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1.  Dzieje i rozwój Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Andrychowie  
 1791-2001, kol. red. J Stawarz et al., Wydawnictwo „SCAL-bis”, Andrychów 2001,  
 s. 139 [8], tabl., il. kolor., err.
 Oprawa miękka, 24 cm
 Początki tej szkoły sięgają końca XVIII wieku, kiedy panował tu jeszcze analfabetyzm. 
Szkoła powstała dzięki porozumieniu tutejszej właścicielki dominium, Katarzyny hr. An-
kwiczowej, oraz ówczesnego wójta, którzy zadeklarowali świadczyć na jej utrzymanie. 
 Szkoła od początku swego istnienia borykała się z dużymi trudnościami lokalowymi 
i kadrowymi. Pomimo to przyczyniła się do szerzenia oświaty wśród tutejszej ludności 
i dała podstawy wykształcenia kilku pokoleniom. Kończyli ją honorowi obywatele mia-
sta, ludzie zasłużeni dla swojego środowiska, wykonujący różne zawody, znani nie tylko 
w Polsce. Historia szkoły nierozerwalnie jest związana z kulturą i tradycją Andrychowa.
Dopiero w drugiej połowie XIX wieku uzyskała statut szkoły etatowej, stopniowo zwięk-
szając liczbę oddziałów do pięciu. W  okresie międzywojennym stała się pełną szkołą 
siedmioklasową, stwarzając warunki absolwentom do podejmowania dalszej nauki 
w szkołach średnich i zawodowych. Rozwój tego szkolnictwa został zahamowany w okre-
sie okupacji niemieckiej.
 Po drugiej wojnie światowej szkoła wznowiła swoją działalność, podlegając różnym 
reformom dotyczącym zagadnień dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnym.
210. rocznica utworzenia szkoły stanowi okazję do uporządkowania historii jej powsta-
nia, rozwoju i wieloletniego dorobku.
 (Z Przedmowy J. Stawarz, dyrektor szkoły)

2.  Gruszczyńska D., W  Wadowicach wszystko się zaczęło…, Wydawnictwo  
 „Apostolicum”, Ząbki 2001, s. 45[2], il. kolor.
 Oprawa twarda, 21 cm
 Autorka, Danuta Gruszczyńska z  Pukłów (1920-2005), była wadowiczanką, ró-
wieśnicą i koleżanką Karola Wojtyły, a poprzez rodzinę matki, Zofię z Wiadrowskich, 
jego daleką kuzynką. W bogato ilustrowanej fotografiami z rodzinnego albumu książce 
opisała swoją młodość w rodzinnym mieście, naukę w Gimnazjum Żeńskim i udział 
w spektaklach Międzyszkolnego Teatru Dramatycznego.

Publikacje za rok 2001
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 Krótka recenzja książki Danuty Gruszczyńskiej ukazała się w numerze 7 rocznika 
„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” z 2002 r.1

3.  Historia szkoły w  Wieprzu. 110 rocznica działalności szkoły w  Wieprzu,  
 oprac. I. Cinal, S. Pustuła, nakł. własny, Wieprz 2001, s. 16, il.
 Oprawa miękka, 21 cm
 Publikacja w sposób syntetyczny przedstawia dzieje szkolnictwa w Wieprzu, od 
niewielkiej szkółki parafialnej, uruchomionej listopadzie 1837 r. z inicjatywy probosz-
cza parafii Wieprz, po najnowsze dzieje tamtejszej oświaty, związane z  uruchomie-
niem w 1999 r. publicznego gimnazjum.
 Praca zawiera m.in. archiwalne fotografie oraz wykazy nauczycieli pracujących 
w oświacie w Wieprzu na przestrzeni lat 1837-2001.

4.  Kalwaria Zebrzydowska. Sanktuarium Pasyjno-Maryjne. Informator,  
 tekst M. Rudyk OFM, Wydawnictwo Zet, Wrocław 2001, s. 64, il. kolor.
 Oprawa miękka, 19 cm
 Sanktuarium w  Kalwarii Zebrzydowskiej jest jednym z  najczęściej odwiedzanych 
miejsc pątniczych w  Polsce, zaliczane jest także do najciekawszych założeń krajobra-
zowo-architektonicznych w Europie. Rocznie przybywa tu ponad milion pielgrzymów. 
Największą frekwencją cieszą się obchody Wielkiego Tygodnia z Chwalebnym Misterium 
Pańskim oraz uroczystości Pogrzebu i Triumfu Matki Bożej w sierpniu. Sanktuarium kal-
waryjskie rozłożyło się na stokach góry Lanckorońskiej (530 m) i góry Żar (527 m) [- -].  
Sanktuarium składa się z barokowej bazyliki pw. Matki Bożej Anielskiej, z klasztoru ber-
nardynów oraz zespołu kościołów i z kaplic w stylu barokowym i manierystycznym, roz-
mieszczonych na przestrzeni 6 km, wkomponowanych w malowniczy krajobraz beskidz-
ki, swoją kompozycją topograficzno-architektoniczną przypominających miejsca święte 
w Jerozolimie. Jest to więc „swoista kopia jerozolimskiej Drogi Bolesnej” z kaplicami do 
odprawiania rozważań o Męce Pańskiej oraz o Tajemnicach życia Matki Bożej.
 (Ze Wstępu)

5.  Karol Pustelnik, oprac. tekstu K. Sowińska, Muzeum Miejskie w Wadowicach,  
 tom XVII Biblioteki Zbiorów Historycznych im. Marcina Wadowity,  
 Wadowice 2001, 15 s., il. kolor.
 Oprawa miękka, 21 cm
 Katalog wystawy prac artysty – malarza Karola Pustelnika prezentowanych w Mu-

1  M. Siwiec-Cielebon, Dzieciństwo i młodość z przyszłym Papieżem, „Wadoviana. Przegląd historyczno- 
 -kulturalny”, 2002, nr 7, s. 107.
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zeum Miejskim. Zmarły w 2010 r. Autor uprawiał malarstwo olejne i akwarele, członek 
Grupy Krakowskiej, który, jak pisała o Nim Krystyna Sowińska, pozostał „swoistym 
outsiderem”, nieulegającym nowoczesnym trendom, stale poszukującym, pełnym 
temperamentu, z którego wynikał Jego „niepokój twórczy”.
W jego obrazach mieszają się elementy zaczerpnięte z rzeczywistości z tymi, które są dzie-
łem wyobraźni, cytaty ze świata przyrody i cytaty ze świata sztuki. Postacie i zwierzęta, 
przedmioty i wnętrza, drzewa i kwiaty, madonny jak z  ludowych obrazków – podpo-
rządkowane są tutaj szczegółowej, irracjonalnej przestrzeni, gdzie współistnieją w dziw-
nej symbiozie. Niczym wyjęte ze zwykłych kontekstów „przedmioty gotowe”, prawem 
wyboru artysty przeniesione na płótno, zderzone ze sobą – spotykają się tu w umownej, 
wielowymiarowej przestrzeni jak z collage’u, czy – kiedy indziej – w przestrzeni „symul-
tanicznej”, jak z pop-artowskiego obrazu. Pozornie przemieszane ze sobą elementy róż-
nych poetyk i różnych rzeczywistości – tworzą jednak nowe, spójne wewnętrznie całości 
porządkowane szczególnym poczuciem ładu.
(Marta Tarabuła, krytyk sztuki, właścicielka Galerii Zderzak w Krakowie)

6.  Knaflewska J., Jan Paweł II, Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i  Spółka,  
 seria Portrety Polaków, Poznań 2001, s. 48, il. kolor.
 Oprawa twarda z obwolutą, 30 cm

7.  Korkuć M., Ptak A., Żołnierze porucznika Wądolnego. Z dziejów niepodległo- 
 ściowego podziemia na ziemi wadowickiej 1945-1947, Fundacja Centrum  
 Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Instytut Pamięci Narodowej,  
 Kraków 2001, s. 125 [8], tabl., il.
 Oprawa miękka, 24 cm
 Na publikację składają się dwie niezależne od siebie części. Opracowanie Macieja Kor-
kucia Oddział partyzancki Mieczysława Wądolnego „Mściciela” jest oparte o informacje 
zgromadzone przez autora w ramach badań nad dziejami podziemia zbrojnego w latach 
czterdziestych XX w. Szeroko wykorzystał on m.in. zachowane dokumenty podziemia, 
Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Komitetu Wojewódzkiego PPR w Krakowie. 
 Część druga to opracowanie Apolonii Ptak w pełni oparte na relacjach żyjących jesz-
cze podkomendnych Mieczysława Wądolnego, zgromadzonych w wyniku prowadzonego 
z dużym uporem i konsekwencją „prywatnego śledztwa” autorki.
Zamierzeniem wydawców jest, aby obie części uzupełniały się wzajemnie, pokazując re-
alia i okoliczności partyzanckiej walki z władzą komunistyczną.
 (Z okładki)
 Publikacja zawiera indeksy: geograficzny, osobowy i rzeczowy.
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8.  Kowalczyk T., Wiktor S., Wspomnienia wojenne z okolic Wadowic z lat 1939-1945,  
 Wydawnictwo „SCAL-bis”, wyd. 4 rozszerzone, nakł. Gminy Tomice,  
 Tomice 2001, s. 135 [1], il., faks., mapy.
 Oprawa miękka, 21 cm
 Publikacja zawiera bibliografię.

9.  Kozieł D. CSFN, Początki Nazaretanek na ziemiach polskich, Wydawnictwo  
 Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 2001, s. 208, tab., fot.
 Oprawa twarda, 20,5 cm
 Autorka, należąc do Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, nie tylko wykorzystała 
bardzo dokładnie bogate materiały archiwalne, ale rozumiejąc ducha Zgromadzenia, 
podjęte zagadnienia przedstawiła we właściwym świetle. Dlatego też prezentowane opra-
cowanie ukazuje nie tylko fakty z dziejów własnej rodziny zakonnej, ale kompetentnie 
wyjaśnia cele i kierunki różnych form jego działalności. Na tej podstawie wyraźnie moż-
na dostrzec, że Siostry Nazaretanki, podejmując charakterystyczną dla swego Zgroma-
dzenia działalność, realizowały misję Kościoła w nowych dziedzinach. Szczególnie na 
polu ewangelizacji poprzez szerzenie oświaty. W początkowych latach niepodległej Polski 
ta działalność miała wyjątkowe znaczenie.
 (Z Przedmowy ks. prof. dr. hab. Jana Związka)
 Publikacja zawiera bibliografię.

10.  Kubal G., Andrychów. Miasto, gmina i  okolice, Wydawnictwo „Roksana”,  
 Krosno 2001, s. 144[8], il. kolor.
 Oprawa miękka, 24 cm
 Książka [- -] nie ma być jedynie typowym przewodnikiem turystycznym. Posiada 
bowiem rozbudowaną część historyczną, pozwalającą prześledzić dzieje miasta i regio-
nu oraz wpływ historii na dzień dzisiejszy Ziemi Andrychowskiej. Omówione zostały 
pokrótce różnorodne atrakcje tej ziemi [- -] wiadomości o zabytkach, szlakach turystycz-
nych, wystawach i imprezach kulturalnych, wreszcie informacje na temat bazy gastrono-
miczno-noclegowej. Ostatnia część książki dotyczy okolic Andrychowa – okolic niezwykle 
interesujących i dzięki położeniu miasta – łatwo dostępnych. Położenia Andrychowa na 
pograniczu regionów geograficznych a poniekąd i kulturowych czyni z niego doskonałą 
bazę wypadową.
 Publikacja zawiera bibliografię.
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11.  Machniak J., Abp Józef Bilczewski. Pasterz kościoła lwowskiego, Wydawnictwo  
 Św. Stanisława BM, Kraków 2001, s. 111.
 Oprawa miękka, 19 cm
 Książka ks. Jana Machniaka jest kolejnym tomem serii Święci Wśród Nas. Autor 
przedstawił w niej postać abp. Józefa Bilczewskiego (1860-1923), pochodzącego z Wi-
lamowic absolwenta wadowickiego gimnazjum (w szkole nosił nazwisko Biba), teolo-
ga i profesora Uniwersytetu Lwowskiego. 17 grudnia 1890 r. kapłan został metropolitą 
arcybiskupem lwowskim obrządku łacińskiego. Zasłynął jako społecznik, dobroczyń-
ca różnych środowisk, w  czasie konfliktu polsko-ukraińskiego przewodniczący ko-
mitetu, który dostarczał żywność ubogim. Jego staraniem na ziemie polskie przybyli 
księża pallotyni, zakładając w 1907 r. swój pierwszy dom w Jajkowcach (archidiecezja 
lwowska) – drugi, nazwany Collegium Marianum, powstał na Kopcu pod Wadowica-
mi. Abp Bilczewski, kanonizowany przez papieża Benedykta XVI w 2005 r., uważany 
jest za jednego z najwybitniejszych wychowanków gimnazjum w Wadowicach.
Publikacja zawiera bibliografię.

12.  Marcin Wadowita (1567-1641) In Universitate Collegii Maioris Professor  
 7 grudnia 2000 – 27 stycznia 2001, Muzeum Miejskie w Wadowicach, tom XV  
 Biblioteki Zbiorów Historycznych im. Marcina Wadowity, Wadowice 2001,  
 36 s., il. kolor.
 Oprawa miękka, 19 cm
 Katalog towarzyszący wystawie prezentowanej w Muzeum Miejskim poświęconej 
postaci Marcina Campiusa Wadowity, wywodzącego się z Wadowic teologa i profesora 
Uniwersytetu Krakowskiego. Autorem scenariusza ekspozycji prezentowanej od  
7 grudnia 2000 r. do 27 stycznia 2001 r. byli Aleksander Strony oraz Piotr Wyrobiec. 
Teksty przygotowali Aleksander Strojny, będący jednocześnie komisarzem wystawy 
i twórcą not katalogowych, oraz Marcin Płaszczyca.

13.  Nowak A., Jan Paweł II. Ilustrowana biografia, Wydawnictwo Ryszard Klusz- 
 czyński, Kraków 2001, s. 128, il. kolor.
 Oprawa twarda, 29 cm
 Syntetyczny przewodnik po biografii Karola Wojtyły – Jana Pawła II, ukazujący jego 
postać od małego chłopca w rodzinnych Wadowicach przez studenta polonistyki UJ, 
robotnika i aktora podziemnego teatru w okupowanym Krakowie, młodego księdza, 
metropolitę krakowskiego po najwyższy urząd w Kościele. Kolejne etapy życia Autor 
przedstawił na szerszym tle historii Polski, a blisko 300 ilustracji przedstawiających pa-
pieża w różnych kontekstach i życiowych sytuacjach dopełnia tę wyjątkową biografię. 
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14.  Nowakowski A., Zarys dziejów kolei w  regionie nadwiślańskim Spytkowice –  
 Brzeźnica (1884-2000). Przyczynek do dziejów powiatu wadowickiego, Drukar- 
 nia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2001, s. 52, il kolor.
 Oprawa miękka, 21 cm
 Najnowsza publikacja nawiązuje do dwóch poprzednich opracowań poświęconych 
historii kolejnictwa w powiecie wadowickim, zatytułowanych: Z dziejów wadowickiej 
kolei (1887-1999), wyd. Wadowice 1999 oraz Zarys dziejów kolei w  Andrychowie 
(1887-2000). Przyczynek do historii kolei galicyjskiej i małopolskiej, wyd. Wadowice 
2000. Traktuje ona o dziejach kolei w nadwiślańskim regionie powiatu wadowickiego – 
węźle spytkowickim oraz w gminach – spytkowickiej i brzeźnickiej. [--] Należy wyrazić 
nadzieję, że ta skromna książeczka przyczyni się do poszerzenia wiedzy o dziejach kolej-
nictwa nie tylko w północnej, nadwiślańskiej części powiatu wadowickiego, lecz również 
na obszarze zachodniej Galicji i Małopolski, stanowiąc mały przyczynek do dnia dzisiej-
szego kolei u progu XXI wieku.
 (Ze Wstępu Autora)
 Publikacja zawiera bibliografię oraz streszczenie w językach angielskim i niemieckim. 

15.  Obrazy sacrum w  sztuce. Wystawa zorganizowana w  ramach Konfrontacji  
 Artystycznych „Sacrum w sztuce”, Muzeum Miejskie w Wadowicach, tom XVIII  
 Biblioteki Zbiorów Historycznych im. Marcina Wadowity, Wadowice 2001,  
 24 s., il. kolor.
 Oprawa miękka, 20 cm
 Konkurs na rysunek i obraz o tematyce biblijnej był w założeniu twórczą zachętą 
i inspiracją do podjęcia odwiecznych motywów – obecnych w kulturze jako dzieła sztu-
ki, znaki wartości, świadectwa poszukiwania prawdy, wreszcie jako swoisty dokument 
współczesnego przeżywania Biblii.
 Organizatorzy mają nadzieję, że młodzi artyści poszukujący swego miejsca 
w sztuce i życiu – zechcą odszukać w Biblii inspirację obejmującą zarówno formę, jak 
i przesłanie.
 (prof. dr hab. Stanisław Rodziński)
 Patronat honorowy nad wystawą objęli ks. kard. Franciszek Macharski,  
prof. dr hab. Stanisław Rodziński, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, oraz 
prof. dr hab. Jacek Popiel, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.
 Fotografie do folderu wykonał Kazimierz Koczur.
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16.  Ormanty A., Dzieje samorządu miejskiego miast powiatu wadowickiego  
 1918-1939, Wydawnictwo „Calvarianum”, Kalwaria Zebrzydowska 2001, s. 48.
 Oprawa miękka, 20 cm
 Publikacja zawiera bibliografię.

17.  Ormanty A., Dzieje samorządu miejskiego miast powiatu wadowickiego  
 1945-1951, Wydawnictwo „Calvarianum”, Kalwaria Zebrzydowska 2001, s. 67.
 Oprawa miękka, 20 cm
 Publikacja zawiera bibliografię.

18.  Praśkiewicz Sz.T. OCD, W  cieniu Ostrej Bramy. Życie świętego Rafała  
 Kalinowskiego, przekład J. Praśkiewicz, Wydawnictwo „San Set”, „Lemrac”,  
 Przemyśl 2001, s. 35 [1], [4] s. tabl., il. kolor.2

 Oprawa miękka, 21 cm

19.  Szkice z  dziejów wadowickiego i  beskidzkiego „Sokoła”. In memoriam Docto- 
 ris Bronisław Czapik, red. A. Nowakowski, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafi- 
 kon”, Wadowice 2001, s. 62 [2].
 Oprawa miękka, 21 cm
 Na publikację składa się sześć artykułów, których Autorzy przybliżają historię 
gniazd sokolich na Podbeskidziu. Aleksander Wiecheć jest autorem dwóch tekstów. 
W pierwszym opracował zarys dziejów „Sokoła” w Jordanowie, wskazując m.in., jak 
działalność tej organizacji wpłynęła na rozwój życia społeczno-kulturalnego mia-
sta, konsolidację mieszczańskich elit oraz popularyzację kultury fizycznej i turystyki 
wśród wszystkich mieszkańców Jordanowa ze szczególnym uwzględnieniem młodzie-
ży szkolnej. Drugi artykuł Aleksandra Wiechecia dotyczy zlotu doraźnego członków 
I okręgu krakowskiego Polskiego Towarzystwo Gimnastycznego w Wadowicach, który 
odbył się w 1909 r. W artykule Zarys dziejów gniazda „Sokoła” w Kalwarii Zebrzydow-
skiej w latach 1898-1914 jego autorka Aleksandra Zagórska przypomina postacie dzia-
łaczy związanych z kalwaryjskim gniazdem, zwłaszcza postać naczelnika Władysława 
Niemczynowskiego. Historię założonego w 1901 r. miejskiego gniazda Towarzystwa 
Gimnastycznego w Kętach przedstawiła Danuta Stysło. W podsumowaniu swoich roz-
ważań Autorka konkludowała, iż „Sokół” wywarł [- -] wpływ na kształtowanie oblicza 
małego, prowincjonalnego miasteczka, jakim były Kęty. Poza upowszechnianiem sportu 
oraz propagowaniem różnych dyscyplin kultury fizycznej kęckiemu gniazdu przypisywa-
no duże zasługi w krzewieniu szeroko rozumianej oświaty3. Działalność Towarzystwa 

2  Oryginalny tytuł Der heilige Rafael Kalinowski.
3  A. Stysło, Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kętach w  latach 1901-1939, w: Szkice  
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Gimnastycznego w Zatorze w latach 1906-1914 opisał Andrzej Nowakowski, zwraca-
jąc uwagę na prężny jego rozwój w ostatnich latach przed wybuchem I wojny świato-
wej oraz skład osobowy tamtejszego gniazda. Z kolei Jan Gajczak przedstawił dzieje 
sokoła wadowickiego w okresie II Rzeczypospolitej. Towarzystwo w Wadowicach mia-
ło już wówczas bogatą tradycję sięgającą 1887 r., kiedy zostało tu założone trzynaste 
w Galicji gniazdo „Sokoła”.
 Publikację uzupełnia opracowane przez dr. hab. Andrzeja Nowakowskiego kalen-
darium wadowickiego „Sokoła”.

20.  Wiecheć A., Dzieje gniazd sokolich w  obecnym powiecie suskim, Drukarnia  
 i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2001, s. 176 [1], tab., wykr., fot. kolor.
 Oprawa miękka, 21 cm
 Recenzowana praca obejmuje beskidzki obszar Galicji i Małopolski zachodniej. Po 
1885 r. – założeniu gniazda sokolego w Krakowie, ruch sokoli, głównie dzięki Wadowi-
com, prężnemu centrum oświaty i kultury, w którym „Sokół” powstał w 1887 r., szybko 
zdobywał nowych zwolenników, zwłaszcza wśród miejscowej inteligencji i  mieszczań-
stwa. Ze względu na dogodne warunki terenowe i klimatyczne gniazda „Sokoła” w Be-
skidach Zachodnich, co podkreśla Autor, przywiązywały dużą wagę do popularyzacji 
sportów zimowych, w tym narciarstwa i turystyki narciarskiej.
(Z recenzji dr. hab. Andrzeja Nowakowskiego)
Publikacja zawiera bibliografię oraz indeksy geograficzny i osobowy.

21.  Z dziejów kultury fizycznej w Polsce Południowej. In honorem Kazimierz Topo- 
 rowicz w  70-lecie urodzin, red. A. Nowakowski, Drukarnia i  Wydawnictwo  
 „Grafikon”, Wadowice 2001, s. 136.
 Oprawa miękka, 20 cm
 Niniejsza skromna publikacja powstała w  ramach seminarium doktoranckiego 
z  zakresu historii kultury fizycznej prowadzonego pod auspicjami Katedry Nauk Hu-
manistycznych AWF w Katowicach. Autorami większości publikacji są młodzi adepci tej 
dyscypliny naukowej w ramach nauk o kulturze fizycznej, nauczyciele wychowania fi-
zycznego oraz przedmiotów humanistycznych, zatrudnieni w szkolnictwie województwa 
śląskiego, a także powiatów – suskiego i wadowickiego w województwie małopolskim.
 Głównym przedmiotem rozważań są dzieje gniazd sokolich w  Galicji i  Małopol-
sce oraz w Zagłębiu. To właśnie tutaj – w warunkach autonomii galicyjskiej, a później  
II Rzeczypospolitej – ogniskowało się życie społeczne lokalnych wspólnot, zwłaszcza w ma-
łych miastach, a nierzadko również w środowisku wiejskim. Lokalne gniazda „Sokoła”  

 z dziejów wadowickiego i beskidzkiego „Sokoła”, red. A. Nowakowski, Wadowice 2001, s. 38.
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były przez wiele dziesięcioleci głównymi ośrodkami nie tylko sportu, rekreacji i turystyki, 
lecz również działalności kulturalnej, oświatowej i charytatywnej.
 (Ze Wstępu dr. hab. Andrzeja Nowakowskiego)

22.  Zagórska A., Imprezy sportowe Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wado- 
 wicach w  latach 1990-2000. Na dziesięciolecie odrodzonego gniazda sokolego  
 w Wadowicach, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2001, s. 44,  
 il. kolor.
 Oprawa miękka, 21 cm
 Wadowicki „Sokół”, który wznowił działalność w 1990 roku, jest sojusznikiem na-
uczycieli wychowania fizycznego w  procesie aktywizacji ruchowej dzieci i  młodzieży. 
Uzupełnia infrastrukturę szkolnych organizacji sportowych, w tym SKS, LZS oraz po-
wstających w ostatnim czasie uczniowskich klubów sportowych (UKS). Z reguły „Sokół” 
oferuje takie imprezy i dyscypliny, które nie są przedmiotem zainteresowań pozostałych 
organizacji. Z drugiej jednak strony w działalności „Sokoła” obecne są tak modne wśród 
młodzieży gry zespołowe, sporty siłowe, strzelectwo, lekka atletyka oraz kolarstwo gór-
skie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży, TG „Sokół” w Wadowi-
cach jest organizatorem imprez sportowych związanych z tymi dyscyplinami. Z roku na 
rok zwiększa się zainteresowanie tego typu imprezami, o czym świadczy ilość zaangażo-
wanych szkół nie tylko z powiatu wadowickiego oraz rosnąca wciąż liczba uczestników.
 (Z Wprowadzenia)
 Publikacja zawiera bibliografię.

23.  Zinkow J., Wadowice i  okolice. Monograficzny przewodnik turystyczny i  kra- 
 joznawczy po zachodniej części Pogórza Wielickiego oraz po wschodnich  
 częściach Pogórza Śląskiego, Kotliny Oświęcimskiej i Beskidu Małego, Drukar- 
 nia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2001, s. 562, il. kolor, mapy.
 Oprawa miękka, 16 cm
 W Wadowicach i okolicach starałem się uporządkować, wyjaśnić i powiązać w jed-
ną całość różne, rozproszone i pozornie oderwane od siebie zagadnienia i wydarzenia. 
Do takich na przykład należą: skomplikowane powiązania rodzinne i majątkowe między 
tymi samymi lub różnymi „herbowymi rodami”, które w ciągu kilku wieków wymieniały 
między sobą „po mieczu” lub „po kądzieli” wsie i majątki ziemskie; identyfikacja rodzin 
o tych samych nazwiskach, ale o obcych sobie rodowodach i herbach (choćby Palczowscy 
herbu Sasowskie i herbu Raszyc, Brandysowie herbu Radwan i Brandysowie pochodze-
nia chłopskiego, którzy herb Radwan zakupili sobie dopiero u cesarza austriackiego).
 (Z Wstępu Autora)


