer.
pl/15352015-Wsrod-nominowanych-do-przyznawanej.html [dostęp: 20.10.2020].
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dowlane trwały w latach 1981-1986, a ich inicjatorem był ks. Franciszek Gancarczyk – ówczesny proboszcz z Zebrzydowic. Początkowo kościół ten był wznoszony
z przeznaczeniem na kaplicę katechetyczną i ośrodek duszpasterski16.

Stanisław Górny

Kościół Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny
(Stanisław Górny 80 A)
W sierpniu 1985 r. kard. Franciszek Macharski wydał dekret dotyczący
wyodrębnienia nowych parafii. Jedną
z nich była obecna parafia w Stanisławiu
Górnym. Powstała ona z terenów dwóch
parafii: Marcyporęba i Zebrzydowice.
Kościół pw. Niepokalanego Serca
Ksiądz Eugeniusz Łudzik, ówczesny proNajświętszej Maryi Panny
boszcz parafii w Macyporębie, rozpoczął
(fot. Jerzy Opioła, licencja CC BY-SA 4.0)
starania o budowę kościoła w Stanisławiu Górnym i kaplicy w Brzeźnicy. Po otrzymaniu stosownych zezwoleń w 1980 r.
rozpoczęła się budowa. Pierwotnie zakładano, że będzie to przeniesiony z Tłuczani
drewniany kościół wotywny, z dolną obszerną murowaną kaplicą obsypaną ziemią.
Z czasem zarzucono ten pomysł i uznano, że zostanie jednak zrealizowany inny
projekt świątyni autorstwa Jerzego Wzorka i Marka Cempla. Wybrano nowoczesny,
duży, dwupoziomowy obiekt ze strzelistą wieżą. Mieszkańcy obu wsi, Stanisławia
Górnego i Dolnego, przystąpili do prac budowlanych. Ponieważ fundamenty tego
obiektu przygotowano wcześniej dla kościoła z Tłuczani, obecna świątynia została
wybudowana tylko z dwiema nawami, główną i boczną od południowej strony. Do
1983 r. wybudowano i wykończono dolną część kościoła oraz postawiono mury
górnej kondygnacji na wysokość chóru organowego. Wyposażenie świątyni zaprojektował Władysław Flis z elementów niepolerowanej ceramiki własnego wyrobu.
W połowie 1983 r. nową parafię obejmującą Stanisław Górny oraz część Stanisławia
Dolnego erygował kard. Franciszek Macharski, który na stanowisko nowego proboszcza powołał ks. Zygmunta Kuźmę. W czasie jego kadencji dokończono budowę
16

Uchwała Nr XXXI/277/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dn. 5.06.2013 r. w spr. zatwierdzenia
„Planu Odnowy Miejscowości Stanisław Dolny na lata 2013-2020” s. 12; https://parafia-zebrzydowice.pl/historia-parafii/http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/dokumenty/plany_odnowy/stanislawd.pdf [dostęp: 20.10.2020];
por. J. Zinkow, Wokół Kalwarii Zebrzydowskiej…, op. cit., s. 443-444.
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świątyni, wystawiono parkan wokół kościoła, a także ułożono chodniki z kostki
brukowej. Wybudowano też plebanię i założono cmentarz oraz parking. We wnętrzu
świątyni uwagę przyciągają ciekawie wykonane z ceramiki wizerunek Matki Bożej
i stacje Drogi Krzyżowej17.

Świnna Poręba

Kościół Matki Bożej Pocieszenia
(Świnna Poręba 186)
W 1999 r. z inicjatywy proboszcza
mucharskiego ks. Jana Marcisza wieś
przystąpiła do budowy nowego kościoła w Świnnej Porębie według projektu
Hanny Jarosz z Wadowic. Obiekt ten
powstał jako wotum wdzięczności za
Kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia
2000 lat chrześcijaństwa, 1000 lat pol(fot. XxWDxX, licencja CC BY-SA 4.0)
skiej organizacji kościelnej oraz 1000
lat chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Przed wybudowaniem świątyni w 2000 r.
ówczesny arcybiskup krakowski kard. Franciszek Macharski poświęcił kaplicę, która
miała służyć za tymczasowy kościół parafialny. Ostatecznie właściwy kościół parafialny powstał przy kaplicy. Jest to trójnawowa świątynia z dużym prezbiterium.
Darem kardynała dla nowego kościoła był obraz namalowany przez Zdzisława Gołąbka. Natomiast wizerunek Matki Bożej Pocieszenia pozostał w kaplicy. W 2008 r.
proboszcz ks. Janusz Żmuda zamienił obrazy. Obraz autorstwa Zdzisława Gołąbka
przeniesiony został do kaplicy, a znajdujący się tam wizerunek Matki Bożej Pocieszenia po odnowieniu wraz z ołtarzem przeniesiono do kościoła18.

17

R. Kucharczyk, Ku pamięci…, op. cit., s. 21; J. Zinkow, Wokół Kalwarii Zebrzydowskiej…, op. cit., s. 444;
Uchwała Nr XXXVIII/321/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dn. 29.10.2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr
XXIV/210/2009 z dn. 24.02.2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Stanisław Górny
na lata 2009-2015”, https://bip.malopolska.pl/umwadowice,a,151852,uchwala-nr-xxxviii3212010-rady-miejskiej-w-wadowicach-z-dnia-29-pazdziernika-2010-r-zmieniajaca-uchw.html [dostęp: 20.10.2020]; http://www.
pielgrzymkagoralska.pl/?strona,doc,pol,glowna,1392,0,129,1,1392,ant.html [dostęp: 20.10.2020]; https://www.
spichlerzksiazki.pl/index.php/9-gorce/521-sp-ks-kanonik-eugeniusz-ludzik-pogrzeb-i-wspomnienie [dostęp:
20.10.2020]; ttps://www.niedziela.pl/artykul/53447/nd/Pod-opieka-Najswietszego-Serca-Pana, https://parafiabrzeznica.com/o-parafii [dostęp: 20.10.2020].

18

J. Łasak, Madonny…, op. cit., s. 31; R. Truś, Beskid Mały…, op. cit., o. 325; J. Zinkow, Wadowice i okolice…, op. cit.,
s. 513-514; https://malopolska.szlaki.pttk.pl/2548-pttk-malopolska-swinna-poreba [dostęp: 20.10.2020]; https://
pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Matki_Bo%C5%BCej_Pocieszenia_w_%C5%9Awinnej_Por%C4%99bie,[dostęp:
20.10.2020].
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Tomice

Kościół św. Joachima i św. Anny
(ul. Kościelna 52)
Wzrost liczby ludności w latach
80. przyczynił się do wyodrębniona
w 1986 r. z wadowickiej parafii Ofiarowania NMP nowej samodzielnej
parafii pod wezwaniem św. św. Joachima i Anny. Rok wcześniej z waKościół pw. św. Joachima i św. Anny w Tomicach
dowickiej parafii do Tomic przybył
(fot. DTG, licencja CC BY-SA 4.0)
ks. Edward Daleki z poleceniem zorganizowania parafii i wybudowania kościoła. Obiekt sakralny dla nowo powstałej
wspólnoty zaprojektował Tomasz Wąsik. Świątynia wybudowana w latach 1985-1987
powstała dzięki ogromnemu wysiłkowi mieszkańców. Zlokalizowano ją w zachodniej części wsi, na tzw. Osiedlu. Kościół posiada nowoczesną i oryginalną sylwetkę
o rozłożystej, wejściowej fasadzie, utrzymanej w stylu pseudobarokowym. Do nawy
od południowej strony przylega kwadratowa wieża przykryta baniastym hełmem.
Trzynawowe wnętrze świątyni utrzymane zostało w liniach falistych. Obiekt konsekrowano w grudniu 1988 r.19

Tłuczań

Kościół Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny
(Tłuczań 157)
Obecny kościół parafialny powstał w wyniku tragedii, jaka dotknęła wieś w październiku 1943 r. Wtedy
to w godzinach przedpołudniowych
drewniana, modrzewiowa świątynia
z połowy XVI w. stanęła w płomieniach. Kościół spłonął doszczętnie,
19

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
w Tłuczani
(fot. Nutapiki, licencja CC BY-SA 4.0)

J. Zinkow, Wadowice i okolice…, op. cit., s. 144; https://tomice.pl/dla-mieszkanca/parafie/parafia-rzymsko-katolicka-w-tomicach/ [dostęp: 20.10.2020]; https://malopolska.szlaki.pttk.pl/2427-pttk-malopolska-tomice [dostęp:
20.10.2020; Badanie obiektów o znaczeniu turystycznym, przyrodniczym, kulturowym i historycznym obszaru
LGR Dolina Karpia, s. 33-34; http://gruparybacka.dolinakarpia.org/media/filemanager/prezentacje/badanie-obszaru/tomice/dolina_karpia_gmina_tomice.pdf [dostęp: 20.10.2020].
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a przyczyn pożaru nigdy nie ustalono. W związku z utratą kościoła mieszkańcy wsi
uczestniczyli w nabożeństwach odprawianych w drewnianym kościółku na Nowsiu.
Prace przy budowie nowej świątyni rozpoczęły się w 1946 r. od kopania fundamentów. W lipcu tego samego roku bp Stanisław Rospond dokonał poświęcenia kamienia
węgielnego. Projekt kościoła wykonał inż. arch. Stefan Świrszczowski. Prace przy
budowie postępowały szybko dzięki ofiarności parafian. Już lipcu 1948 r. wykończony
kościół został poświęcony przez kard. Adama Stefana Sapiehę. W 1950 r. do świątyni dobudowano 35-metrową wieżę. W latach 50. XX w. wyposażono kościół m.in.
w ołtarze: główny i boczny Najświętszego Serca Pana Jezusa autorstwa krakowskiego
rzeźbiarza Bogusława Langmana, oraz obraz Nawiedzenie NMP namalowany przez
Stefana Macieja Makarewicza (będący kopią spalonego w starym kościele cudownego
obrazu MB Tłuczańskiej). Następnie w 1954 r. rozpoczęło się malowanie polichromii
we wnętrzu kościoła pod kierunkiem prof. ASP Kazimierza Puchały20.

Wadowice

Kościół św. Piotra Apostoła
(ul. Matki Bożej Fatimskiej 90)
Wkrótce po wyborze kard. Karola Wojtyły na papieża zrodziła się
idea budowy w Wadowicach nowej
świątyni upamiętniającej to wielkie
wydarzenie. Już podczas pierwszej
Kościół pw. św. Piotra Apostoła w Wadowicach
pielgrzymki Ojca Świętego do Oj(fot. M. Żmuda)
czyzny i Jego wizyty w Wadowicach
w czerwcu 1979 r. zdecydowano, że na gruntach wadowickiej parafii Ofiarowania
NMP stanie nowy kościół, który będzie wotum wdzięczności za powołanie Polaka
na Stolicę Piotrową. Po zamachu 13 maja 1981 r. w Watykanie intencja wotywna
została rozszerzona o ocalenie Ojca Świętego.
Świątynia została wybudowana w latach 1984-1991. Kardynał Franciszek Macharski w lutym 1984 r. zwrócił się do prof. arch. Tadeusza Przemysława Szafera
w Krakowie o opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu sakralnego przyszłej parafii. Profesor Szafer zaprosił do prac nad projektem architektów
Jacka Gyurkovicha, Ewę Węcławowicz-Gyurkovich oraz Stanisława Karczmarczyka
20
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i Janusza Mierzwę. Co ciekawe, projekt kościoła św. Piotra został nagrodzony przez
Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich specjalnym wyróżnieniem
w ramach Nagrody Roku 1991 za architekturę wnętrza. W czerwcu 1984 r. kard.
Macharski poświęcił plac budowy. Organizacji budowy podjął się ks. Michał Piosek,
wikariusz parafii Ofiarowania NMP, późniejszy proboszcz nowej parafii. Poświęcił się
temu zadaniu, nie szczędząc energii, sił i zdrowia. Zachęcał i mobilizował parafian do
wysiłku i ofiarności. Musiał pokonywać biurokratyczne bariery, zdobywać materiały
budowlane i doglądać robót. Podczas pielgrzymki do Rzymu w 1985 r. uzyskał na
audiencji u Ojca Świętego błogosławieństwo dla nowej parafii i budowanej świątyni.
Erygowana w czerwcu 1985 r. parafia pod wezwaniem św. Piotra Apostoła powstała
poprzez odłączenie jej od starej wadowickiej wspólnoty przy rynku. Przyczyną tej
decyzji był rozrost miasta, spowodowany powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych. W 66. rocznicę urodzin Ojca Świętego, w maju 1986 r., kard. Macharski
poświęcił wybudowaną kaplicę, w której odtąd odbywały się nabożeństwa. Rok później kardynał ponownie przybył do Wadowic i poświęcił trzy dzwony (św. Piotr, Jan
Paweł I i Jan Paweł II) ofiarowane przez Jana Pawła II, dar Vittorio Veneto – miasta
rodzinnego Jana Pawła I. Osadzono je prowizorycznie na placu koło kaplicy. W maju
1988 r., podczas kolejnej pielgrzymki wadowiczan do Rzymu, Ojciec Święty poświęcił
kamień z bazyliki św. Piotra, który został wmurowany jako kamień węgielny pod
kościół św. Piotra Apostoła. Tego aktu dokonał kard. Macharski w październiku
1988 r. Uroczysta konsekracja nowo wybudowanego kościoła odbyła się 14 sierpnia 1991 r., w czasie drugiej wizyty Jana Pawła II w Wadowicach. Ojciec Święty
wraz z kardynałami oraz ks. Pioskiem poświęcił i namaścił ściany i ołtarz. Poświęcił
również 20 kamieni węgielnych dla nowo budowanych kościołów w archidiecezji
krakowskiej21. Zespół sakralny św. Piotra Apostoła symbolizuje drogę Jana Pawła II
z Wadowic przez katedrę na Wawelu na Stolicę Piotrową. Składa się z następujących
elementów: kościoła, kaplicy, budynku plebanii z salami katechetycznymi i wolno
stojącej wieży. Fasadę kościoła wieńczy łuk nawiązujący do kopuły bazyliki św. Piotra
w Rzymie, po bokach znajduje się ciąg arkad tworzących odświętną drogę procesyjną.
Wnętrze świątyni zaprojektowano jako trójnawowe na planie łacińskiego krzyża.
Nawę główną od bocznych oddziela podwójna kolumnada. W transepcie (nawie
poprzecznej) umieszczono charakterystyczne cztery pary podciętych kolumn, które
otwierają widok na prezbiterium i ołtarz. Ołtarz główny został wykonany z czer21

G. Studnicki, Wadowice. Parafia i kościół św. Piotra Apostoła, Wadowice 1995, s. 11-22; W. Zin, A. Kadłuczka,
K. Kuśnierz, Wadowice – miasto Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 81, 84-85; J. Zinkow, Wadowice i okolice...,
op. cit., s. 70; http://www.swpiotr.wadowice.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=120 [dostęp: 20.10.2020].
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wonego i białego marmuru karraryjskiego w kształcie rzutu poziomego bazyliki
św. Piotra w Rzymie. Jego serce stanowi złocone, półkoliste tabernakulum w miejscu konfesji nad grobem św. Piotra. Sześciometrową ścianę ołtarza zwieńcza obraz
będący kopią XVI-wiecznego fresku Perugina z kaplicy Sykstyńskiej. Przedstawia
on przekazanie przez Chrystusa kluczy św. Piotrowi. Na posadzce zarysowano eliptyczną kolumnadę Berniniego na placu św. Piotra. Dwa pasma czerwonego marmuru „spływające” od ołtarza symbolizują strużki krwi. Na posadzce umieszczono
tabliczkę z datą 13.V.1981 r., która symbolizuje miejsce zamachu na Jana Pawła II22.
Po lewej stronie ołtarza znajduje się figura MB Fatimskiej, którą ofiarował bp diecezji
Leiria-Fátima. Poświęcił i ukoronował ją Ojciec Święty w 1991 r. Obok umieszczono tron papieski z tegoż roku oraz portret Ojca Świętego pędzla J. Hagnera (1992),
dar prof. dr. hab. T.M. Janowskiego z Krakowa (1994). Przed kościołem znajduje się spiżowy pomnik Jana Pawła II wykonany przez włoskiego artystę Luciano
Minguzziego23.

Witanowice

Kościół św. Mikołaja
(ul. Jana Pawła II 202)
Powstanie obecnego kościoła
wiąże się z tragicznymi wydarzeniami z 1963 r., kiedy to stary zabytkowy
kościół drewniany pw. św. Mikołaja
z drugiej połowy XVII w. został doszczętnie zniszczony w wyniku poKościół pw. św. Mikołaja w Witanowicach
żaru. Wówczas wierni pozostali bez
(fot. Jerzy Opioła, licencja CC BY-SA 4.0)
kościoła i na mszę świętą gromadzili
się w starej walącej się stajni przynależnej do gospodarstwa plebanii. Starania o budowę nowej świątyni podjął ówczesny proboszcz Witanowic – ks. Antoni Karabuła. W 1966 r., pomimo niesprzyjających warunków dla życia religijnego w Polsce,
jak również w parafii, udało się uzyskać zgodę na budowę kościoła. Zatwierdzo-

22

E. Węcławowicz-Gyurkovich, Polska architektura sakralna. Tradycja i współczesność. Kierunki poszukiwań twórczych w najnowszej architekturze, „Nasza Przyszłość”, 1992, t. 78, s. 337-342; G. Studnicki, Wadowice…, op. cit.,
s. 19; W. Zin, A. Kadłuczka, K. Kuśnierz, Wadowice…, op. cit., s. 82-83; J. Zinkow, Wadowice i okolice…, op. cit.
s. 70, J. Łasaka Madonny…, op. cit., s. 11.

23

G. Studnicki, Wadowice…, op. cit., s. 11-22; J. Łasak, Madonny…, op. cit., s. 11; http://www.swpiotr.wadowice.
pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=120 [dostęp: 20.10.2020].
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no również jego nową lokalizację, bowiem nowy budynek nie powstał na miejscu
starego (teren dzisiejszego cmentarza). Projekt architektoniczny nowej świątyni został opracowany przez inż. Antoniego Mazura z Krakowa. W październiku
1968 r. Witanowice odwiedził kard. Karol Wojtyła, który dokonał poświęcenia
kamienia węgielnego pod nowy obiekt sakralny. Prace budowlane trwały etapami w latach 1967-1975. Konsekracji nowej świątyni dokonał bp Albin Małysiak
w październiku 1975 r.24

Zagórnik

Kościół św. św. Bartłomieja
i Łukasza
(ul. Inwałdzka 6)
Murowana kaplica w centrum
miejscowości została wybudowana
w 1811 r. wraz z drewnianą dzwonnicą. W 1884 r. kaplicę tę rozbudowano, w wyniku czego powstał jednopw. św. Bartłomieja i św. Łukasza w Zagórniku
nawowy kościół na rzucie prostokąta Kościół(fot.
Jerzy Opioła, licencja CC BY-SA 4.0)
z apsydą od północy i masywem wieżowym od południa. W maju 1981 r. wioskę wizytował bp Albin Małysiak i jeszcze
tego samego roku wyznaczono teren pod budowę nowego kościoła i zatwierdzono
plan realizacyjny jego budowy. Wraz z założeniem parafii w Zagórniku w 1982 r.
rozpoczęto budowę nowego kościoła. W czerwcu tego roku bp Stanisław Smoleński
dokonał poświęcenia placu budowy. Dwa lata później wmurowano kamień węgielny, poświęcony przez Jana Pawła II na krakowskich Błoniach w czerwcu 1983 r.
Budowa świątyni postępowała dosyć szybko, ponieważ już w 1986 r. bp Kazimierz
Górny poświęcił dolną kaplicę. Prace budowlane trwały do 1991 r.25 Autorem
koncepcji architektonicznej był Adam Lisik z Chorzowa, który projektując obiekt,
sięgnął po regionalne i rodzime wzorce. Rzut świątyni został oparty na geometrycznym schemacie. Jak podkreśla sam autor: [- -] stanowi on ujęcie zbliżone do

24

J. Łasak, Madonny…, op. cit., s. 49; J. Zinkow, Wadowice i okolice…, op. cit., s. 193; http://parafiawitanowice.
pl/historia-parafii/ [dostęp: 20.10.2020]; https://tomice.pl/dla-mieszkanca/parafie/parafia-rzymsko-katolicka-w-witanowicach/ [dostęp: 20.10.2020]; https://naszalgota.wordpress.com/galerie/album-parafii-witanowice/
[dostęp: 20.10.2020].
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J. Łasak, Madonny…, op. cit., s. 63; J. Zinkow, Wadowice i okolice…, op. cit., s. 449; http://parafia-zagornik.
pl/?page_id=114 [dostęp: 20.10.2020].
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wyraźnie określonego systemu wzorców wytworzonych w ciągu długoletniej historii
polskiej kultury26.
Kościoły powstałe na terenie powiatu wadowickiego po II wojnie światowej są
wspaniałym przykładem tego, jak lokalne wspólnoty w czasach PRL-u i Solidarności
wytrwale dążyły do zaspokojenia swoich potrzeb duchowych. Te obiekty sakralne
to świadectwo ogromu ludzkiej pracy i siły ducha, ponieważ zostały wybudowane
rękami tysięcy ludzi, którzy jeszcze żyją i doskonale to pamiętają. Dziś mogą się nie
podobać wielu osobom i spotykać się z brakiem docenienia tego typu architektury.
Trzeba jednak mieć na uwadze, że ich wielka wartość to nie tylko czasem imponujący lub zaskakujący wygląd, lecz także historie, jakie za nimi stoją. To opowieść
o wspólnotach, które te kościoły budowały. Należy docenić to, że wielu ludzi często
w bardzo trudnych warunkach poświęcało swój czas, talent i energię, żeby te świątynie powstały. Pamiętajmy, że komunistyczni urzędnicy często opieszale wydawali
pozwolenia na budowę, ale ówczesne państwo nie partycypowało w ich budowie.
Dlatego te zespoły sakralne wznoszono długo przy nakładzie pracy własnej (samych
parafian) i własnym sumptem.
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WYDARZENIA
Joanna Pytlowska-Bajak

Muzeum Miejskie w Wadowicach

Działalność
wadowickiego Muzeum
Miejskiego
w czasach pandemii
W mijającym 2020 r. działalność muzeum zdeterminowana była sytuacją związaną z pandemią koronawirusa. Z tego powodu zorganizowano mniejszą liczbę
wystaw oraz spotkań, przenosząc część działalności do internetu. Wprowadzono
nowe formy propagowania wiedzy o historii regionu, takie jak internetowe cykle
tematyczne, challenge’e czy filmy dokumentalne.

Wystawy
Działalność wystawiennicza muzeum realizowana była głównie na ekspozycji
stałej „Wadowice – miasto, w którym wszystko się zaczęło”, która od 3 czerwca została
przebudowana tak, aby spełniała wymogi bezpieczeństwa sanitarnego. Z przestrzeni
ekspozycyjnej zostały usunięte dodatkowe materiały, takie jak: przewodniki, kartki pocztowe i materiały dla dzieci. Sala warsztatowa natomiast zmieniła charakter
z przestrzeni aktywności na salę typowo wystawienniczą. Usunięto z niej stroje do
przymierzania, materiały do kaligrafii, pieczęcie i malowanki dla najmłodszych odwiedzających. Alternatywną formą zwiedzania okazał się jednak projekt „Recepta na
kulturę” realizowany przez Wadowickie Centrum Kultury dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury pod nazwą „Kultura w sieci”. To dzięki tej inicjatywie zostało
profesjonalnie przygotowane wirtualne zwiedzanie naszego muzeum. Nowoczesna
technologia pozwoliła na prezentowanie przestrzeni wystawowej w formie panoram
sferycznych, rozbudowanych o wiele dodatkowych elementów. Podczas wirtualnego
spaceru można oglądać filmy przedstawiane na wystawie, pokazy zdjęć oraz prezentacje najciekawszych eksponatów opatrzonych dodatkowym komentarzem. Całości
dopełniają głos lektora opowiadającego o wystawie i materiały w języku angielskim.
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W ten sposób nasza placówka dołączyła do grona instytucji, które można poznawać
bez wychodzenia z domu. Dodatkowo dla nauczycieli i uczniów został przygotowany
specjalny folder w formacie pdf, który można pobrać ze strony muzeum i wykorzystać na lekcji, zwiedzając wystawę wirtualnie.
W sali ekspozycyjnej na parterze zaprezentowane zostały trzy
wystawy czasowe: „Dusza moja
czuje się tutaj jak w domu”, „Papieskie pielgrzymki na numizmatach
i w fotografii” oraz „Pobyty papieskie w regionie Introd”. Pierwsza
z nich była efektem badań nad
współczesną duchowością gminy
Wadowice, prowadzonych dzięki
Fot. Jolanta Lichwiarska
wsparciu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w latach 2017-2019. Druga upamiętniła 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Złożyły się na nią fotografie z pielgrzymek papieskich
do Wadowic oraz kolekcja medali autorstwa Krzysztofa Chwaleby, przekazana do
zbiorów muzeum dzięki uprzejmości kolekcjonera Ryszarda Bala. Na ostatniej wystawie pod koniec roku prezentowane były fotografie autorstwa Grzegorza Gałązki
dokumentujące letnie pobyty papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI w Dolinie Aosty
(północne Włochy). Ekspozycja ta została zorganizowana we współpracy z włoską
gminą Introd i stowarzyszeniem La Memoria Viva.

Warsztaty i lekcje muzealne

Fot. Jolanta Lichwiarska
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Dzięki spotkaniom warsztatowym i lekcjom realizowana
jest działalność edukacyjna muzeum skierowana bezpośrednio
do dzieci i młodzieży szkolnej.
Prowadzone są zajęcia dotyczące
dziejów Wadowic, przedwojennej
historii miasta i jego mieszkańców oraz dzieciństwa i młodości
Karola Wojtyły. Czas pandemii
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znacznie utrudnił realizację tych
zajęć. Jeszcze na początku roku,
podczas ferii zimowych, udało się
zorganizować cykl warsztatowy dla
dzieci. Uczestnicy zaangażowali się
w ozdabianie kubków, wzorując
się na zabytkowej zastawie stołowej, dzieci wykonywały prace plastyczne, a na zakończenie bawiły
się w najbardziej znane przed- Fot. Jolanta Lichwiarska
wojenne gry i zabawy – „zośkę”,
cymbergaja i klasy. W wakacje na
warsztaty przyszły głównie dzieci
zainteresowane przyrodą. Dla nich
przygotowane zostało spotkanie
pt. „Kwiatowo-ziołowe warsztaty sensoryczne”, podczas którego
poznawały najbardziej popularne
rośliny lecznicze oraz ich zastosowanie w kosmetyce. Uczestnicy
Fot. Jolanta Lichwiarska
wykonywali również zielniki i kremy z użyciem naturalnych składników, takich jak wosk pszczeli czy olejek różany.
Z powodu pandemii przez większą część roku zajęcia szkolne prowadzone były zdalnie. W ramach współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1
w Wadowicach muzeum przygotowało wykład pt.: „Epidemie na ziemi wadowickiej
na przełomie XIX i XX wieku. Cmentarze epidemiczne”, którego uczniowie wysłuchali w internecie podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”
Działalność edukacyjna muzeum nie ograniczała się tylko do najmłodszych. Dla
dorosłych, zainteresowanych historią regionu, przygotowana została szeroka oferta
działań realizowanych bezpośrednio w budynku muzeum, jak również w Domu
Kultury oraz na portalach internetowych.
Po publikacji kolejnego numeru rocznika naukowego „Wadoviana. Przegląd
historyczno-kulturalny”, który ukazał się pod koniec grudnia 2019 r., odbyła się jego
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tradycyjna już promocja. 6 marca podczas spotkania „Wokół Wadovian” wykład
towarzyszący pt. „Wadowice Anno Domini 1945” wygłosił profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego dr hab. Krzysztof Koźbiał – członek Kolegium Redakcyjnego pisma.
Podczas spotkania można było nabyć najnowszy, 22. numer rocznika w promocyjnej
cenie. Ukazujące się od 1998 r. „Wadoviana” mają coraz liczniejsze grono czytelników
i ugruntowaną pozycję w środowisku naukowym. Są jednym z liczących się tytułów
wśród punktowanych pism regionalistycznych w kraju. Znajdują się też w prestiżowej
bazie czasopism CEJSH oraz są indeksowane w bazach Index Copernicus Journal
Master List oraz BazHum. Od 2020 r. za publikację na łamach rocznika autor otrzymuje 5 punktów do swojego dorobku naukowego. Redaktorem naczelnym pisma
jest Piotr Wyrobiec. Rada Naukowa, opiniująca artykuły skierowane do teki redakcyjnej, składa się z ośmiu historyków i literaturoznawców z Polski, Austrii, Słowacji
i Ukrainy. Redakcję, której sekretarzem jest Marcin Witkowski, wspiera w pracach
sześcioosobowe Kolegium Redakcyjne. Rocznik posiada swoją stronę internetową
(wadoviana.eu), gdzie znajdują się m.in. archiwalne numery pisma, które można
pobrać bezpłatnie w formacie pdf.

Muzeum w sieci
W związku z pandemią w okresie od 11 marca do 31 maja 2020 r. muzeum
prowadziło intensywną działalność w internecie, uruchamiając różne cykle tematyczne. Pierwszy miał na celu przypominanie tradycji wielkanocnych, które towarzyszą obchodom Wielkiego Tygodnia, Niedzieli Zmartwychwstania i Poniedziałku
Wielkanocnego. Internauci zachęceni zostali do samodzielnego wykonania palmy wielkanocnej w domu, pomógł im w tym film instruktażowy przygotowany
przez muzeum i udostępniony w sieci. Drugi cykl pt. „Dzieło sztuki DIY”, wzorowany na działaniach największych europejskich galerii, miał na celu stworzenie
własnego dzieła przy inspiracji obrazami mistrzów. Nasze muzeum zaproponowało prace lokalnych artystów, takich jak Franciszek Suknarowski, Ludwik Jach
Junior oraz Wincenty Bałys. W kolejnym cyklu pt. „Historia jednego eksponatu”
publikowane były teksty odnoszące się do trzech wybranych artefaktów z naszych
zbiorów: XVII-wiecznej pieczęci wadowickiego cechu rzeźników, XIX-wiecznego modlitewnika z drukarni Foltinów oraz pamiątkowego dokumentu uroczystości konsekracji wadowickiego kościoła z roku 1808. Nie zabrakło również
materiałów dotyczących tradycji i obrzędowości ludowej oraz związanych z nią
przedmiotów.
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Ostatni, najciekawszy cykl został włączony w projekt „Recepta na kulturę” i uzyskał wsparcie finansowe Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”. Jego realizacja rozpoczęła się w kwietniu i trwała do końca sierpnia.
W ramach tych działań prezentowane były archiwalne zdjęcia kolorowane przez
Krzysztofa Sarapatę, dodatkowo opatrzone komentarzem historycznym. Wśród fotografii sprzed lat, którym współczesną – artystyczną wizję nadał grafik, znalazły się
zdjęcia przedstawiające: synagogę, uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego
pod rozbudowę gmachu Szkoły Podstawowej nr 2, klasztor karmelitów bosych na
„Górce”, budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, ulicę Adama Mickiewicza z bursą im. Stefana Batorego, Dworek Mikołaj oraz Krajową Fabrykę Wyrobów
Drzewnych w Jaroszowicach.

Realizacje filmowe
Pod koniec czerwca muzeum
zaprosiło grono 70 osób na premierę kinową dokumentu historycznego z nowego cyklu pt. „Na tropach
przeszłości”. Realizacją filmu, poświęconego nieznanej dotąd historii
z najnowszych dziejów wadowickiego zakładu karnego, zajęli się Marcin
Witkowski, autor scenariusza i narrator, oraz Janusz Gawron, operator
Fot. Jolanta Lichwiarska
kamery i autor zdjęć. Premiera filmu
zatytułowanego Skazany na łaskę nie zasługuje… Nazistowscy zbrodniarze wojenni
w wadowickim więzieniu karno-śledczym w latach 1946-1954 miała miejsce w wadowickim kinie Centrum w poniedziałek 29 czerwca 2020 r. Film, opowiadający
o przestępcach wojennych, ich pobycie w Wadowicach oraz sądzeniu i karaniu tych
zbrodniarzy przez wadowicki sąd okręgowy, trwa 32 minuty i można go również
zobaczyć bezpłatnie w sieci.
Produkcja filmowa kontynuowana była dzięki realizacji kolejnego projektu
„Wielki Pontyfikat we wspomnieniach wadowiczan”. Muzeum zaangażowało się
w obchody 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Z tej okazji przygotowany został
projekt filmowy, który uzyskał wsparcie finansowe Muzeum Historii Polski w ramach
programu „Patriotyzm jutra”. Jego realizacją zajęli się Anna Pankiewicz i Marcin
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Kaproń z krakowskiej Fundacji Nowych Ujęć. Wraz z grupą kilku osób, które zgłosiły
się do projektu, zrealizowali ciekawy dokument wspomnieniowy pt. Jan Paweł II.
Takiego widzę Go do dzisiaj. Uczestnicy filmu: siostra nazaretanka Bogumiła Baran,
Zofia Ryba, Ewa Rzycka i Stanisław Zadora wykazali się nie lada odwagą i konsekwencją. Pomimo trudności związanych z obsługą kamery i wątpliwości, czy sobie
poradzą, nie zrezygnowali i podzielili się z innymi swoimi wspomnieniami. Osoby
te samodzielnie, dzięki fachowym wskazówkom filmowców, zarejestrowały na kamerach swoje osobiste, często bardzo wzruszające wspomnienia. Zebrany w ten sposób
materiał posłużył do stworzenia jednego 28-minutowego filmu, którego uroczysta
premiera odbyła się 11 października w wadowickim kinie Centrum. W wydarzeniu
tym, ze względu na pandemię, uczestniczyła ograniczona liczba zaproszonych gości,
ale pozostali mogli obejrzeć dokument w internecie. Dodatkowo, również w sieci, prezentowana jest relacja ze spotkania organizowanego jeszcze przed premierą,
podczas której uczestnicy rozmawiali o kulisach powstawania tego wyjątkowego
dokumentu.

Działalność naukowo-badawcza
Działania podejmowane przez muzeum wymagają przeprowadzania licznych
kwerend i poszukiwań badawczych. W mijającym roku kontynuowane były badania
nad biogramami wadowiczan i osób związanych z miastem. Badania te objęły przede
wszystkim duchownych pracujących w tutejszej parafii od początku XX w. do końca
PRL, których dotknęły represje państwa komunistycznego. Materiały do przygotowania biogramów zostały zebrane m.in. podczas kwerend w archiwum krakowskiego
Oddziału IPN w Wieliczce oraz archiwum Parafii Ofiarowania NMP, a także w opracowaniach i literaturze przedmiotu. Kwerendy prowadzone były również w zasobach
bielskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Katowicach oraz w archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Na podstawie efektów tych poszukiwań
powstał m.in. scenariusz filmu dokumentalnego Na tropach przeszłości. Pracownicy
udzielali także konsultacji merytorycznych, m.in. na temat historii przedwojennych
Wadowic, tradycji pułkowych w Lanckoronie, historii cmentarzy epidemicznych,
działań zbrojnych na ziemi wadowickiej w styczniu 1945 r. oraz rodziny Wojtyłów
i jej związków z przedwojennymi Wadowicami.
Miłośnicy historii regionalnej, badacze dziejów czy genealodzy mogą korzystać
z naszych zasobów, wchodząc m.in. na stronę internetową wadowiczanie.pl. Gromadzenie, archiwizowanie i opracowywanie zasobów archiwalnych muzeum odbywa
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się przy wsparciu systemu MUZEO. Jest to program komputerowy, z którym nasze
muzeum współpracuje od dwóch lat, obecnie do systemu wprowadzonych zostało
ponad 1000 rekordów opisujących poszczególne eksponaty muzealne.

Współpraca i udostępnianie zbiorów
Muzeum chętnie podejmuje współpracę z różnymi instytucjami w zakresie szeroko pojętej promocji dziedzictwa kulturowego. Po raz kolejny zaangażowało się
w projekt realizowany przez Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy z Fundacją Ośrodek KARTA. Efektem tego był publikowany przez siedem miesięcy na
stronie wadoviana.eu oraz na Facebooku cykl historyczny poświęcony wojnie polsko-bolszewickiej pt. „Wiktoria 1920”.
Z okazji 100. rocznicy urodzin
Jana Pawła II zbiory muzeum wzbogaciły się o dwie nowe monety wyemitowane przez Narodowy Bank
Polski. Srebrne numizmaty o nominale 10 zł nawiązują do miejsca
urodzin papieża Polaka. Monety te
przekazane zostały naszej instytucji podczas uroczystego spotkania
18 maja 2020 r.
Fot. Jolanta Lichwiarska
Muzeum włączyło się również
aktywnie w przygotowanie jednego
z odcinków programu Ziarno. Wystąpiły w nim dzieci, dla których przygotowane zostały warsztaty z kaligrafii
oraz liczenia na liczydle. Program
wyemitowany został 11 października
2020 r. na antenie TVP1.
W poniedziałek 28 września w sali kameralnej WCK odbyła się promocja najnowszej książki dr. hab. Tomasza Graffa pt. Najstarsze bractwo różańcowe w Wadowicach 1616-1822. Praca pokazuje nie tylko funkcjonowanie bractwa, ale również życie
codzienne mieszkańców Wadowic i najbliższej okolicy. Muzeum zajęło się również
dystrybucją banknotu kolekcjonerskiego wyemitowanego przez spółkę Banknoty
Pamiątkowe z Warszawy. Banknot upamiętniający 100. rocznicę urodzin Karola
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Wojtyły jest unikatowym walorem numizmatycznym wzbudzającym spore zainteresowanie wśród kolekcjonerów.
Pod koniec roku nasza placówka została zaproszona przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II do współpracy przy projekcie edukacyjnym
pt. „Historia jest historią ludzkich sumień. Mobilnie przez Polskę w okresie dążeń
niepodległościowych”, którego celem jest pokazanie dbałości i troski papieża o polskie
dziedzictwo historyczne. W ramach wspólnych działań powstała mobilna wystawa
uzupełniona o dodatkowe materiały publikowane na stronie internetowej projektu,
takie jak wywiady, fotografie, scenariusze lekcji i filmy edukacyjne.
W mijającym roku z zasobów muzeum korzystało kilka firm i instytucji: firma
SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła z Torunia przy realizacji widowiska telewizyjnego Urodziłem się w Wadowicach. Karol Wojtyła; Wydział Obsługi
Ruchu Turystycznego Wadowic, m.in. unowocześniając Szlak Karola Wojtyły; Oficyna Wydawnicza Vocatio przy wydaniu książki Tu wszystko się zaczęło; firma Great
Interactive przygotowująca grę na temat dziedzictwa kulturowego Jana Pawła II dla
Ośrodka Rozwoju Edukacji; Muzeum Niepodległości w Myślenicach, tworząc wystawę „Legioniści Myśleniccy. Małe miasto wobec Wielkiej Wojny”; Muzeum Literatury
im. Adama Mickiewicza przy realizacji filmu Magnificat. Poezja Karola Wojtyły oraz
Wydział Rozwoju i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Wadowicach. Ponadto ze
zbiorów muzeum dwukrotnie korzystał Oddział Terenowy TVP S.A., realizując dwa
filmy dokumentalne o tematyce papieskiej – Tu wszystko się zaczęło – Dom rodzinny
i Święci z sąsiedztwa.

Darczyńcy i kolekcja muzeum
Co roku zbiory muzealne powiększają się nawet o kilkaset pozycji. W ostatnich
trzech latach, dzięki szczególnej uprzejmości pana Ryszarda Bala, nasza placówka
wzbogaciła się o kolekcję ponad 270 medali okolicznościowych. Wśród nich znaczna
część wybita została przez artystę Krzysztofa Chwalebę i tematycznie poświęcona jest
pielgrzymkom Jana Pawła II do Ojczyzny. Inne upamiętniają zagraniczne podróże
apostolskie w tak odległe miejsca, jak Kamerun, wyspy Bahama czy Kongo. W kolekcji znajdują się również medale wybijane z okazji ważnych wydarzeń w dziejach
Kościoła i historii Polski, serie mennicze „Złota Polska” czy „Piętka”, ale także medale
wydane z okazji uroczystości odbywających się w Wadowicach. Ponadto Ryszard Bal
przekazał do naszych zbiorów zestawy banknotów austriackich, carskich i niemieckich z lat 1910-1944 oraz publikacje z dziedziny medalierstwa.
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Kolejne pamiątki trafiły do zbiorów muzeum dzięki pasji i zaangażowaniu pana
Janusza Sobali, który nie tylko gromadzi archiwalia, ale także zajmuje się dokumentacją współczesnego życia Wadowic. Na przestrzeni ostatnich kilku lat przekazał liczne
zdjęcia z okresu okupacji, pocztówki, szklane płyty fotograficzne i klisze, dokumenty
archiwalne oraz materiały zawierające koncepcje urbanistyczne.
W ostatnich latach powiększył się również muzealny księgozbiór, do którego
archiwalne egzemplarze przekazały rodziny: Czapików, Maszlanków i Mądrych.
Są to głównie publikacje wydawane w okresie międzywojennym, ale i starsze –
XIX-wieczne, często sygnowane i pieczętowane nazwiskiem ówczesnych właścicieli.
Stanisław Kulig, współwłaściciel zbiorów „Pamiątka z Wadowic Dawnych”,
również przekazał do muzeum kilka artefaktów, m.in. unikatowy wyciąg z metryki
urodzenia sporządzony przez izraelicki urząd metrykalny w 1910 r. Wśród cennych
eksponatów pozyskanych w ostatnich latach znajdują się również dokumenty, fotografie i relacje obozowe Marii Garlińskiej-Tyralikowej przekazane przez rodzinę
Józefowskich. Natomiast w 2017 r. pani Helena Lipowska przekazała cenny zbiór
pucharów zdobytych przez Jana Dihma za osiągnięcia w dziedzinie modelarstwa.
Nasze działania kolekcjonerskie wspierane są aktywnie również przez pana
Andrzeja Kotowieckiego, który podarował nam bogatą kolekcję archiwaliów, eksponatów i unikatowych przedmiotów związanych z różnymi kultami religijnymi.
Są w niej także obrazy, plakaty filmowe z lat 70. i 80. XX w., zdjęcia, ulotki, gazety,
dokumenty, judaika czy medale.
Na uwagę zasługują także te eksponaty, które zostały zakupione do zbiorów
muzeum, m.in.: biblioteczka, biurko i maszyna do pisania należące do Ryszarda Kłysia, polskiego prozaika i scenarzysty; pamiątki związane z działalnością Franciszka
Romaszkana; zestawy kart pocztowych i zabytkowych przedmiotów użytkowych;
obrazy Ludwika Jacha, Felicji Świtalskiej; szkice Witolda Damasiewicza; rzeźby Kazimierza Paździory; grafiki Andrzeja Kasprzaka czy XIX-wieczne, niemieckie wydanie
Koranu odnalezione na strychu jednej z wadowickich kamienic.
W 2019 r. do muzeum trafiło 69 czarno-białych negatywów na folii celuloidowej, które należały do Mieczysława Kobosa, inżyniera i architekta powiatowego
w latach 60. XX w. Negatywy, prezentujące różne ujęcia fragmentów miasta, przekazał jego syn Andrzej. Podarował także zbiór czarno-białych zdjęć z podróży do
Wielkiej Brytanii.
Z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły muzeum otrzymało papieski medal honorowy, odlany z brązu, wręczany przez Urząd Miasta Wadowic tylko osobom
i instytucjom, które zasłużyły się w upowszechnianiu nauczania św. Jana Pawła II.
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Piotr Kowalczyk

Wadowickie Centrum Kultury

Wadowickie Środowisko
Artystyczne 2020
W 2020 r. mija 25 lat od zorganizowanej, wtedy jeszcze w Wadowickim Domu
Kultury, pierwszej w historii miasta dużej, grupowej wystawy malarstwa, rysunku
i rzeźby noszącej nazwę Wadowickie Środowisko Plastyczne. Inicjatorką i pomysłodawczynią wystawy była Anna Zając, emerytowana już wieloletnia animatorka
kultury. Wówczas to, przy wykorzystaniu bardzo skromnych możliwości lokalowych
i technicznych, udało się zainteresować projektem 22 twórców z Wadowic i najbliższej okolicy, którzy z zaangażowaniem włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia. Ekspozycję zorganizowano w sali kameralnej Wadowickiego Domu Kultury. Cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem publiczności i zebrała bardzo pozytywne
opinie wśród twórców i zwiedzających, co utwierdziło organizatorów w przekonaniu,
że należy organizować także kolejne jej edycje. I tak po pięciu latach, w roku 2000,
po raz drugi, również w sali kameralnej domu kultury, można było podziwiać prace
wtedy już ponad 50 plastyków i rzeźbiarzy. Było to znaczące wydarzenie na ówczesnej
kulturalnej mapie miasta. Rosnące wciąż zainteresowanie dokonaniami wadowickich
twórców i 10-letnia już tradycja sprawiły, że po połączeniu Zbiorów Historycznych
z Wadowickim Domem Kultury i utworzeniu Wadowickiego Centrum Kultury
idea artystycznych spotkań lokalnego środowiska była kontynuowana i w 2005 r.
w Muzeum Miejskim przy ul. Kościelnej 4 zorganizowano trzecią z kolei wystawę
Środowiska. Rok 2010 to już całkowicie nowa formuła. Ekspozycję przeniesiono
z powrotem do budynku przy ul. Teatralnej 1 i zmieniono nazwę projektu ze względu
na poszerzenie prezentacji o grafikę komputerową oraz fotografię. Od tego czasu jest
to już wystawa Wadowickiego Środowiska Artystycznego. W zaaranżowanej na ten
cel przestrzeni holu teatralnego zgromadzono prace aż 68 twórców, wśród których
znalazło się 35 debiutantów. W październiku 2015 r. do udziału w kolejnej wystawie
zgłosiło się 52 twórców realizujących się przy użyciu niemal wszystkich środków
artystycznego wyrazu. Wśród prac zgłoszonych do udziału bardzo dużą grupę stanowiły tkaniny artystyczne, gobeliny, hafty i patchworki wykonane w zdecydowanej
większości przez panie zrzeszone w Pracowni Tkaniny Artystycznej WCK. Z tego
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też powodu konieczne było podzielenie wystawy na dwie części i zorganizowanie
prezentacji tkaniny artystycznej i haftu w trakcie odrębnej ekspozycji odbywającej
się w styczniu 2016 r.

Od pierwszej wystawy mija właśnie 25 lat!
Wiosną 2020 r., a więc tuż po pojawieniu się ograniczeń i obostrzeń sanitarnych
związanych z pandemią COVID-19, organizatorzy musieli zmierzyć się z dylematem,
czy uda się zorganizować wystawę jubileuszową. Od początku zakładano, że powinno
to być wydarzenie wyjątkowe. Zamierzano wyróżnić i uhonorować twórców, którzy
począwszy od 1995 r. uczestniczyli we wszystkich kolejnych wystawach. Do tego
zaszczytnego grona weszli: Grzegorz Giermek, Zbigniew Jurczak, Maria Koman, Tadeusz Kurnik, Marek Łasak, Maria Macięga, Ireneusz Młynarczyk i Kazimierz Rauch.
Niestety w tym okresie wielu uznanych wadowickich artystów odeszło. W tym miejscu należy przypomnieć Franciszka Suknarowskiego, Zdzisława Wiśniewskiego czy
Karola Pustelnika – znanych wadowickich artystów starszego pokolenia. Wspomnieć
także trzeba Krystynę Sowińską i Kazimierza Koczura, byłych pracowników domu
kultury, którzy również w minionych latach brali udział w tych wystawach. Jednakże na przestrzeni ćwierćwiecza pojawiło się całe pokolenie nowych, wspaniałych
twórców. W edycji 2020 r. jest aż 21 artystów debiutujących na wystawie. Są w tym
gronie pochodzący z Wadowic młodzi twórcy, których kariera artystyczna wykracza

Fot. Piotr Kowalczyk
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Fot. Piotr Kowalczyk

już poza granice naszego kraju, co warto w tym miejscu zaznaczyć. Do grona należą
Agnieszka Burzej, Katarzyna Grudniewska, Kamil Kak czy Piotr Kurcman. Na uwagę
zasługuje też fakt, że Agnieszka Burzej, Kamil Kak i Piotr Kurcman swoją artystyczną
przygodę rozpoczęli w murach naszego domu kultury, uczestnicząc w warsztatach
plastycznych pod okiem Krystyny Sowińskiej i Marii Filek, która z kolei już po raz
piąty bierze udział w wystawie.
Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach, do współpracy przy organizacji
wystawy został zaproszony profesor krakowskiej ASP dr hab. Tomasz Wójcik, który
kwalifikował prace do wystawy, opracował jej aranżację i sposób prezentacji. Koordynatorem projektu, tak jak trzech wcześniejszych, był Piotr Kowalczyk, który jest
autorem identyfikacji wizualnej i przygotował serwis internetowy ekspozycji.
Wyjątkowość tej jubileuszowej wystawy bynajmniej nie polega wyłącznie na
walorach artystycznych ekspozycji, lecz wynika również z ograniczeń związanych
z rozprzestrzeniającą się pandemią. Planowany był uroczysty wernisaż, który nie
odbył się z powodu właśnie tych ograniczeń, a jego funkcję miał spełnić listopadowy finisaż wystawy, który z tych powodów nie doszedł do skutku. Samo zwiedzenie
ekspozycji udało się tylko nielicznym, zanim ponownie zamknięto placówki kultury
w całym kraju. Ze względu na pandemię wystawa została przedłużona, tak by przez
dwa tygodnie po „odmrożeniu” instytucji kultury była dostępna dla zwiedzających.
Wielu osobom nie udało się niestety poczuć tej niepowtarzalnej atmosfery galerii
sztuki wypełnionej zapachem farb, kolorem i formą. Ponieważ przez większość czasu
wystawa nie była dostępna dla publiczności, skupiono się także na umożliwieniu
208

WYDARZENIA
zwiedzenia jej w wirtualny sposób poprzez galerię fotografii i materiał filmowy dostępny na stronie internetowej WCK, a także na utworzeniu podstron prezentujących
sylwetki wszystkich 48 twórców – uczestników wystawy Wadowickie Środowisko
Artystyczne 2020. Tę wirtualną ekspozycję można zobaczyć na stronie wck.wadowice.pl, gdzie umieszczono wszystkie obrazy, rysunki, grafiki i rzeźby prezentowane
w ramach jubileuszowej wystawy od 9 października 2020 r.
Uczestnicy wystawy Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020:
Po raz szósty:
Grzegorz Giermek
Zbigniew Jurczak
Maria Koman
Tadeusz Kurnik
Marek Łasak
Maria Macięga
Ireneusz Młynarczyk
Kazimierz Rauch
Po raz piąty:
Maria Filek
Nina Ramza
Po raz czwarty:
Agnieszka Burzej
Jerzy Kozak
Janina Kurnik
Tadeusz Maj
Janina Pietruszka
Po raz trzeci:
Jacek Jarosz
Agata Kurnik-Mamcarczyk
Sylwia Prażmowska-Kulig
Kamil Pustułka
Mira Sabatowicz
Miłosz Wszołek

Po raz drugi:
Katarzyna Grudniewska
Krzysztof Kadłubowski
Stanisław Pustułka
Marcin Tasiemski
Agnieszka Zacharska
Michał Żmuda
Po raz pierwszy:
Robert Błasiak
Zbigniew Bury vel Alex Johanson
Urszula Dąbrowa
Piotr Góralczyk
Maciej Hojda
Anna Janik-Lempart
Kamil Kak
Marcin Kolasa
Mateusz Kołodziejczyk
Piotr Kurcman
Zofia Kwarciak
Aneta Lachendro
Izabela Lichwiarska
Wiola Marek
Mieczysław Michniak
Marek Pamuła
Anna Piórkowska
Krzysztof Pływacz
Tomasz Pytel
Małgorzata Wójtowicz-Cichoń
Zbigniew Ziob
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Tomasz Graff

Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie

M. Janusz, M. Malec, A. Nowakowski, Szkoła w Wysokiej koło Wadowic (1894-2019),
Rzeszów 2019, s. 170.
Recenzowana publikacja została napisana
przez troje Autorów związanych z Uniwersytetem Rzeszowskim (Małgorzata Janusz), Akademią Ignatianum w Krakowie (Maciej Malec)
oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
w Tarnowie (Andrzej Nowakowski).
We Wstępie Autorzy deklarowali: Niniejsza
publikacja jest próbą syntezy dotyczącej głównych instytucji wsi Wysoka [- -] w związku z jubileuszem 125-lecia tamtejszej szkoły publicznej.
Okazuje się zatem, że tytuł książki jest nieco
mylący, skoro celem publikacji było, jak sami
Autorzy przyznali, ukazanie najważniejszych
instytucji we wsi, w tym szkoły, której jubileusz
okazał się pretekstem do takiego ujęcia. Wydaje
się zatem, że w celu uniknięcia nieporozumień w świetle tej deklaracji książka winna
nosić inny tytuł, np. Główne instytucje wsi Wysoka ze szczególnym uwzględnieniem
dziejów szkoły (1894-2019). W innym miejscu Wstępu Autorzy wyjaśniają ponadto,
jakie instytucje mieli na myśli: Główne pytanie badawcze postawione w pracy brzmi:
W jakim stopniu synteza trzech najważniejszych instytucji wsi Wysoka: kościoła (z jego
zmiennym statusem w świetle prawa kanonicznego), istniejącego jednak nieprzerwanie
przynajmniej od schyłku średniowiecza; szkoły, której pierwotny kształt mógł wyłonić
się w XVII w. (a z pewnością w 1854 r.), oraz społeczności wiejskiej, która od drugiej połowy XIX stulecia miała swoją reprezentację w postaci samorządu wiejskiego, wpłynęła
na rozwój cywilizacyjny miejscowości i wpływa po dzień dzisiejszy? Autorzy nazwali
zatem lokalną społeczność instytucją (!), która miała swoją reprezentację w postaci
samorządu, co jest prawdopodobnie pewnym skrótem myślowym, bowiem instytucją możną nazwać z pewnością ów lokalny samorząd. Wydawałoby się, że w świetle deklaracji ze Wstępu, skądinąd – co jeszcze raz należy podkreślić – sprzecznej
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z samym tytułem książki, powinna ona mniej więcej równomiernie „opowiadać”
o szkole, kościele i miejscowym samorządzie na tle dziejów miejscowości i przemian dokonujących się w łonie lokalnej społeczności. Tymczasem Autorzy tego nie
uczynili, odrzucając tym samym możliwość czytelnej konstrukcji publikacji na rzecz
układu niespójnego, zawierającego sześć rozdziałów o różnej objętości.
W pierwszym z nich omówiono szeroko dzieje wsi od średniowiecza po czasy
współczesne (s.11-45), w drugim, niewielkich rozmiarów, przedstawiono szkolnictwo
przed odzyskaniem niepodległości (s. 47-56), w trzecim, również niezbyt obszernym,
ukazano szkołę powszechną w latach 1918-1945 (s. 57-70), w czwartym okres Polski
Ludowej (s. 71-87), w piątym czasy współczesne, określając zakres chronologiczny
na lata 1989-2018, co przy końcowej dacie o rok rozmija się z datacją deklarowaną
w tytule książki (s. 89-111). W szóstym rozdziale opisano natomiast dzieje lokalnej
wspólnoty kościelnej od czasów średniowiecza po uznanie samodzielności parafii
w Wysokiej w 1966 r. (s. 125-142). Książkę wieńczą krótkie podsumowanie, wykaz
tabel i zdjęć, bibliografia, indeksy oraz noty o autorach i streszczenia po angielsku
i niemiecku. Układ ten, jak już zaznaczono, należy uznać za niefortunny. Czytelnik
po przeczytaniu pierwszej część książki ukazującej historię wsi otrzymuje bowiem
cztery kolejne rozdziały, które w sposób spójny opowiadają o dziejach miejscowego szkolnictwa, by na koniec otrzymać… historię parafii w Wysokiej, począwszy
od czasów średniowiecza. Ten chaos kompozycyjny negatywnie wpływa na ogólny
odbiór całości.
Mimo ewidentnych wad konstrukcyjnych recenzowana książka jest jednak
z pewnością cenną pozycją, ukazującą szeroką panoramę dziejów wsi i miejscowego kościoła ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego szkolnictwa. Nie można bowiem odmówić Autorom wykonania skrupulatnej pracy nad opracowanymi
zagadnieniami. Ta skrupulatność jest jednak widoczna głównie w wykorzystaniu
źródeł z ostatnich dziesięcioleci, bowiem zaskakuje sporadyczne tylko sięganie do
archiwaliów dotyczących okresu wcześniejszego, zwłaszcza w odniesieniu do dziejów
wsi i kościoła – w rozdziałach pierwszym i szóstym. Pozostawia niedosyt np. brak
przeprowadzonej kwerendy w Acta Episcopalia i Acta Officialia w Archiwum Kurii
Metropolitalnej w Krakowie, choć skorzystano ze znajdujących się tam Akt parafii
w Wysokiej. W wielu miejscach podstawą narracji były opublikowane już wypisy
źródeł do dziejów Wysokiej ks. Tadeusza Madonia oraz praca tegoż autora: Z dziejów
parafii i wsi Wysoka (koło Wadowic), Ząbki 2006, bez sięgania do dostępnych badaczom oryginałów. Tym samym rozdziały pierwszy i ostatni mają charakter syntez
opisywanych tematów, opartych na znanych już w nauce ustaleniach, i stanowią
pewne tło dla zasadniczej części książki.
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Najwyżej należy zatem ocenić pod względem jakości, jak i wartości naukowej
rozdziały 2-5, stricte odnoszące się do tytułu publikacji, analizujące chronologicznie sytuację i dzieje szkolnictwa w Wysokiej. Są one oparte na solidnej kwerendzie
archiwalnej i bibliotecznej, zwłaszcza w odniesieniu do okresu powojennego. Rozdziały te wzbogacono licznymi tabelami oraz zdjęciami. Napisane zostały w sposób
przejrzysty, koherentny i logiczny. Dzięki nim czytelnik nie tylko otrzymuje dużą
ilość informacji o historii szkolnictwa w Wysokiej, lecz także poznaje osoby, które
zasłużyły się w edukacji wielu pokoleń mieszkańców wsi. Nie pominięto problematyki harcerskiej oraz tematu ważnego, choć nieraz marginalnie traktowanego przy
tego typu opracowaniach, tj. kultury fizycznej w środowisku szkolnym.
Reasumując, omawiana publikacja, mimo wymienionych w niniejszej recenzji
mankamentów, jest z punktu widzenia regionalistyki pracą wartościową, choć pod
względem naukowym jakościowo nierówną. Stanowi ona jednak pozycję niezbędną
nie tylko dla przyszłych badaczy dziejów Wysokiej, ale również dla wszystkich zainteresowanych historią tej malowniczo położonej miejscowości.
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Krzysztof Koźbiał

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Nowa publikacja o Zakrzowie
A. Rejman, A. Nowakowski, M. Malec, Zakrzów.
Dzieje szkoły i sportu na tle dziejów wsi, Rzeszów 2019, s. 206.
W 2019 r. w Wydawnictwie Uniwersytetu
Rzeszowskiego ukazała się monografia autorstwa
Anety Rejman, Andrzeja Nowakowskiego i Macieja Malca Zakrzów. Dzieje szkoły i sportu na tle
dziejów wsi. Publikacja liczy 206 stron, jest naukowym opracowaniem problematyki dotyczącej miejscowości Zakrzów, położonej w gminie
Stryszów. Autorzy wywodzą się z trzech uczelni
wyższych: Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.
Publikacja skupia się na zagadnieniach dotyczących zarówno dziejów wsi, parafii, jak i – na tym tle – historii szkolnictwa i sportu w Zakrzowie. Rozważania zostały
podzielone na podstawie kryterium chronologicznego na siedem rozdziałów. Dwa
z nich dotyczą wsi i parafii, pięć szkolnictwa w omawianej miejscowości. Bezsprzecznie wartością pracy jest podjęcie analizy tytułowych problemów w odniesieniu do
małej ojczyzny, jaką dla wielu osób jest Zakrzów. Co ważne, dotąd wieś ta nie była
tematem szerszej naukowej refleksji podejmowanej w takiej rozciągłości, zarówno
tematycznej, jak i chronologicznej. Choćby z tego punktu widzenia warto docenić
trud Autorów.
Zdaniem Autorów Zakrzów pojawił się na kartach historii najprawdopodobniej
na przełomie XII i XIII w. (choć być może dopiero w wieku XIV). Jako parafia został wymieniony w rejestrze świętopietrza z 1327 r. Dzielił wydarzenia historyczne
z okolicznymi miejscowościami, doświadczając m.in. polsko-czeskich sporów o pogranicze na obszarze księstw oświęcimskiego i zatorskiego czy też przynależności do
zaboru austriackiego w latach 1772-1918. Ważną datą w dziejach wsi był rok 1884,
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kiedy to najprawdopodobniej założono jednoklasową szkołę ludową. Uczyły w niej
wówczas 4 nauczycielki, do placówki uczęszczało 80 dzieci.
Miejscowa szkoła nie cechowała się niczym szczególnym. Edukacja w niej prowadzona doświadczała kolei losu typowych dla polskiej oświaty w różnych okresach
historii. Warto w tym miejscu dodać, iż w latach 1955-1971 nauczycielem i kierownikiem zakrzowskiej szkoły był Gustaw Studnicki. Stamtąd przybył do wadowickiego
liceum ogólnokształcącego, gdzie nauczał matematyki ponad 20 lat, łącząc tę pracę
z pasją historyczną, czego owocem były publikacje poświęcone dziejom lokalnym
(w tym historii miejscowej oświaty). Obecnie placówka oświatowa w Zakrzowie
prowadzi edukację jako Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego (wcześniej, do
2017 r., gimnazjum). Jeden z rozdziałów pracy Autorzy poświęcili aktywności fizycznej i edukacji zdrowotnej miejscowych uczniów i młodzieży, odnotowując przy
tym liczne sukcesy odnoszone we współzawodnictwie międzyszkolnym na szczeblu
nie tylko lokalnym. Publikacja jest bogato ilustrowana, zawiera ponad 20 ilustracji
odnoszących się do opisywanej problematyki. Szczególnie pod tym względem wyróżnia się rozdział dotyczący współczesnych dziejów szkoły, aktywności sportowej
uczniów oraz edukacji prozdrowotnej.
Badania przedstawione w książce zostały oparte na stosunkowo szerokiej bibliografii. Obejmuje ona zarówno dokumenty źródłowe (np. z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum Państwowego
w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej czy też archiwum parafii zakrzowskiej), jak
i źródła drukowane, relacje ustne zebrane przez Autorów, wreszcie liczne opracowania o charakterze monograficznym oraz artykuły naukowe. Jest to bez wątpienia
solidna baza, na której można było oprzeć przeprowadzone badania. Dowodzi to
również umiejętności łączenia wiedzy płynącej z różnych źródeł dostępnych współcześnie.
Podsumowując, trzeba dodać, iż publikacja wpisuje się w badania społeczności
lokalnych prowadzone przez profesora Andrzeja Nowakowskiego, które obejmowały
przede wszystkim analizę roli szkolnictwa na tle dziejów poszczególnych miejscowości. W ten sposób ukazały się w ostatnich kilkunastu latach m.in. monografie
Ponikwi, Choczni (Dolnej), Jaroszowic, Ryczowa, Babicy, Skawinek czy Stronia.
Przyczyniły się one do pewnych ustaleń związanych z dziejami tych miejscowości,
uporządkowały dotychczasową wiedzę na ich temat. Należy żywić nadzieję, iż nie
inaczej będzie w przypadku Zakrzowa. Recenzowaną książkę z pewnością należy polecić osobom zainteresowanym dziejami obszaru wchodzącego współcześnie w skład
powiatu wadowickiego, w szczególności Zakrzowa i najbliższych okolic.
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Joanna Kulczyńska-Kruk

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Okolice Zegadłowicza

– od miejsca autobiograficznego
do miejsca pamięci
Okolice Zegadłowicza, red. H. Czubała,
W. Próchnicki, K. Wądolny-Tatar, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,
Kraków 2020, s. 432.
We Wstępie do wieloautorskiej monografii
Okolice Zegadłowicza, zatytułowanym Od-do
miejsc Zegadłowicza, Redaktorzy akcentują znaczenie kategorii przestrzennych1, traktowanych
jako specyficzne, podporządkowane kategorii
czasu terytorium poznawcze, którego zmienny ogląd wynika zarówno z indywidualnych,
jak i zbiorowych doświadczeń oraz wyobrażeń.
W centrum badanego obszaru znalazły się osoba i twórczość pisarza związanego
z nurtem ekspresjonistycznym, redaktora i wydawcy pism „Ponowa” oraz „Czartak”, regionalisty, bibliofila, miłośnika sztuki i folkloru. Zważywszy na dość dobre
rozpoznanie pisarstwa Emila Zegadłowicza, zespół badaczy, który przystąpił do
eksploracji bliskich mu terenów, podjął się w sensie odkrywczym zadania trudnego,
a zarazem pasjonującego. Dzięki wnikliwej postawie badawczej i nieszablonowym
ujęciom zyskaliśmy studium istotnie poszerzające wiedzę na tematy już wcześniej
podejmowane2, ale też zawierające nowe i ciekawe ustalenia.
1

Por. m.in. H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków
2006; M. Czermińska, Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie”, 2011, nr 5.

2

Por. m.in. W. Studencki, Twórczość dramatyczna Emila Zegadłowicza, Opole 1962; Studia o Zegadłowiczu,
red. J. Paszek, Katowice 1982; Szkice o twórczości Emila Zegadłowicza, red. Z. Andres, Rzeszów 1985; K. Szymanowski, Narcyz. Rzecz o Zegadłowiczu-powieściopisarzu, Kraków 1986; K. Kolińska, Zegadłowicz. Podwójny żywot
Srebrempisanego, Warszawa 1999; M. Wójcik, Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza, Kielce
2005; Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski, red. H. Czubała, K. Kłosiński, K. Latawiec, W. Próchnicki, Katowice 2015.
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Wydane na wysokim poziomie edytorskim Okolice Zegadłowicza, bogato ilustrowane barwnymi reprodukcjami rękopisów, prac plastycznych (grafik, malarstwa, rycin) i fotografii, dopełniają portret poety ukazany w równie atrakcyjnym
– merytorycznie i wizualnie – tomie zbiorowym Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski
pod redakcją Henryka Czubały, Krzysztofa Kłosińskiego, Krystyny Latawiec i Włodzimierza Próchnickiego, opublikowanym w 2015 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Oba dzieła są efektem projektów zainicjowanych
i zrealizowanych przez badaczy, reprezentujących nie tylko różne dyscypliny, takie
jak: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo i historię, ale też liczne
ośrodki naukowe, w tym: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ostrawski oraz placówki muzealne
i biblioteki. Przedsięwzięciom patronowała gorzeńska Fundacja „Czartak” im. Emila
Zegadłowicza. Publikacje poprzedzone były konferencjami naukowymi, które odbyły
się przy wsparciu organizacyjnym gospodarzy regionu w Gorzeniu Górnym (2012)
i Suchej Beskidzkiej (2017). Sesjom towarzyszyły spektakle przygotowane przez aktorów Teatru Entr’Acte. Dzięki pomysłowym realizacjom, którego scenerię tworzyły
urokliwe zakątki dworu w Gorzeniu Górnym wraz z malowniczym, utrzymanym
w stylu angielskim parkiem-ogrodem, można było przekonać się o znaczącym potencjale scenicznym poetycko-dramatycznej twórczości autora Lampki oliwnej.
Emil Zegadłowicz należy do grona pisarzy, których twórczość w dużym stopniu
nacechowana jest autobiografizmem i wrażliwością zmysłową, jest poetą obserwującym, wsłuchującym się w otaczający go świat, czułym na barwy, dźwięki i zapachy,
zauroczonym przestronnością krajobrazu, ale też uważnie skupionym na detalach.
Obdarzony wyobraźnią topograficzną3, wypełnia przestrzeń swoich tekstów miejscami, które uformowały jego tożsamość w sensie antropologicznym, zyskując status
literackich miejsc autobiograficznych4.
Pierwszą część książki – Przyroda i architektura – otwiera artykuł Legenda Czartaka. Kilka słów o zapomnianych budowlach Mucharza autorstwa Marka Grabskiego,
który przedstawił historię wsi i okoliczności związane z jej lokacją, zabytki i lokalne
legendy. W centrum zainteresowania znalazł się owiany tajemnicą kamienny Czartak, dla którego kontekstem architektonicznym były inne karczmy – na Zielonej
i na Pocieszce. Autor, korzystając z dokumentacji konserwatorskiej, licznych źródeł
tekstowych oraz ikonograficznych, precyzyjnie opisał zabytki, poszerzając istotnie
3

Por. M. Czermińska, Miejsca autobiograficzne…, op. cit., s. 188.

4

Ibidem.
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wiedzę na ich temat. Nie pominął też oczywistego znaczenia, jakie rzekomy zbór
ariański miał dla środowiska twórców związanych z Beskidem, uwzględniając inspiracje dla tytułu pisma i nazwy ugrupowania. Karczma jako temat, motyw i symbol występuje w literaturze i sztukach plastycznych, czego świadectwem są utwory
Zegadłowicza, Kozikowskiego i Leśmiana oraz prace Ludwika Misky’ego, Edwarda
Porządkowskiego, Jana Hrynkowskiego, Zbigniewa Pronaszki, Wincentego Bałysa
i Franciszka Suknarowskiego.
Poetyckie obrazy Beskidu w misteriach balladowych Emila Zegadłowicza to tytuł
artykułu Marii Jolanty Olszewskiej. Autorka przypomina w nim poglądy twórców
związanych z Czartakiem, dla których krajobraz rodzinnej ziemi posiadał cechy
[- -] miejsca wyjątkowego; miejsca o charakterze autobiograficznym, [- -] w szczególny sposób doświadczanego i zapisanego w pamięci (s. 32). Przestrzeń ta może być
również utożsamiana z rajem utraconym, którego odzyskiwanie wiąże się z indywidualnym, emocjonalnym przeżyciem. Duchowa interioryzacja przestrzeni nadaje
jej znaczenie locus amoneus, miejsca, z którym podmiot łączy związek o charakterze mistycznym. Jak pisze Olszewska, rodzaj więzi z przyrodą, ziemią, którego
emanacją są zachwyt i olśnienie, można za Kennethem White’em określić mianem
„lirycznego zamieszkiwania świata”5 (s. 33). Beskid jest dla Zegadłowicza zbiorem
„szyfrów i znaczeń” (s. 34). Egzemplifikację misteriów balladowych stanowi omawiana przez Autorkę artykułu trylogia – Lampka oliwna, Nawiedzeni i Głaz graniczny, w której Beskidy stanowią stylizowaną na Arkadię czasoprzestrzeń sakralną,
czego konsekwencją jest osadzenie bohaterów w wiecznym „teraz”. Lokalny folklor
jest w tekstach twórczo wykorzystywany i pełni w nich [- -] funkcje estetyczne,
kulturotwórcze i tożsamościowe (s. 40). W artykule szczegółowo analizowana jest
jedna z części trylogii, Głaz graniczny. Posiadający cechy moralitetu utwór został
podporządkowany założeniom „filozofii odrodzenia duchowego”. Misteria balladowe w opinii współczesnych badaczy nie są uznawane za szczególnie wartościowe
artystycznie, raczej za wtórne wobec tradycji literackiej. Maria Jolanta Olszewska
wyróżnia jednak ich zasadniczy walor, za który uznaje sceniczność. Ważna w kontekście całej twórczości poetycko-dramatycznej autora Powsinogów beskidzkich
jest konstatacja Badaczki na temat obrazowania w misteriach, opartego na [- -]
rozbudowanej wielkiej metaforze czy szeregu metafor, zdeterminowanych [- -] przez
moment czasowy [- -], określany przez poetę „nawiedzeniem”, umożliwiającym
widzom zbliżenie się do prawd metafizycznych.
5

K. White, Zarys geopoetyki, przeł. A. Czarnacka, tłum. przejrzała B. Kaniewska, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”. Rocznik Wydziału Filologicznego, 2004, nr 2, s. 23.
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Do kategorii przynależnych geopoetyce6 odwołuje się również Magdalena Tutak
w artykule Między miejscem wykreowanym a konkretem topograficznym. Mityczno-geograficzna przestrzeń Beskidów w poezji Emila Zegadłowicza. Autorka dostrzega
w twórczości gorzeńskiego pisarza wiele odniesień do realiów beskidzkiej okolicy,
miejsc, krajobrazów i tamtejszej kultury, współtworzonej przez lokalną społeczność.
Analizując utwory ze zbiorów Powsinogi beskidzkie, Kolędziołki beskidzkie, Gody
pasterskie, Dęby pod pełnią oraz w poemacie Jałowcarz, rejestruje swego rodzaju
„oś onimiczną”, którą konstruuje znajdujący się w nich szereg miejsc konkretnych,
sygnowanych za pomocą toponimów. Dowodzi również łączności aspektów topograficznego i mityzacyjnego w poetyckich obrazach natury, które niejednokrotnie
stanowią centrum utworów. Ich mityzacji sprzyja również wybór konwencji, czyli
ballady, która ze względu na swój synkretyczny charakter mogła pomieścić w sobie
szereg konwencji należących do oratury. Powołując się na badania Hansa Beltinga7,
Magdalena Tutak podkreśla znaczenie poetyki obrazotwórczej, służącej wytwarzaniu
obrazów zewnętrznych, wskazuje na łączność obrazów z miejscami wspomnień.
Zmysłowy charakter liryki Zegadłowicza sytuuje zjawiska przyrodnicze pomiędzy
estetyką a etyką. Autorka zwraca uwagę również na specyficzną „dendrologiczno-botaniczną” wyobraźnię poety, która oddziałuje na budowę, symbolikę i znaczenie
utworów.
Temat zmysłowego doświadczania przestrzeni kontynuuje w rozdziale Sensualna
mikrologia Zegadłowicza. O „Podsłuchach” Katarzyna Wądolny-Tatar, która skupiła
uwagę badawczą na ostatniej części tetralogii Pieśni Niemotworza. Tytułowy neologizm cyklu odsyła czytelnika do wielu znaczeń, między innymi odnoszących się do
sfery języka i przestrzeni (twórczość i przestworza), co pozwala usytuować przeżycie
wewnętrzne podmiotu w przestrzeni makro i mikro – kosmosu, domu i natury.
Mimo deklaracji o pozakontekstowym omówieniu Podsłuchów Autorka podkreśla
spójną w całej tetralogii psychosomatyczną aktywność podmiotu, która w ostatniej
części nabiera intensyfikacji, powodując między innymi przyjęcie wielokierunkowej
i zmiennej perspektywy, zarówno zwierzęcej, jak i roślinnej. Percepcja podmiotu
dokonuje się za pośrednictwem wszystkich zmysłów. Znaczące w dynamicznym sposobie obrazowania jest skalowanie przestrzeni, jej powiększanie i minimalizowanie,
umożliwiające podsłuchiwanie i podglądanie natury, które w wierszach eksponowane są najczęściej za pomocą synekdochy. Ten sposób kreacji poetyckiej scenerii,
6

J. Sławiński, Przestrzeń w literaturze, w: Przestrzeń i literatura. Studia, red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska,
Wrocław 1978; M. Czermińska, Miejsca autobiograficzne…, op. cit.; E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce
we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.

7

H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, Kraków 2012, s. 85.
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wraz z estetyką dźwięku, pokrewny jest twórczości Bolesława Leśmiana. Przestrzeń
w Podsłuchach jest niedookreślona, a przyjęta przez podmiot „owadzia” perspektywa
uniemożliwia jej szerszy ogląd i identyfikację. Jedyną wskazówką odsyłającą czytelnika do miejsca jest legendarna „ariańska twierdza”. Mikropoetykę zbioru określają
niewielka przestrzeń, ograniczony czas i zmienna intensywność percypowanych
bodźców. Szczególną uwagę zwracają równoległość światów człowieka i natury,
symbiotyczna więź łącząca ich elementy. Co ciekawe, niektóre z utworów cechuje
subtelna ideologizacja, co przejawia się na przykład w satyrycznej wymowie wierszy
Śmierć rewolucyjna i Nóż pod koroną.
Ten sam zbiór zainteresował również Katarzynę Małgowską. W rozdziale Poetyckie obrazy świata przyrody w „Podsłuchach” Emila Zegadłowicza przywołane zostały
dotychczasowe opinie na temat wrażliwości poety na piękno natury i umiejętności
jej opisywania. Zdaniem Autorki ukazana w czwartej części Pieśni Niemotworza
przyroda należy do najbliższej beskidzkiej okolicy Zegadłowicza, postrzegana jest
jako twórcza siła, stale odradzająca się, mądra i współczująca. W przyrodzie realizuje
się naturalny cykl życiowy, co ewokuje poglądy Bergsona i Nietzschego dotyczące
zmienności i przemijalności życia. Podmiot przyjmuje wobec przyrody dopełniające
się wzajemnie postawy – empatyczną, w której przejawia się więź człowieka z naturą, oraz badawczą, której celem jest empiryczne poznanie. Literacką i artystyczną
wartość Podsłuchów Autorka dostrzega w poetyckim obrazowaniu, zmierzającym do
ukazania dynamiki, ruchu i zmienności świata. Zegadłowicz wykorzystuje w tym celu
nagromadzenie czasowników, poddaje podmiot wierszy personifikacji i animizacji,
nadając mu zarazem zdolność do przyjęcia perspektywy obserwowanych elementów
przyrody. Konstrukcja niektórych utworów ma formę udramatyzowanych scenek.
Niektóre z fragmentarycznych obrazów wydają się wzorowane na malarstwie, fotografii i filmie, jednak cechą je wyróżniającą jest indywidualna asocjacyjna wizja
twórcza. Zmysłowe postrzeganie złożonego świata przyrody skoncentrowane jest na
próbie synestezyjnego oddania wrażeń zmysłowych.
Pieśni Niemotworza nie doczekały się dotąd trafnej i spójnej interpretacji. Ich
trzecią część analizuje w artykule Sublimacja doświadczenia wojennego na przykładzie
zbioru „Światła w okopach” Emila Zegadłowicza Joanna Kulczyńska-Kruk. W tekście
inicjującym drugą część monografii – Doświadczenie czasu i przestrzeni – Autorka
zwraca uwagę na znaczenie metaforyzacji, która ujawnia się już w tytule zbioru.
Metaforyczne światła w okopach oznaczają, podobnie jak w misteriach balladowych,
moment olśnienia, przemienienia podmiotu, który odbywa podróż do przestrzeni
własnego ja. Afektywny sposób przedstawienia doświadczenia granicznego, ujawniającego stan osamotnienia i cierpienia naznaczony egzystencjalnym lękiem przed
219

RECENZJE

I

OMÓWIENIA KSIĄŻEK

śmiercią, został ukazany za pomocą licznych przenośni, wśród których nadrzędną
jest tytułowa, odsyłająca czytelnika w mroczny czas wielkiej wojny, piętnującej losy
pokolenia, które ją przeżyło. Dociekania przyczyn kryzysu, jaki jest udziałem podmiotu, nie prowadzą do wniosków oczywistych, wiele jednak wskazuje, że mogą one
mieć źródło w realnym dla poety impasie twórczym, co potwierdza wyznanie Zegadłowicza zapisane w Notatniku z lat 1928-1937. Ten sposób rozumienia poświadczałby również neologizm zawarty w tytule cyklu, odnoszący się do braku możliwości
wyrażenia i tworzenia. Katartyczna wymowa Świateł w okopach podkreśla znaczenie
tego zbioru w tetralogii. Warto zwrócić również uwagę na walory sceniczne wierszy,
których kreacyjne centrum stanowiłaby wielopostaciowa metamorfoza podmiotu.
O transpozycji mitu ziemi i wpisanego weń losu człowieka z górskiego pejzażu
Beskidów w krajobraz zurbanizowany i zindustrializowany pisze Katarzyna Niesporek w artykule Sacrum ziemi. „Pieśń o Śląsku” Emila Zegadłowicza. Rzadko omawiany
przez badaczy utwór eksponuje temat dotąd przez poetę niepodejmowany, którym
jest emocjonalny związek ciężko pracujących ludzi, hutników i górników, z ziemią,
utożsamianą ze źródłem utrzymania, bogactwa i odrodzenia. Połączenie mitu ziemi,
sakralizowanej macierzy z etosem pracy waloryzuje uprzemysłowiony surowy krajobraz hałd i kominów wtopiony w zieleń przyrody. Profetyczny głos poety nadaje
„czarnej ziemi” i jej mieszkańcom rolę odnowiciela, wybrańca narodu, co podkreśla
inwokacyjno-litanijna tonacja utworu.
Powstała w 1933 r. Pieśń o Śląsku inicjuje w poezji Zegadłowicza zwrot ku kwestiom społeczno-politycznym. O zagadnienia te poszerza zakres tematyczny omawianej książki Tadeusz Bujnicki, który w artykule Wokół społecznej i kulturowej publicystyki Zegadłowicza. Zegadłowicz i „Sygnały” poszukuje powodów odejścia autora
Kolędziołek beskidzkich od „wiejskiego mistycyzmu” oraz tendencji prokatolickich
w kierunku radykalnych poglądów lewicowych. Pyta również o autentyczność i stałość tych zmian. Lata 30. to czas aktywizacji ruchów nacjonalistycznych, konfliktów
zbrojnych oraz zaostrzenia się sytuacji społeczno-politycznej w Polsce i w Europie,
a w życiu Zegadłowicza – okres naznaczony problemami, wywołanymi publikacją
skandalizujących powieści Zmory i Motory, co mogło w istotny sposób motywować
jego decyzje. Pisarz angażuje się w tym okresie w działalność Związku Młodzieży
Ludowej i redagowanie pisma „Wieś”, na łamach którego pisze artykuły programowo łączące kult ziemi z ideologią państwowotwórczą8. Aktywność Zegadłowicza
w kręgach zdecydowanie lewicowych potwierdzają jego wystąpienia, np. podczas
8
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Kongresu Pracowników Kultury, oraz współpraca z pismami „Dziennik Popularny”,
„Oblicze Dnia” i „Sygnały”. Postulatem kierowanego przez Karola Kuryluka pisma był
„socjalizm o humanistycznych cechach”, na jego łamach przeciwstawiano się faszyzmowi, debatowano na temat humanizmu, co pozostawało w zgodzie z poglądami
Zegadłowicza ukonstytuowanymi w myśl założeń ekspresjonistycznego pacyfizmu,
wartości mitu komunionistycznego i postawy franciszkańskiej. Krytykowana przez
współpracowników „Sygnałów” twórczość Zegadłowicza (erotyka, freudyzm, daleka
od realizmu poetyka) była w piśmie rzadko publikowana. Do tekstów, które się w nim
znalazły, należą fragmenty poematu Czarny dzień, Niedoszły wywiad, Stary poczciwy
Chodźko oraz fragmenty powieści Martwe morze.
Odległa od naturalizmu wizyjna, podporządkowana metaforze i symbolowi poetyka Zegadłowicza nie mogła zyskać aprobaty sympatyków rzeczowości, o czym
przekonuje Joanna Parniewska w artykule Pomiędzy biegunami awangardy. Idealizm
Emila Zegadłowicza i materializm Adama Ważyka. W poezji obu twórców miejsc
wspólnych jest niewiele. To, co ich łączy, to awangardowa koncepcja sztuki zrywającej z dotychczasowymi kanonami estetycznymi. Poeci sięgają jednak po odmienne
źródła inspiracji, dla Zegadłowicza jest to przede wszystkim niemiecki ekspresjonizm,
a dla Ważyka francuski kubizm, co znajduje odzwierciedlenie w różnym sposobie
postrzegania, rozumienia i przedstawiania świata. Ekspresjonistycznej przestrzeni
ducha przeciwstawiona jest kubistyczna przestrzeń materii. W poezji Zegadłowicza
rzecz i słowo odsyłają do znaczenia symbolicznego, a w wierszach Ważyka odnoszą
się do rzeczowości, w materialnej wizji poetyckiej słowo jest ekwiwalentem rzeczy.
Autorka artykułu zwraca uwagę również na oczywiste różnice dotyczące ukształtowania formalnego utworów, będącego efektem przyjętych przez poetów konwencji – ballady lub poematu, odrzucenia walorów kulturowych i cywilizacyjnych na rzecz natury
i prymitywu wobec fascynacji rozwojem cywilizacyjnym i kulturą wielkomiejską.
Gorzeń Górny i jego toponimicznie określone beskidzkie okolice, rozumiane
jako stałe miejsce autobiograficzne, funkcjonują nie tylko w twórczości Zegadłowicza. Częściowo, obok Muszyny i Krakowa, wypełniają one również przestrzeń
liryki osobistej Adama Ziemianina, o czym napisał Marek Karwala w artykule Maria
i Adam. Wiersze Adama Ziemianina poświęcone Żonie. Autor artykułu skoncentrował
uwagę badawczą na dwóch zbiorach – Wiersze dla Marii (Nowy Sącz 1985) i Przymierzanie peruki (Kraków 2007), w których poeta zawarł zapis wspólnego życia z Marią,
od spotkania do rozstania9 wskutek jej nieuleczalnej choroby. Wiersze są wzrusza9

Formuła „od pierwszej fascynacji do rozstania” obejmuje również cykl erotyków Wrzosy Zegadłowicza, napisanych w konwencji młodopolskiej, por. A. Węgrzyniak, Wiersze miłosne Emila Zegadłowicza, w: Emil Zegadłowicz.
Daleki i bliski, op. cit., s. 219-231. Powiązana z biografią autora krótka historia uczucia bohaterów znacząco
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jącym zapisem tkliwości, fascynacji, bliskości, serdecznych uczuć, niezmiennych
w obliczu codziennych kłopotów, wspólnie przeżywanych lęków i cierpienia. Analizę
oraz interpretację poezji Ziemianina dopełnia wspomnienie o wnuczce Emila Zegadłowicza, dla której dwór w Gorzeniu pełnił zarazem funkcję rodzinnego domu
oraz miejsca pamięci, w którego działalność była zaangażowana10.
Część Głos i pismo. Kulturowe sygnatury twórcy otwiera Henryk Czubała tekstem Strojenie serc. Muzyczność mowy ekstatycznej Emila Zegadłowicza, proponując
nowe odczytanie utworów poety w perspektywie złożonych teorii sensów poetyckich
i muzycznych. Autor określa skłonność Zegadłowicza do motywowanych ekspresjonistyczną estetyką „ekstatycznych stanów lirycznych” mianem „stanów lirycznego
zanurzenia w świecie”, które obrazowane za pomocą symboli i złożonej metaforyki
podporządkowane są brzmieniu, upodabniając się do muzycznych wariacji i improwizacji. Poeta podporządkowuje się harmonii świata i próbuje z nią współbrzmieć,
odczuwa świat muzycznie, co wraz z postawą „strojenia do Innych” przekłada się na
takież uformowanie słowa poetyckiego – brzmienia, intonacji frazy i rytmu. Co więcej, [- -] strojeniu się do świata i do ludzi towarzyszy wsłuchiwanie się w siebie (s. 166).
Synestezyjny odbiór świata realizuje się w poezji Zegadłowicza za pośrednictwem
brzmieniowych struktur harmonicznych, barwy słów i obrazów, co nie pozostaje bez
znaczenia dla jej recepcji. W przestrzeni naturalnej Zegadłowicza oraz w przestrzeni
wiersza czy frazy dominuje dźwięk pojmowany zarazem jako medium umożliwiające
dostęp do świata metafizycznego, jak i muzyka skonkretyzowana w melodii słów i powstających z nich obrazów. Muzyczny wymiar poezji podkreślają formy pieśniowe
wraz z ich ukształtowaniem brzmieniowym eksponowanym za pomocą wersyfikacji,
rymów, rytmiki, intonacji, jak również sceniczne, realizowane w formie deklamacji
lub melorecytacji. Znakomitym przykładem współtworzenia obrazów za pomocą
dźwięku są napisane po polsku i przetłumaczone na język czeski Budziejowickie łąki,
o czym w dalszej części książki pisze Urszula Kolberová.
Jeśli Zegadłowicz myśli obrazami, to czuje i konstruuje dźwiękiem, i taki właśnie
porządek – muzyczny – ma jego twórczość. Jej walory wokalne eksponuje w artykule Głos ballady Włodzimierz Próchnicki, zwracając szczególną uwagę nie tylko na
synkretyczny charakter gatunku, ale przede wszystkim na jego zakorzenienie w ustnej
tradycji ludowej. Jak zauważa, ballada stanowi [- -] poetycki ekwiwalent głosu zbioróżni się od lirycznej opowieści Adama Ziemianina, dla której stosowne powinowactwo, ze względu na sposób
wyrażania emocji oraz poetykę codzienności, można upatrywać w twórczości Skamandrytów.
10
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O zaangażowaniu rodziny Zegadłowiczów w pracę na rzecz Muzeum piszą m.in. E. Wegenke, O Adamie Zegadłowiczu, w: Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski, op. cit., s. 386; W. Wójcik, Gorzeń Adama Zegadłowicza i mój
Gorzeń, w: Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski, op. cit., s. 387-396.
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rowości i odbierana jest przez zbiorowość (s. 177) i w taki sposób Zegadłowicz kreuje
sytuację nadawczo-odbiorczą w swoich utworach. Można powiedzieć, że utożsamiony ze śpiewakiem autor, „podsłuchując” i „podglądając” najbliższą okolicę, opowiada
o niej lokalnym słuchaczom językiem imitującym ich mowę, eksponując właściwe
dla beskidzkiego regionu brzmienie. Artystyczne tworzywo ballad stanowią folklor,
lokalne tematy, sytuacje i ludzie, którzy charakteryzowani są za pomocą nazewnictwa
zawodowego, rzemieślników i artystów ludowych, określającego status społeczny
bohaterów. Ballada w realizacjach Zegadłowicza zyskuje cechy pieśni (w partiach lirycznych) i dramatu (ze względu na potencjał sceniczny), a jej muzyczny, polifoniczny
charakter współtworzony jest przez narrację, określoną granicami zdań-wersów i ich
podziałami wewnętrznymi, rytmikę, intonację, w której istotną funkcję pełni akcent
retoryczny, paralelizmy składniowe i brzmieniowe, głosy ludzi, których pochodzenie
poświadczone jest za pośrednictwem słownictwa gwarowego, oraz imitowane za
pomocą onomatopei dźwięki natury. Rytmizacja odbywa się za pomocą aliteracji
i ciągów gramatycznych, która współtworząc melodię utworu, eksponuje jego treść.
Nieprzypadkowa, bo zbieżna z tradycją oratury jest mnogość wyliczeń i powtórzeń.
Ciekawą obserwacją okazuje się wskazanie inspiracji dla utworzonych od nazw zawodowych neologizmów przymiotnikowych w gwarowym słowotwórstwie. Analiza
ballad potwierdza istotny dla poetyki Zegadłowicza składnik, którym jest fragmentaryczność, oddziałująca na dynamikę przedstawienia sytuacji w utworze.
Przestrzeń tekstu, zarówno w jej zakresie wizualnym, fonicznym, jak i semantycznym, jest przedmiotem badań Mariana Kisiela, który w rozdziale Jaki płacz?
O jednej balladzie Emila Zegadłowicza analizuje Balladę o wierzbach pośród których
przemknął duch matki. Utwór ten pozostaje w ścisłym związku z ekstatyczną Balladą
o wietrze wiosennym, wprowadzającą czytelnika do Księgi pierwszej Dziewann11.
Pełen smutku i tęsknoty nastrój ballady eksponuje biologiczną i emocjonalną więź
pomiotu lirycznego z matką, miłość do niej i żal z powodu jej nieobecności. Zgodnie
z tradycją romantyczną stan uczuć bohatera odzwierciedla przyroda. Obrazowanie
i znaczenie tekstu formowane są za pomocą rytmiki, powtórzeń, refrenu, onomatopei, nacechowanej emocjonalnie typografii i interpunkcji współtworzących symfoniczną monotonię (kakofonię podróży), w której dźwiękach powstaje liryczna
i dramatyczna opowieść. Poparta wnikliwą analizą interpretacja ballady odsyła czytelnika do literackiej tradycji trenu oraz gatunku i symboliki religijnej, m.in. litanii
i drogi krzyżowej.
11

Por. E. Zegadłowicz, Dziewanny. Księga pierwsza: Wiatr wiosenny, Kraków 1927. Analiza ballady: M. Kisiel,
Ekstaza i płacz. O jednej balladzie Emila Zegadłowicza, w: Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski, op. cit., s. 199-208.
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W tekście zatytułowanym „Domek z kart” Emila Zegadłowicza w reżyserii Erwina Axera Krystyna Latawiec nawiązuje w pewnym zakresie do artykułu Tadeusza
Bujnickiego, który poszukiwał odpowiedzi na pytania dotyczące zaangażowania politycznego autora Pieśni o Śląsku. Tego rodzaju pytań nie postawili sobie w latach 50.
ubiegłego wieku autorzy inscenizacji ostatniej sztuki Zegadłowicza, przyjmując
a priori, że ich poglądy nie mogą pozostawać w sprzeczności z treścią utworu, który
można podporządkować celom propagandowym. Stało się tak za sprawą modyfikacji
zakończenia dramatu przez Adama Ważyka, o czym szczegółowo i ciekawie pisze Autorka artykułu. Premiera Domku z kart w inscenizacji Axera12, z udziałem znakomitej
obsady aktorskiej, m.in. Danuty Szaflarskiej, Hanny Bielickiej i Andrzej Łapickiego,
odbyła się w 1953 r. w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Dramat wystawiano
również w innych teatrach, a rok po premierze nakręcono na jego podstawie film.
Niewątpliwa wartość artystyczna spektaklu zdecydowała o uznaniu publiczności,
jednak uwaga krytyków skoncentrowana była głównie na zawartości ideowej, podporządkowanej oficjalnej wykładni politycznej.
W istotnej dla pisarza przestrzeni sceny rozgrywały się losy nie tylko fikcyjnych
bohaterów. Dowodzi tego zachowana w gorzeńskim archiwum korespondencja,
na temat której pisze Stanisław Stabro w rozdziale Muza i artysta. Listy Stanisławy
Wysockiej do Emila Zegadłowicza. Losy obojga twórców połączył Teatr im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie, gdzie Wysocka reżyserowała Lampkę oliwną. Listy, będące przykładem znakomitej liryki miłosnej, pochodzą z lat 1924-1933 i są zapisem
historii uczucia wybitnej aktorki do poety. Intymny charakter listów jest świadectwem złożonych i niełatwych przeżyć, ogromnego zaangażowania, oddania i troski
o bliskiego człowieka, ale też starań o jego karierę.
Archiwalia, za pośrednictwem których można lepiej poznać biografię i dorobek
pisarza, znajdują się w wielu miejscach, zazwyczaj w tych, z którymi był związany
swoją aktywnością twórczą. Bardzo praktyczny, szczegółowo opracowany i zweryfikowany wykaz archiwów i bibliotek przedstawiła Anna Maria Krajewska w rozdziale
Rękopisy Emila Zegadłowicza w zbiorach Biblioteki Narodowej. Koncentrując się na
przywołanych zbiorach, Autorka omówiła 10 jednostek rękopiśmiennych, wśród
których znajdują się m.in.: Cień nad falami: Żywota Mikołaja Srebrempisanego część 3,
Martwe morze, Pokój dziecinny, „O roku ów”. Wojna, listy do Jerzego Marii Augartena,
notatki z pierwszych dni wojny, korespondencja Zegadłowicza i Samuela Tyszkiewicza w sprawie wydania we Florencji Podkowy na progu.
12
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Tekst dramatu według tej inscenizacji został wydany przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik”. W nocie redakcyjnej
nie znajdujemy informacji o modyfikacji tekstu przez Ważyka, por. E. Zegadłowicz, Domek z kart, dramat w 3 aktach,
według inscenizacji Erwina Axera w Państwowym Teatrze Współczesnym w Warszawie, Warszawa 1954.
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Wzmiankowane przez Henryka Czubałę Budziejowickie łąki, w tłumaczeniu
Jana Karníka – Budějovické louky, ze znajdującym się tam wierszem Do Przyjaciół
Czechów, wprowadzają czytelnika w krajobraz bliski poecie za sprawą pochodzenia
jego matki13. Pisze na ten temat w rozdziale Recepcja Emila Zegadłowicza w Czechach Urszula Kolberová14. Związki rodzinne nie były jedynym powodem sympatii
do sąsiadów zza południowej granicy. Pisarz utrzymywał stałe kontakty z czeskim
środowiskiem literackim i był przez nie ceniony, zwłaszcza w kręgu pisarzy i publicystów katolickich. Czeskie edycje utworów Zegadłowicza ukazywały się zazwyczaj
w edycjach bibliofilskich liczących od 250 do 500 egzemplarzy. Oprócz Karníka jego
teksty tłumaczyli: Otto František Babler, Pavel Eisner, Jaroslav Závada, František
Bicek. Autorka zawarła w swoim artykule imponujące kompendium bibliograficzne
obejmujące tytuły dostępnych w języku czeskim przekładów, omówień i recenzji
twórczości gorzeńskiego poety.
Bibliofilską pasję Zegadłowicza potwierdzają nie tylko budzące podziw edycje książek, ale również oficjalne wystąpienia, spośród których najbardziej znany
jest odczyt inaugurujący III Zjazd Bibliofilów Polskich we Lwowie, odbywający się
w dniach 26-29 maja 1928 r. Kontekstowo ujmuje ten temat Ewa Bartos w rozdziale
Typografia czcionki. O „Gawędzie poety z typografem” Emila Zegadłowicza. Przedstawiony w stulecie Ossolineum odczyt został wydany w 1929 r. dwukrotnie, we Lwowie
jako pamiątka zjazdu oraz w Poznaniu, z dedykacją dla wydawcy, Jana z Bogumina Kuglina15, bibliofila i drukarza, współwłaściciela Drukarni Rolniczej i Księgarni
Nakładowej. Gawęda zawierała zbiór opinii Zegadłowicza na temat treści i formy
książki, pojmowanych jako materiał posiadający charakter duchowy, oraz drukarstwa, rozumianego przezeń nie jako rzemiosło, lecz sztuka. Zrównując role poety,
typografa i drukarza, uznawał wszystkich za współtwórców pięknej książki. Autor
włączył się również do dyskusji na temat konieczności stworzenia polskiej czcionki,
której przypisywał natchnione wartości kreacyjne.
Część Powieściowe tropy. Wokół „Zmór” i „Motorów” inicjuje Andrzej S. Dyszak
artykułem Z Wołkowic do Poręby Murowanej. Językowy obraz przyrody „domowej
ojczyzny” Mikołaja Srebrempisanego, w którym rekonstruuje literacko-językowy ob13

W wierszu wstępnym mowa jest o miejscu doświadczonym, w pewnym sensie utraconym i wspominanym, które
dla empatycznego podmiotu wiersza jest miejscem wyobrażonym, por. *** (Budziejowickie łąki), w: E. Zegadłowicz, Budziejowickie łąki, Poznań 1933, s. 9. Pierwszy numerowany egzemplarz tomu został przeznaczony dla
prezydenta Czechosłowacji, Tomáša G. Masaryka, ibidem, s. 30 (nota redakcyjna).

14

Por. również, cenny ze względu na tematykę podejmowaną w Okolicach Zegadłowicza, tekst Urszuli Kolberovej
Beskidy w twórczości Emila Zegadłowicza i poetów po czeskiej stronie granicy, w: Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski,
op. cit., s. 233-243.

15

Por. także wierszowany list: E. Zegadłowicz, Do Jana Kuglina w Poznaniu ul. Sew. Melżyńskiego, 23 X MCMXIX.
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raz przyrody znajdujący się w obrębie wybranych z tekstu nazw elementów świata
przedstawionego oraz związków wyrazowych współtworzących te nazwy z uwzględnieniem określeń gwarowych. Autor koncentruje uwagę na słownictwie odnoszącym
się do przyrody beskidzkiej, za pomocą której został wykreowany krajobraz świata
powieściowego Zegadłowicza. Zwracając uwagę na nazewnictwo gatunkowe fauny
i flory oraz ich właściwości (barwy, zapachy, wielkość), wskazuje na istotne elementy
współtworzące domową ojczyznę bohatera, a w konsekwencji – znaczenie tekstu.
Symbolizowana przez modrzew przestrzeń domu i jego najbliższa okolica stoi
w opozycji wobec otoczonej murem przestrzeni szkoły, której istotę stanowi opresyjny system wychowawczy. O estetycznych sposobach konstruowania świata zewnętrznego i obrazu przeżyć wewnętrznych bohatera, a także granicy między tymi
przestrzeniami, ustanowionej w wyniku traumatycznych dziecięcych doświadczeń,
pisze Oskar Meller w rozdziale „Zmory”, czyli szkolny antagonizm „naturalistyczno-ekspresjonizujący”. Autor, nawiązując do dotychczasowych ustaleń na temat powieści Zegadłowicza16, wpisuje Zmory w zachodnioeuropejską tradycję literacką, podejmującą temat chłopięcego dojrzewania. Zwraca uwagę na wyrazisty podział między
naturalistyczną rzeczywistością świata przedstawionego w powieści a onirycznymi wizjami właściwymi dla poetyki ekspresjonistycznej, które przenoszą bohatera
z przestrzeni realnej w obręb snu wyzwalającego od cierpienia, czemu odpowiada
przytoczony przez Autora artykułu cytat: ... jawa jest zmorą [- -] rzeczywistość to
udręka i nędza – a sen to życie właściwe, życie i wyzwolenie [- -] (s. 293).
Skandal obyczajowy, który wywołała w lokalnym środowisku publikacja Zmór,
stał się punktem zwrotnym w życiu Zegadłowicza. Kwestię tę, oprócz Tadeusza Bujnickiego, który zwracał uwagę na wybory ideowe, omawia i poszerza o szereg historycznych ustaleń Marcin Witkowski w tekście Między honorami a potępieniem.
Związki Emila Zegadłowicza z wadowickim gimnazjum i liceum. Przywołując historię
rodziny, Autor kreśli portret pisarza zaangażowanego na rzecz lokalnej społeczności,
uczestniczącego w edukacji młodzieży, zaprzyjaźnionego i współpracującego z gronem związanych z Beskidem artystów, który wraz z wydaniem w 1935 r. powieści
utracił dotychczasowe uznanie i przywileje. Powodem ostracyzmu stały się budzące
zgorszenie wątki erotyczne, jak domniemywano, oczerniające pedagogów wadowickiej szkoły. Wskutek tego Zegadłowiczowi odebrano nadane dwa lata wcześniej
honorowe obywatelstwo miasta oraz patronat świetlicy w tamtejszym gimnazjum,
a ulicy jego imienia przywrócono dawną nazwę. Ciekawym aspektem jest zmienny
16
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Por. m.in. W. Ligęza, Szkoła jako system opresji. „Zmory”… Zegadłowicza a „Ferdydurke” Gombrowicza, w: Emil
Zegadłowicz. Daleki i bliski, op. cit., s. 281-297.
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charakter obecności i nieobecności poety w powojennych Wadowicach, o czym
decydowano, uwzględniając nie tylko okoliczności polityczne, ale również potrzebę
przywrócenia pamięci i należnego mu miejsca ze względu na oczywiste zasługi na
rzecz kultury lokalnej.
W dorobku gorzeńskiego miłośnika sztuki i przyjaciela artystów znajduje się
książka, której współautorstwo jest udziałem malarza i grafika Stefana Żechowskiego.
Pisze na ten temat Elżbieta Hurnik w rozdziale „Motory” Emila Zegadłowicza. Dzieło
literackie i ilustracje w świetle listów i wspomnień, wzbogacając wiedzę o aktywności pisarza w środowisku plastycznym, jak również życiu studiującego w Krakowie
Żechowskiego, jego twórczości oraz towarzyszących jej inspiracji odnajdywanych
w dziełach Grottgera, Malczewskiego, Chełmońskiego oraz Stanisława Szukalskiego.
Żechowski jako niezwykle oryginalny artysta zachwycił Zegadłowicza, co przełożyło
się na ich intelektualno-artystyczną współpracę, polegającą na wzajemnej wymianie
przeznaczonych do powieści tekstów i rysunków. Jej efektem stała się opublikowana
w 1937 r. dwutomowa powieść. Wydana pod szyldem obu autorów, ilustratora i pisarza, jest przykładem dzieła, którego integralną część stanowi materiał różny pod
względem stylistycznym, językowo nacechowany realizmem, a plastycznie nawiązujący do wizyjnej estetyki ekspresjonizmu i surrealizmu.
Język poetycki Zegadłowicza wypełnia strony nie tylko zbiorów jego wierszy
i tekstów synkretycznych (ballad, poematów, misteriów balladowych), ale również
prozę, co poświadcza Maciej Kawka. W rozdziale zatytułowanym O właściwościach
języka „Motorów” Emila Zegadłowicza, podążając tropem Aliny Brodzkiej i Zenona
Klemensiewicza, szczegółowo analizuje fragmenty powieści, zwracając uwagę na
podporządkowanie wypowiedzi nie tyle wymowie ideowej, ile kwestiom estetycznym i emocjonalnym, zbliża ją w ten sposób do prozy poetyckiej. Potwierdzeniem
tego przekonania są zastosowane przez pisarza chwyty stylistyczne właściwe dla jego
poezji, m.in.: rytmizacja zdania, obfitość aliteracji, instrumentacja głoskowa, elipsy,
inwersje, metafory, powtórzenia, neologizmy oraz ornamentyka interpunkcyjna. Do
właściwości wyróżniających prozę Zegadłowicza zostały włączone również, oprócz
autobiografizmu, cechy rzadziej wymieniane, czyli fragmentaryczność i reportażowość, które poświadczają awangardowy rodowód jego twórczości, o czym w tomie
pisali też Katarzyna Małgowska, Joanna Parniewska i Włodzimierz Próchnicki.
Na fragmentaryczność rozumianą dwojako, po pierwsze jako efekt niezbyt
starannego skomponowania powieści pisanej w odcinkach, po wtóre jako celowy
zabieg kompozycyjny zmierzający do metaforycznego oddania „rozpadu rzeczywistości”, wskazał Damian Włodzimierz Makuch w artykule „Martwe morze”. Zegadłowicz wobec polskiej powieści realistycznej dziewiętnastego wieku. Pisany równolegle
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z Motorami utwór drukowany był do czasu zawieszenia gazety w lewicowym „Dzienniku Popularnym”, co może tłumaczyć zawarty w powieści dyskurs estetyczny, obejmujący rywalizujące ze sobą formy literackie – powieść realistyczną i poezję młodopolską – oddające w pewnym zakresie charakter przyjmowanych przez bohaterów
odmiennych postaw życiowych – aktywnej, uczestniczącej i rezygnującej, ucieczkowej, symbolizowanej przez sen. Upowszechniona w latach 30. przez prozaików
z grupy Przedmieście powieść środowiskowa kontynuowała tradycję realistyczną,
czynią to też Jan w Oleju Zydel, autor fikcyjnego pamiętnika, oraz sam Zegadłowicz, który w podtytule swojej powieści nawiązuje bezpośrednio do osoby i twórczości Bolesława Prusa. Intertekstualny charakter utworu odsyła czytelnika nie tylko
do typowych dla pozytywizmu gatunków i tematów, ale też, co niemniej istotne,
do biografii św. Jana oraz biblijnej Apokalipsy.
Część Karol Wojtyła i Emil Zegadłowicz zawiera trzy teksty poświęcone tytułowej
relacji, głównie jej aspektom biograficzno-literackim. W artykule Karol Wojtyła –
Emil Zegadłowicz. Związki (nie)istniejące? Zofia Zarębianka, uznając opinię o znaczeniu wpływu, jaki miał dla kształtowania się ambicji twórczych Karola Wojtyły
osobisty kontakt z Emilem Zegadłowiczem, kwestionuje dotychczasowe ustalenia na
temat powinowactwa tekstów poetyckich obu autorów. Powodem są niewystarczające jej zdaniem przesłanki obejmujące biograficzne i geograficzne inspiracje. Odrzuca
też uznawane zazwyczaj za dowód ich istnienia przekonanie o wpływie twórczości
Zegadłowicza na zawartość niedostępnych, a w konsekwencji niemożliwych do oceny
Ballad beskidzkich Wojtyły. Wobec wymienionych niedostatków Autorka dokonuje
starannej analizy porównawczej, uwzględniając najwcześniejsze znane wiersze Wojtyły (z lat 1938-1939), zamieszczone w tomie Psałterz – księga słowiańska (znanym
też jako Renesansowy Psałterz). W jej wyniku (na podstawie kryteriów takich jak:
elementy składające się na wyobraźnię twórczą z uwzględnieniem tradycji literackiej
i kulturowej, język poetycki i jego cechy charakterystyczne, wybrane konwencje poetyckie, typ bohatera literackiego, sposób rozumienia roli oraz zadań sztuki i artysty)
konstatuje brak związków między utworami obu poetów.
Nieco inny pogląd na tę kwestię prezentuje Marta Burghardt, która w rozdziale
Wpływ Emila Zegadłowicza na młodzieńczą twórczość literacką Karola Wojtyły dostrzega je głównie w walorach estetycznych, ekspresji, duchowym klimacie, innowacjach twórczych, inspiracjach sztuką ludową i religijną, a więc we właściwościach
charakteryzujących teksty różnych autorów związanych z Czartakiem. Najwięcej
odniesień regionalnych Autorka odnajduje w Sonetach. Wśród podobieństw dotyczących języka poetyckiego szczegółowo wymienia i opisuje lokalne dialektyzmy,
słownictwo typowe dla gwary podhalańskiej, neologizmy. Śladem inspiracji kulturą
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ludową w hymnie Magnificat jest nazwanie Boga „Najcudowniejszym Wszechmogącym Świątkarzem”. Do nawiązań intertekstualnych zakwalifikowane zostało motto
do dramatu Jeremiasz odnoszące się do Głazu granicznego. Marta Burghardt zwraca
też uwagę na pojawiającą się w dramatach Hiob i Jeremiasz interpunkcję, przypominającą manierę Zegadłowicza. Autorka zawarła w tekście również wiele ciekawych
informacji dotyczących życia i twórczości Karola Wojtyły, m.in. na temat przyjaźni
z Wincentym Bałysem, malarzem i rzeźbiarzem, który mógł być po części wzorcem
dla postaci Adama Chmielowskiego w dramacie Brat naszego Boga.
Stanisław Dziedzic w tekście Czartakowskie klimaty. U genezy ballad i sonetów
Karola Wojtyły przywołuje opinię o istotnej roli zasadniczego dla poetów spod znaku
Czartaka przekonania o znaczeniu związku człowieka z naturą dla rozwoju osobowości twórczej autora Sonetów. Potwierdza opinię Marty Burghardt o cechach
języka poetyckiego, które zdaniem obojga Badaczy poświadczają w pewnym zakresie
regionalny rodowód twórczości Wojtyły. W artykule poza licznymi informacjami
biograficznymi znajduje się też bardzo ciekawa część poświęcona edycjom zbiorów
poetyckich Jana Pawła II. Czytelników może zainteresować również historia zaginionych Ballad beskidzkich, których charakter rekonstruowany jest na podstawie
wspomnień koleżanek i kolegów uniwersyteckich, biorących udział w wieczorach
autorskich Karola Wojtyły.
Część Z Gorzenia Górnego do Suchej Beskidzkiej inicjuje Andrzej Kotowiecki rozdziałem Emil Zegadłowicz w filatelistyce. Autor tekstu, a zarazem wystawy,
która odbyła się w 2017 r. w Muzeum Miejskim w Suchej Beskidzkiej, zarysował
historię wizerunku Zegadłowicza w filatelistyce. Jej początek datuje na 1947 r., kiedy do obiegu pocztowego został wprowadzony znaczek okolicznościowy projektu
Franciszka Suknarowskiego. Taki też charakter miały kolejne przedsięwzięcia dotyczące obrazowania osoby pisarza, jego twórczości i miejsc, z którymi był związany,
na znaczkach, kartach pocztowych, kopertach, stemplach i datownikach. O atrakcyjności kolekcji można się przekonać dzięki zamieszczonym w książce licznym
reprodukcjom.
Książkę zamykają dwa ważne teksty dotyczące Muzeum Miejskiego w Suchej
Beskidzkiej oraz włączenia do jego zbiorów kolekcji sztuki przekazanej nieodpłatnie
przez Fundację „Czartak” i rodzinę pisarza. Historię muzeum, okoliczności jego powołania, zakres prowadzonej działalności, głównie wystawienniczej, badawczej, edukacyjnej i wydawniczej, przedstawiła w rozdziale Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
Barbara Woźniak. Dopełnieniem tego tekstu jest kolejny, zatytułowany Zbiory Muzeum Zegadłowicza własnością Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, współautorstwa Edwarda Sochackiego i Barbary Woźniak, w którym przypomniano biografię
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pisarza, historię Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym oraz Fundacji
„Czartak”. W artykule, oprócz ważnej informacji o przekazaniu Muzeum Miejskiemu
przez fundację ponad 800 obiektów kolekcji sztuki17, znajduje się relacja z otwarcia
wystawy Miłość do człowieka, miłość do sztuki, miłość do natury – grafika i malarstwo
ze zbiorów Emila i Marii Zegadłowiczów (6 października 2018 r.), eksponującej część
przyjętych zbiorów. Wystawa mieści się w Sali Rycerskiej Muzeum Miejskiego i ma
charakter stały. W ten sposób pisarzowi zostało przypisane jeszcze jedno znajdujące
się w beskidzkim krajobrazie miejsce pamięci. Jaka będzie przyszłość gorzeńskiego
dworu, będącego własnością Skarbu Państwa, pokaże czas.
Książka została wyposażona w aparat ułatwiający pracę badawczą – spis ilustracji, indeks osobowy, streszczenia anglojęzyczne oraz noty o autorach. Starannie
edytowane przypisy pozwalają zapoznać się z bibliografią, której brak w formie zestawień wydaje się jedynym mankamentem omawianej publikacji.
Wysoki poziom merytoryczny książki dopełnia znakomita szata graficzna –
kolekcja 405 ilustracji – obejmująca reprodukcje malarstwa, grafik, rycin, fotografii,
rękopisów i korespondencji. Ten imponujący zbiór został pozyskany przez redaktorów dzięki uprzejmości wielu instytucji i osób prywatnych. O czytelną i atrakcyjną
wizualnie formę książki zadbał Janusz Schneider, który jest również autorem projektu
okładki. Do publikacji została dołączona płyta z relacją z widowiska Teatru Entr’Acte
oraz rozmową z Ewą Wegenke, wnuczką poety.
Okolice Zegadłowicza zasługują na uwagę czytelników, z pewnością zaciekawią
specjalistów wielu dyscyplin, jak również miłośników sztuki, literatury i pięknej
książki.
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Dorota Pałosz
M. Kindziuk, Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II, Wydawnictwo
Esprit, Wydawnictwo W drodze, Kraków 2020, s. 368.
Przypadająca w 2020 r. 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II stała
się wyjątkową okazją do przygotowania pierwszej obszernej biografii Jego rodziców, Emilii
i Karola Wojtyłów. Szczególnie ważne wydaje
się to w kontekście rozpoczęcia przez Kościół
katolicki ich procesu beatyfikacyjnego, którego uroczyste otwarcie miało miejsce 7 maja
br. w wadowickiej Bazylice Ofiarowania NMP,
a więc w mieście, o którym wiele lat później ich
najmłodszy syn powie: [- -] tu, w tym mieście
Wadowicach, wszystko się zaczęło1.
Do tej pory sylwetki państwa Wojtyłów
pojawiały się w kontekście życia ich syna Karola. Przedstawiani są jako rodzice, którzy nie
tylko wydali Go na świat, ale przede wszystkim ukształtowali Jego osobowość
w duchu społeczno-patriotycznym i niezwykłą wrażliwość na drugiego człowieka. Jednakże zazwyczaj brakowało dogłębnej analizy biograficznej. Wśród obszernej bibliografii mającej za przedmiot życie polskiego Papieża, prezentującej
szeroko Jego rodzinne i wadowickie korzenie, warto wymienić takich autorów
jak: ks. Adam Boniecki, Marta Burghardt, Roman A. Gajczak, Milena Kindziuk,
Bernard Lecomte, Jacek Moskwa, Józef Szczypka czy George Weigel2. Emilii –
matce Papieża swoje publikacje poświęcili: Renzo Allegri, Luciano Bergonzoni
1

Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z wiernymi w Wadowicach w 1999 r.

2

Kalendarium życia Karola Wojtyły, oprac. A. Boniecki, wyd. III, Kraków 2000; M. Burghardt, Wadowickie korzenie
Karola Wojtyły, Wadowice 2013; R.A. Gajczak, Sercu najbliższe. Szkice z lat młodzieńczych Karola Wojtyły – Jana
Pawła II, Kraków 1987; M. Kindziuk, Zaczęło się od Wadowic. Teksty, wspomnienia, wywiady o Janie Pawle II,
Kraków 2002; eadem, Matka Papieża. Poruszająca historia Emilii Wojtyłowej, Kraków 2013; eadem, Sprawa niepodległości Polski w karierze wojskowej Karola Wojtyły seniora, w: Wokół zagadnienia niepodległości Polski. Przegląd myśli
społeczno-politycznej, red. K. Maciąg, M. Maciąg, Lublin 2017; B. Lecomte, Pasterz, tłum. M. Romanek, H. Sobieraj,
D. Zańko, Kraków 2006; J. Moskwa, Droga Karola Wojtyły, t.1, Na tron Apostołów 1920-1978, Warszawa 2010;
J. Szczypka, Jan Paweł II. Rodowód, Warszawa 1990; G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II,
tłum. D. Chylińska, J. Ulg, J. Piątkowska, R. Śmietana, M. Tarnowska, Kraków 2000.
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oraz Milena Kindziuk3, Karolem – ojcem Papieża interesowali się: Krzysztof Czycz,
Milena Kindziuk, ks. Stefan Misiniec, Michał Siwiec-Cielebon i Andrzej Czesław
Żak4. Jednakże do tej pory nigdy nie powstała pełna biografia państwa Wojtyłów.
Tym bardziej tegoroczna nowość wydawnicza: Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św.
Jana Pawła II5 wypełnia dotychczasową lukę w badaniach nad przodkami św. Jana
Pawła II. Autorka omawianej publikacji zawodowo związana jest m.in. z Wydziałem
Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ze wskazaniem na badanie wizerunku medialnego. Wśród jej naukowych zainteresowań znalazła swoje miejsce również postać św. Jana Pawła II, a szczególnie dzieje Jego rodziny.

Pierwsza biografia rodziców Papieża
Milena Kindziuk w swojej nowej publikacji w przystępny i szczegółowy sposób
stara się przedstawić losy rodziny Wojtyłów. Książka jest napisana w stylu reporterskim; wraz z Autorką odkrywamy historię życia prywatnego Emilii i Karola sen.
ukrytą wśród nielicznych przedmiotów należących do nich oraz wspomnień najmłodszego syna – Karola. Przywołując słowa długoletniego sekretarza Papieża kard.
Stanisława Dziwisza, Autorka opiera się na świadectwie Jana Pawła II, mówiącego,
że Jego rodzice i brat [- -] wiedli życie ludzi świętych6. We Wprowadzeniu7 Autorka
podkreśla, jak ważna była dla św. Jana Pawła II rodzina. Jego przywiązanie do rodziców i brata ukazuje szczególny pietyzm, z jakim Papież podchodził do rodzinnych
pamiątek, z którymi nie rozstawał się nawet w Watykanie. Przypomina również powszechną ludową mądrość, że to właśnie rodzina ma największy wpływ na przyszłe
życie dziecka. Państwo Wojtyłowie, poprzez swoje bezgraniczne oddanie i poświęcenie dla rozwoju swoich dzieci, wysoko postawili poprzeczkę dla współczesnych
3

R. Allegri, Dwie matki Jana Pawła II. Emilia Wojtyła i św. Joanna Beretta Molla, tłum. A. Zielińska, Kraków 2014;
L. Bergonzoni, Emilia Kaczorowska In Wojtyla. La Mamma Di Giovanni Paolo II, Padova 1988; M. Kindziuk, Matka
Papieża…, op. cit.; eadem, Tradycyjne przekazy medialne o pochodzeniu Emilii Wojtyłowej, matki Jana Pawła II,
„Kultura-Media-Teologia”, 2018, nr 32.

4

K. Czycz, Ojciec Papieża. Losy porucznika Karola Wojtyły, „Głos Podbeskidzia”, 2006, nr 12, s. 7-8; nr 1,
2007, s. 21-22; M. Kindziuk, Sprawa niepodległości Polski…; S. Misiniec, Święty Jan Paweł II. Dojrzewanie do
kapłaństwa, Kraków 2014; 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; A.C. Żak, Porucznik Karol Wojtyła – ojciec Jana Pawła II, w świetle źródeł archiwalnych,
w: Święty Jan Paweł II – syn oficera Wojska Polskiego, red. nauk. A. Skrabacz, J. Dohnalik, Warszawa 2016,
s. 25-50.

5

M. Kindziuk, Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II, Kraków 2020.

6

Ibidem, s. 11.

7

Ibidem, s. 9.
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rodziców, często zagubionych wychowawczo. Kindziuk podkreśla rolę rodziców
Papieża w ukształtowaniu Jego osobowości. Jan Paweł II jest świadkiem świętości
swoich rodziców.
Autorka zaznacza we Wprowadzeniu, że [- -] książka nie opisuje jednak duchowej
sylwetki kandydatów na ołtarze. To rys biograficzny Emilii i Karol Wojtyłów8. Lektura
przenosi nas w wyjątkowy świat z przełomu wieków, gdzie na losy żyjących w tym
czasie ludzi znaczący wpływ mają wydarzenia regionalne (m.in. powszechny pobór
do wojska – kariera zawodowa K. Wojtyły sen.), jak i ogólnoeuropejskie (m.in. wojna
polsko-bolszewicka).

Tropem Wojtyłów
Narracja publikacji jest przyjemna w odbiorze i zachęca czytelnika do wspólnego wraz z Autorką odkrywania (odtwarzania) życia Wojtyłów z okruchów pamięci świadków ich świętości. Wraz z autorką idziemy tropem po miejscach
z nimi związanych. Jest to swego rodzaju storytelling – możemy poczuć atmosferę
miejsc i danych sytuacji, dla których nakreśla również tło historyczne. Odnosi się
wrażenie, że Autorka wykonała dużą pracę badawczą zarówno w zakresie kwerendy
archiwalnej, jak i podróży do miejsc, gdzie żyli przodkowie Papieża. Kindziuk szeroko
wykorzystała bazę źródłową w postaci dokumentów archiwalnych (m.in. dokumenty
wojskowe dot. K. Wojtyły sen., księgi parafialne, akta parafialne, prywatne dokumenty
poszczególnych członków rodziny, informacje prasowe z przełomu XIX i XX w.),
źródeł materialnych (w postaci osobistych pamiątek po rodzinie świętego) oraz
relacji ustnych (spisanych/nagranych) osób, które osobiście znały Sługi Boże. Dzięki
temu na jaw wychodzą nieznane powszechniej fakty z życia Wojtyłów m.in. o dwóch
nagrobkach Emilii na cmentarzu Rakowickim (z 1929 r. i z 1934 r.) oraz ekshumacji
trumny jej i jej rodziców do nowego grobowca na tym cmentarzu w roku 19349.

Cztery zasadnicze części
Publikacja została podzielona na cztery zasadnicze części, do których swoistym
wprowadzeniem jest cytat ze św. Jana Pawła II, nawiązujący bezpośrednio do tematyki
8

Ibidem, s. 13.

9

Ibidem, s. 15.
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poruszanej w poszczególnych częściach. Pełni też funkcję motta, a zarazem puenty
zamkniętego w danym rozdziale etapu życia Wojtyłów.
W części pierwszej, zatytułowanej „Młodzi małżonkowie (1906-1914)”10,
Autorka podkreśla, że Wojtyłowie byli małżeństwem 23 lata, rozwiewając wątpliwości co do daty i miejsca zawarcia ślubu przez Emilię i Karola. Prezentuje
również osobno ich sylwetki aż do czasu rozpoczęcia wspólnego życia. W podrozdziale „Pan młody Karol Wojtyła” sama Autorka stwierdza, że [- -] sylwetkę ludzką
i duchową Karola Wojtyły można przedstawić jedynie w ogólnym zarysie [- -]11,
ale za to dokładnie można prześledzić jego pracę zawodową dzięki zachowanym
dokumentom wojskowym. Nowością jest mało jeszcze znana (a przytoczona za
Pawłem Kenigiem)12 informacja o czwartej, dotychczas nieznanej żonie Macieja
Wojtyły – Marii Zalewskiej. Sylwetka Emilii została natomiast zaprezentowana
w podrozdziale „Panna młoda Emilia Kaczorowska”, będącym kwintesencją wcześniejszej publikacji o matce Papieża13. Autorka rozważa w nim m.in. wątpliwość,
jaką szkołę ukończyła Emilia. Kindziuk określa ją jako damę [- -] dystyngowaną
[- -], w sukniach i butach z epoki, w modnej fryzurze14. Opisuje Kraków epoki fin
de siècle’u, aby nakreślić atmosferę miasta, w jakim dorastała – ośrodka kultury
i tradycji, a równocześnie miejsca bardzo nowoczesnego. Jest to ciekawy zabieg
przybliżający czytelnikowi odległe już czasy. Autorka kreśli również szkic biograficzny ojca Emilii – rymarza Feliksa Kaczorowskiego. Sylwetkę starszego brata Papieża poznajemy w podrozdziale „Pierwszy syn – Edmund” oraz dowiadujemy się,
jak wyglądały pierwsze lata państwa Wojtyłów jako rodziców. Emilia opiekowała
się Edmundem w domu, a Karol sen. pracował, utrzymując całą rodzinę. W tej
części książki poznajemy również przewodnika Autorki po wadowickich losach
Wojtyłów – M. Siwca-Cielebona15, a także zapoznajemy się z wadowickim Szlakiem
Karola Wojtyły.
Część druga publikacji pt. „Losy wojenne, losy rodzinne (1914-1918)”16 przedstawia dzieje rodziny Wojtyłów podczas I wojny światowej. Autorka przeprowadza
również analizę sytuacji społeczno-politycznej na ówczesnych ziemiach polskich
oraz w samych Wadowicach. Wyjaśnia wątpliwości co do edukacji Edmunda m.in.
10

Ibidem, s. 20-92.

11

Ibidem, s. 32.

12

Ibidem, s. 36.

13

M. Kindziuk, Matka Papieża…, op. cit.

14

Emilia i Karol Wojtyłowie…, op. cit., s. 69.

15

Ibidem, s. 83.

16

Ibidem, s. 93-153.
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w czasie wojny oraz przy pomocy faktów historycznych obala prawdziwość legendy
o Karolu sen. pod Gorlicami. Wraz z Wojtyłami przebywamy w Hranicach. Autorka
odtwarza atmosferę tamtego okresu na Morawach na podstawie zapisków Edyty
Stein. Po koniec wojny Emilia wróciła do Wadowic, a Karol sen. został służbowo
wysłany do Kielc. Ciekawostką jest informacja o tym, że Emilia miała odwiedzać
tam męża, a jako dowód odwiedzin pozostało zdjęcie zrobione przez nią w Kielcach do karty ewidencyjnej. Kindziuk rozprawia się również z legendą Karola sen.
jako legionisty. W tej części wraz z Autorką wędrujemy również po Białej, gdzie
poznajemy krótkie życie Olgi Wojtyły. Przewodnikiem po mieście jest P. Kenig,
historyk z muzeum w Bielsku-Białej, który m.in. znajduje adres podany przy zapisie o Oldze w księdze pogrzebów. Kindziuk wyjaśnia wątpliwości co do edukacji
Edmunda w tym okresie. Tę część kończy podrozdział poświęcony sytuacji rodziny
Wojtyłów w obliczu odzyskania przez Polskę niepodległości. Karol sen. przeszedł
do Wojska Polskiego i złożył przysięgę. Autorka sugeruje, że Wojtyłowie szukali
już wtedy nowego mieszkania na wynajem, bo był to dobry czas na realizację rodzinnych planów.
Trzecia część książki zatytułowana „Oddani dzieciom (1918-1929)”17 zawiera okres od wprowadzenia się rodziny do mieszkania przy ul. Kościelnej 718 do
śmierci Emilii. W jednym z podrozdziałów zapoznajemy się z relacją Rona, wnuka
Chiela Bałamutha – przedwojennego właściciela kamienicy, oraz z rozważaniami
Autorki dotyczącymi kwestii, dlaczego Wojtyłowie wybrali właśnie tę kamienicę.
Znaczącym wzbogaceniem tej części książki są wspomnienia-relacje Marii Zadory
(wnuczki Adolfa, który w tej kamienicy prowadził zakład introligatorski) oraz Eugeniusza Mroza (sąsiada Wojtyłów i gimnazjalisty z klasy Lolka), opisujące mieszkanie i codzienne życie Wojtyłów wśród polsko-żydowskiej społeczności domu przy
ul. Kościelnej. Autorka podaje również informację o tym, że Emilia szyła ubrania na
sprzedaż, kupowane przez jej sąsiadki – jednakże nie podaje jej źródła. W tej części
pojawia się również opis Wadowic z tamtego okresu jako inteligenckiego miasta na
pograniczu kultur. Przyglądamy się także heroicznemu wyborowi rodziców, aby ratować dziecko nawet kosztem życia matki. Poznajemy relacje świadków (w tym przypadku „świadków świadków” tamtych wydarzeń – M. Zadory i M. Siwca-Cielebona)
o trudnej, zagrożonej ciąży i narodzinach zdrowego syna dzięki wsparciu żydowskiego lekarza Samuela Tauba. Autorka wskazuje, że [- -] wszystkie te fakty są znane

17

Ibidem, s. 155-284.

18

Według Autorki rodzina Wojtyłów wprowadziła się do kamienicy w listopadzie 1918 r. Jednakże nie podaje ona
źródła tej informacji.
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jedynie z relacji ustnych [- -]19, ale są one wyjątkowo spójne. Szczególnie sąsiadek
Emilii – H. Kaczorowej i H. Szczepańskiej, a także mieszkanki Wadowic M. Siwcowej. Podkreśla także, iż decyzja o utrzymaniu ciąży płynęła z głębokiej wiary
państwa Wojtyłów. Przytacza również tradycyjną historię o narodzinach przyszłego
papieża wśród melodii nabożeństwa majowego płynącej z pobliskiego kościoła20.
Podejmuje też rozważania nad pochodzeniem nadanych dziecku imion – Karol
Józef, w których także pojawia się tło historyczne w postaci osoby Józefa Piłsudskiego. W następnym podrozdziale Autorka opisuje prozę życia codziennego rodziców przeplataną karierą wojskową Karola sen. oraz postępującą chorobą Emilii.
W podrozdziale o marzeniach rodziców21 pojawia się po raz kolejny wątek wspomnień Jana Pawła II o rodzinie Bałamuthów po spotkaniu z Ronem. Dowiadujemy
się również, że Karol sen. wśród swojej rodziny w Czańcu był postrzegany bardzo
dobrze (często odwiedzał ich z Lolkiem, a oni ich w Wadowicach) jako „porucznik
z wyższej sfery”, a Emilia jako elegancka „pani z miasta”22. Następnie dowiadujemy
się, że Edmund pojechał na studia do Krakowa, a Lolek w wieku 5 lat trafił do
ochronki23. W tej części Kindziuk wspomina również marzenie Emilii dotyczące
przyszłości jej dzieci, aby jeden z jej synów został lekarzem, a drugi księdzem. Ciekawa jest również przekazana przez M. Siwca-Cielebona informacja, że rzekomo
to właśnie Wojtyła sen. miał zapoczątkować zwyczaj modlitwy przed obrazem MB
Nieustającej Pomocy w kościele parafialnym. Ten fragment publikacji zamykają
przejście Karola sen. na emeryturę i śmierć Emilii oraz rozważania na temat jej
dwóch grobów.
W ostatniej, czwartej części biografii państwa Wojtyłów pt. „Karol niezwykły
ojciec (1929-1941)”24 poznajmy Karola sen. jako samotnego ojca prowadzącego życie
surowe, w ciągłej modlitwie. Dowiadujemy się również o niezwykłej relacji łączącej
go z młodszym synem, o tym, jak ojciec zastępuję Karolowi mamę i wprowadza go
w swoją wyjątkową duchowość. Następne podrozdziały poświęcone są Edmundowi
jako dyplomowanemu lekarzowi oraz rodzinnej tragedii, jaką wywołała jego śmierć.
Uzupełnieniem jest opisanie przez Autorkę mało znanej pamiątki po bracie Papieża
– pudełka z prywatnymi dokumentami i zdjęciami Edmunda, oraz ukazanie oddol-

19

M. Kindziuk, Emilia i Karol Wojtyłowie…, op. cit., s. 202-204.

20

Ibidem, s. 211-225.

21

Ibidem, s. 243-271.

22

Ibidem, s. 249-255.

23

Niestety Autorka nie podaje źródła tej informacji.

24

M. Kindziuk, Emilia i Karol Wojtyłowie…, op. cit., s. 285-382.
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nych, społecznych inicjatyw we Włoszech i Austrii mających na celu wyniesienie
starszego brata Karola na ołtarze z racji ofiarowania życia. Biografię kończą informacje o przeprowadzonych w 1934 r. rodzinnych ekshumacjach, przeprowadzce do
Krakowa i śmierci Karola sen. w 1941 r.

Na zakończenie
W Zakończeniu25 biografii państwa Wojtyłów Autorka przytacza historię o innych świętych rodzicach, których świadkami świętości, jak w przypadku bohaterów
książki, były (są) dzieci. Ciekawym podsumowaniem książki są „Trzy epilogi”26,
w których Autorka podejmuje rozważania na temat podobieństwa w postępowaniu
Emilii Wojtyłowej i Gianny Beretty Molli (1922-1962), która oddała życie za życie swojego dziecka. To podobieństwo określa za R. Allegrim27 – autorem podejmującym temat ich podobieństwa – mianem „dwóch matek papieża”. Pozostałe
dwa epilogi zostały poświęcone prezentacji sagi rodu Kaczorowskich oraz sagi
rodu Wojtyłów.
Szczególnie ważne wydaje się, że publikację uzupełniono o powszechnie znane
już „Wspomnienia i dokumenty”, ale po raz pierwszy opublikowano je w jednym
wydawnictwie28. Poruszanie się po obszernej publikacji ułatwiają wykaz fotografii29,
indeks nazwisk30, spis treści31. Klamrą zamykającą przedstawione losy państwa Wojtyłów jest umieszczona na ostatniej stronie książki „Modlitwa o beatyfikację Sług
Bożych Emilii i Karola Wojtyłów”32, która otwiera nowy rozdział ich historii być
może jako błogosławionych i świętych Kościoła katolickiego.
Milena Kindziuk w swojej najnowszej książce dokonała uporządkowania i systematyzacji znanej dotychczas wiedzy o życiu państwa Wojtyłów, nieraz rozproszonej
25

Ibidem, s. 383-386.

26

Ibidem, s. 387-447.

27

R. Allegri, Dwie matki Jana Pawła II…, op. cit.

28

Wspomnienie Heleny Szczepańskiej, nauczycielki z Wadowic, przyjaciółki Emilii Wojtyłowej (M. Kindziuk,
Emilia i Karol Wojtyłowie…, op. cit., s. 451), Wspomnienie Marii Janiny Kaczorowej, sąsiadki Wojtyłów, przyjaciółki Emilii (ibidem, s. 455), Wojskowa karta ewidencyjna Karola Wojtyły (ibidem, s. 465), List kwalifikacyjny
Karola Wojtyły (ibidem, s. 465), Własnoręczny życiorys Edmunda Wojtyły (ibidem, s. 467) oraz Własnoręczny
życiorys Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II (ibidem, s. 469).

29

M. Kindziuk, Emilia i Karol Wojtyłowie…, op. cit., s. 483.

30

Ibidem, s. 485-490.

31

Ibidem, s. 491-492.

32

Imprimatur udzielił abp Marek Jędraszewski, ibidem, s. 493.
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na kartach wielu publikacji o św. Janie Pawle II. Niektóre przywołane przez nią historie i fakty są powszechnie znane badaczom, ale dla niezorientowanego czytelnika
w dalszym ciągu mogą stanowić ciekawe uzupełnienie wiedzy o rodzinie Wojtyłów.
Interesującymi narracyjnymi zabiegami są fabularyzacja i dopowiedzenie niektórych scen z życia, których prawdziwy obraz ze względu na skąpe źródła nigdy nie
będzie możliwy do odtworzenia. Jednakże publikacja posiada pełny warsztat badawczy i z pewnością jest to książka historyczna napisana w sposób bardzo przystępny
z elementami reporterskimi. Opowieść została uzupełniona barwnymi, jak również
czarno-białymi fotografiami przedstawiającymi rodzinę Wojtyłów. Autorka pisze
o „stworzeniu zarysu biograficznego Emilii i Karola” oraz o ustaleniu przez nią „wielu
faktów z ich życia”. Rzeczywiście odnosi się wrażenie, że mamy przed oczami pełną
(jak na obecny stan badań) biografię rodziców Papieża, dzięki której być może lepiej
zrozumiemy fenomen ich najmłodszego syna – św. Jana Pawła II.
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Wiktor Szymborski

Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

T. Graff, Najstarsze bractwo różańcowe w Wadowicach 1616-1822,
„Historia-Hereditas-Ecclesia”, seria pod red. ks. dr. hab. Andrzeja Bruździńskiego, prof. UPJP II, t. 8, Kraków 2020, s. 241, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, ISBN 978-83-8138-306-61
Autor recenzowanej rozprawy od wielu lat
zajmuje się dziejami swych rodzinnych Wadowic, a ostatnio ogłosił drukiem wyniki żmudnych kwerend archiwalnych i bibliotecznych
poświęconych jednemu z wybitnych profesorów
Akademii Krakowskiej Marcinowi Campiusowi Wadowicie. Bardzo dobre rozeznanie w źródłach odnoszących się do przeszłości Wadowic,
jak również znajomość dziejów Kościoła na
tym obszarze skłoniły Autora, aby wydać wraz
z obszernym erudycyjnym komentarzem księgę
bracką wadowickiej konfraterni.
Publikacja ta składa się z siedmiu rozdziałów, wstępu, zakończenia, a także – co warte jest
podkreślenia – aneksów, w których pomieszczono zarówno edycję samej księgi, jak i zestawienia tabelaryczne dotyczące struktury
społecznej członków konfraterni. Przed zasygnalizowaniem treści rozprawy należy podkreślić fakt zamieszczenia licznych zdjęć ukazujących samą księgę bracką.
Materiał ikonograficzny został wzbogacony o przedstawienia obrazu różańcowego
znajdującego się w wadowickiej świątyni oraz dalsze zdjęcia związane z przeszłością bractwa. Dobór fotografii nie jest przypadkowy, stanowi niejako uzupełnienie
treści samej rozprawy. Przed omówieniem treści samej rozprawy warto poczynić
jedno ważne zastrzeżenie. Książka ta została skierowana nie tylko do wąskiego grona
specjalistów: historyków, teologów czy regionalistów. Korzystać z niej mogą miłośnicy ziemi wadowickiej, pomimo jej naukowego charakteru, a w celu ułatwienia
1

Wersja angielska tego tekstu ukazała się w „Folia Historica Cracoviensia”, 2020, nr 26/1.
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lektury przytaczane dokumenty łacińskie zostały przetłumaczone na język polski
(zob. przykładowo tłumaczenie fragmentu Decretum Reformationis z 1708 r. na s. 41
oraz 52-53, potwierdzenie nadania gruntu na rzecz kapelana bractwa różańcowego
na s. 49, wizytacji z 1748 r. na s. 55 oraz 63-64) – zabieg ten zapewne poszerzy grono
czytelników.
We Wstępie Autor scharakteryzował stan badań nad wadowicką konfraternią. Ponadto, co godne jest odnotowania, przedstawił dzieje rękopisu, który będzie przedmiotem jego dalszych badań. Rzadko w literaturze można odnaleźć
krytyczne edycje źródłowe obecnie zaginionych traktatów. W tym przypadku
pochodząca z XVIII wieku księga bracka do roku 2005 znajdowała się w Archiwum Parafialnym Bazyliki Ofiarowania NMP w Wadowicach, obecnie jej miejsce
przechowywania jest nieznane. Szczęśliwie Autor dysponował zdjęciami rękopisu, które wraz z skanami udostępnionymi przez Pana Artura Obozę stały się
podstawą poniższej edycji. Tak więc czytelnik staje przed niespotykanym faktem:
lektury obecnie utraconego – a jak wykazały badania Tomasza Graffa – nader cennego źródła do dziejów nie tylko samych Wadowic. Zaginięcie księgi zapewne
jest także powodem braku szerszego opisu kodykologicznego samego zabytku.
Kwestii struktury samego zabytku, jego prowadzenia, wpisów doń Autor poświęcił rozdział siódmy. W celu pełniejszego wprowadzenia czytelnika w dzieje materiałów archiwalnych wytworzonych przez same konfraternie struktura samej
księgi została ukazana na szerszym tle nowożytnych krakowskich ksiąg brackich.
Podstawa źródłowa recenzowanej monografii została wzbogacona o archiwalia
przechowywane w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum Narodowym w Krakowie, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie,
zbiory Biblioteki Jagiellońskiej, a także Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.
Pamiętając o tym, że po książkę tę sięgną nie tylko znawcy ruchu brackiego
w dawnej Rzeczypospolitej, Autor w rozdziale pierwszym scharakteryzował najważniejsze dzieje fenomenu konfraterni religijnych, ze szczególnym uwzględnieniem
bractw różańcowych. Posiłkując się klasycznymi rozprawami, jak np. prace pióra
ks. Kumora czy ks. Bruździńskiego, literaturą zachodnią (szczególnie warto podkreślić znajomość publikacji przedstawiających wkład zakonu braci kaznodziejskich
w ruch bracki), omówiono zarówno procesy zakładania bractw, kwestie zarządu
bractw, rolę schadzek brackich, jak i wybrane traktaty poświęcone tej tematyce. Pewne wątki, np. związane z postacią ojca Abrahama Bzowskiego i jego wkładem w popularyzację bractw różańcowych, można by rozbudować, aczkolwiek wykraczałyby
one poza obszar zainteresowania Autora – czyli bractwa wadowickiego.
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W dalszej kolejności Autor, wierny swemu założeniu: łączeniu pracy naukowej
z próbą dotarcia do jak najszerszego grona czytelników, omówił przeszłość samych
Wadowic. Oprócz suchego rysu historycznego miasta czytelnik odnajdzie cenne
i interesujące wzmianki oddające przeszłość życia codziennego mieszkańców, a nawet informacje dotyczące spraw o czary czy pospolitych przestępstw. Przybliżając
przeszłość wadowickiego kościoła, Autor zużytkował wizytacje kościelne – na podstawie tych źródeł możliwe było dokładniejsze zobrazowanie, jaki był stan ówczesnej
świątyni.
Począwszy od rozdziału trzeciego, Tomasz Graff ukazał wieloaspektowość działalności wadowickiego bractwa różańcowego, począwszy od objaśnienia meandrów
samej fundacji z początków XVII w. Czytelnik dowiaduje się tutaj np. o związkach
łączących konfraternię z altarią św. Anny, podstawach materialnych funkcjonowania bractwa. Otrzymujemy także kompletną listę (wraz z opisem ich działalności)
promotorów i prebendarzy odgrywających przecież tak ważną funkcję w jej dziejach. Szczęśliwie Autor wyniki swych badań zawarł w licznych tabelach, co zarówno
ułatwia odszukanie konkretnej informacji, jak i porządkuje samą narrację tekstu.
W celu dokładniejszego przybliżenia przeszłości bractwa różańcowego Tomasz
Graff spożytkował informacje zawarte w wizytacjach kościelnych, dzięki czemu uzyskujemy cenny obraz spraw majątkowych konfraterni. Powyższe informacje są cenne
nie tylko dla badaczy regionu Wadowic, ale i dla historyków sztuki zajmujących się
szeroko pojmowaną kulturą materialną. Ostatni rozdział zawiera nie tylko opis samej
księgi, ale także dokładną statystykę wpisów do bractwa w poszczególnych latach
jego istnienia. Wyniki badań zostały zobrazowane w postaci wykresów, co znacznie
ułatwia śledzenie wywodów Autora. Informacje o miejscu pochodzenia członków
bractwa różańcowego, pochodzeniu stanowym z całą pewnością uzupełniają obraz
przeszłości samych Wadowic, jak również całego regionu. Analiza onomastyczna
księgi będzie przydatna dla językoznawców, sięgną po nią także regionaliści czy genealodzy, a także historycy oświaty, bowiem w księdze odnotować można wpisy
nauczycieli szkół, np. w Kleczy czy Uściu (rozdział siódmy, s. 85). Jeśli uwzględni się
prowadzone przez Tomasza Graffa od lat badania dotyczące profesora Uniwersytetu w Krakowie Marcina Campiusa Wadowity, nie może dziwić fakt zamieszczenia
fragmentu poświęconego krewnym profesora i teologa krakowskiej wszechnicy, którzy wpisali się do księgi brackiej (zob. też komentarz na s. 103 dotyczący objaśnień
i identyfikacji postaci wpisanych do księgi brackiej).
Recenzowana monografia zasługuje na uwagę nie tylko z racji erudycyjnego
Wstępu przybliżającego funkcjonowanie samych konfraterni w dawnej Rzeczypospolitej, wnikliwych studiów odnośnie do jej działalności w Wadowicach, ale nade
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wszystko z powodu edycji samego źródła. Pamiętając o tym, że po książkę sięgną
osoby pragnące prowadzić badania nad genealogią swych rodzin, Autor starał się
o zamieszczanie tłumaczeń łacińskich passusów. W tym też celu w nawiasach kwadratowych w Aneksie, w którym pomieszczono edycję księgi, podano rozwiązane
daty wpisów do księgi brackiej. Zabrakło jednakże w pracy krótkiego słownika pojęć
łacińskich, np. odnoszących się do sprawowanych przez członków bractwa funkcji
jałmużników, skarbników czy pełnionych przez nich urzędów, które w brzmieniu
łacińskim pojawiają się w Aneksie. Taki wykaz ułatwiłby lekturę samego Aneksu
osobom nieparającym się zawodowo poznawaniem przeszłości, nieznającym łaciny.
Tym bardziej że przytoczone w tekście głównym monografii wspomniane urzędy
mogą pozostać niezauważone wśród mnogości innych szczegółów, a Autor zamieścił
wykaz skrótów łacińskich pojawiających się w tekście samej księgi brackiej.
Trud badawczy związany z identyfikacją wpisów brackich zasługuje na słowa uznania. Warto podkreślić, że wspomniana księga zawiera 2231 wpisów z lat
1616-1821. Próba objęcia tak szerokiego zakresu chronologicznego jest zadaniem
niełatwym, z którego Autor wywiązał się wzorowo. Szkoda jedynie, że jakość fotografii i skanów, którymi dysponował podczas przygotowywania edycji, obejmujących
lata 1802-1821 (co nadmienia Autor na s. 99), nie pozwoliła na przeprowadzenie tak
drobiazgowych badań, jak w odniesieniu do okresu wcześniejszego. Warto podnieść
jedną kwestię związaną z konstrukcją Indeksu – nie obejmuje ona niestety samych
aneksów, a zatem treści samej księgi brackiej. Badacze zajmujący się genealogią będą
wobec tego zmuszeni do przejrzenia całej 100-stronicowej księgi.
Podsumowując, należy powiedzieć, że recenzowana rozprawa jest wieloaspektową monografią działalności bractwa różańcowego poszerzoną o edycję księgi
brackiej. Mnogość wątków i szczegółów dotyczących zarówno dziejów miasta, jak
i życia codziennego mieszkańców sprawia, że rozprawa ta znajdzie uznanie nie
tylko w oczach historyków zajmujących się dziejami ziemi wadowickiej czy ruchu
brackiego, historyków sztuki, teologów, językoznawców, lecz także szerszego grona
czytelników.
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Arkadiusz Stanisław Więch
Uniwersytet Jagielloński

O Mikołaja Zebrzydowskiego
przypadkach, czyli słów kilka
o jego pierwszej biografii
T. Graff, B. Wołyniec, s. E.E. Wróbel CSFN,
Mikołaj Zebrzydowski 1553-1620. Szkic biograficzny, Kraków 2020, s. 258.
Johann Wolfgang Goethe stwierdził, iż: [- -]
głównym zadaniem biografii jest chyba pokazanie
człowieka na tle jego epoki i wykazanie, w jakiej
mierze wszystkie okoliczności współczesne
przeciwstawiały mu się, a w jakiej mu sprzyjały,
jak na tym tle kształtował sobie pogląd na
świat i ludzi i w jaki sposób odzwierciedlił to na
zewnątrz1. Takie podejście wpisuje się w nurt
biografistyki historycznej, która od zawsze zajmowała ważne miejsce w pisarstwie biograficznym. W historii naszego kraju wiele jest postaci,
które odegrały znaczącą rolę, o których poczynaniach mówią szkolne podręczniki
i akademickie rozprawy, a które dotąd nie doczekały się swojego gruntownego, biograficznego opracowania. Dlatego też z dużym zainteresowaniem przyjąłem wiadomość o starannie wydanej przez wydawnictwo Księgarnia Akademicka z Krakowa
z okazji 400. rocznicy śmierci założyciela Kalwarii Zebrzydowskiej monografii Mikołaj Zebrzydowski 1553-1620. Szkic biograficzny autorstwa trojga historyków związanych z krakowskim Uniwersytetem Jana Pawła II: Tomasza Graffa, Bartłomieja
Wołyńca i s. Elżbiety Eleny Wróbel CSFN. Zebrzydowski, postać wiele znacząca dla
historii Polski przełomu XVI i XVII w. – właściwie możemy śmiało powiedzieć, że
jeden z czołowych rozgrywających na ówczesnej scenie politycznej – nie doczekał
1

J.W. Goethe, Z mojego życia. Zmyślenie i prawda, t. 1, Warszawa 1957, s. 7-8.
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się jak dotąd gruntownie opracowanej biografii. Prezentowana tutaj praca jest zatem
pierwszą tego typu kompleksową próbą zmierzenia się z jego życiem, działalnością,
spuścizną oraz miejscem w pamięci społecznej.
Praca podzielona została na trzy części, które z kolei składają się z mniejszych
rozdziałów i podrozdziałów. W części pierwszej zatytułowanej „Magnat i polityk”
znajdujemy cztery rozdziały. W pierwszym („Genealogia Zebrzydowskich”), autorstwa Bartłomieja Wołyńca, poznajemy przedstawione w przystępny sposób genealogiczne zawiłości rodu Zebrzydowskich: jego podział na linie wielkopolską (więcborską) oraz małopolską (zebrzydowicką), panujące pomiędzy nimi relacje, a także
kwestie związane z samym Mikołajem Zebrzydowskim i jego potomstwem oraz jego
skoligaceniem z innymi możnymi rodami ówczesnej Rzeczypospolitej. Warto tutaj
podkreślić fakt wykorzystania przez Autora licznych epitafiów rodziny Zebrzydowskich, których treść (zarówno w oryginale łacińskim, jak i w tłumaczeniu na język
polski) przytacza w tekście. Siostra E.E. Wróbel w drugim rozdziale („Młodość i edukacja”) kreśli na szerokim tle epoki kontrreformacji młodzieńcze lata Zebrzydowskiego oraz wpływ, jaki na jego charakter i światopogląd (a musimy tutaj nadmienić,
że był Zebrzydowski jako dość ortodoksyjny katolik przedstawicielem swojej epoki)
wywarła edukacja odbyta w jezuickiej szkole w Braniewie. Kolejne dwa rozdziały
autorstwa T. Graffa (rozdział trzeci „W służbie państwa – okres przedrokoszowy”
oraz rozdział czwarty „W matni rokoszu”) poświęcone zostały działalności Mikołaja
Zebrzydowskiego. Autor ukazuje w nich drogę, jaką przeszedł Zebrzydowski od
swoich błyskotliwych początków przez szczyt możnowładczej potęgi aż po ostatnie
lata życia, naznaczone klęską wywołanego przez siebie rokoszu. Znajdują się tutaj
istotne ustalenia weryfikujące powtarzane wcześniej przez badaczy informacje, jak
chociażby podaną przez Hieronima Wyczawskiego o niepojawianiu się w źródłach
Zebrzydowskiego po zakończeniu przez niego edukacji, aż do 1580 r., kiedy to jako
rotmistrz walczył w armii Stefana Batorego. Tymczasem jak zauważa autor rozdziału,
z Lustracji województwa krakowskiego z 1569 r. dowiadujemy się, iż Mikołaj był już
tenutariuszem wsi Lipnik w księstwie oświęcimskim. Pojawia się także w momencie
ucieczki Henryka Walezego z Krakowa, co może wskazywać na jego związki z dworem królewskim, znacznie wcześniejsze niż te sugerowane przez przywołanego już
Wyczawskiego. Kariera Zebrzydowskiego związana była z jego niekwestionowaną
pozycją przy boku króla Stefana Batorego, którego działania wspierał zarówno finansowo, jak i zbrojnie. Graff, snując swoje rozważania, stara się ukazać jej kolejne
etapy, a także określić sposób kształtowania się relacji pomiędzy Zebrzydowskim
a najważniejszymi postaciami polskiej sceny politycznej tamtych czasów. Ukazuje
stopniowe pogarszanie się jego relacji z Zygmuntem III Wazą, które doprowadziło
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w finale do otwartego buntu przeciwko monarsze i rokoszu, a w efekcie również
stopniowej marginalizacji politycznej wojewody. W części drugiej – „Fundator i dobrodziej” – omówiona została problematyka związana z działalnością fundatorską
i dobroczynną Mikołaja Zebrzydowskiego. W jej pierwszym rozdziale („Kalwaria”)
B. Wołyniec i s. E.E. Wróbel przedstawiają historię najsłynniejszej fundacji bohatera
książki, kalwaryjskiej Jerozolimy, czyli zespołu klasztoru Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. W drugim rozdziale („Czynna pobożność”) Wróbel prezentuje
przykłady dewocyjnej działalności Zebrzydowskiego, którymi na kartach historii
Kościoła, jak również regionu zapisał się kalwaryjski fundator. Autorka zastrzega
przy tym, że trudno jej jednoznacznie ocenić, z czego owa działalność wypływała: czy była wynikiem naturalnej pobożności, czy często wówczas spotykaną formą
kontrreformacyjnej manifestacji religijnej przynależności do Kościoła katolickiego.
Opisuje związki Zebrzydowskiego z zakonami jezuitów, bernardynów, karmelitów,
Arcybractwem Miłosierdzia w Krakowie. Niestety bardzo pobieżnie wspomina jedynie o mecenacie, jaki miał sprawować nad literatami. W tym przypadku niewątpliwie należałoby szerzej uzupełnić temat, zwłaszcza że Wróbel zaznacza, iż: świadczą
o tym liczne dedykacje tych utworów, które ówczesnym zwyczajem autorzy kreślili dla
ofiarodawcy wspierającego finansowo druk danej książki (s. 163). Niestety nie pojawiają się tutaj żadne przykłady, których zestawienie mogłoby doprowadzić przecież
do ciekawych wniosków, chociażby jakich autorów czy też utwory o jakiej tematyce
Zebrzydowski wspierał (a zdecydowanie nie możemy uznać za takowe informacji zawartych w dalszej części książki). W kolejnym, trzecim rozdziale („Rodowe
gniazdo”), również autorstwa s. Wróbel, otrzymujemy informacje na temat Zebrzydowic, rodowej siedziby linii, z której wywodził się Mikołaj Zebrzydowski, bractwa
św. Michała Archanioła oraz szpitala dla inwalidów wojskowych. Trzecia część monografii („W pamięci współczesnych i potomnych”) poświęcona została miejscu,
jakie w pamięci społecznej zajmował Zebrzydowski. Składa się ona z dwóch rozdziałów. Pierwszy („Mikołaj Zebrzydowski w literaturze XVI-XVII w.”), napisany przez
Wróbel i Wołyńca, tyczy się miejsca, jakie zajmował w literaturze epoki, drugi zaś
(„Ikonografia Mikołaja Zebrzydowskiego”) to niezwykle ciekawe studium, w którym
Wołyniec dokonuje analizy wizerunków tytułowego bohatera omawianej książki. Jest
to o tyle istotne, że jak słusznie zauważa Autor: [- -] czytając o ludziach, którzy żyli
w czasach, kiedy nie istniały aparaty fotograficzne [- -] z zasady zastanawiamy się,
jak dana osoba wyglądała [- -]. Zazwyczaj uruchamia się wtedy nasza wyobraźnia
[- -]. W niektórych przypadkach na tor, jakim podąży nasza wyobraźnia, wpływają
opisy autorstwa mniej lub bardziej związanych z charakteryzowaną postacią osób.
W innym przypadku są to zachowane do naszych czasów portrety [- -] (s. 209).
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Wołyniec pochyla się zatem nad przedstawieniami wojewody uwiecznionymi na
medalach, grafikach oraz portretach. Analizuje je z dużą skrupulatnością, zwracając
uwagę na cechy wspólne i uznawane chociażby za znaki rozpoznawcze Zebrzydowskiego (np. bujna czupryna i gęsta broda). Dochodzi również do niezwykle istotnej,
a doskonale oddającej miejsce Mikołaja Zebrzydowskiego w pamięci społecznej
mieszkańców (szczególnie Małopolski), konstatacji o roli wizerunku, jaką ów odgrywał w symbolicznym wprowadzeniu fundatora kalwarii do sfery sacrum. Zaprezentowany powyżej układ książki uzupełnia rozpoczynający ją Wstęp, a wieńczy
podsumowujące Zakończenie. Praca opatrzona została również indeksem osobowo-geograficznym.
Książka została oparta na szerokiej podstawie źródłowej, a jej Autorzy wykazali
się także bardzo dobrą znajomością literatury przedmiotu. Do licznych materiałów,
ignorowanych do tej pory przez wielu badaczy, sięgali po raz pierwszy (np. do tyczących się bohatera książki zapisków, które odnaleźć można na kartach Metryki
Koronnej lub informacji zawartych w herbarzach). Bazą archiwalną stały się zarówno polskie, jak i – co warte podkreślenia – włoskie archiwa i biblioteki, m.in.:
Archivio Apostolico Vaticano, Biblioteca Casanatense w Rzymie, Archiwum Główne
Akt Dawnych, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum Narodowe
w Krakowie, Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie, Biblioteka Książąt
Czartoryskich w Krakowie, a także warszawska Biblioteka Narodowa. Szeroko wykorzystano również starodruki oraz wydawnictwa o charakterze źródłowym. Całość
uzupełnia interesujący materiał ilustratorski.
Na koniec warto zaznaczyć, że zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak
i merytorycznym całość, pomimo różnego autorstwa poszczególnych partii książki,
jest spójna konstrukcyjnie oraz interesująco i przystępnie, także dla osób niezajmujących się zawodowo dziejami Polski przełomu XVI i XVII w., przedstawia postać
i dokonania Mikołaja Zebrzydowskiego. Pod względem układu tematycznego stanowi odejście od klasycznego modelu biografii prezentującej w sposób linearny kolejne
etapy życia opisywanej postaci. Książka tria Graff, Wołyniec i Wróbel zdecydowanie
wychodzi poza te utarte ramy i chociaż sami Autorzy skromnie już w tytule zaznaczają, iż jest to jedynie szkic biograficzny, a zaprezentowana tematyka powoduje
stawianie przez czytelników nowych pytań, na które warto by w przyszłości poszukać
odpowiedzi, to na pewno owa pierwsza biografia Zebrzydowskiego znajdzie swoje
trwałe miejsce w literaturze przedmiotu oraz wskaże kolejnym badaczom kierunek,
w którym należy podążać.
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Publikacje za rok 2002
Oprac. Marcin Witkowski
1. Andrychów i okolice. Mini przewodnik, tekst M. Biel-Pająkowa, Drukarnia
i Wydawnictwo „Grafikon”, Andrychów 2003, 23 [ 1] s., fot., mapa
okładka miękka ze skrzydełkami, 20 x 11 cm
W pierwszej części przewodnika, wydanego staraniem andrychowskiego Urzędu
Miejskiego, przedstawione zostały historia miasta oraz krótkie biogramy związanych
z nim osobistości tworzących „oblicze i atmosferę” Andrychowa. Autorka wymieniła
tu m.in. lekarza i uczonego Ignacego Fijałkowskiego (1783-1855) oraz o. Józefa Prusa OCD (1900-1962), karmelitę, budowniczego i dyrektora Niższego Seminarium
Ojców Karmelitów Bosych w Wadowicach.
Zasadniczą część Mini przewodnika stanowią jednak opisy istotnych dla Andrychowa miejsc, ich historii i architektury, m.in. kościoła pw. św. Macieja, pałacu
Bobrowskich czy kirkutu. Przewodnik przybliża także okolice miasta z wsiami: Brzezinką, Roczynami, Targanicami, Sułkowicami, Rzykami, Zagórnikiem i Inwałdem,
oraz sąsiadujące z Andrychowem pasmo Beskidu ze szczytem Leskowca.
Wykorzystane w publikacji fotografie pochodzą ze zbiorów Marii Biel-Pająkowej, Stefana Jakubowskiego (zm. 2020 r.), przewodnika górskiego i budowniczego
kaplicy na Groniu Jana Pawła II, oraz z archiwów Wadowickiego Centrum Kultury
i Wydawnictwa „Grafikon”.
2. Bóg bogaty w miłosierdzie – Jan Paweł II w Ojczyźnie 16-19 sierpnia 2002,
Wydawnictwo „M”, Katolicka Agencja Informacyjna, Kraków 2002, 144 s.,
fot. kolor.
oprawa twarda, 19 cm
Wszystkie duszpasterskie wizyty Papieża w Ojczyźnie były niepowtarzalnym przeżyciem dla Kościoła w Polsce i dla każdego Polaka. Każda podróż stanowi swoistą
tematyczną całość o głębokiej, bogatej treści religijnej i etyczno-społecznej.
Tematyka tej pielgrzymki ukazała tajemnicę Bożego Miłosierdzia, które jest szansą
dla Kościoła i świata. Kościół, chrześcijaństwo jest znakiem i urzeczywistnieniem Boga
bogatego w Miłosierdzie.
(Ze Wstępu kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski)
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3. Czajkowski W., Śladami pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski w dniach
5-13 czerwca 1999 r., Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin–Toruń 2002,
102 [2] s., 102 [2] s., tabl., il., mapa
oprawa twarda, 24 cm
4. Domosławska M., Polak G., Zuchniewicz P., Jan Paweł II Pielgrzym i Pasterz,
Posiedlik-Raniowski i Sp., Poznań 2002, 191 s., il. kolor.
oprawa twarda, 29 cm
Kompendium wiedzy o życiu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, przesłaniu papieskiego pontyfikatu oraz pielgrzymkach, ze szczególnym uwzględnieniem podróży
do Ojczyzny.
Publikacja zawiera kalendarium życia i pielgrzymek Jana Pawła II.
5. „Dziękujemy Ci Ojcze”. II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny, red. P. Mazurek, J. Zacny, Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców
Pracy w Krakowie, Hufiec Pracy w Wadowicach, Drukarnia i Wydawnictwo
„Grafikon”, Wadowice 2002, 46 s., il. kolor.
oprawa miękka, 21 cm
6. Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski. Korespondencja,
t. 1, 1936-1937, wstęp, oprac., przypisy, indeks M. Wójcik, Wydawnictwo
Akademii Świętokrzyskiej1, Kielce 2002, 427 [1] s., il.
okładka miękka ze skrzydełkami, 21 cm
Artystyczna pasja Emila Zegadłowicza (1888-1941) miała wiele wymiarów. Jednym z jej aspektów była, oczywiście, twórczość literacka, innym – kolekcjonowanie
dzieł sztuki: obrazów i rzeźb, jeszcze innym – towarzyskie kontakty i przyjaźń łącząca autora Motorów z artystami: literatami, plastykami, rzeźbiarzami. Świadectwem
takiej właśnie przyjaźni i jednocześnie twórczej współpracy są [- -] listy. Autorami
tej korespondencji są trzy wielkie indywidualności: Emil Zegadłowicz – głośny pisarz
okresu dwudziestolecia międzywojennego, Stefan Żechowski (1912-1984) – wyjątkowo
uzdolniony plastyk, którego pełne fantazji i niespotykanej wyobraźni ilustracje dopełniły kształt Zegadłowiczowskiego dzieła, i wreszcie Marian Ruzamski (1889-1945)
– oryginalny malarz portrecista i fraszkopisarz.
(Ze Wstępu)
1
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Nazwę Akademia Świętokrzyska uczelnia kielecka nosiła w latach 2000-2008. Następnie przekształcono ją
w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, który od 2011 r. funkcjonuje
jako Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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Począwszy od „Powsinogów”, poprzez „Lampkę oliwną”, przekład „Fausta”,
„Uśmiech”, „Zmory” – poprzez każde przemówienie, artykuł, wiersz – snuje się za
mną widmo skandalu, walki, przeciwności, rozgłosu, wyzwisk, zachwytów, odsądzania
od czci i wiary – nic nie robię, tylko te świętości szargam od świtu do zmierzchu – od
zmierzchu zaś gwałcę dziewice w majtkach biało-amarantowych, które z nich zdzieram
z gestem Kuby Rozpruwacza – – Dość to żywo przypomina perypetie J. J. Rousseau – :
każda jego książka to była czerwona płachta dla byka burżuazji –
Są i inne komparacje – : dziś kochany Jacques jest prosty, jasny i pytamy „co ich tak
zeźliło?” – czy to będzie za 100 lat czy za 111 – przewieją przez Europę wojny i rewolucje – ludzkość zacznie o sobie myśleć nie w granicach, ekskluzywnościach narodowych,
pułapkach, wilczych dołach, gazach i tankach – wyzbędzie się strachu (wyznaniowego,
militarystycznego, strachu przed bliźnim) – wtedy i moje myśli i moje książki będą
pospólną zrozumiałością, samoprzezsięzrozumiałością – [- -]
(Fragment listu E. Zegadłowicza do M. Ruzamskiego, Gorzeń Górny, 6 października 1936 r. za: Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski. Korespondencja, t. 1, s. 182-183)
Publikacja zawiera bibliografię oraz indeks.
7. Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski. Korespondencja,
t. 2, 1938-1944, wstęp, oprac., przypisy, indeks M. Wójcik, Wydawnictwo
Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002, 233 [5] s., tabl, il.
okładka miękka ze skrzydełkami, 21 cm
[- -] – znów przeżywam teraz taki okres „między” ( – o czem pisze się dokumentarnie w „Motorach” – ) – okres niezwykle przykry, pełen przypływów neurastenii – i takichże oceanicznych nostalgii – zasypiam około piątej nad ranem, śpię na wyrywki do
południa – wstaję zły, skwaszony, nieznośny sobie i innym – nic nie wiem, niczego nie
umiem, nigdy nic nie napisałem, w ogóle pisać nie potrafię – a czy jeszcze coś godziwego
napiszę? – itd., itp., d[alszy] c[iąg] n[astąpi] –
– oszaleć można i sądzę, że tylko w takich okresach się szaleje –
– ale już się tam jakiś świt wysrebrza? – już się klaruje – nowa powieść roi się jak
stado przedpotopowych plemników – coś z tego będzie – 2
(Fragment listu E. Zegadłowicza do M. Ruzamskiego, Gorzeń Górny, 25 stycznia
1938 r. za: Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski. Korespondencja,
t. 2, s. 32-33)
Publikacja zawiera bibliografię oraz indeks.
2

Emil Zegadłowicz pisze o pracach nad powieścią Progi. Licząca ponad 360 stron powieść, pisana od października
1937 r. do lipca roku 1939, zachowała się w maszynopisie z licznymi dopiskami i poprawkami autora; nie została
opublikowana za życia pisarza.
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8. Flynn R.L., Jan Paweł II. Portret prywatny człowieka i papieża, z ang. przeł.
K. Obłucki, „Świat Książki” , Warszawa 2002, 215 [1] s.
oprawa twarda, 21 cm
Katolicki polityk amerykański, burmistrz Bostonu (1984-1993) i ambasador
USA przy Stolicy Apostolskiej w latach prezydentury Billa Clintona (1993-1997),
Raymond Leo Flynn, napisał w Przedmowie do swojej książki, że jest ona charakterystyką Jana Pawła II dokonaną, [- -] przez osobę, która miała przywilej bezpośredniego
z nim kontaktu (s. 9).
Jednocześnie nie jest to typowa biografia papieża, analiza Jego pontyfikatu czy
teologicznej myśli i roli, jaką odegrał w historii współczesnego Kościoła:
Zamiast tego proponuję obraz Jana Pawła II jako papieża, kapłana i człowieka,
powstały dzięki obserwacjom w chwilach, jakie spędziłem w jego obecności przez ostatnie trzydzieści lat – od dnia, gdy poznałem go w kościele w Bostonie, jako stosunkowo
mało znanego polskiego kardynała, aż do niedawnego spotkania na stopniach Bazyliki
św. Piotra w Rzymie, kiedy był już „Janem Pawłem Wielkim”.
(Z Przedmowy Autora)
9. Gill G., Kopce w krajobrazie kulturowym Polski, Małopolski Oddział Stowarzyszenia Miłośników Mazurka Dąbrowskiego w Krakowie, Drukarnia
„DjaF”, Kraków 2002, 407 [1] s., il.
okładka miękka ze skrzydełkami, 24 cm
Kopce są swoistymi fenomenami polskiej przestrzeni i osobliwością naszej mentalności. Wznoszone były przez lokalne społeczności dla uczczenia pamięci doniosłych
faktów naszych dziejów i czynów bohaterów narodowych. Doniosła jest też wymowa
tych osobliwych pomników: jedne uczą jak Polskę budować, inne jak ją miłować, jeszcze
inne – jak o Polsce pamiętać, o nią walczyć, a nawet ginąć.
Wszystko to autor zestawia z nadzwyczajnie podziwu godną akrybią i pietyzmem.
Wybija się w tej statystyce w sposób wymowny owych 36 kopców Naczelnika, z tym
najważniejszym i najokazalszym – Kopcem Kościuszki w Krakowie, wzniesionym przez
cały naród w niewoli, na znak niepodległości. Zawarty w niniejszej książce rejestr
wszystkich kopców jest cennym świadectwem narodowej pamięci.
(Z recenzji dr. hab. Mieczysława Rokosza)
W rozdziale poświęconym kopcom sławnych Polaków Autor opisał kopiec Adama Mickiewicza, usypany w parku miejskim w Wadowicach w 1934 r.
Publikacja zawiera bibliografię.
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10. Gola Z.W., Kalwaria Zebrzydowska na pocztówce, Wydawnictwo „Calvarianum”, Kalwaria Zebrzydowska 2002, 183 [1] s., il. kolor., mapa kolor.
oprawa twarda, 31 cm
Kalwaria Zebrzydowska należy do największych ośrodków kultu religijnego w Polsce. To znane i bardzo licznie odwiedzane sanktuarium pasyjno-maryjne w południowej Polsce [- -] zostało ubogacone w ostatnim stuleciu wieloma pięknymi pocztówkami.
Śledząc 400-letnią historię „Polskiej Jerozolimy” jesteśmy pod urokiem wielkiego
duchowego dziedzictwa, piękna krajobrazu i ciągle zachodzących zmian.
Wszystko to można odnaleźć na zachowanych kartach pocztowych [- -]. Dotarliśmy do ponad 500 pocztówek, z których najstarsza pochodzi z końca XIX w. (1899 rok).
W albumie prezentujemy ich prawie 300 z różnego okresu czasu, kończąc na pocztówce współczesnej – jubileuszowej.
(Od wydawcy)
Album [- -] wydany z okazji 400-lecia fundacji kalwaryjskiego zespołu sakralnego
oo. Bernardynów (1602-2002) jest [- -] propozycją wydawniczą upamiętniającą jubileuszowy klimat pasyjno-maryjnego Sanktuarium z Polski Południowej. Kalwaria
Zebrzydowska na pocztówce to próba retrospektywnego spojrzenia na „wczoraj” Kalwarii Zebrzydowskiej postrzeganej w dwóch wymiarach: w wymiarze zewnętrznym (ad
extra) jako miejsca pielgrzymkowego, a zatem miejsca otwartego na wrażliwość religijną
przybywających tutaj z określonym celem pielgrzymów, oraz w wymiarze wewnętrznym
(ad intra) jako miejsca codziennej egzystencji tutejszej społeczności, której członkowie
oprócz własnych duchowych potrzeb, realizowanych w dwóch ośrodkach pastoralnych:
Sanktuarium i Parafii, żyją tu i pracują, pisząc historię tej podbeskidzkiej miejscowości.
(Z Przedmowy o. Romualda Kośli OFM, przełożonego polskiej Prowincji Ojców
Bernardynów)
11. Jan Paweł II. Autobiografia, wybór i układ J. Kiliańczyk-Zięba, Wydawnictwo
Literackie, Kraków 2002, 227 [2] s., il.
oprawa twarda, 21 cm
Opracowana przez Justynę Kiliańczyk-Ziębę Autobiografia to osobista opowieść
Jana Pawła II o Jego własnym życiu. Poszczególne etapy – od spędzonego w Wadowicach dzieciństwa po lata pontyfikatu – zostały przedstawione w wybranych
fragmentach wywiadów udzielonych m.in. dziennikarzom „L’Osservatore Romano”,
papieskich homilii podczas pielgrzymek do Polski czy napisanych przez Jana Pawła II
książek (m.in. Dar i tajemnica).
Wiadomo, jak wiele dla rozwoju ludzkiej osobowości i charakteru znaczą pierwsze
lata życia, lata dziecięce, a potem młodzieńcze. Te właśnie lata łączą się dla mnie niero253

PUBLIKACJE
zerwalnie z Wadowicami, tym miastem, które nosiło wówczas dumny herb „Królewskie
Wolne Miasto Wadowice”… A także i z tą okolicą. Z rzeką Skawą, z pasmami Beskidów.
(Jan Paweł II. Autobiografia, s. 10, za: Jan Paweł II w Polsce 1979, 1983, 1987,
Warszawa 1989, s. 192, przemówienie z 7 czerwca 1979 r.)
To miasto lat dziecięcych [- -] było świadkiem mych pierwszych kroków, pierwszych
słów i tych – jak mówi Norwid – „pierwszych ukłonów”, co są „jak odwieczne Chrystusa
wyznanie „Bądź pochwalony!”. [- -] Miasto mojego dzieciństwa, dom rodzinny, kościół
parafialny, kościół mojego Chrztu Świętego.
(Jan Paweł II. Autobiografia, s. 10-11, za: Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski,
5-17 czerwca 1999, Poznań–Warszawa 1999, s. 188 i nn., przemówienie z 16 czerwca
1999 r.)
12. Kalwaria Zebrzydowska. Mini przewodnik, tekst. J. Jędrygas, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2002, 23 [1] s., fot.
okładka miękka ze skrzydełkami, 19 x 11 cm
Przewodnik, napisany przez Janusza Jędrygasa (zm. 2018 r.) we współpracy
z o. Mikołajem Redykiem OFM z kalwaryjskiej wspólnoty bernardynów, przybliża
dzieje i architekturę miasta, którego historia związana jest nierozerwalnie z dziejami
klasztoru i sanktuarium pasyjno-maryjnego. Autor opisuje okoliczności fundacji
Mikołaja Zebrzydowskiego oraz początki budowy dróżek, które to dzieło po śmierci
ojca kontynuował jego syn Jan i kolejni wielcy kalwaryjscy fundatorzy: Mikołaj Zebrzydowski, budowniczy wirydarza i kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej, oraz Magdalena Czartoryska, która powiększyła kościół o nawę, fasadę i wieże przy frontowej
elewacji.
Wśród przedstawionych obiektów sakralnych dużo miejsca poświęcono barokowej bazylice Matki Bożej Anielskiej z Placem Rajskim i wirydarzem, ze szczególnie
cenną galerią fundatorów, oraz kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej z cudownym obrazem, o której Jan Paweł II mówił podczas swej wizyty w Kalwarii Zebrzydowskiej
7 czerwca 1979 r.:
Samo w sobie jest urzekające: właśnie to zamieszkanie Matki Bożej w bocznej
kaplicy, takie dyskretne. I chyba nigdzie w całym Kościele ten obraz by nie przemawiał
tak, jak przemawia właśnie tam. Jest w tym geniusz głębszy.
(Kalwaria Zebrzydowska. Mini przewodnik, s. 13)
Kolorowym zdjęciom towarzyszą fotografie archiwalne przedstawiające m.in.
kościół Ukrzyżowania, najstarszy obiekt sakralny na kalwaryjskich dróżkach, wzniesiony w latach 1600-1601.
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13. Kalwaria Zebrzydowska. Plan miasta, Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, Wyd. II, TNP Studio, Kraków 2002, 1 mapa
oprawa miękka, 23 x 13 cm [62 x 45 cm]
14. Kalwaria Zebrzydowska – Polska Jerozolima, fot. J. Watliński, tekst E. Obruśnik OFM, Wydawnictwo „Calvarianum”, Kalwaria Zebrzydowska 2003,
168 s., fot. kolor., mapa
oprawa twarda, 31 cm
Album autorstwa Jacka Witalińskiego [- -] poświęcony jest jednemu z największych
polskich sanktuariów pasyjnych i maryjnych, istniejącemu od początku XVII wieku do
dziś pod opieką Zakonu Braci Mniejszych, w Polsce popularnie nazywanych Bernardynami. Sanktuarium to należy do najciekawszych [- -] założeń krajobrazowo-architektonicznych i do najczęściej uczęszczanych polskich miejsc pielgrzymkowych. [- -]
W albumie wyeksponowano fotogramy ukazujące architekturę Kalwarii Zebrzydowskiej, począwszy od bazyliki i klasztoru, a na kaplicach dróżkowych kończąc. [- -]
[- -] dużą rolę odgrywają także fotogramy związane z kalwaryjskim Misterium
Męki Pańskiej, Misterium Pogrzebu i Tryumfu Matki Bożej, a także z innymi uroczystościami. Specyfiką miejsca są wspomniane misteria kalwaryjskie. W czasie Wielkiego
Tygodnia odgrywane jest „Chwalebne Misterium Pańskie” opowiadające o Męce Chrystusa. W sierpniu liczni pielgrzymi uczestniczą w bogatym folklorystycznie i obrzędowo
misterium Zaśnięcia i Wniebowzięcia Matki Bożej. Misteria te należą do najbardziej
okazałych uroczystości religijnych w Polsce.
(Ze Wstępu o. Mikołaja Redyka OFM)
15. Kalwaria Zebrzydowska. Polska Jerozolima skarbem Kościoła i Narodu Polskiego, red. Cz. Gniecki, Wydawnictwo „Calvarianum”, Kalwaria Zebrzydowska 2002, 527 s., il., mapy
oprawa twarda, 24,5 cm
Publikacja, na którą składa się 25 artykułów oraz Kalendarium obejmujące ważniejsze wydarzenia z dziejów kalwaryjskiego sanktuarium, dzieli się na trzy rozdziały
wyznaczające jej tematykę. W rozdziale pierwszym autorzy pochylili się nad specyfiką
Kalwarii Zebrzydowskiej – Polskiej Jerozolimy, m.in. nad początkami sanktuarium
pasyjno-maryjnego, rolą bernardynów w dziele Zebrzydowskich oraz znaczeniem
tego miejsca, także w kontekście odbywających się tu rokrocznie Misteriów. Walorom naturalnym i artystycznym Polskiej Jerozolimy, zabytkom architektury z czasów
fundatora oraz treściom ikonograficznym, z obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej na
czele, poświęcony jest rozdział drugi zbioru. W rozdziale trzecim z kolei poruszono
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zagadnienia związane z religijną i społeczną rolą pasyjno-maryjnego sanktuarium.
Zwieńczeniem jest wspomniane Kalendarium autorstwa o. Mikołaja Redyka OFM.
Autorzy artykułów są związani z miastem i klasztorem – w większości należą
do zakonu bernardynów, ale są w ich gronie także osoby świeckie, m.in. Augustyn
Ormanty, burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej.
16. Karol Pustelnik marzec-kwiecień 2002. Katalog wystawy w Galerii Starmach,
red. M.D. Niechoda, J. Chrobak, Galeria Starmach, Centrum Druku – Agencja Graf, Kraków 2002, 48 s., fot. kolor.
oprawa miękka, 29 cm
Powodów dla pokazania obrazów Karola Pustelnika w Galerii Starmach było wiele. Jest on jednym z żyjących członków-założycieli Grupy Krakowskiej. Wystawa [- -]
jest więc zgodna z realizowanym od lat programem galerii, mającym na celu prezentację dokonań artystów związanych ze Stowarzyszeniem. W pewien sposób mamy okazję
przypomnieć krakowskiemu środowisku prace tego artysty, gdyż ostatnia, większa, indywidualna prezentacja obrazów Karola Pustelnika miała miejsce w Galerii Krzysztofory
blisko dwadzieścia lat temu3. Kolejnym powodem była autentyczna fascynacja światem
jego nieposkromionej wyobraźni obecnym na płótnach, skomplikowaną symboliką tych
obrazów, aurą tajemnicy, a zarazem ich malarskim rozmachem. Szczególnie wczesne
prace Pustelnika, wielkoformatowe, wieloplanowe kompozycje, malowane z wielką
swobodą, przy pomocy właściwej artyście, niebanalnej skali barwnej wydają się nam
szczególnie interesujące i aktualne.
(Ze Wstępu)
17. Kindziuk M., Zaczęło się od Wadowic. Wspomnienia, wywiady, teksty o Janie
Pawle II, Wydawnictwo „M”, Kraków 2002, 313 [1] s., il.
oprawa miękka, 21 cm
Publikacja dr Mileny Kindziuk jest zbiorem wspomnień ludzi Kościoła oraz
przedstawicieli świata kultury i polityki ze spotkań z Janem Pawłem II. Niezwykłe
i zapadające w pamięci rozmowy z papieżem wspominają m.in.: prymas Polski
kard. Józef Glemp (zm. 2013 r.), metropolita gnieźnieński i prymas Polski abp Henryk Muszyński, bp Tadeusz Pieronek (zm. 2018 r.), bp Piotr Jarecki, o. Leon Knabit
OSB, ks. Tadeusz Styczeń SDS – salwatorianin, profesor KUL i bliski przyjaciel Jana
Pawła II (zm. 2010 r.), s. Zofia Zdybicka USJK – urszulanka, filozof, religioznawca
i twórczyni tzw. Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, aktorki: Maja Komorowska i Zofia
3
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Kucówna, oraz pisarze i dziennikarze: Zygmunt Kubiak (zm. 2004 r.), Grzegorz
Polak i historyk Marcin Przeciszewski.
Do wypowiedzi znanych osobistości, które stanowią główną część książki, dodano także wspomnienia z papieskich pielgrzymek do Polski. Sparafrazowane słowa
Jana Pawła II, które padły na wadowickim rynku w 1999 r. – [- -] tu w tym mieście
Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się
zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło – posłużyły za tytuł książki Mileny
Kindziuk.
18. Kopka B., Obozy pracy w Polsce 1944-1950. Przewodnik encyklopedyczny,
Niezależna Oficyna Wydawnicza „Nowa”, „Karta”, Warszawa 2002, 378 s.,
tabl. kolor., il., mapy
oprawa twarda, 24,5 cm
Autor dysponuje listą 206 obozów, opisanych w niniejszym opracowaniu. Gros
tych obozów funkcjonowało bezpośrednio w strukturach podległych Ministerstwu
Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) i Centralnemu Zarządowi Przemysłu Węglowego
(CZPW) w Katowicach. Pozostałe działały na potrzeby wojska (Ministerstwa Obrony
Narodowej) oraz Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (KS). Istniały także, zwłaszcza w pierwszym okresie PRL (1944-1946),
tzw. dzikie obozy, zakładane przez lokalne władze administracyjne i struktury bezpieczeństwa bez zgody centrali z Warszawy. Jednak, mimo różnego rodzaju podziałów i chaosu organizacyjnego, obozy pracy przymusowej, a zwłaszcza sprawy osób
osadzonych w miejscach odosobnienia leżały w gestii Departamentu Więziennictwa
i Obozów MBP (a od sierpnia 1946 r. - Departamentu Więziennictwa MBP). Więziennictwo w Polsce stalinowskiej, tak jak w ZSRR, stało się wyłączną sferą działania
aparatu bezpieczeństwa.
(Ze Wstępu)
Wśród opisanych przez Autora obozów pracy scharakteryzowany został również
Obóz Pracy Wadowice – jednostka funkcjonująca w mieście od zakończenia wojny
do sierpnia 1945 r., podległa lokalnym władzom administracyjnym i bezpieczeństwa,
pozostająca we właściwości Specjalnego Sądu Karnego. W obozie przebywali Niemcy
oraz osoby, które podczas okupacji przyjęły Niemiecką Listę Narodowościową (DVL,
tzw. volkslistę).
Publikacja zawiera indeksy: osobowy i nazw geograficznych oraz obszerną bibliografię przedmiotu. Aneks zawiera edycję źródeł, m.in.: wykazy dotyczące stanu
liczbowego więzionych w obozach pracy, zarządzenia, protokoły zdawczo-odbiorcze,
korespondencję oraz schematy organizacyjne i plany sytuacyjne obozów.
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19. Kotarba S., Wadowice 1990-2002, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”,
Wadowice 2002, 12 s., il. kolor.
okładka miękka, 20 cm
Bogato ilustrowana broszura poświęcona jest zmianom, jakie zaszły w Wadowicach w pierwszym 10-leciu po transformacji ustrojowej 1989 r. Opisując najważniejsze dla miasta wydarzenia z tamtego okresu, Autor sporo miejsca poświęcił m.in.
papieskiej pielgrzymce z 1999 r. i wyjątkowemu spotkaniu mieszkańców z Janem
Pawłem II, jakie miało wówczas miejsce na wadowickim rynku.
20. Kwiatkowska H., Porachunki z pamięcią, Oficyna Wydawnicza „Kwadrat”,
Kraków 2002, 207 s., il.
oprawa miękka, 23 cm
„Antygona” Sofoklesa. Ileż pracy, starania i zapału wkładamy w to przedstawienie!
Szkolne kółko dramatyczne jest koedukacyjne, oba gimnazja łączy żarliwa miłość do
teatru. Gram tytułową rolę, a Karol Wojtyła jest Hajmonem. Przedstawieniem opiekuje
się jak zwykle polonista. Z papieru pakunkowego wycinamy ogromne doryckie kolumny,
malujemy je i przypinamy pinezkami do tylnej ściany sceny.
Niestety, w czasie mego głównego monologu, kiedy Antygona żegna się ze światem,
słońcem, niebem i swą niespełnioną miłością, na widowni słychać tłumione chichoty. To
jedna z kolumn osuwa się z szelestem na ziemię. Nic to. Oczy mi pałają, jestem szczęśliwa.
(W 1999 roku Ojciec Święty odwiedził Wadowice i wspominał na rynku naszą
„Antygonę”: „Kiedy byliśmy w piątej gimnazjalnej, graliśmy „Antygonę” Sofoklesa.
Antygona – Halina, Ismena – Kazia, mój Boże. A ja grałem Hajmona. O ukochana
siostro ma Ismeno, czy ty nie widzisz, że z klęsk Edypowych żadnej na świecie los nam
nie oszczędza?¥ Pamiętam do dziś…” Nie mogłam uwierzyć uszom ani oczom.)
(H. Kwiatkowska, Porachunki z pamięcią, s. 18)
21. Łasak J., Madonny ziemi rodzinnej Jana Pawła II, Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity, Wadowice 2002, 63 [1] s., il. kolor
oprawa twarda, 30 cm
Album, którego tekst opracował Józef Łasak, przedstawia wizerunki madonn ziemi wadowickiej. Na kartach książki, bogato zilustrowanej fotografiami Mieczysława
Matei, Czytelnik znajdzie maryjne obrazy z kościołów, klasztorów i kaplic znajdujących się w różnych miejscowościach powiatu – od Wadowic po Groń Jana Pawła II
pod Leskowcem. Publikacja powstała dzięki wsparciu władz miejskich Andrychowa,
Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic, gmin Brzeźnica, Spytkowice i Wieprz oraz wadowickiego starostwa powiatowego.
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[- -] autor opracowania kultu Bożej Rodzicielki w Wadowicach i okolicy uwidacznia, jak głęboka wiara, ufność i miłość do Maryi jest zakorzeniona we wspólnotach parafialnych i zakonnych tego regionu. Czytelnik dochodzi do stwierdzenia, że wszędzie,
gdzie w poświęconych kościołach przechowuje się Najświętszy Sakrament, od początku pobożność chrześcijańska zatroszczyła się o wizerunek Matki Bożej, umieszczony
w głównym lub bocznym ołtarzu.
(Ze Słowa wstępnego autorstwa ks. infułata Kazimiera Sudera)
Album zawiera bibliografię.
22. Łobozek M.M. OH4, Apteka bonifratrów w Kalwarii Zebrzydowskiej, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2003, 167 s., il.
oprawa miękka, 21 cm
W Zebrzydowicach bonifratrzy służą bliźniemu, w duchu św. Jana Bożego, od
1611 roku. Od samego początku realizują swój apostolat w szpitalu, w kościele i w aptece. [- -]
Opisuję, na ile pozwalają na to materiały archiwalne, aptekę klasztorną w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wykorzystuję dokumenty, nielicznie zachowane, w konwenckim
archiwum bonifratrów w Zebrzydowicach: inwentaryzacje, rachunki, sprawozdania,
korespondencje, pisma urzędowe. Podstawowy materiał dokumentacyjny do niej stanowią: spisy inwentaryzacyjne z 1875 roku i 1905 roku, oraz spis utensyliów aptecznych z tego samego okresu. Inne, również ważne akta (głównie w języku niemieckim),
posegregowane w dwu oddzielnych poszytach, dotyczą zwłaszcza XIX wieku. I właśnie
dlatego, w oparciu o nie, zarysowano w pracy (najobszerniej) funkcjonowanie zakonnej
apteki od końca XVIII wieku do początków XX wieku. [- -] Nie przedstawiono historii
apteki w dwu pierwszych wiekach jej istnienia, bo nie przetrwały żadne materiały
z tym okresem związane. [- -]
Wprowadzeniem do zasadniczego tematu są [- -] obszernie zaprezentowane,
(w pierwszym rozdziale) dzieje klasztoru i szpitala bonifratrów w Zebrzydowicach
(z wyeksponowaniem okresu po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku). Zdecydowano
się na to, by niektóre ważne zdarzenia z życia klasztoru trwały w przekazach, innych
niż mało dostępne rękopisy klasztornych kronik.
(Ze Wstępu Autora)

4

O. Marcin Maksymilian Łobozek OH (1953-2006), doktor habilitowany, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (od 2009 r. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), kierownik Katedry Historii Zakonów, badacz
dziejów zakonu bonifratrów, której to wspólnoty był członkiem od 1974 r.
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23. Nowakowski A., Ormanty A., Z przeszłości dalszej i bliższej. Szkice z historii regionalnej Ziemi Wadowickiej, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”,
Wadowice 2022, 30 s.
oprawa miękka, 21 cm
Publikacja składa się z trzech szkiców poświęconych dziejom politycznym ziemi
wadowickiej od wieku XIV do końca okupacji hitlerowskiej. Artykuł prof. Andrzeja
Nowakowskiego stanowi zwięzłe podsumowanie stanu wiedzy historycznej w zakresie ukazania dziejów dwóch pogranicznych księstw położonych w zachodniej Małopolsce: Oświęcimia i Zatora. Na obszarze tym na przestrzeni XIV-XVI w. ścierały
się polityczne, gospodarcze i kulturowe wpływy Polski, Czech i Niemiec. Artykuły
Augustyna Ormantego to z kolei zarys problematyki rządów austriackich w Galicji
do okresu autonomicznego (lata 60. XIX w.) oraz charakterystyka funkcjonowania
organów administracyjnych miast: Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic w okresie okupacji (do 1945 r.).
24. Szkice z dziejów kultury fizycznej na Górnym Śląsku, Zagłebiu i Podbeskidziu,
red. A. Nowakowski, M. Ponczek, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”,
Wadowice 2002, 90 s.
oprawa miękka, 21 cm
[To] [- -] kolejne opracowanie poświęcone regionalnym dziejom kultury fizycznej w południowej Polsce, począwszy od końca XIX stulecia do czasów najnowszych,
z uwzględnieniem obszaru Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego i Podbeskidzia. Są
w nim zawarte artykuły autorstwa osób związanych z Katedrą Nauk Humanistycznych
AWF w Katowicach, samodzielnych pracowników naukowych tej Katedry oraz potencjalnych doktorantów nauk o kulturze fizycznej w zakresie historii kultury fizycznej.
Opracowanie otwiera szkic poświęcony sprawom kultury fizycznej w nauczaniu
Ojca Świętego Jana Pawła II. Kolejne artykuły dotyczą historii wybranych miast, regionów i dyscyplin sportowych, w tym piłkarstwa, kolarstwa i narciarstwa. W opracowaniu znajdują się również dane dotyczące rozwoju stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym
gniazd sokolich. Znaczna część publikacji dotyczy problematyki rozwoju szkolnego
wychowania fizycznego po II wojnie światowej, w odniesieniu do szkolnictwa średniego
(zarówno ogólnokształcącego, jak również zawodowego).
(Ze Wstępu)
Wadowicom poświęcone są artykuły Jana Gajczaka traktujące o historii wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych powiatu w latach 1945-1975. Z kolei prof. Andrzej Nowakowski przedstawił
dzieje imprez kolarskich w Wadowicach i na ziemi wadowickiej w latach 1954-1960.
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25. Szkice z dziejów kultury fizycznej na pograniczu śląsko-małopolskim do roku
1939, red. A. Nowakowski, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice
2002, 76 s., tabl., il.
oprawa miękka, 21 cm
Niniejszy zbiór zawiera szkice i artykuły poświęcone różnym aspektom rozwoju
kultury fizycznej, łącznie z turystyką letnią i zimową, w okresie od powstania „Sokoła”
na ziemiach polskich w 1867 r. do wybuchu II wojny światowej. Zasięg terytorialny
opracowania obejmuje pogranicze śląsko-małopolskie ze szczególnym uwzględnieniem
Beskidu Małego, Żywieckiego i Śląskiego, jest to zatem historyczny obszar zachodniej
Małopolski na zachód od Krakowa (po rzekę Białą) oraz Śląska austriackiego, zwanego niekiedy Śląskiem habsburskim. W opracowaniu uwzględniono również Chrzanów i ziemię chrzanowską, czyli tereny położone na lewym brzegu górnej Wisły (po
Przemszę), które po III rozbiorze Polski w 1795 r. przypadły Austrii, jako tzw. Nowa
Galicja, wchodząc następnie w skład Księstwa Warszawskiego (1809 – 1813) oraz
Rzeczypospolitej Krakowskiej (1815 – 1846).
(Ze Wstępu)
O Wadowicach bezpośrednio traktują trzy teksty – dwa artykuły Jana Gajczaka:
Historia budynku wadowickiego „Sokoła” (s. 10-15) oraz Walory i rozwój zorganizowanej turystyki pieszej w Beskidzie Małym do roku 1939 ze szczególnym uwzględnieniem
Leskowca (s. 44-54), a także artykuł Aleksandry Zagórskiej: Obchody 25-lecia gniazda
„Sokoła” w Wadowicach w roku 1912 (s. 16-18).
26. Prokop R.K., Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej
w latach 1438-1513. Dzieje polityczne, Polska Akademia Umiejętności,
Seria: Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, t. 97, Kraków 2002,
331 [1] s., tabl.
oprawa miękka, 23 cm
Przedmiotem niniejszej pracy jest [- -] analiza procesów politycznych, jakie finalnie
doprowadziły do inkorporacji księstw oświęcimskiego i zatorskiego do Korony Polskiej.
De iure nastąpiła ona dopiero w roku 1563/64, de facto jednak w przypadku Zatora
miała miejsce już pół wieku wcześniej (1513), natomiast w odniesieniu do Oświęcimia
– ponad wiek przed formalną inkorporacją (1453/1457). Podane w nawiasach daty
wyznaczają zarazem terminus ad quem obecnego opracowania. [- -]
Podstawę źródłową niniejszego opracowania stanowią stosunkowo dla XV wieku liczne, po części tylko publikowane (w tym niektóre w postaci jedynie regestów)
archiwalia. Ich edycje [- -] objęły w sumie bardzo zróżnicowany materiał z archiwów
głównie małopolskich i śląskich, a poza obszarem współczesnej Polski także czeskich,
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niemieckich, węgierskich, austriackich i słowackich.
(Ze Wstępu)
27. Raptularz Andrychowski. Przemysł miejscowy w XX wieku, oprac. J. Zembroń,
Andrychów 2002, 404 s., il., fot.
oprawa miękka, 30 cm
Pisząc tę książkę zamierzałem odnotować w niej fragment najnowszej historii
Andrychowa oraz przede wszystkim XX-wieczny okres miejscowego przemysłu. W nawiązaniu do czasów najnowszych, przyszło mi przywołać w niezbędnym jak się wydaje
zakresie niektóre zdarzenia i zjawiska z okresów przeszłych, takie które determinowały
uprzednie wydarzenia społeczne /gospodarcze/ oraz polityczne. Nic przecież nie dzieje
się samo – bez przyczyny i skutku. Rozwój dawniejszego Andrychowa związał się kiedyś z tutejszym rękodzielnictwem, z miejscowym tkactwem włącznie i na czele. [- -]
To przemysł wytyczał kierunki rozwoju temu miastu i jego regionowi, to przemysł
kształtował tu życie ludzi, ich umiejętności, postawy społeczne, zasobność materialną.
Andrychów żył tym swoim przemysłem oraz z tegoż to przemysłu. To dzięki przemysłowi ukształtował się miejscowy fenomen ekonomiczny. [- -]
Niniejszy „Raptularz” [- -] zawiera próbę retrospektywnego spojrzenia na historię
Andrychowa oraz tutejszego przemysłu w XX stuleciu, z zamiarem zachowania przed
zapomnieniem zjawisk i faktów wprawdzie współczesnych, ale takich także równocześnie, które w natłoku innych bieżących spraw stają się coraz to odleglejszą historią.
(Od Autora)
28. Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu
1946-1955, red. K. Szwagrzyk, Seria „Studia i Materiały”, t. 1, Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław 2002, 87 [1] s.
oprawa miękka, 23 cm
Wśród osób skazanych na karę śmierci przez WSR we Wrocławiu przedstawiona
została również postać ppor. Franciszka Kowalczyka ps. „Leszek”, wadowiczanina,
który przez wrocławski sąd został skazany na najwyższy wymiar kary za działalność
w Stronnictwie Narodowym i Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW).
Podczas okupacji Kowalczyk działał w NOW, a pod koniec wojny, na polecenie
komendanta Okręgu Cieszyńsko-Podhalańskiego Organizacji, mjr. Władysława Kęska ps. „Mieczysław”, także wadowiczanina, organizował konspirację w strukturach
komunistycznej bezpieki. Podporucznikowi Kowalczykowi udało się zainstalować
grupę żołnierzy NOW w tworzącej się pod komendą ppor. Konstantego Gieruszczaka
wadowickiej Milicji Obywatelskiej. Po kilku miesiącach, zagrożeni aresztowaniem,
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wyjechali na Dolny Śląsk, gdzie po ogłoszeniu amnestii ujawnili się5. Kowalczyk, który nadal kierował siatką konspiracyjną rządu emigracyjnego, był m.in. burmistrzem
Gryfogóry (Gryfowa Śląskiego), kierownikiem gazowni i wiceprezesem lokalnej
PPS, którą wadowiczanie zorganizowali jako przeciwwagę dla partii komunistycznej. W 1950 r. wrocławski Urząd Bezpieczeństwa rozbił „grupę wadowicką”, która
30 kwietnia 1951 r. stanęła przed Wojskowym Sądem Rejonowym we Wrocławiu.
Spośród sześciu oskarżonych tylko Franciszek Kowalczyk został skazany na karę
śmierci. W związku z amnestią egzekucji nie wykonano.
29. Słowa do Polaków. Myśli na każdy dzień. Jan Paweł II, oprac. K. Chojnacka,
P. Słabek, Wydawnictwo „M”, Kraków 2002, 373 [1] s.
oprawa twarda, 20 cm
Wybór wypowiedzi Jana Pawła II od początku Jego pontyfikatu do ostatniej
pielgrzymki do rodzinnego kraju w sierpniu 2002 r.
Co różni niniejszy wybór od zalewu innych publikacji? Niezwykłość [- -] edycji
kryje się w sumiennej syntezie najistotniejszych wystąpień Ojca Świętego do Polaków
od początku pontyfikatu aż do niedawnej, sierpniowej pielgrzymki. Takie ujęcie, poparte systematyczną lekturą, pozwala odkryć zaskakujący dar Ojca Świętego, jakim
jest niezwykle trafne i precyzyjne widzenie losów Polskiego Narodu.
(Ze Wstępu)
30. Svidercoschi G.F., Historia Karola Wojtyły, tł. L. Rodziewicz, Wydawnictwo
„M”, Kraków 2002, 189 [3] s.
oprawa miękka, 21 cm
Fabularyzowana biografia Karola Wojtyły, obejmująca najważniejsze okresy życia przyszłego papieża – od spędzonego w Wadowicach dzieciństwa po konklawe
w 1978 r.
Największy wpływ wywarła na niego przede wszystkim rodzina; następnie sytuacja
religijna, kulturalna i społeczna Polski lat trzydziestych, studia, przyjaźnie, teatr, praca
naukowa i fizyczna, wreszcie wojna, która wdarła się w młodzieńcze życie Karola, jak
gdyby chciała już zawsze mu „towarzyszyć”, naznaczyć nie tylko symbolicznie, potem
służba kapłańska, obowiązki duszpasterskie, Episkopat, uczestnictwo w II Soborze
Watykańskim…
5

Z Franciszkiem Kowalczykiem do Gryfogóry wyjechali wówczas: były komendant obwodu AK-NOW
por. Antoni Nowak „As”, Bonifacy Benesz, Mikołaj Małachowski, Lech Kwiatkowski ps. „Medyk” – podczas
okupacji organizator komórki AK w wadowickim szpitalu, ppor. Stefan Woszczyk ps. „War” i Tadeusz Książek
(M. Witkowski, Zapomniany bohater, „Hejnalista Gryfowski”, 2014, nr 3, s. 11).
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Nie można pojąć znaczenia tego pontyfikatu, w całości skierowanego ku obronie
istoty ludzkiej, jej godności i praw, jeśli nie wyjdzie się od dramatycznego „poznania”,
którego Karol Wojtyła doświadczył w stosunku do nazizmu i komunizmu. Jego osobista
historia została ściśle spleciona – tak ściśle, by zawsze już nosić to piętno – z historią
dwóch totalitaryzmów, które chociaż znajdują się po skrajnie przeciwnych stronach
i przyjmują skrajnie różne formy, jednakowo podjęły niespotykany dotąd wysiłek zniszczenia ludzkiej rzeczywistości.
(Ze Wstępu)
31. Szkice z dziejów „Sokoła” w południowej i wschodniej Polsce, red. A. Nowakowski, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2002, 67 [1] s.
oprawa miękka, 21 cm
Niniejsze skromne opracowanie koresponduje z konferencją naukową poświęconą 135. rocznicy sokolstwa polskiego (1867 – 2002) organizowaną przez Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego (Rzeszów
28 – 29 VI 2002 r.). [- -]
W prezentowanym opracowaniu ukazano ruch sokoli w regionach południowo-wschodniej Polski w okresie przed I wojną światową oraz w okresie międzywojennym
(na Lubelszczyźnie, Zamojszczyźnie, Podkarpaciu, Podbeskidziu i Górnym Śląsku), ze
szczególnym uwzględnieniem ziem b. zaboru austriackiego (Galicji i Małopolski), które
były kolebką ruchu sokolego w Polsce.
(Ze Słowa wstępnego)
32. Tablica pamiątkowa poświęcona dr. W.M. Gedlowi. Wadowice – dawny gmach
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Dokumentacja konserwatorska, autor
prac konserwatorskich i dokumentacji J. Gałaszek, nakład Autora, Pszczyna
2002, [19] k., il.
oprawa twarda, 30 cm
Prace konserwatorskie, zlecone przez gminę Wadowice, obejmowały m.in.
oczyszczenie i uzupełnienie ubytków na gipsowej tablicy poświęconej działaczowi
wadowickiego „Sokoła” dr. Władysławowi Mieczysławowi Gedlowi, znajdującej się
w korytarzu prowadzącym do holu dzisiejszego kina Centrum w Wadowickim Centrum Kultury. Płaskorzeźba przedstawia dr. Gedla w stroju sokolim na tle dawnego
budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wadowicach. W jej dolnej partii
znajduje się inskrypcja:
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Zasłużonemu Druhowi i Dyrek.[torowi] Sokoła6
S.P. Dwi. W. M. Gedlowi – lekarzowi 1852 – 1901
Żeś umiłował ideę Sokoła i wiernie jej
służyłeś pozostaniesz dla nas wzorem
A imię Twoje potomności przekazują
Druhowie Sokoła Wadowickiego
Uroczyste odsłonięcie odnowionej tablicy miało miejsce 11 listopada 2002 r.
33. Wadowice w zapiskach klasztornych kronikarzy 1892-1945, wybór i oprac.
Cz. Gil OCD, red. P. Wyrobiec, Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina
Wadowity, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2002, 80 s., il.
oprawa miękka, 20,5 cm
Kronika klasztoru jest „pamięcią” o życiu wspólnoty, która w nim żyła i pracowała.
Pamięć tę uzupełniają również inne dokumenty, jak akty własności, księgi rachunkowe,
biografie zakonników, urzędowa korespondencja klasztoru z przełożonymi zakonnymi
i kościelnymi… Z wymienionych dokumentów najprostszą w odbiorze, chociaż nie
zawsze najbardziej wiarygodną, jest właśnie kronika. [- -]
Wspólnota klasztorna jest cząstką społeczności parafialnej, miejskiej, powiatowej,
narodowej, stąd informacje zapisane w Kronice w pewnym stopniu dotyczą również
życia społeczności pozaklasztornej, czyli mogą zainteresować tych, którzy szukają źródeł do dziejów miasta, zwłaszcza dotyczących życia codziennego. [- -]
Zdecydowana większość [- -] tekstów pochodzi z pierwszych trzech tomów „Kroniki Klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach”. [- -] Pozostałe [- -] zaczerpnięto z „Kroniki Niższego Seminarium” [- -], „Kroniczki domowej” o. Romualda Kućki
[- -] i z „Kroniki własnej” bł. Alfonsa Marii Mazurka [- -]. Rękopisy kronik Niższego Seminarium i bł. Alfonsa, podobnie jak rękopisy kronik br. Izydora Wojdarskiego
i o. Romualda Kućki, są przechowywane w Archiwum Prowincji Krakowskiej Karmelitów Bosych w Czernej.
(Ze Wstępu)
Publikacja zawiera indeks osób.

6

Dr Władysław Mieczysław Gedl (1852-1901) był członkiem zwyczajnym Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
w Wadowicach, a w latach 1890-1901 dyrektorem Wydziału Towarzystwa. Był zaangażowany w budowę sokolni,
a później zapoczątkował przebudowę jej gmachu, sam wspierając tę inwestycję finansowo (K. Meus, Wadowice
1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013, s. 467).
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34. Województwo Małopolskie. Panorama gmin, teksty T. Kozioł, K. Koźbiał,
Wydawnictwo Promocji Powiatu, Miasta i Gminy „Promo”, Kraków 2002,
167 [3] s., fot. kolor., mapy
oprawa twarda, 30 cm
Na podstawie materiałów dostarczonych przez urzędy gminne i dostępnej literatury Autorzy scharakteryzowali jednostki samorządu terytorialnego wchodzące
w skład powiatów województwa małopolskiego. Wśród opisanych znalazły się również należące do powiatu wadowickiego gminy: Brzeźnica, Lanckorona, Mucharz,
Spytkowice, Stryszów, Tomice i Wieprz oraz miasta: Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice.
Województwo małopolskie to obszar o długiej i bogatej historii związanej nierozerwalnie z dziejami ojczystymi, kraina bezcennych zabytków sztuki, prężny region
turystyczny i gospodarczy.
Województwo małopolskie to także, a może przede wszystkim, gminy je tworzące.
[- -]
Prezentujemy [- -] ich dorobek kulturalny, historię, zabytki, gospodarkę – wszystko
to, co decyduje o ich jedynym i niepowtarzalnym uroku.
(Ze Wstępu)
35. Wyrobiec P., Wadowice. Przewodnik śladami Jana Pawła II, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2002, 23 [1] s., il. kolor
okładka miękka, 20 cm
36. Zagórska A., Szkice z dziejów kultury fizycznej w wadowickiem, Drukarnia
i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2002, 48 s.
oprawa miękka, 21 cm
Autorka przedstawiła wybrane zagadnienia z dziejów kultury fizycznej na ziemi
wadowickiej od schyłku XIX w. do roku 2001. Przybliżone zostały historia i przebieg okręgowego zlotu sokolego w Wadowicach w 1897 r., który tutejsze gniazdo
zorganizowało na 10-lecie istnienia Towarzystwa Gimnastycznego w mieście. Był
to jeden z trzech zlotów zorganizowanych przez wadowickiego „Sokoła” w okresie
galicyjskim. W kolejnych rozdziałach Autorka opisała rozwój sportu i wychowania
fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Wadowicach (1945-2001), rozwój siatkówki
dziewcząt od lat 70. XX w. oraz sport, rekreację i turystykę w Szkole Podstawowej
w Barwałdzie Średnim.
Publikacja zawiera bibliografię.
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37. Ziemia mucharska. Przewodnik turystyczny, W. Sajdak, L. Sajdak, Nasza Oficyna, Mucharz–Wadowice 2002, 26 s., fot. kolor., mapa
oprawa miękka, 23 cm
Ziemia Mucharska to przepięknie położona gmina na południowych obrzeżach powiatu wadowickiego. Dolinę Skawy rozdzielają trzy krainy geograficzne, które wchodzą
w skład Ziemi Mucharskiej. I tak całe południe, zachód i północ otacza Beskid Mały,
od strony wschodu aż po potok Stryszówka, wchodzi w granicę tej ziemi Beskid Średni.
Od strony północnej i wschodniej położone jest Pogórze Wielickie.
(Ziemia mucharska, s. 4)
38. Zuchniewicz P., Cały Twój, Seria „Księga Świętych”, Wydawnictwo „M”, Kraków 2002, 153 [2] s., il.
oprawa miękka, 19 cm
39. Zuchniewicz P., Nasz Papież. Historia życia Karola Wojtyły, Seria „Księga
Świętych”, Wydawnictwo „M” Kraków, „Edipresse Polska”, Warszawa 2002,
152 s., il.
oprawa twarda, 20 cm
Opis Zuchniewicza jest iście malarski, zgodnie ze współczesną tendencją do przemawiania obrazem. Dlatego z tej zbeletryzowanej opowieści o życiu papieża-Polaka
Czytelnik nie tylko dowie się, albo przypomni sobie jego najważniejsze wydarzenia
i gesty, ale niejako „zobaczy” Ojca Świętego w całej jego wielkości.
Ukazanie się kolejnej pozycji o Janie Pawle II prowokuje pytanie co ona właściwie
wnosi nowego, skoro tyle już o Ojcu Świętym napisano? Przede wszystkim należy powiedzieć, że o papieżu nigdy dosyć, a każda książka przynosi jakieś nowe wydarzenia
albo odsłania nowe konteksty i interpretacje znanych faktów.
(Ze Wstępu Grzegorza Polaka, redaktora naczelnego „Księgi Świętych”)
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Publikacje za rok 2020
Oprac. Marcin Witkowski
1. 1920-2020. Karol Wojtyła: św. Jan Paweł II. Urodziłem się w Wadowicach,
Referat Obsługi Ruchu Turystycznego Urząd Miejski w Wadowicach, Gmina
Wadowice, Wadowice 2020, 38 s., il., fot. kolor., mapa
oprawa miękka, 23,5 cm
Przypadająca w 2020 r. 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II,
najwybitniejszego wadowiczanina, to doskonała okazja, aby przybliżyć miejsca z Nim
związane w Wadowicach i okolicy. W rodzinnym mieście spędził pierwsze 18 lat życia,
a więc dzieciństwo i młodość. To wadowickie środowisko było tym, które miało na Niego
największy wpływ. Jak sam po latach wspominał:
„Zawsze mocno związany z miastem mojego dzieciństwa i wczesnej młodości,
z miastem które mi dużo, bardzo dużo dało. Mam wrażenie, że więcej niżby dać mógł
Kraków. Oddech miasta i oddech ziemi, pewna prostolinijność w sposobie myślenia
i niewątpliwy fundament kultury”.
Niniejsza publikacja jest swego rodzaju wędrówką po miejscach bliskich sercu Świętemu z Wadowic. To sentymentalna podróż do czasów, gdzie urodził się i wzrastał Karol
Wojtyła. Wydawnictwo prezentuje również historie rodzinne Wojtyłów oraz sylwetki
postaci, które ukształtowały przyszłego papieża.
(1920-2020. Karol Wojtyła: św. Jan Paweł II , s. 3)
2. Bieniasz Z., Lolek Złotempisany. Przyczynek do biografii Jana Pawła II,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej, Wadowice 2020, 543 [3] s.,
fot. kolor, mapy.
oprawa twarda, 29 cm
Obszerna i bogato ilustrowana ponad 600 zdjęciami publikacja poświęcona
jest młodzieńczym latom przyszłego papieża Jana Pawła II na tle dziejów Wadowic. Szczegółowo opowiada dzieje rodu Wojtyłów – od wieku XVII przez przybycie
rodziny do Wadowic, dzieciństwo i lata gimnazjalne Karola po wyjazd z ojcem do
Krakowa w 1938 r.
Biografowie opisujący życie wybitnych jednostek zbierają informacje po wielu latach, znając bieg historii, syntetyczne opracowania badaczy, kierując się osobistym
wyczuciem i zgoła inną mentalnością społeczną, która zmienia się z upływem czasu.
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Dlatego trudno jest poznać prawdziwy obraz i warunki wzrastania, a taki opis jest
zewnętrzny i mało emocjonalny.
Ja w swej książce staram się dać Czytelnikom materiał biograficzny i prowadzić ich
tak by sami wyciągali wnioski, by ogląd wadowickiej, międzywojennej rzeczywistości
był ich własny. Wtedy mogą wyrobić sobie pogląd jak kształtowała się osobowość, które
uwarunkowania mogły być decydujące. Trzeba szukać tego co dochodziło do jednostki, co jej dotyczyło, co wpływało na jej postępowanie i rozwój. Trzeba indywidualnie
wybrać te elementy, które istotnie oddziaływały. Może wtedy uda się zbliżyć w rejony
małego świata jednostki, którą chcemy poznać.
(Od Autora)
Do książki dołączono płytę CD Wywiady ze świadkami młodości Jana Pawła II,
zbiór relacji rówieśników z lat szkolnych i gimnazjalnych, sąsiadów i nauczycieli
Karola Wojtyły.
3. Cielebon-Siwiec M., Dyrcz R., Mieczysław Kozłowski „Żbik” – „Bunt”, Instytut
Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Libron, Kraków 2020, 56 s., il., fot. kolor.
oprawa miękka, 20,5 cm
Wydana staraniem krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej broszura poświęcona jest postaci ppor. Mieczysława Kozłowskiego (1923-1947), pochodzącego z Rzyk młodego żołnierza podziemia niepodległościowego, związanego najpierw z Tajną Organizacją Niepodległościową (TON), a następnie członka Oddziału
Partyzanckiego „Orzeł Biały” NOW-AK. Ranny podczas walk z wycofującymi się
Niemcami w Makowie Podhalańskim Mieczysław zbiegł z sowieckiego szpitala polowego, zagrożony aresztowaniem przez NKWD, i zorganizował oddział partyzancki,
którym, pod pseudonimem „Żbik”, dowodził do października 1945 r. Po ujawnieniu
przed Komisją Likwidacyjną „dla spraw byłej AK” w Białej szybko znalazł się na celowniku Urzędu Bezpieczeństwa, co stało się powodem ponownego zejścia do podziemia
NOW-NZW. Od lutego 1946 r. Kozłowski, teraz pod pseudonimem „Bunt”, dowodził
oddziałem „Błysk”, funkcjonującym w strukturach Armii Polskiej w Kraju (APwK).
Aresztowany przez wadowicki PUBP w sierpniu 1946 r. stanął przed krakowskim
Wojskowym Sądem Rejonowym, który w grudniu tego samego roku, podczas sesji
wyjazdowej w Wadowicach, skazał go na karę śmierci. Stracony w więzieniu Montelupich 17 stycznia 1947 r., został pogrzebany na Cmentarzu Rakowickim.
Szczątki „Bunta” odnaleziono w 2018 r. podczas prac prowadzonych przez archeologów i historyków z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Uroczystości pogrzebowe ppor. Kozłowskiego odbyły się w kościele pw. św. Jakuba w Rzykach 19 września
2020 r. Odznaczony pośmiertnie przez prezydenta Krzyżem Oficerskim Orderu
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Odrodzenia Polski żołnierz został pochowany z wojskową asystą na cmentarzu parafialnym w swojej rodzinnej wsi.
4. Gańczak F., Jan Sehn. Tropiciel nazistów, Wydawnictwo „Czarne”, Wołowiec
2020, 263 [1] s., fot.
oprawa twarda, 22 cm
Nie ma przestępstw, przy dokonywaniu których sprawca nie pozostawiłby śladów
po sobie” – twierdził sędzia Jan Sehn, bohater opowieści biograficznej Filipa Gańczaka.
A jednak mimo że nazistowscy zbrodniarze pozostawili w Polsce miliony śladów, na
czele z największym, zlokalizowanym w Auschwitz, ich ukaranie okazało się możliwe
tylko w ograniczonym stopniu. Ta książka pozwala zrozumieć, dlaczego tak się stało.
(prof. dr hab. Antoni Dudek, UKSW w Warszawie)
Zapomniany sędzia śledczy, przez prawie całe zawodowe życie związany ze ściganiem nazistowskich zbrodniarzy, doczekał się wreszcie biografii. Znakomitej.
(Piotr Litka, dziennikarz, „Tygodnik Powszechny”)
Wśród przedstawionych w publikacji hitlerowskich zbrodniarzy wojennych,
przeciwko którym proces przygotowywał krakowski prawnik dr Jan Sehn, Autor
osobny rozdział poświęcił SS-Obersturmbannführerowi Rudolfowi Hössowi. Po
procesie i skazaniu go na karę śmierci były komendant obozu koncentracyjnego
Auschwitz został przewieziony do więzienia w Wadowicach. Höss oczekiwał tu na
egzekucję, którą przeprowadzono 16 kwietnia 1947 r. w Oświęcimiu, dokonał aktu
konwersji oraz napisał list do żony i dzieci.
Publikacja zawiera bibliografię oraz indeks osobowy.
5. Golik D., Aleksander Stawarz – obrońca beskidzkiego rygla, w: Małopolscy
bohaterowie Września 1939, red. F. Musiał, M. Wenklar, Instytut Pamięci
Narodowej w Krakowie, Kraków 2020, s. 47-51, il. kolor.
oprawa miękka, 23 cm
Opowieść o Aleksandrze Stawarzu (1896-1942), legioniście, żołnierzu gen. Karola Trzaski-Durskiego z czasu walk w Karpatach (1915 r.) i płk. Józefa Hallera z okresu
walk pod Rarańczą (luty 1918 r.), dowódcy batalionu w wojnie polsko-bolszewickiej.
W dwudziestoleciu międzywojennym płk Stawarz, czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari V kl., pełnił m.in. funkcję zastępcy dowódcy jednostek wojskowych w Kowlu (50 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych)
i Bielsku (3 Pułk Strzelców Podhalańskich) oraz dowódcy 1 Pułku Piechoty Legionów w Wilnie. W latach 1935-1939 dowodził wadowickim 12 Pułkiem Piechoty.
W czasie kampanii wrześniowej stał na czele 2 Brygady Górskiej Strzelców, która
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broniła beskidzkich przejść górskich. Podczas okupacji zaangażowany w działalność
konspiracyjną, kierował Okręgiem Krakowskim Związku Czynu Zbrojnego (ps. „Leśniczy”), któremu podlegała m.in. wadowicka komórka ZCZ. Po aresztowaniu przez
Niemców został osadzony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau, gdzie
zaangażował się w konspirację, wchodząc w skład grupy rtm. Witolda Pileckiego.
W czerwcu 1942 r. został rozstrzelany pod ścianą straceń bloku 11. W obozie zginęła
także żona płk. Stawarza, Maria.
Był jednym z tych, którzy wywalczyli Polsce niepodległość, a później obronili ją
w walkach o granice. Jako zawodowy oficer wychował w okresie międzywojennym
całe pokolenie żołnierzy Wojska Polskiego, a gdy ponownie trzeba było chwycić za
broń, twardo stawiał czoła niemieckim i słowackim jednostkom podczas kampanii
wrześniowej. Zginął zamordowany w KL Auschwitz, osadzony w tym obozie za działalność konspiracyjną.
(D. Golik, Aleksander Stawarz, s. 47)
Publikacja zawiera indeks nazwisk i bibliografię.
6. Górny Śląsk. Jura i Podbeskidzie, red. M. Franaszek, D. Mastek, D. Sarnowski,
J. Skalski, M. Zielińska, Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2019,
224 s., fot., mapy
oprawa miękka (grzebieniowa), 20 cm
Publikacja zawiera opis 20 tras rowerowych, prowadzących m.in. po podbeskidzkich szlakach. Wadowice znalazły się na trasie zatytułowanej „Stawy i kościoły”
(s. 157-164), prowadzącej do miasta z Oświęcimia przez Porębę Wielką i Woźniki.
Przewodnik rowerowy „Górny Śląsk, Jura i Podbeskidzie” powstał z myślą o tych
wszystkich, którzy chcą – wykorzystując choćby tylko pojedyncze wolne dni, a nawet
popołudnia – przełamywać codzienność życia w wielkim mieście i poznawać z rowerowego siodełka jego bliższe (a czasem także szerzej pojęte) okolice.
(O Przewodniku)
7. Graff T., Najstarsze bractwo różańcowe w Wadowicach 1616-1822, „Historia-Hereditas-Ecclesia”, t. 8, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020, 241 s., il. kolor.
oprawa twarda, 24,5 cm
Praca stanowi erudycyjną monografię najstarszego bractwa różańcowego w Wadowicach, którego działalność ukazano na szerszym tle funkcjonowania miasta w epoce
nowożytnej. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt wyjątkowej skrupulatności i dokładności autora, który swe długoletnie badania nad dziejami uniwersytetu i związków
Krakowa z Wadowicami spożytkował podczas pisania rozprawy. Czytelnik otrzymał
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nie tylko erudycyjną monografię de facto jedynego funkcjonującego w Wadowicach
bractwa, ale przede wszystkim rozprawę o dziejach miasta oraz życiu codziennym
jego mieszkańców i okolicznych miejscowości. Z tych względów po pracę tę sięgną nie
tylko badacze zajmujący się dziejami ruchu brackiego w epoce nowożytnej, miłośnicy
historii regionalnej, ale i historycy zajmujący się życiem codziennym, historią społeczną
czy także mikrohistorią.
(Z recenzji dr. hab. Wiktora Szymborskiego)
Publikacja zawiera indeks nazwisk i bibliografię.
8. Graff T., Wołyniec B., Wróbel E.E. CSFN, Mikołaj Zebrzydowski 1553-1620
Szkic biograficzny, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2020,
s. 258, il., fot. kolor.
oprawa twarda, 24,5 cm
Niniejsza książka [- -] jest pierwszą próbą spojrzenia na osobę Mikołaja Zebrzydowskiego wielowymiarowo i wielowątkowo, gdyż tylko w taki sposób można lepiej
zrozumieć tę barwną i zasłużoną dla kultury i Kościoła postać. Przede wszystkim zaś
dla samej Kalwarii Zebrzydowskiej – miasta uznającego go za swego założyciela, od
którego też wzięło swoją nazwę.
[- -] Obraz Zebrzydowskiego, który wyłania się z przeszłości, ukazuje człowieka
o niezwykle złożonej osobowości. Z jednej strony to magnat, którego duma i ambicja
były powszechnie znane i podkreślane zarówno przez wrogów, jak i kronikarzy próbujących zachować obiektywizm, a jednocześnie człowiek pełen pokory (widocznej
szczególnie pod koniec życia), którą często uważano za fałszywą i dewocyjną. Z drugiej
strony to dzielny obrońca Ojczyzny, robiący błyskotliwą karierę przy boku kanclerza
Jana Zamojskiego, a jednocześnie opozycjonista wobec legalnego władcy i przywódca
rokoszu, który był wojną domową i doprowadził do bratobójczej walki. To także wierny
syn Kościoła, pobożny fundator kościołów, przyjaciel zakonów i człowiek ceniony przez
Stolicę Apostolską, co nie przeszkadzało mu jednocześnie w czasie rokoszu czynnie
współpracować z innowiercami, narażając się w ten sposób na nieustanne wypominanie tego faktu przez przeciwników. ,Przy tym wszystkim miał on niczym nie zmącone
przekonanie, że wszystkie jego decyzje i wybory płyną z czystych intencji i pragnienia
działania dla dobra Ojczyzny, zgodnie z własnym sumieniem.
(Z Zakończenia)
Publikacja zawiera indeks osobowo-geograficzny oraz bibliografię.
9. Jaworska M., Antoni Durski. Kolekcja pamiątek ze zbiorów Muzeum Sportu
i Turystyki w Warszawie, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Matrix272
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-Druk Sp. z o.o. Sp.k., Warszawa 2020, 80 s., il., fot. kolor.
oprawa miękka, 20 cm
Publikacja autorstwa Marzeny Jaworskiej, kierownik Działu Naukowego Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, poświęcona jest Antoniemu Durskiemu
(1854-1908), działaczowi Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie i naczelnikowi Związku Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolskich w Austrii, młodszemu bratu zmarłego w Wadowicach gen. Karola Trzaski-Durskiego (1849-1935).
Wśród osób zasłużonych dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” należałoby
wymienić wiele nazwisk, ale bez wątpienia najwybitniejszą postacią był Antoni Durski.
W jego osobie sokolstwo zyskało jednego ze swoich najofiarniejszych działaczy. W drugiej połowie XIX i na początku XX w. był postacią znaczącą nie tylko we Lwowie, ale
i na ternie całej Galicji. Swoją działalnością zyskał sobie wielki autorytet, szacunek
i poważanie. Wyrazem tego był pomnik na Cmentarzu Łyczakowskim, ufundowany
po jego śmierci ze składek Towarzystwa.
(Ze Wstępu)
10. Joasia. Siłaczka z Lgoty, red. R. Góralczyk, współpr. S. Putek, Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota, Drukarnia SCAL-BIS, Lgota 2020, 122 [2] s.,
il., fot. kolor., faksymile
oprawa miękka, 23,5 cm
Szkoła była Jej życiem i pasją. Od dziecka marzyła by zostać nauczycielką i szerzyć
oświatę wśród ludzi. Spełnieniu tego marzenia podporządkowała swoją edukację, pracę
zawodową, działalność społeczną, życie rodzinne. Osiągnęła założony cel. Traktowała
pracę wychowawcy i pedagoga jako obowiązek społeczny i nakaz moralny. Poświęciła
się pracy dla dobra społecznego, dla dzieci i dorosłych mieszkańców wsi. Do końca pozostała wierna ideałom młodości, stawiając przed sobą coraz to nowe wyzwania. Pełna
energii i wiary w posłannictwo, dążyła do celu, nie poddawała się przeciwnościom losu.
Jej dzieje są niezwykle interesujące.
Matylda Boroń. Świadomie wybrała pracę nauczycielki, została pedagogiem
w szkole, którą sama ukończyła. Większość swojego życia związała z rodzinną
miejscowością. Swoim postępowaniem dawała świadectwo więzi z „małą ojczyzną”
– Lgotą. [- -]
[- -] niniejsza publikacja Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota. Przybliża
zarówno mieszkańcom Lgoty, jak i szerszemu gronu czytelników, postać i działalność
Matyldy Boroń. Zawiera tekst autobiograficznej noweli „Joasia” jej autorstwa opatrzony
przypisami redakcyjnymi, wiersze okolicznościowe autorki, informacje biograficzne
oraz wspomnienia o Matyldzie Boroń. Prezentuje również dokumenty i fotografie z jej
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życia zawodowego, społecznego i rodzinnego.
(Od Wydawcy)
11. Kamieniecki M., Bardzo ludzka świętość. Rozmowy o Janie Pawle II – Świętym,
Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu,
Drukarnia Techgraf Łańcut, Jarosław 2019-2020, 429 [3] s., fot. kolor.
oprawa twarda, 24,5 cm
Publikacja [- -] zawiera zamieszczone w sposób alfabetyczny przemyślenia i refleksje różnych ludzi, którzy byli świadkami pontyfikatu Jana Pawła II. Wśród nich
są: duchowni (kardynałowie, biskupi, kapłani), siostry zakonne, osoby świeckie (naukowcy, ludzie kultury oraz koledzy z lat szkolnych z Gimnazjum w Wadowicach).
Swoimi rozważaniami dzielą się także przedstawiciele tzw. środowiska, a więc osoby,
z którymi ksiądz, biskup, wreszcie kardynał Wojtyła – jeszcze w czasach krakowskich
– przemierzał górskie szlaki czy organizował spływy po mazurskich jeziorach. [- -] Po
rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego wywiady – świadectwa zawarte w tej książce
były publikowane na łamach „Naszego Dziennika” w cotygodniowym dodatku „Największy z rodu Słowian”. Ukazywały się do momentu beatyfikacji, 1 maja 2011 roku.
(Ze Wstępu Autora)
Wśród wywiadów Czytelnik znajdzie m.in. rozmowy z szkolnymi kolegami Karola Wojtyły – Stanisławem Jurą (zm. 2012 r.), Eugeniuszem Mrozem (zm. 2020 r.),
Witoldem Karpińskim (zm. 2010 r.) i Jerzym Klugerem (zm. 2011 r.). Spośród osób
duchownych i konsekrowanych wywiadów Autorowi udzielili: ks. bp Józef Guzdek
– ordynariusz polowy Wojska Polskiego, ks. infułat Jakub Gil i ks. infułat Kazimierz
Suder (zm. 2012 r.) – obaj długoletni proboszczowie wadowickiej parafii pw. Ofiarowania NMP, s. Magdalena Strzelecka CSFN (zm. 2020 r.) – nazaretanka, katechetka
i kustosz muzeum papieskiego, oraz o. dr hab. Tadeusz Szczepan Praśkiewicz OCD,
karmelita bosy, były prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, a obecnie
relator watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i Referatu Spraw Beatyfikacyjnych w krakowskiej Kurii Metropolitalnej.
12. Kindziuk M., Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II, Wydawnictwo Esprit, Wydawnictwo „W drodze”, Kraków 2020, 490 [2] s., [64] s. tab.,
faksymile, fot., il., portrety
oprawa twarda, 22 cm
Cieszę się, że powstała – pierwsza – książka biograficzna o rodzicach św. Jana
Pawła II. Wyrażam radość tym bardziej, że rozpoczął się proces beatyfikacyjny Rodziców Papieża Polaka.
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Ufam, że książka ta przyczyni się do lepszego poznania rodziny Wojtyłów, a przez
to do głębszego zrozumienia samego Jana Pawła II. Nie ulega bowiem wątpliwości,
że duchowa postawa przyszłego Papieża i świętego uformowała się w rodzinie, dzięki
wierze rodziców.
(Ze Wstępu kard. Stanisława Dziwisza)
13. Kozłowska T., Tu wszystko się zaczęło,
Wydawnictwo Kefas, Warszawa 2020,
229 [3] s., il.
okładka miękka, 21 cm
W Wadowicach zaraz po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości przyszedł na świat Karol
Józef Wojtyła. Oprócz rodziny duży wpływ na
zarys jego duchowego wizerunku miała atmosfera rodzinnego miasta. Tutaj Jan Paweł II rozpoczął podróż, która zawiodła go do świętości.
Tutaj [- -] wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły,
i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło.
Rozpocznijmy wraz z Karolem wędrówkę
po kraju lat dziecinnych. Będziemy mu towarzyszyć od momentu narodzin po rok 1938, kiedy to opuścił swoją małą ojczyznę.
Poznamy osiemnaście lat życia przyszłego papieża. W swoich wspomnieniach z wielkim
sentymentem powracał do tamtych czasów.
(Ze Wstępu)
Tekst wzbogacają ilustracje pochodzące z archiwów kurii krakowskiej, prywatnych zbiorów Eugeniusza Mroza oraz zbiorów muzealnych, w tym z archiwum Muzeum Miejskiego w Wadowicach. Publikacja zawiera bibliografię.
14. Małopolska. Katalog atrakcji turystycznych, Małopolska Organizacja
Turystyczna, Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zespół ds. Gospodarki Turystycznej,
Wydawnictwo Euro Pilot Sp. z o.o., Wydanie VIII, [Kraków] 2020, 68 s.,
fot. kolor., mapy
oprawa miękka, 30 cm
Rodzinne miasto świętego Jana Pawła II można zwiedzić, spacerując Szlakiem
Karola Wojtyły. Przyszły papież przyszedł na świat w skromnym mieszkaniu przy ul.
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Kościelnej 7, w której obecnie mieści się Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana
Pawła II. W sąsiedztwie domu przyszłego papieża, w budynku z początku XIX w.,
znalazło swą siedzibę Muzeum Miejskie. Ulica Kościelna prowadzi na wadowicki rynek, czyli Plac Jana Pawła II. Tu, na rogu ulicy i rynku, stoi późnobarokowa bazylika
Ofiarowania NMP wniesiona w XVIII w. Kościół znany jest przede wszystkim jako
miejsce chrztu Karola Wojtyły; neogotycką chrzcielnicę można zobaczyć w kaplicy
Świętej Rodziny. Wierni przybywają do bazyliki także przed cudowny obraz MB Nieustającej Pomocy. Z kolei w wielu kawiarniach na wadowickim rynku można spróbować „papieskich kremówek”.
(Małopolska. Katalog atrakcji turystycznych, s. 10)
15. Małopolska. Mapa turystyczna, Małopolska Organizacja Turystyczna, Wydawnictwo Euro Pilot Sp. z o.o., Wydanie VII, [Kraków] 2019, fot. kolor.,
mapy
mapa, 69 x 96 cm, zł. 23 x 12 cm
Kolejne wydanie mapy turystycznej Małopolski opracowanej przez MOT.
Uwzględnia ona uwzględnia najważniejsze atrakcje województwa, m.in. z obiektami
Szlaku Architektury Drewnianej, parkami narodowymi i miejscowościami uzdrowiskowymi, szlakami górskimi i rowerowymi. Niewątpliwym atutem opracowania
są opisy wybranych miast wraz z ich planami oraz licznych w Małopolsce atrakcji
turystycznych: muzeów, zamków czy dworów.
Wśród opracowanych punktów nie zabrakło Wadowic z krótkim opisem historii
miasta oraz miejsc, które każdy turysta powinien tutaj zobaczyć.
16. Małopolska. Szlak Architektury Drewnianej, Małopolska Organizacja Turystyczna, Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zespół ds. Gospodarki Turystycznej, Wydawnictwo
Euro Pilot Sp. z o.o., Wydanie VII, [Kraków] 2019, 32 s., fot. kolor., mapy
oprawa miękka, 21 cm
Urokliwe kościoły, smukłe cerkwie, wspaniałe dwory, eleganckie wille i proste, ale
jakże malownicze chaty… Wszystko z drewna. Takie właśnie niepowtarzalne obiekty
pozwala zobaczyć Szlak Architektury Drewnianej. W województwie małopolskim szlak
ten liczy ponad 1500 km i obejmuje 255 różnorodnych budowli i zespołów zabudowy.
Wśród nich do najbardziej znanych należą oczywiście te wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO – kościoły w Binarowej, Dębnie,
Lipnicy Murowanej i Sękowej. [- -] Lecz obiekty wpisane na Listę [- -] to tylko maleńki
wycinek z listy niezwykle cennych obiektów znajdujących się na małopolskim szlaku.
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Trzeba bowiem pamiętać, że zabytkowa architektura drewniana, nieodłączny element
polskiego krajobrazu, najlepiej zachowała się właśnie w Małopolsce. Pięknie też stapia
się z tutejszym otoczeniem – zielonymi dolinami, malowniczymi pagórkami i wyniosłymi górskimi szczytami.
(Małopolska. Szlak Architektury Drewnianej, s. 1)
Wśród obiektów, które przedstawiono w opracowaniu, znalazła się również zabytkowa, XIX-wieczna drewniana zabudowa lanckorońskiego rynku.
17. Małopolska. Trasa Światowego Dziedzictwa UNESCO, Małopolska Organizacja Turystyczna, Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zespół ds. Gospodarki Turystycznej,
Wydawnictwo Euro Pilot Sp. z o.o., Wydanie VII, [Kraków] 2019, 36 s.,
fot. kolor., mapy
oprawa miękka, 19 cm
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO została
powołana do życia w 1972 r. Zgodnie z nazwą jej ideą jest ochrona najcenniejszych
zabytków i regionów świata, ważnych nie tylko z punktu widzenia historycznego, ale
też kulturowego czy przyrodniczego. Znalezienie się w prestiżowym wykazie, jakim
stała się Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO, nie jest łatwe. Nominowane obiekty
muszą spełniać szereg kryteriów, a o ich wpisaniu do rejestru decyduje specjalny komitet. Warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym, jest wyjątkowa i uniwersalna
wartość zgłaszanego miejsca oraz jego autentyczność. Oprócz dóbr natury i kultury
od 1992 r. wyróżnia się też dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, zwane krajobrazem
kulturowym, stanowiące wyraz współzależności między człowiekiem a jego naturalnym
otoczeniem. W Polsce przykładem takiego miejsca jest zespół architektoniczno-parkowy
w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajdują się 1092 miejsca
i obiekty [- -] pochodzące ze 167 państw. W Polsce do dziedzictwa UNESCO zaliczono 29 dóbr, 14 z nich znajduje się na terenie województwa małopolskiego (dane
na 6.02.2019).
(Małopolska. Trasa Światowego Dziedzictwa UNESCO, s. 1)
18. Małopolska. Zamki i muzea, Małopolska Organizacja Turystyczna, Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zespół ds. Gospodarki Turystycznej, Wydawnictwo Euro Pilot Sp.
z o.o., [Kraków] 2020, 40 s., fot. kolor., mapy
oprawa miękka, 21 cm
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W opracowaniu znalazły się dwa wadowickie muzea – Muzeum Dom Rodzinny
Jana Pawła II i Muzeum Miejskie oraz ekspozycja w Interaktywnym Centrum Pszczelarstwa Apilandia w Kleczy Dolnej. Natomiast wśród znajdujących się w okolicach
Wadowic zamków i ich ruin Autorzy przewodnika wymienili i krótko opisali obiekty
w Lanckoronie (ruiny zamku królewskiego i twierdzy konfederatów barskich), Suchej
Beskidzkiej („Mały Wawel”) oraz Wygiełzowie (zamek Lipowiec).
19. Mróz E., Historia niezwykłej przyjaźni, współpr. red. M. Burghardt, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2020, 191 [1] s., faksymilia, fot., il.,
portrety
okładka miękka ze skrzydełkami, 21 cm
Książka Eugeniusza Mroza to fascynujący zbiór wspomnień osnutych wokół osoby
Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Jest swego rodzaju reminiscencją, rozpoczynającą się
od wspomnień z lat spędzonych w Limanowej. Następnie rodzina Mrozów przeprowadza się do Wadowic, tu sąsiadują z państwem Wojtyłami. Eugeniusz i Karol jako
rówieśnicy uczą się w tej samej szkole, w tej samej klasie i obracają w tym samym gronie
przyjaciół. Autor pokrótce opowiada o kolegach, przedstawia sylwetki profesorów, mówi
o sporcie i turystyce, o szkolnym teatrze, w którym – nie Karol Wojtyła, jak można by
się spodziewać – ale „Trzy Gracje”. Tę idyllę przerywa wybuch II wojny światowej, ginie
co czwarty z chłopców, stąd ze wzruszeniem czyta się o kolejach losów absolwentów
wadowickiego gimnazjum. Jako że prawdziwa przyjaźń nie umiera, a ciężkie doświadczenia łączą, to grono papieskiej klasy zbiera się cyklicznie na spotkaniach koleżeńskich
absolwentów rocznika 1938, choć z biegiem lat coraz mniej liczne. Ostatnie spotkanie
z udziałem Jana Pawła II miało miejsce w 2002 roku. Historię tej przyjaźni uzupełnia
zbiór listów, jakie kardynał Karol Wojtyła, a potem Jan Paweł II wysłał na przestrzeni
35 lat (1970-2005) do Eugeniusza Mroza.
(Ze Wstępu dr Marty Burghardt)
20. Nowakowski A., Tragedia barwałdzka 24 listopada 1944 roku. Relacje naocznych świadków, Wydanie II uzupełnione, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2020, 83 [1] s., tabl., fot.
oprawa miękka, 21 cm
[- -] publikacja ma za zadanie przybliżenie Czytelnikom, a zwłaszcza młodzieży
i wychowawcom, genezy, przebiegu i skutków wypadku na tle ówczesnych możliwości
ratowniczo-technicznych i medycznych. Ukazuje ona ogrom poświęcenia mieszkańców,
służb medycznych, ratowniczych i innych ludzi dobrej woli, solidarnie zjednoczonych
w wysiłkach na rzecz niesienia ulgi w nieszczęściu i cierpieniu. W publikacji zawarte
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są wypowiedzi osób, które choć przeżyły katastrofę, to jednak jej skutki zdrowotne odczuwają do końca życia. Relacje świadków, zwłaszcza tych, którzy pomagali rannym
bądź przypadkowo zetknęli się z nimi, są przepełnione grozą i dramatyzmem. [- -]
Ponadto przedstawiono tu dramatyczne zdarzenia, które doprowadziły do kolejnej
katastrofy kolejowej (pociągu towarowego) w okolicach Kalwarii w lecie 1945 r., ale
bez tragicznych następstw.
(Ze Wstępu)
[- -] Po lekturze z pewnością należy podkreślić, że Autor osiągnął zamierzony cel.
Ta [- -] książka została oparta na rzetelnej kwerendzie i właściwej interpretacji dostępnych źródeł [- -]. Reasumując, książkę tę polecam nie tylko zawodowym historykom
i miłośnikom historii kolejnictwa, ale również każdemu, kto jest zainteresowany lokalną
historią „małej ojczyzny” [- -].
(Z recenzji dr. hab. Tomasza Graffa)
Publikacja stanowi kontynuację, rozszerzenie i uzupełnienie pierwszego wydania zatytułowanego: Tragedia barwałdzka 24 listopada 1944 roku. Relacje wielu
świadków [Wadowice 2008]. Ukazała się dzięki wsparciu Urzędu Miasta Kalwarii
Zebrzydowskiej.
21. Okolice Zegadłowicza, red. H. Czubała, W. Próchnicki, K. Wądolny-Tatar,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020,
432 s., il., fot. kolor1.
oprawa miękka, 27 cm
22. Oni nie doczekali… Historia pacyfikacji wsi Lgota, oprac. E. Wyroba, współpr.
A. Buś, Wydanie II, Drukarnia SCAL-BIS, Wadowice–Tomice 2019, 36 s.,
fot., faksymile
oprawa miękka, 22,5 cm
Sfinansowana przez Urząd Gminy w Tomicach publikacja poświęcona jest pacyfikacji wsi Lgota, którą – w odwecie za śmierć żandarmów z rąk partyzantów
sowieckich – przeprowadził niemiecki oddział w niedzielę 29 października 1944 r.
W przysiółku Podlas zamordowano wówczas i spalono, w podpalonych wcześniej
zabudowaniach gospodarczych i mieszkalnych, ośmioro mieszkańców wsi. Rozstrzelano wówczas: Adolfa Bednarza, Andrzeja Curzydło, Alojzego Nowickiego, Wincentego Wojtasa, jego żonę Annę i starszego brata Władysława, Franciszka Wołocha.
1

Zob. artykuł recenzyjny dr. Joanny Kulczyńskiej-Kruk, Okolice Zegadłowicza – od miejsca autobiograficznego
do miejsca pamięci, s. 215-231.
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Marię Ochman, najstarszą z zabitych tego dnia mieszkanek Lgoty, w której płonącej
stodole palono zwłoki rozstrzelanych, Niemcy zamordowali kolbami karabinów.
Ofiary kaźni pochowano pod lasem, a w marcu 1945 r. ekshumowano i przeniesiono
na cmentarz parafialny w Witanowicach.
Książka, do której dołączono płytę CD, wydana w 75. rocznicę pacyfikacji
Lgoty, jest jednocześnie ostatnią pracą zmarłego w 2019 r. regionalisty Edwarda
Wyroby2.
23. Rzeka i jej otoczenie, oprac. G. Jankowski, U. Myga-Piątek, G. Tomik, K. Witkowski, A. Wolski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”,
Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, 2020, 80 s., fot. kolor.
oprawa miękka, 24 cm
W prezentowanej [- -] publikacji, która ukazała się wysiłkiem Lokalnej Grupy
Działania „Wadoviana”, poruszona została problematyka wzajemnego oddziaływania
rzeki i powstałego wokół niej otoczenia.
[- -] publikacja jest wyrazem relacji człowieka z rzeką, które to relacje zaprezentowane są na przestrzeni pięciu artykułów. Karol Witkowski [Instytut Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie], na łamach swojego artykułu,
przybliża zlewnię Skawy w jej wymiarze geograficznym i przyrodniczym, opisując
uwarunkowania jej powstania i przemian. U Grzegorza Jankowskiego [Górnośląska
Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach] można zapoznać się
z pojęciem przestrzeni nadrzecznej, jej znaczeniem w lokalnym krajobrazie, we wzajemnych relacjach. Podobną problematykę prezentuje Urszula Myga-Piątek [Wydział
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego], opisując specyficzną formę krajobrazu, która
wykształciła się wzdłuż dolin rzecznych, podkreślając długie trwanie otoczenia rzeki.
Warto pamiętać o tej harmonii, wzajemnych relacjach. Tekst Aleksandra Wolskiego
[Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa] stanowi zwrócenie uwagi na złożoność wzajemnych relacji rzeka a społeczność nadrzeczna, ukazane zostały aspekty subtelnych
zależności, relacji, możliwości współpracy a nade wszystko wzajemnej potrzeby bycia
razem. Tekst Gabrieli Tomik [Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej], ostatni z publikowanych jest zasygnalizowaniem możliwości wykorzystania
rzeki przez jej otoczenie, zagrożeń płynących z zaniedbań i nauki szacunku do rzeki.
(Ze Wstępu dr. Aleksandra Wolskiego)

2
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Biogram Edwarda Wyroby w: Publikacje za rok 2003, oprac. T. Ratajczak, M. Witkowski, „Wadoviana. Przegląd
historyczno-kulturalny”, 2019, nr 22, s. 176.
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24. Szpądrowski M., Tożsamość fotografią pisana, Stowarzyszenie Wspólnota
Gaude Mater, Częstochowa 2019, 79 [1] s., fot. kolor.
oprawa twarda, 30 cm
Są to zdjęcia zrobione podczas bardzo ważnych i tych bardziej powszednich wydarzeń w Częstochowie, Warszawie, Oświęcimiu, Krakowie, Brzegach i Wadowicach,
łączących Polaków i skłaniających do refleksji nad swoim życiem i tożsamością. Pokazuję też parę zdjęć z częstochowskiej Nekropolii, dla przypomnienia, że elementem
naszej Tożsamości jest tez pamięć o tych, którzy odeszli. Wśród prac są także bardziej
osobiste, związane z bohaterską i niezwykłą historią mojego dziadka ppłk. Kazimierza
Szpądrowskiego.
(Ze Wstępu Autora)
Autor albumu, Michał Szpądrowski, to znany częstochowski fotograf, organizator konkursów i animator działań w tej dziedzinie sztuki. Jest fundatorem i prezesem
zarządu Fundacji Festiwal Sztuki Fotoreportażu, nauczycielem fotografii. Dziadek
Autora – ppłk Kazimierz Szpądrowski, był absolwentem wadowickiego gimnazjum
(1917 r.), legionistą, a w II Rzeczypospolitej oficerem wywiadu. Po kampanii wrześniowej 1939 r. aresztowany i więziony w Starobielsku, został zamordowany przez
Sowietów w Moskwie w 1940 r.
25. Świętek W., Śmierć i wygnanie, czyli wojenny pamiętnik sołtysa wierszem,
Wydawnictwo Przyjaciela Ludu, Kraków 1947, 63 s., reprint, oprac. M. Biel-Pająkowa, przypisy P. Malata, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2020, 20 s., il, rys., fot. kolor.
oprawa miękka, 21 cm
Wydana w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej publikacja jest efektem społecznej pracy badawczej wspartej finansowo przez gminę Wadowice,
Stowarzyszenie Wadowickie Inicjatywy Obywatelskie oraz związane z Chocznią
rodziny.
Reprint napisanego wierszem pamiętnika ówczesnego sołtysa Choczni Władysława Świętka (1886-1956) został opatrzony przypisami i objaśnieniami oraz zestawieniem wojennych strat osobowych i materialnych wsi Chocznia. Autor dzieła
Śmierć i wygnanie, czyli wojenny pamiętnik sołtysa wierszem był żołnierzem I wojny
światowej, jeńcem rosyjskim i sybirakiem, zaś w II Rzeczpospolitej związał się z ruchem ludowym i zwolennikami dr. Józefa Putka. W 1935 r. Świętek objął funkcję
sołtysa wsi, którą – jako dobrze władający językiem niemieckim – sprawował także
podczas hitlerowskiej okupacji. Dramaty i tragiczne wydarzenia z lat wojny (m.in.
stratę swoich synów, zamordowanych przez Niemców w 1942 r.) spisywał na bieżąco
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w pamiętniku, który wydał za namową Putka w 1947 r., rok po rezygnacji z funkcji
sołtysa Choczni. Zmarł w 1956 r.
26. Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020. Katalog Wystawy, Wadowickie
Centrum Kultury im. M. Wadowity w Wadowicach, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2020, 54 [1] s., fot. kolor.
oprawa miękka, 22 cm
Po raz szósty na przestrzeni minionego ćwierćwiecza zapraszamy Państwa do
zapoznania się z dorobkiem artystycznym malarzy, rysowników, grafików i rzeźbiarzy
związanych z Wadowicami i ziemią wadowicką. W wystawie uczestniczą twórcy amatorzy oraz artyści plastycy mieszkający, tworzący, pracujący lub artystycznie związani
z Wadowicami i najbliższą okolicą.
Pierwsza zbiorowa wystawa odbyła się w 1995 roku z inicjatywy Anny Zając,
wieloletniej animatorki Wadowickiego Centrum Kultury. Wystawa była artystycznym
i frekwencyjnym sukcesem, co zaowocować musiało decyzją o kontynuowaniu pomysłu
i przygotowywaniu kolejnych wystaw w pięcioletnim cyklu. Od tego czasu staramy
się prowadzić dalej dzieło naszej koleżanki, organizując wystawy początkowo jeszcze
określane jako wystawy Wadowickiego Środowiska Plastycznego, a od 2005 roku Wadowickiego Środowiska Artystycznego. Każda z wystaw jest dla nas niepowtarzalną
okazją do spotkania się w gronie lokalnych artystów w nader twórczej i artystycznie
inspirującej atmosferze, wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń.
(Ze Wstępu Piotra Kowalczyka,
koordynatora projektu „Wadowickie Środowisko Artystyczne”)
W wystawie, którą zaaranżował profesor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
dr hab. Tomasz Wójcik, wzięło udział 48 artystów. Z tego grona 8 osób wystawiało
swoje prace w ramach Wadowickiego Środowiska Artystycznego (do 2010 r. Wadowickiego Środowiska Plastycznego) już po raz szósty, 21 artystów uczestniczyło
w projekcie po raz pierwszy.
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Nota o Autorach
Michał Baczkowski
Prof. dr hab., kierownik Zakładu Historii Polski Nowoczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dziejów militarnych
XVIII-XX w., ze szczególnym uwzględnieniem wojskowości monarchii habsburskiej,
następnie obejmują historię Galicji, głównie w wymiarze gospodarczo-społecznym,
dzieje Krakowa XVIII-XX w., a wreszcie biografistykę.
S. Bogumiła Baran CSFN
W Zgromadzeniu Sióstr Nazaretanek od 1972 r. Ukończyła teologię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Podyplomowe Studium Dziennikarskie na
Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie oraz filologię włoską. W latach 1989-1994
pracowała jako redaktorka w Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego w Rzymie. Znana
w wielu kręgach duszpasterskich w Polsce jako wieloletnia promotorka młodzieży
prowincji krakowskiej zgromadzenia.
Od 2013 r. mieszka w Wadowicach i pracuje w Muzeum Dom Rodzinny Jana
Pawła II jako przewodnik grup polskich i włoskich.
Andrzej Fryś
Emerytowany inżynier mechanik, historyk amator, autor kilkudziesięciu artykułów na temat historii techniki, historii rodziny oraz historii Andrychowa. Wiceprezes
Towarzystwa Miłośników Andrychowa.
Tomasz Graff
Historyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik kierunku historia w Instytucie Historii. Członek Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, Zespołu Historii Czech i Stosunków
Polsko-Czeskich Polskiej Akademii Nauk, Komisji Historycznej Polskiej Akademii
Nauk oddz. w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Towarzystwa
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Autor książek i artykułów dotyczących
historii polskiego episkopatu, elit intelektualnych i politycznych oraz rodzinnych Wadowic. Napisał m.in. Episkopat monarchii jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych
XV wieku, Kraków 2008; Kościół w Polsce wobec konfliktu z zakonem krzyżackim
w XV wieku. Studium z dziejów kultury politycznej polskiego episkopatu, Kraków
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2010; Marcin Campius Wadowita (ok. 1567-1641). Duchowny i profesor Uniwersytetu
Krakowskiego, Kraków 2018; Mikołaj Zebrzydowski 1553-1620. Szkic biograficzny,
Kraków 2020 (współautor); Najstarsze Bractwo Różańcowe w Wadowicach 16161822, Kraków 2020. Odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę przez
Prezydenta RP (2019).
Krzysztof Koźbiał
Prof. UJ, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, politolog i historyk, zainteresowania naukowe związane przede wszystkim
z integracją europejską, systemami politycznymi, polityką zagraniczną i wewnętrzną
państw europejskich (w szczególności mikropaństw, obszaru niemieckojęzycznego
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 Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. W ramach programów Erasmus+ (wcześniej Erasmus) i CEEPUS prowadził zajęcia na
uniwersytetach w Bańskiej Bystrzycy i Preszowie (Słowacja), Chemnitz (Niemcy)
i Piliscsaba (Węgry). Badania naukowe i staże odbył m.in. na Ruhr-Universität w Bochum oraz Technische Universität w Chemnitz (Niemcy), w archiwach czeskich
i niemieckich oraz w Liechtenstein-Institut w Bendern (Liechtenstein).
Andrzej Kotowiecki
Wadowiczanin (ur. 1954 r.), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z wykształcenia prawnik, z zawodu prokurator, z zamiłowania historyk, geolog,
religioznawca, kolekcjoner i podróżnik. Autor kilku książek oraz licznych artykułów
z zakresu prawa karnego, międzynarodowego i konstytucyjnego, a także archeologii,
historii, numizmatyki, filatelistyki, meteorytyki i fantastyki. Publikował w „Meteoritics & Planetary Science” (USA), „Ius et Administratio” (Uniwersytet Rzeszowski),
„Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” (Polskie Towarzystwo Meteorytowe),
„Kwartalnik Meteoryt”, „Biuletyn Polarny”, „Prokuratura i Prawo”, „Nadskawie”,
„Filatelista”, „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, „Eko Świat”, „Nieznany Świat”, „Wadoviana.
Przegląd historyczno-kulturalny”, „Fundacja Nautilius”. Stały współpracownik portalu dziennikarskiego pressmania.pl, Fundacji Nautilius oraz miesięcznika „Nieznany
Świat”. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Uczestnik Międzynarodowych Konferencji Polarnych.
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Piotr Kowalczyk
Pracownik Wadowickiego Centrum Kultury, grafik, animator kultury, realizator
dźwięku, koordynator licznych projektów realizowanych przez WCK, m.in. Wadowickiego Środowiska Artystycznego i corocznego festiwalu Reggae Most.
Joanna Kulczyńska-Kruk
Doktor nauk humanistycznych, ukończyła filologię polską na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność komparatystyka). W swoich pracach koncentruje się na szerszym, kulturowo-historycznym aspekcie polskiej poezji
współczesnej oraz na problematyce, w obrębie której można pokazać utwór poetycki
jako jeden z elementów artystycznego dialogu intertekstualnego oraz intersemiotycznego. Interesuje się związkami literatury z innymi dziedzinami sztuki, przede
wszystkim ze sztukami plastycznymi i filmem. Prowadzi badania dotyczące zagadnień genologicznych, ukształtowania kompozycyjnego i językowego dzieła literackiego. Autorka artykułów w pracach zbiorowych i w czasopismach. Zawodowo związana
z wydawnictwem Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
Marian Kwiatkowski
Energetyk, magister inż. mechanik wibroakustyk, technik elektryk, z zamiłowania historyk przemysłu, a zwłaszcza energetyki. Pracownik TAURON Wytwarzanie S.A., autor książek i publikacji o elektrowniach Sierszy i Jaworzna oraz o papierach wartościowych powiatu chrzanowskiego.
Adam Leśniak
Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawodowo związany z branżą
rentalową. Od wczesnej młodości pasjonat historii, szczególnie rodzinnej i lokalnej
(ziemia oświęcimska). Prowadzi własny projekt historyczno-archiwalny pod nazwą
„Archiwum Adama Leśniaka” (dostępny online na stronie: archiwumadamalesniaka.pl).
Dominika Mróz-Krysta
Radca prawny, doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Cywilnego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Andrzej Nowakowski
Dr hab. nauk prawnych, dr hab. nauk o kulturze fizycznej, pracuje aktualnie
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Autor około 260 publikacji
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z zakresu kultury fizycznej, prawa i historii. Jest autorem i współautorem książek
o sokolstwie i kolejnictwie. W 2012 r. został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, a w 2017 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Dorota Pałosz
Historyk, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
Przewodnik w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD
Dr hab. nauk teologicznych, absolwent Papieskich Wydziałów Teologicznych
„Teresianum” i „Marianum” w Rzymie, w latach 1999-2005 prowincjał Krakowskiej
Prowincji Karmelitów Bosych, od 1998 r. konsultor, a obecnie relator watykańskiej
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Autor wielu artykułów z duchowości i hagiografii. Opublikował m.in. książki: La Conferenza Episcopale Polacca in difesa dell’uomo e dei suoi diritti, Roma 1989; Saint Raphael Kalinowski. An Introduction to his
Life and Spirituality, Washington 1998; El Beato Alfonso Maria Mazurek, Burgos
1999; Jan Paweł II – mąż ustawicznej modlitwy, Kraków 2004; Duchowość maryjna,
Kraków 2008; Wybrane zagadnienia z prawa kanonizacyjnego i teologii świętości,
Kraków 2013; Niebo Karmelu. Święci i błogosławieni Rodziny Karmelitańskiej, Przemyśl – Wadowice 2018. Mieszka w Rzymie.
Teresa Putek
Magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie. Członek Zarządu Towarzystwa Miłośników
Andrychowa. Autorka i współautorka wielu tekstów o historii regionu. Inicjatorka i współautorka monografii ZS nr 1 w Andrychowie oraz monografii z okazji
40-lecia TMA.
Joanna Pytlowska-Bajak
Etnolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach, współorganizator wystawy „Wadowice – miasto, w którym
wszystko się zaczęło”. Koordynator projektów: „Badania nad współczesną duchowością gminy Wadowice w kontekście przemian kultury ludowej” oraz „Oblicza kobiet”.
Michał Siwiec-Cielebon
Dziennikarz, regionalista, badacz dziejów wadowickiego 12 Pułku Piechoty
i udziału wadowiczan w działalności niepodległościowej, właściciel Muzeum Tra286
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dycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej. W 2018 r. odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Wiktor Szymborski
Dr hab., pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zainteresowania naukowe oscylują wokół: historii Kościoła, dziejów zakonów mendykanckich
w okresie 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 dominikanami warszawskimi w epoce nowożytnej, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 18, Kraków 2018. Członek Polskiego Towarzystwa
Heraldycznego Oddział w Krakowie, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
i Komisji Historycznej PAN oddział w Krakowie.
Wiktor Węglewicz
Doktor historii. W 2020 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Historycznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego (Jeńcy i internowani ukraińscy z Galicji Wschodniej
w Polsce w l. 1918-1921). Zainteresowania naukowe koncentrują się na dziejach
jeniectwa w Europie w latach 1914-1924 ze szczególnym uwzględnieniem ziem
polskich, dziejach wojen: polsko-ukraińskiej i polsko-sowieckiej, historii Armii
Czerwonej oraz historii ZSRS. Odbył staże badawcze na Uniwersytecie Harvarda,
Uniwersytecie Karola w Pradze oraz w Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Publikował m.in. w „Dziejach Najnowszych”, „Roczniku Przemyskim”, a także
wielu czasopismach w Rosji i Ukrainie. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji w Polsce, Federacji Rosyjskiej, Ukrainie oraz USA.
Arkadiusz Stanisław Więch
Historyk, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie
Jagiellońskim oraz studia z zakresu archiwistyki i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. W 2016 r. obronił pracę doktorską z zakresu historii na
Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół
historii społecznej XIX i XX w., historii Galicji oraz dziejów archiwów i bibliotek na
ziemiach polskich w XIX i XX w., a także na archiwistyce społecznej i biografistyce.
Jest autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in. monografii: Polski
Nobel. Działalność Erazma Józefa Jerzmanowskiego i dzieje fundacji jego imienia (do
1938 roku), Kraków 2019; Stary Księgozbiór. Biblioteka gimnazjum w Dębicy w latach
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1900-1932, Kraków 2020; Miasteczko. Życie codzienne mieszkańców Dębicy w latach
1900-1939, Przemyśl 2012.
Marcin Witkowski
Historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Instytucie Historii UJ. Badacz najnowszej historii Wadowic, przygotowuje rozprawę doktorską
poświęconą wadowickiemu więzieniu karno-śledczemu w okresie stalinowskim.
Kierownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach i sekretarz redakcji rocznika „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”.
Piotr Wyrobiec
Historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Wadowickiego Centrum Kultury.
Maria Zadora
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, emerytowana nauczycielka języka polskiego, w latach 1982-1999 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
w Wadowicach. Przewodnik beskidzki, przewodnik w Muzeum Dom Rodzinny Ojca
Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Od 2002 r. radna wadowickiej Rady Miejskiej.
Michał Żmuda
Historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przewodnik
w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
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