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W S T Ę P

Szanowni Państwo,

Zainteresowanie historią ziemi wadowickiej jest coraz większe. Dowodem na 
to jest także z każdym numerem zwiększająca się objętość naszego czasopisma.  
Za ilością idzie także wysoki poziom naukowy prezentowanych artykułów.

Podobnie jak i w poprzednich numerach autorzy prezentują swoje nowe ba-
dania i niejednokrotnie ważne odkrycia zarówno poszerzające naszą wiedzę o hi-
storii Wadowic i najbliższej okolicy jak i często odkrywające nowe nieznane dotąd 
fakty. Tak jest między innymi w przypadku artykułu Konrada Meusa, który dzięki 
kwerendzie w archiwach polskich, ukraińskich i austriackich odnalazł gazetki wy-
dawane w XIX wieku przez uczniów wadowickiego gimnazjum już. 

Szczególnej uwadze Czytelników polecamy w tym numerze artykuł prof. Ste-
fana Aleksandrowicza, który przybliża nam postać Jan Sarnickiego, nauczyciela 
gimnazjalnego, rysownika i malarza, który większość swojego życia związał z Wa-
dowicami. Jeden z jego aspektów działalności nie był do tej pory w pełni dostrze-
gany, a zasługuje na pełne docenienie. Jak pisze autor, artykułu dorobek J. Sarni-
ckiego w postaci kilkudziesięciu map plastycznych i blokdiagramów wyprzedza 
osiągnięcia innych naukowców zarówno w skali polskiej jak i europejskiej. 

Natomiast nieocenionym źródłem do historii ziemi wadowickiej na pew-
no są odnalezione w archiwum para�alnym w Wadowicach wspomnienia ucz-
niów wadowickiego liceum z wojny 1939 r. Nieocenionym, gdyż zostały napisane  
w kilkanaście dni po tragicznych wydarzeniach pierwszych dni wojny. W tym nu-
merze publikujemy listę uczniów, których wspomnienia się zachowały oraz krót-
kie  fragmenty ich wypracowań. Bardzo prosimy wszystkich o pomoc w dotarciu 
do  autorów tych prac. W następnym numerze opublikujemy kolejne fragmenty 
wspomnień. 

Wszystkie artykułów zasługują na uwagę i dlatego zachęcam do lektury. 

Piotr Wyrobiec
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Michał Siwiec-Cielebon 

WojtyłoWie W mundurach 
i ich WojskoWe ścieżki…
o dziedzictWie i patriotyzmie 
przyczynek do życiorysu 
karola Wojtyły

To, że Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II urodził się w rodzinie wojsko-
wego jest faktem powszechnie znanym. Jednak wiedza o  etapach kariery wojskowej 
Karola Wojtyły seniora jest nieco zagmatwana i w różnych publikacjach spotkać można 
dane zupełnie sprzeczne, lub uproszczone aż do sfalsy�kowania. Niestety dotychczas, 
mimo dużego upływu czasu od chwili wybrania Karola Wojtyły juniora na Stolicę Pio-
trową, niewiele podjęto prób uporządkowania tych informacji. Efektem takiego podej-
ścia do sprawy korzeni i rodowodu Jana Pawła II jest sytuacja, w której nawet najbardziej 
znani biografowie papieża powielają nierzadko błędy i uproszczenia z wcześniejszych 
publikacji, lub tworzą nowe najczęściej wskutek niezasadnych domysłów. Niniejszy szkic 
jest próbą przedstawienia uporządkowanej wiedzy o służbie wojskowej Karola Wojtyły 
seniora. Równocześnie wielu publicystów a także biografów Jana Pawła II bardzo po-
wierzchownie traktuje wzmianki o służbie wojskowej i wcześniej paramilitarnej Karola 
Wojtyły juniora. Także w tej materii niektórzy autorzy popełniają  błędy, nawet w spra-
wach oczywistych i udokumentowanych. Zatem przedstawiony szkic jest także próbą 
uporządkowania wiedzy o wojskowych elementach życiorysu przyszłego papieża. Autor 
nie pretenduje do ostatecznego rozstrzygnięcia omówionych wątpliwości i zamknięcia 
dociekań, bowiem możliwe jest, że jeszcze w jakichś archiwach odnalezione zostaną ko-
lejne dokumenty pozwalające na zwery�kowanie przedstawionych ustaleń. Można jed-
nak uznać, że niniejszy artykuł jest „wojskowym” przyczynkiem do dwóch życiorysów, 
obydwu Karolów Wojtyłów, seniora i juniora.

Karol Wojtyła senior
Jak większość młodych ludzi Karol Wojtyła, syn krawca i sam także terminator 

krawiecki z Lipnika koło Białej, powołany został do armii w wieku 21 lat. Taka cezura 
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wiekowa obowiązywała wtedy przy wcielaniu do wojska. Ponieważ urodził się 18 lip-
ca 1879 r., zatem wiek poborowy osiągnął w roku 1900. Był to okres rozbiorów Polski, 
więc początek kariery wojskowej Karola Wojtyły – a jak się miało okazać większość, 
bo dwie trzecie czasu służby wojskowej - miał miejsce w armii zaborczej, zatem w tym 
wypadku austro-węgierskiej. Wcielono go do infanterii czyli piechoty, a konkretnie 
do wadowickiego 56 pułku piechoty, noszącego od 1888 r. honorowy patronat au-
striackiego feldmarszałka z XVIII w., hrabiego Leopolda Józefa Marii Dauna, księcia 
�iano. Po niemiecku wojskowa nazwa formacji brzmiała: 56 Galizisches Infanteriere-
giment „Graf Daun”. Większość pułku – sztab i trzy bataliony piechoty - stacjonowała 
w tym czasie w Krakowie, ale stale przynajmniej jeden z batalionów (najczęściej III) 
dyslokowany był w koszarach piechoty w Wadowicach. Zresztą koszary te były dla  
56 pp koszarami macierzystymi formacji i stacjonowała tutaj także Komenda Uzu-
pełnień 56 pp i kadra (Kadra Zapasowa) Batalionu Zapasowego (Batalionu Uzupeł-
niającego) tego pułku. W  nawiasach świadomie podaję odmienne określenia uży-
wane ówcześnie dla tych samych elementów organicznych pułku. Należy tu jeszcze 
wyjaśnić dlaczego koszary wadowickie były dla pułku koszarami macierzystymi. Otóż 
pułk ten związany był z miastem i powiatem (a wcześniej cyrkułem, czyli obwodem 
administracyjnym) od połowy lat 20. XIX. i właśnie dla niego wzniesiono w latach 
1824-27 wielki czworoboczny budynek koszarowy w Wadowicach. Mimo, że zgodnie 
z obowiązującym w c.k. monarchii obyczajem częstego przenoszenia poszczególnych 
formacji wojskowych, pułk przez kilkadziesiąt lat przebywał poza macierzystym gar-
nizonem, to jednak zgodnie z przyjętą procedurą uzupełniania kontyngentu poboro-
wych jego podstawowym okręgiem uzupełnień był właśnie cyrkuł wadowicki, czyli 
późniejsze powiaty: bialski, myślenicki, wadowicki i żywiecki. Było to jeszcze bardziej 
widoczne od 1883 r., kiedy w monarchii wprowadzono terytorialny system poboru 
rekruta. Ten wojskowy wywód był konieczny, aby pokazać, co spowodowało, że mło-
dy Karol Wojtyła tra�ł właśnie do wadowickiego pułku. Lipnik leży koło Białej, czyli 
należał do powiatu bialskiego i dawnego cyrkułu wadowickiego, a ten był okręgiem 
uzupełnień 56 pp1.

Pierwszym i właściwie jedynym autorem, który o służbie wojskowej Karola Woj-
tyły seniora napisał w oparciu o źródła, był austriacki dziennikarz, Ernst Trost. W do-

1 Dla uszczegółowienia i zwery�kowania danych dotyczących służby wojskowej Karola Wojtyły w armii austro-
węgierskiej wykorzystano następujące publikacje: Michał Baczkowski, Pod czarno-żółtymi sztandarami. Galicja 
i jej mieszkańcy wobec austro-węgierskich struktur militarnych 1868-1918, Kraków 2003; Tomasz Nowakowski, 
Armia austro-węgierska1908-1918, FENIX editions, Warszawa 1992; Jan Rydel, W służbie cesarza i króla. Ge-
nerałowie i admirałowie narodowości polskiej w siłach zbrojnych Austro-Węgier w latach 1868-1918, Księgarnia 
Akademicka, Kraków 2001; Schematismus für das Kaiserliche und Königliche Heer und für die Kaiserliche und 
Königliche Kriegsmarine für 1912. Separatausgabe, Wien, Dezember 1911;
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datku warte podkreślenia jest, że jego 
publikacja ukazała się już w pierwszych 
miesiącach ponty�katu Jana Pawła II, 
w marcu 1979 r. nakładem wydawnictwa 
Verlag Fritz Molden2. Nosi ona tytuł „Der 
Papst aus einem fernen Land” co naj-
częściej bywa tłumaczone jako „Papież 
z dalekiego kraju” i co najprawdopodob-
niej miało być nawiązaniem do słów Jana 
Pawła II wypowiedzianych po wyborze: 
„Przybyłem z dalekiego kraju”. Być może 
lepsze dla tytułu książki byłoby przetłu-
maczenie go jako „Papież z jakiegoś (pew-
nego) dalekiego (odległego) kraju”, który 
wyraźniej eksponuje ówczesne mentalne 
oddalenie krajów europejskich po dwóch 
stronach „żelaznej kurtyny”. Autor ten 
przeprowadził kwerendę w Kriegsarchiv 
w Wiedniu, czyli austriackim archiwum wojskowym i odnalazł nieliczne, ale jednak za-
chowane dokumenty personalne Karola Wojtyły. Z ustaleń Ernsta Trosta korzystał ks. 
Adam Boniecki, autor „Kalendarium życia Karola Wojtyły” wydanego przez krakowski 
Znak3. Niestety, ten znany publicysta katolicki nie ustrzegł się kilku drobnych błędów 
w tłumaczeniu tekstu Trosta, wskutek czego podane w ślad za austriackim dzienni-
karzem informacje uległy zniekształceniom. W „Kalendarium” zniekształcone zostało 
także nazwisko Austriaka, który występuje tam jako „Ernest Frost”. Z kolei informacje 
podane w „Kalendarium” posłużyły innym autorom piszącym o papieżu i jego rodzin-
nych korzeniach. W efekcie dwie najbardziej znane spośród biogra�i Jana Pawła II, 
bardziej udokumentowana i rzetelna „Świadek nadziei” Georga Weigla4 oraz napisana 
w bardziej popularyzatorskim stylu, „dziennikarska” i publicystyczna, nie pozbawio-
na wielu uproszczeń „Jan Paweł II” Tada Szulca5 powieliły, a ta ostatnia dodała nowe, 

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

3 Kalendarium życia Karola Wojtyły, oprac. Ks. Adam Boniecki MIC, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kra-
ków, 1983;

4 George Weigel, Świadek nadziei. Biogra�a papieża Jana Pawła II, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2007, (nowe 
wydanie);

5 Tad Szulc, Papież Jan Paweł II. Biogra�a, Wydawnictwo PRIMA [Warszawa 1996];
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wiele błędów i dezinformacji. Zresztą w obydwu z tych publikacji pełno także innych 
uproszczeń, oprócz tych dotyczących służby wojskowej Karola seniora, np. na temat 
życia międzywojennych Wadowic. Pewne uproszczenia zawiera także „Rodowód” Jó-
zefa Szczypki6, ale ta książka ze względu na sposób narracji ma bardziej gawędowy cha-
rakter. Najwięcej bałamutnych twierdzeń znalazło się w książkach Darcy’ego O’Briena 
„Papież nieznany”7 oraz Gian Franco Svidercoschi’ego „Historia Karola Wojtyły” oraz 
„List do przyjaciela Żyda”8, ale ich główny wątek dotyczy problematyki dialogu pol-
sko-żydowskiego i miejsca i roli Karola Wojtyły juniora w dziejach tych społeczności, 
nie są więc formalnie biogra�ami Karola Wojtyły. Poza tym wielu autorów, zwłaszcza 
dziennikarzy piszących okazyjnie o rodowodzie Karola Wojtyły próbuje informacje 
z „Kalendarium” ks. Bonieckiego „przerobić” swoimi słowami, bardzo często dosyć 
dowolnie, dzięki czemu powstają kolejne wersje… niestety coraz większych błędów czy 
niedokładności. W niniejszym szkicu interesują nas przede wszystkim elementy „woj-
skowe”, dotyczące obydwu Wojtyłów, zarówno seniora jak i juniora. Podstawowe frag-
menty tekstów, o których będzie mowa znajdują się na str. 102-106 pracy E. Trosta, na  
str. 25-31, 36, 38 oraz 41-46 książki ks. A. Bonieckiego, na str. 56-60 biogra�i autorstwa 
T. Szulca i na str. 42-43 oraz 46-47, 58, 60-61 publikacji G. Weigla (numeracja stron wg 
wydań przywołanych w przypisach 2-5).

Ernst Trost napisał, że Karol Wojtyła tra�ł do stacjonującego w  Wadowicach  
56 pp. Zapewne więc faktycznie ojciec papieża rozpoczynał służbę w tym miastecz-
ku, co jest tym bardziej prawdopodobne, że wielu poborowych tra�ało najpierw na 
przeszkolenie do Batalionu Uzupełniającego lub stacjonującego w Wadowicach bata-
lionu liniowego. Ponieważ informacja pochodzi z akt wojskowych, więc gdyby służba 
wojskowa K. Wojtyły rozpoczęła się w Krakowie, byłoby to zapewne precyzyjnie od-
notowane. Już ten prosty fakt bywa jednak opisywany nieprecyzyjnie. Wskutek braku 
wiedzy z zakresu wojskowości autor artykułu o Karolu Wojtyle seniorze i Karolu Woj-
tyle juniorze, zamieszczonego w „Naszym Dzienniku”9 napisał, że Wojtyła „Otrzymał 
najniższy stopień wojskowy: schütze (strzelec) i tra�ł do 56 pułku piechoty…” Kolejność 
musiała być odwrotna, najpierw tra�ł do wojska, żeby mógł otrzymać stopień wojsko-
wy, nawet najniższy. Nie był to jednak stopień „strzelec”, bowiem wadowicki pułk był 
pułkiem piechoty, a nie strzelców. Karol Wojtyła zatem niewątpliwie otrzymał najniż-

6 Józef Szczypka, Jan Paweł II. Rodowód, Instytut wydawniczy PAX, Warszawa 1990 (wyd. drugie);
7 Darcy O’Brien, Papież nieznany. Nie opisana dotąd historia wieloletniej przyjaźni, która zmieniła stosunki pomiędzy 

katolikami i żydami. Drogi życia Jana Pawła II i Jerzego Klugera, Wydawnictwo Jacek Santorski, [Warszawa 1998];
8 Gian Franco Svidercoschi, Historia Karola Wojtyły, Wydawnictwo „M”, Kraków 2002; tenże: List do przyjaciela 

Żyda, Wydawnictwo M, Kraków [1995];
9 Andrzej Rybicki, Wojskowe tradycje rodziny Wojtyłów, „Nasz Dziennik” nr 191, sobota-niedziela, 17-18 sierpnia 2002;
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szy stopień, ale był to stopień infanterist czyli infanterzysta, piechur (szeregowy pie-
choty). W sprawie pułkowego przydziału Wojtyły błąd można zauważyć także w pol-
skim wydaniu ksiązki G. Weigla, gdzie czytamy: „Ani Karol Wojtyła senior, podo�cer 
w Pięćdziesiątym Pułku Piechoty armii astro-węgierskiej...” ale w przypisie na tej samej 
stronie jest poprawny numer pułku, 56. W angielskim wydaniu tej biogra�i10, którym 
dysponuje autor niniejszego artykułu także numer pułku jest prawidłowy. Zapewne 
więc w polskim wydaniu ta błędna numeracja jest po prostu wynikiem korektorskiego 
niedopatrzenia.

Po roku służby awansowany do stopnia starszego szeregowego (gefreiter) Woj-
tyła przeniesiony został do utworzonej niewiele wcześniej (1899 r.) szkoły kadetów 
piechoty (Infanteriekadettenschule) we Lwowie. Pełnił tam służbę jako podo�cer 
nadzoru (Aufsichtscharge) czyli instruktor lub opiekun czy bezpośredni przełożony 
młodych adeptów zawodu wojskowego. W kontekście tej informacji ponownie po-
pełnił błąd autor artykułu z „Naszego Dziennika” pisząc, że Wojtyła „…pełnił służbę 
w stopniu gefreitra (sic!) nadzoru.” Takiego stopnia nie ma, zaś Karol Wojtyła jako 
gefreiter czyli starszy szeregowy wykonywał służbowe obowiązki, czy też pełnił funk-
cję przełożonego nad jakąś grupą kadetów lub nad jakąś dziedziną funkcjonowania 
szkoły. W tym wypadku rażące jest także użycie w artykule nieco „spolszczonego” 
gwarowego określenia stopnia. Zresztą we wszystkich publikacjach dotyczących 
tego tematu wyraźnie widać problem z rozumieniem i tłumaczeniem słowa aufsich-
tscharge. W austriackim i niemieckim języku wojskowym słowo charge tłumaczone 
jest często jako przełożeni, podo�cerowie itp. Stąd zresztą w polszczyźnie określenie 
„szarże i szeregowcy”, w ślad za niemieckim die Chargen und die Mannscha�en, tłu-
maczonym jako podo�cerowie (lub: przełożeni) i żołnierze (w domyśle: szeregowi). 
W  szkołach o  charakterze wojskowym przeznaczonych dla młodocianych kandy-
datów do zawodu wojskowego, ze względu na wiek nie wszystkie obowiązki mo-
gli pełnić sami wychowankowie, mimo, iż już po skończeniu szkoły mieli je pełnić 
w jednostkach. Wyznaczano wiec grupę żołnierzy zawodowych lub służby czynnej 
o odpowiednim poziomie i cenzusie, do kontrolowania i nadzorowania przestrze-
gania reguł i obyczajów życia wojskowego, względnie do dublowania kadetów wy-
znaczonych na przełożonych dla grup swoich kolegów. Równocześnie żołnierze ci 
pełnili obowiązki służbowe dyżurnych, wartownicze, alarmowe itp. aby do ich wy-
konywania nie odciągać uczniów szkoły, mających skupić się na nauce. Aby skoń-
czyć wątek, należy podkreślić, że Trost wyraźnie i prawidłowo napisał, iż Wojtyła  

10 George Weigel, Witness to hope. �e biography of Pope John Paul II, London, Cli� Street Books, an imprint of 
Harper Collins Publishers, edition 2001, str.26;
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„W następnym roku awansowany do stopnia starszego szeregowego pełnił służbę jako 
„podo�cer nadzoru” w Szkole Kadetów Piechoty we Lwowie” (tłum. własne aut.).

Odnośnie lwowskiego okresu służby Wojtyły seniora błędy nazewnicze, wynika-
jące najprawdopodobniej ze złego przetłumaczenia informacji z książki ks. Bonieckie-
go, popełnił inny biograf Jana Pawła II, Tad Szulc. W wersji polskiej jego publikacji 
przeczytać można, że ojciec papieża służył „jako gwardzista w  Akademii Kadetów 
Piechoty”. To przekłamanie wynika wyraźnie ze złego przetłumaczenia nazwy szkoły 
kadetów z dostosowaniem nazewnictwa do systemu amerykańskiego (gdzie ucznio-
wie-kadeci kształcą się w szkołach-akademiach), ułatwiającego przyswojenie wiedzy 
tamtejszym czytelnikom. Z czego zaś wynikło pojęcie „gwardzisty” nie sposób dociec. 
Niestety, powrotne przetłumaczenie tej nazwy z wersji amerykańskiej na język pol-
ski stworzyło wojskowo-historyczny dziwoląg. W ogóle ten autor podaje najpierw, że  
K. Wojtyła zdecydował się zostać zawodowym wojskowym, a później, że przydzielo-
ny został do 56 pułku piechoty. Kolejność była zapewne odwrotna i najpierw Woj-
tyła rozpoczął służbę, a później, kiedy prawdopodobnie mu się spodobała postano-
wił związać się z mundurem na dłużej. Zawód wojskowego dawał bowiem nie tylko 
pewność utrzymania na określonym poziomie materialnym ale znacznie wyższy pre-
stiż niż zawód krawca. Również „po amerykańsku” ujmuje publikacja Szulca sprawę 
pierwszego wojskowego awansu Wojtyły podając, że otrzymał on awans na żołnie-
rza I klasy. Tak – po prostu dosłownie, ale niefachowo - przetłumaczone to zostało 
w wydaniu polskim jego książki. Tymczasem w armii austriackiej nie było żołnierzy  
I klasy w piechocie. Owszem, stopnie z klasami istniały w kilku innych rodzajach 
broni, służb czy specjalności, ale w piechocie byli po prostu szeregowi i starsi szere-
gowi. Być może w przypadku tej publikacji mniej jest winy autora, a więcej dwojga 
tłumaczy jej polskiego wydania. Autor ten napisał także odnośnie dzieciństwa Karo-
la Wojtyły seniora „Niewiele wiadomo o jego dzieciństwie z wyjątkiem tego, że naukę 
przerwał po trzecim roku gimnazjum”. Podobna informacja o wykształceniu Karola 
seniora podana jest również w „Kalendarium” w ślad za książką Ernsta Trosta, ale 
ks. Boniecki przetłumaczył tutaj dosłownie odnośny fragment pracy Trosta i takiego 
uproszczenia jak Szulc nie popełnił. Trzeba więc zwrócić uwagę na fakt, że dane te E. 
Trost przytoczył z zachowanego w aktach wojskowych podania Wojtyły w sprawie 
przejścia na stanowisko urzędnicze w cywilnej służbie państwowej. Podania napi-
sanego po 12 latach służby wojskowej, a więc prawdopodobnie w 1912 lub w 1913 
r. (w publikacji Trosta nie podano daty). Jeżeli uwzględnić fakt, że podany okres 12 
lat mógł dotyczyć także okresu samej służby zawodowej Karola Wojtyły, to podanie 
mogło być pisane nawet w roku 1914, tym bardziej, że Trost konstatuje, iż starania 
te (o przejście do cywilnej służby państwowej) zniweczył wybuch wojny. Nie podaje 
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jednak, iż w podaniu jest napisane, że Wojtyła uczęszczał do gimnazjum w dzieciń-
stwie, tylko, że z dokumentu wynika iż w momencie jego pisania Wojtyła „…miał 
ukończoną szkołę ludową (czyli powszechną, w dzisiejszym rozumieniu podstawo-
wą i wtedy czteroklasową) oraz trzy klasy gimnazjalne.”  Jest więc prawdopodobne, 
że okres edukacji gimnazjalnej Wojtyły mógł mieć miejsce w czasie służby wojsko-
wej. Tym bardziej, że wyróżniającym się podo�cerom pozwalano na dokształcanie 
pod warunkiem, że nie kolidowało to z wykonywaniem obowiązków służbowych, 
zaś wszystkie trzy miasta, w których Karol senior pełnił służbę, były siedzibami gim-
nazjów, przy czym Kraków i Lwów miały ich po kilka.

W 1904 r. Karol Wojtyła już w stopniu plutonowego (zugsführer) powrócił ze 
Lwowa do macierzystego pułku w Wadowicach. Tak ujął to Trost opierający się na 
aktach wojskowych, które wypełniano przecież na bieżąco i według odnośnych rozka-
zów tudzież dokumentów. Można więc zakładać, że Wojtyła wrócił faktycznie do Wa-
dowic. Tu konieczna uwaga do „Kalendarium” bowiem tam przetłumaczono nazwę 
stopnia dosłownie, a więc jako „dowódca plutonu”, co jest raczej określeniem funkcji, 
której w dodatku Wojtyła najprawdopodobniej nigdy w życiu nie pełnił. Autor artyku-
łu w „Naszym Dzienniku” także poszedł za tłumaczeniem z „Kalendarium” i napisał, 
że Wojtyła „awansował na dowódcę plutonu”, by dodać w następnym zdaniu, że miał 
„nowy stopień” zugsführera. Co do stopnia zgoda, Wojtyła awansował do stopnia plu-
tonowego, ale jak już powiedziano, a raczej napisano, dowódcą plutonu nie był. Szulc 
zaś podaje że Wojtyła powrócił w 1904 r. do Wadowic jako „sierżant i dowódca pluto-
nu”. I w tym wypadku są to już dwie nieprawdziwe informacje. Najprawdopodobniej 
po raz kolejny zawiodła translacja i wery�kacja informacji, co amerykański autor ro-
zumiał pod pojęciem „sergeant”, czy stopień plutonowego w armii amerykańskiej, czy 
po prostu stopień sierżanta w ogóle. Można domniemywać, że jednak to pierwsze, ale 
wtedy potwierdzi się wcześniejsza teza, że polscy tłumacze nie byli przygotowani do 
zmierzenia się z tekstem naszpikowanym cytatami i fachowym nazewnictwem.

Trost napisał dalej, że Wojtyła pozostał w Wadowicach pełniąc tutaj nadal służbę, 
zaś w następnym zdaniu podał, że w 1906 r. Wojtyła awansowany na podo�cera ra-
chunkowego (Rechnungsuntero�zier) (dokładnej daty „awansu” nie podaje) zawarł 
10 lutego ślub z Emilią Kaczorowską, a w kolejnym zdaniu, że 28 sierpnia tegoż roku 
urodził im się pierwszy syn, Edmund. Podanie dokładnej daty ślubu odnotowanej 
w personalnych aktach wojskowych Karola seniora rozwieje zapewne różne spekula-
cje i wątpliwości na ten temat11. Dla dokładności godzi się w tym miejscu przytoczyć 

11 Patrz: artykuły Andrzeja Boguni-Paczyńskiego pod wspólnym nadtytułem „Emilia i Karol Wojtyłowie” w kra-
kowskim „Dzienniku Polskim”: (1) Tropem tajemnicy, „DP” piątek, 18 maja 2007; (2) Historia jednego błędu, 
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pełny cytat ze str. 104 pracy Trosta: „1906 wurde Wojtyla als Rechnungsuntero�zier 
geführt, und am 10. Februar dieses Jahres heiratete er Emilia Kaczorowska.” Domnie-
manie, że miejscem zawarcia związku był kościół św. Apostołów Piotra i Pawła przy  
ul. Grodzkiej w  Krakowie wydaje się w  świetle dostępnych informacji najbardziej 
uprawdopodobnione. Nie ulega natomiast wątpliwości, że akta metrykalne tego związ-
ku należy obecnie uważać za zaginione. Być może jakiś odpis albo kopia odnalezione 
zostaną np. w wiedeńskim Kriegsarchiv, ale dotychczas – mimo czynionych poszuki-
wań, o czym autorowi wiadomo z kilku źródeł - takiej informacji nie ujawniono. 

Ks. Boniecki kwestionuje informacje o stałym zamieszkiwaniu Karola Wojtyły 
w Wadowicach w okresie zawarcia związku małżeńskiego, powołując się na relację 
przyrodniej siostry Karola Wojtyły, Stefanii Adelajdy. Zapewne częściowo ma ra-
cję, podobnie jak Andrzej Bogunia-Paczyński, autor cyklu artykułów dotyczących 
m.in. tego tematu, zamieszczonych na łamach krakowskiego „Dziennika Polskiego” 
w 2007 r. Aby jednak spróbować choć trochę rozjaśnić pozorny mrok okrywający 
tamten okres służby wojskowej i życia Karola Wojtyły trzeba zacząć od ówczesne-
go stopnia wojskowego Wojtyły seniora. Najprawdopodobniej uzyskanie stopnia 
Rechnungsuntero�ziera nie wiązało się z awansem, dlatego nieco wyżej ująłem to 
określenie w cudzysłów, lecz z przekwali�kowaniem z podo�cera liniowego na ad-
ministracyjnego. Tabela rang ówczesnej armii austriackiej miała dwa stopnie pod-
o�cerów rachunkowych. W wyższej grupie był to odpowiednik feldwebla, czyli sier-
żanta i używany był z dodatkiem określenia I kl., czyli Rechnungsuntero�zier I klasse. 
Natomiast w niższej grupie był to odpowiednik stopnia plutonowego i nazywany był 
Rechnungsuntero�zier II klasse. Przechodząc ze służby liniowej do służby kancela-
ryjnej Wojtyła zachował oznaki dotychczas posiadanego stopnia, ale teraz nie był 
to już zugsführer, ale Rechnungsuntero�zier II klasse. Wątpliwości w tym zakresie 
rozwiewa… ślubna fotogra�a Wojtyłów, na której na mundurze pana młodego wy-
raźnie widać dystynkcje stopnia plutonowego (a nie sierżanta, jak chce Szulc, czy 
może raczej tłumacze jego dzieła). Dopiero na o dwa lata późniejszym zdjęciu, do 
którego pozował wraz z żoną i synem Edmundem, można dopatrzyć się podłożonej 
pod gwiazdki i okalającej brzeg kołnierza taśmy, pozwalającej na odróżnienie stop-
ni starszych podo�cerów. Był więc już wtedy zapewne podo�cerem rachunkowym  
I klasy, czyli jego stopień odpowiadał stopniowi feldwebla (sierżanta).

Ustaliwszy sprawę stopnia wypada powrócić do przerwanego wątku dotyczą-
cego służby i zamieszkania Karola Wojtyły, a po ślubie rodziny Wojtyłów. Owszem, 

„DP” piątek, 25 maja 2007; (3) Wojenne losy, „DP” piątek, 1 czerwca 2007; (4) Legenda kaprala Koszyka, „DP” 
piątek, 8 czerwca 2007; (5) Na krakowskim Nowym Świecie, „DP” piątek, 15 czerwca 2007;
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przechowywane w archiwum Domu Rodzinnego Karola Wojtyły - Papieża Jana Pa-
wła II w Wadowicach fotogra�e m.in. przedstawiają Wojtyłę seniora wraz z kolegami 
w  kompleksie koszarowym przy ul. Rajskiej w  Krakowie. Zdjęcie takie pochodzi 
z 1904 r. ale czy wyklucza ono służbę Karola Wojtyły w tym okresie w Wadowicach? 
Absolutnie nie. Należy pamiętać, że podstawowy oddział wojskowy garnizonu wa-
dowickiego był częścią większej formacji stacjonującej w Krakowie. Nie jest więc wy-
kluczone, że Karol Wojtyła nawet służąc w pewnych okresach stale w Wadowicach 
w sprawach służbowych wyjeżdżał do jakichś nadrzędnych kancelarii, np. dowództwa 
pułku, czy jego kwatermistrzostwa. Z drugiej strony służąc w Krakowie mógł służbo-
wo odwiedzać Wadowice wielokrotnie i to nie na jeden dzień, czy kilka godzin, ale na 
dłuższe okresy. I przecież ani fakt brania ślubu w Krakowie nie wyklucza służby Ka-
rola w Wadowicach, ani fakt służby w Wadowicach nie przeczy ślubowi w Krakowie. 
Trzeba także pamiętać o odnotowanej przez Trosta z akt personalnych Wojtyły infor-
macji, że K. Wojtyła służył w tym czasie jako pisarz w Ergänzungskommandos, czyli 
Komendzie Uzupełnień (względnie Oddziale Uzupełniającym), a te jak już wcześniej 
zostało powiedziane, stacjonowały w  Wadowicach. Co ciekawe, w  „Kalendarium”  
ks. Boniecki odnotowuje ten fakt, pisząc że Wojtyła „służy w kancelarii Komendy Uzu-
pełnień” ale zupełnie nie wyciąga wniosku z faktu, że Komenda ta znajdowała się… 
właśnie w Wadowicach. Najprawdopodobniej przynajmniej jakiś czas przed ślubem 
Wojtyła służył w Wadowicach, a najwyżej okresowo w Krakowie, natomiast po ślubie 
zapewne przynajmniej rodzina pozostawała w Krakowie, nawet jeżeli Wojtyła okre-
sowo służył w Wadowicach.

Jednak co najmniej na rok przed wybuchem I wojny światowej Wojtyłowie prze-
prowadzili się na stałe do Wadowic. Dowodem na to jest zapis w „Katalogu uczniów” 
4-klasowej szkoły powszechnej im. St. Jachowicza w Wadowicach, podający, że w ro-
ku szkolnym 1913/14 uczniem klasy II był Edmund Wojtyła. Zapewne więc ma rację 
A. Bogunia-Paczyński, sugerując, że do I klasy Mundek chodził w którejś ze szkół 
krakowskich, ale istnieje także prawdopodobieństwo, chociaż znacznie mniejsze, 
iż w zakresie programu I kl. pobierał naukę w domu i przyszedł wprost do klasy II.  
Gdyby tak było, to Wojtyłowie mogli przybyć do Wadowic nawet o rok wcześniej. 
Drugim dowodem, bardziej pośrednim, że Wojtyłowie przybyli do Wadowic przed 
I wojną światową, jest informacja Stanisława Okrzy Strzeleckiego z Kostrzyna, który 
w 1983 r. w liście do Gustawa Studnickiego napisał, że kiedy przed I wojną świato-
wą wraz z rodzicami mieszkał w Wadowicach, w ich sąsiedztwie zamieszkiwał c.k. 
oberleutnant czyli nadporucznik Schattauer, który był o�cerem administracyjnym 
56 pp, zaś jego pomocnikiem prowadzącym kantynę wojskową naprzeciwko ko-
szar był Karol Wojtyła senior. Źródła potwierdzają, że nadpor. w stanie spoczynku 
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Augustin Schattauer był o�cerem magazynowym 56 pp, a  więc zarządcą wojsko-
wego mienia pułku. Wiadomo także, że naprzeciwko budynku koszar piechoty, 
w  dawnych koszarach miejskich zwanych także koszarami Landwehry, mieściła 
się kantyna wojskowa 56 pp. Według ustaleń prowadził ją jednak nie Karol Wojty-
ła, ale Józef Pukło (skądinąd poprzez żony Pukłowie byli z Wojtyłami spowinowa-
ceni). Natomiast w baraku za tym budynkiem mieściły się magazyny wojskowe, za 
które miasto pobierało od wojska czynsz. Skoro nadpor. Schattauer był o�cerem 
magazynowym, a sierż. Wojtyła pracował w  kwatermistrzostwie, to potwierdza-
łoby to informację o  możliwej wojskowej współzależności obydwu. Zatem relacja  
S. Okrzy Strzeleckiego wiążąca w jakiś sposób obiekt gdzie mieściła się kantyna z por. 
Schattauerem i  sierż. Wojtyłą wydaje się prawdopodobna, a  tylko ówczesny uczeń 
gimnazjalny źle skojarzył agendę w której obydwaj wymienieni pracowali. Wykorzy-
stana przez ks. Bonieckiego relacja przyrodniej siostry Karola seniora, Stefanii Ade-
lajdy, która twierdziła, że Wojtyłowie przenieśli się do Wadowic dopiero w 1919 r.  
nie jest więc, przynajmniej w tej materii, zgodna ze stanem faktycznym. Niestety tę 
błędną informację powtórzyło w  ślad za Stefanią i  ks. Bonieckim wielu piszących 
o korzeniach Jana Pawła II. Przedstawione informacje wyjaśniają i prostują zatem 
również dywagacje na temat zamieszkiwania Wojtyłów w Krakowie i służby Karola 
seniora w Wadowicach zawarte w publikacji Tada Szulca.

Powróćmy jednak do początku I wojny światowej. Zgodzić się należy z E. Tro-
stem i powtarzającym jego ustalenia ks. Bonieckim, że w czasie mobilizacji i pierw-
szym okresie wojny postawa Wojtyły musiała być wzorowa a jego zasługi duże, skoro 
uzyskał pochwałę i został odznaczony… Żelaznym Krzyżem Zasługi z Koroną. Trost 
wyraźnie i prawidłowo napisał „Eisernen Verdienstkreuz mit Krone” więc niezrozu-
miałym jest, dlaczego osoba tłumacząca książkę Ernsta Trosta na potrzeby ks. Bo-
nieckiego i  jego „Kalendarium” owo „mit Krone” przetłumaczyła jako „z wieńcem” 
podczas gdy Żelazny Krzyż Zasługi w wypadku nadania „mit Krone” ma po prostu 
koronę, zamocowaną powyżej emblematu, a poniżej ogniwka łączącego ze wstążką. 
Jest to więc krzyż z  koroną, a  nie wieńcem. Zresztą słownikowo „krone” oznacza 
w pierwszym rzędzie właśnie koronę. Ten prosty a oczywisty błąd powiela wielu ko-
lejnych autorów, a T. Szulc na dodatek fatalnie zmienił szyk nazwy odznaczenia na 
„Krzyżem Żelaznym Zasługi z Wieńcem”.

Zdecydowanie nieprawdziwa jest informacja o dostaniu się Wojtyły „pod ogień”, 
jaką podaje nie tylko Szulc, bo w ślad za Trostem o ostrzale artyleryjskim Krako-
wa i Wadowic napisał także ks. Boniecki. Owszem, w pierwszym okresie wojny, po 
skutecznej kontrofensywie armii rosyjskiej jej oddziały dotarły na dalekie przedpola 
Krakowa, ale Wadowice jednak cały czas znajdowały się kilkadziesiąt km od frontu 
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(60-80). Ponadto Wojtyła nie mógł znaleźć się „pod ogniem”, ponieważ jak wiadomo 
służył w Kadrze Zapasowej, a ta już w październiku 1914 r. znalazła się w miejsco-
wości Drahotuše na Morawach, niedaleko Hranic. W rok później Kadra Zapasowa  
56 pp przeniesiona została do Kielc, gdzie pozostała do 1918 r. W tym czasie – w 1915 r.  
- według ustaleń Trosta Wojtyła „przekroczył/przełamał barierę/zaporę pomiędzy 
stanem podo�cerskim a o�cerskim” (tłum. własne aut.), awansując do stopnia Mi-
litär-Evidenzbeamtenaspiranten czyli aspiranta urzędnika wojskowego ewidencji. Jak 
widać, nie był to już stopień podo�cerski, ale także nie był to stopień tak „do końca” 
o�cerski. Korpus urzędników wojskowych mimo noszenia dystynkcji podobnych do 
wojskowych (ale zamiast gwiazdek noszono rozetki) oraz nieco tylko odmiennych 
mundurów był bowiem odrębną grupą fachową. Ostatnia wzmianka o Karolu se-
niorze w przechowywanych w Kriegsarchiv akt wojskowych pochodzi z roku 1916. 
Można tylko domniemywać, że pełniący służbę urzędnika wojskowego przy 56 pp 
Wojtyła stacjonował wraz z KZ pułku w Kielcach. Brak jednak na ten temat jakiej-
kolwiek dokumentacji. Natomiast Emilia Wojtyłowa powróciła z końcem września 
lub w pierwszych dniach października 1915 r. do Wadowic… a więc nie do Krakowa, 
gdzie jakoby miała mieszkać do 1919 r., co potwierdza jej karta identy�kacyjna (legi-
tymacja) wydana przez dowództwo garnizonu w Wadowicach 3 października 1915 r.  
Co ciekawe zapisano w niej, że jest żoną podo�cera rachunkowości Karla Wojtyły 
stacjonującego w Kielcach, co jest jedynym potwierdzeniem kieleckiego okresu służ-
by Karola seniora.

Trzeba poruszyć jeszcze jeden wątek „prasowo-publicystycznej” pośmiertnej 
kariery wojennej Karola Wojtyły seniora. Otóż przed kilku laty polską i polonijną, 
a właściwie najpierw polonijną a później krajową prasę, zwłaszcza katolicką obiegła 
legenda, jakoby Karol Wojtyła brał udział w maju 1915 r. w bitwie pod Gorlicami i na 
polu walki ślubował, że jego syn zostanie papieżem12. Delikatnie rzecz ujmując jest 
to raczej niemożliwe, gdyż Kadra Zapasowa 56 pp była w tym czasie, jak już napi-
sano, o kilkaset kilometrów na zachód, na dalekim zapleczu frontu, na Morawach.  
A. Bogunia-Paczyński postawił wprawdzie w jednym ze swoich artykułów tezę, że po 
bitwie sierż. Wojtyła mógł przybyć na niedawne pole walki z zaplecza, ale jego funk-
cja podo�cera rachunkowego raczej nie wiązała się z jakimikolwiek uzupełnieniami 
jednostek liniowych w praktyce. Był po prostu magazynierem i pisarzem-kancelistą. 
Trzeba więc przyjąć, że „legenda gorlicka” to piękna legenda, ale pozostaje tylko le-
gendą.

12 Jan Uryga, Mó j syn będzie papieżem. Epizod życia rodziny Wojtyłów, „Niedziela”, 12 października 2003 r.; wspo-
mniane artykuły Andrzeja Boguni-Paczyńskiego w „Dzienniku Polskim”;
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Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości dawną Kadrę Zapasową 56 pp au-
striackiego przemianowano na KZ 56 pp Wojska Polskiego i na przełomie 1918/19 r.  
powróciła ona z Kielc do Wadowic. Wraz z nią powrócił do miasta Karol Wojtyła se-
nior. Najprawdopodobniej jeszcze jesienią 1918 r. do Wadowic, do mieszkającej tu 
matki powrócił Edmund, który według znanych relacji do 1918 r. uczył się w Hra-
nicach, ówcześnie Mährisch Weisskirchen, w istniejącej tam Militär-Oberrealschu-
le, czyli Wojskowej Wyższej Szkole Realnej, odpowiedniku cywilnych gimnazjów 
realnych. W  każdym razie w  „Sprawozdaniu Dyrekcji Gimnazjum” za rok szkolny 
1918/1913 wymieniony został jako uczeń klasy III.

O służbie wojskowej Karola Wojtyły seniora w Wojsku Polskim biografowie Jana 
Pawła II podają znacznie mniej informacji, niż z okresu austriackiego. Być może pro-
porcjonalnie do czasu spędzonego w polskim mundurze, a było go o połowę mniej 
niż w  mundurze armii habsburskiej. Ale przede wszystkim wszyscy zajmujący się 
problematyką służby wojskowej Karola seniora zgodnie podają, że akta personalne 
Wojtyły nie zachowały się. W latach 80. XX w. pracownicy Centralnego Archiwum 
Wojskowego w Warszawie twierdzili, że zachowane akta przekazał papieżowi jako 
pamiątkę gen. Wojciech Jaruzelski podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce w czerwcu 
1983 r. Nawet jeżeli tak było, nie wiadomo, co się z nimi stało i gdzie się obecnie znaj-
dują.

Ks. Boniecki napisał, że po przejściu w stopniu porucznika do WP Wojtyła „Dość 
szybko, ze względu na stan zdrowia, przeszedł na emeryturę”. To także jest twierdzenie 
powtórzone za Trostem, ale niesprawdzone. Przede wszystkim należy zapytać, czy 
co najmniej osiem a nawet dziewięć lat w mundurze nowej armii to „dość szybko”? 
Ponadto nie wiadomo, skąd Trost powziął informację, że powodem przejścia por. 
Wojtyły w stan spoczynku mógł być „stan zdrowia”? Zdaniem piszącego te słowa po-
wodem odejścia Wojtyły z czynnej służby były dwa inne czynniki, wobec których stan 
zdrowia mógł być jedynie przyczyną wtórną.

Wiadomym jest, że Karol Wojtyła senior służył w wadowickiej Powiatowej Ko-
mendzie Uzupełnień, ale czy tylko? Niektóre źródła podają, że także w  12 pułku 
piechoty. I znowuż jedno nie wyklucza drugiego, bowiem przynajmniej do 1923 r.  
utrzymano terytorialny system poboru w RP, oraz w dużej mierze powiązanie ko-
mend uzupełnień z jednostkami – głównie piechoty - które zresztą pierwotnie uży-
wały nazw terytorialnych. Stąd wadowicki pułk w  początkowym okresie swojego 
istnienia używał nazw Pułk Ziemi Wadowickiej względnie Pułk Piechoty Ziemi Wa-
dowickiej. Kiedy w 1919 r. nadano formacjom numery porządkując ich przynależ-

13 Sprawozdanie Dyrekcyi Gimnazyum Państwowego w Wadowicach za rok szkolny 1918/19, Wadowice 1919, str. 27;
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ność do wyższych związków taktycznych, to w wielu formacjach nadal zwyczajowo 
używano nazw miejscowych dla określenia pułków. Część z nich została później for-
malnie zatwierdzona jako składniki o�cjalnych nazw jednostek, jednak w przypadku 
wadowickiego pułku tak się nie stało.14 Wadowicka Powiatowa Komenda Uzupełnień 
obejmowała swoim zasięgiem powiaty: chrzanowski, ówcześnie przez kilka lat krót-
ko istniejący oświęcimski, oraz oczywiście wadowicki. Później, po likwidacji powiatu 
oświęcimskiego część jego terytorium powróciła do powiatu wadowickiego, do które-
go należała również wcześniej, rejon Oświęcimia jeszcze przez jakiś czas administro-
wany był przez komendę wadowicką po czym jako wchodzący do powiatu bialskiego 
podlegał PKU w Żywcu, a po jej likwidacji od 1938 r. oraz przekształceniu PKU na 
Komendy Rejonów Uzupełnień do KRU w Bielsku na Śląsku. Obszarem działania 
KRU w Wadowicach pozostawały powiaty chrzanowski i wadowicki15. Ta struktural-
na informacja jest o tyle konieczna, ze podanie w dokumentacji wojskowej przydzia-
łu do PKU nie musiało oznaczać zamieszkiwania w konkretnej miejscowości, ale na 
obszarze działania wymienionej komendy. Na szczęście wątpliwości co do miejsca 
zamieszkiwania Wojtyłów w tym okresie nie ma żadnych.

Ze względu na ówczesne dosyć ścisłe powiązanie pułku oraz komendy uzupeł-
nień Karol Wojtyła może być zakwali�kowany zarówno do kadry PKU jak i 12 pp. 
Natomiast w związku z udziałem pułku w walkach na wielu frontach (ukraińskim, 
czeskim i bolszewickim) pojawiają się sugestie, że Wojtyła senior brał udział w tych 
walkach. Jest to podobna sytuacja, jak ta dotycząca bitwy gorlickiej. Wojtyła miał już 
sporo lat (40-41) i jako urzędnik wojskowy (a więc nie o�cer liniowy) miał przydział 
do kancelarii Kadry Zapasowej względnie Komendy Uzupełnień. Nie były to struk-
tury frontowe, a w dodatku ich dyslokacja w Wadowicach, w oddaleniu od frontów, 
nie sprzyjała także przypadkowemu zbliżeniu się walk do Karola Wojtyły. Tak więc 
zawarte w wielu publikacjach informacje, że Wojtyła walczył we wspomnianych kam-
paniach należy uznać w najlepszym wypadku za nadinterpretację wynikającą z połą-
czenia wojennych dziejów formacji oraz faktu służby w niej Karola Wojtyły seniora.

A był on wtedy nadal urzędnikiem wojskowym, acz w pierwszym okresie nie-
podległości polski nosił zwykły mundur o�cerski z oznakami stopnia podporuczni-

14 Więcej na ten temat: Michał Siwiec-Cielebon, Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej. (Z dziejów tradycji i nazwy  
12 pp), [w:] Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny, nr 6, Wadowice 2001.

15 Dla uszczegółowienia i  zwery�kowania informacji dotyczących okresu służby Karola Wojtyły seniora w WP 
wykorzystano następujące źródła i publikacje: Ryszard Rybka, Kamil Stepan, Awanse o�cerskie w Wojsku Pol-
skim 1935-39, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2003; Ryszard Łuczak, 
Z badań nad polityką personalną Ministerstwa Spraw wojskowych w latach 1926-1935, [w:] Studia i materiały do 
historii wojskowości, tom XXXVI 1994; Rocznik O�cerski 1923, Warszawa 1923; Rocznik O�cerski 1928, Warsza-
wa 1928; Rocznik O�cerski Rezerw 1924, Warszawa 1934 [reprint Warszawa-Londyn 2003]
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ka. W takim mundurze uwieczniono go na fotogra�i z ok. 1919/20 r. Jednak zapis 
urodzenia Karola Wojtyły juniora w księdze metrykalnej, sporządzony przy okazji 
ceremonii chrztu w dniu 20 czerwca 1920 r. wyraźnie określa Wojtyłę seniora jako 
urzędnika wojskowego. Dokonujący chrztu małego Karola ks. kapelan (kapitan) Fran-
ciszek Żak (a więc duszpasterz zorientowany w różnicach funkcyjnych i służbowych 
armii) zapisał ojca: „Wojtyła Carolus o�cialis milit.”  A więc „o�cialis” – urzędnik, 
a nie „cohortus” czy „centurion” dosyć często spotykane przy zapisach w metrykach 
dotyczących rodzin o�cerów. W wyniku wyłączenia ze struktur wojska grupy urzęd-
ników wojskowych jego nazwisko nie zostało wykazane w pierwszym „Roczniku O�-
cerskim”, podającym obsadę personalną WP z 1923. Urzędnicy uznawani byli wtedy 
nie za o�cerów, ale za korpus urzędników państwowych wojska, zatem objęci byli 
odrębnymi listami starszeństwa. Nosili także inne umundurowanie, z dystynkcjami 
na patkach kołnierza, a nie na naramiennikach, oraz jako nakrycia głowy nie roga-
tywki, ale czapki okrągłe. Z lat 20. XX w. pochodzi zdjęcie Karola seniora z małym 
Lolkiem. Senior jest w mundurze z dwoma kwadratami czy raczej rombami (tzw. 
gwoździami) na kołnierzu, oznaczającymi X rangę urzędniczą, a więc musiał awan-
sować, gdyż stopniowi podporucznika odpowiadała XI ranga urzędnicza, zaś ranga 
X była równorzędna ze stopniem porucznika. Wspomniana fotogra�a datowana jest 
na rok 1925, a więc na krótko przed ponowną – i  już ostatnią - zmianą munduru 
przez Karola Wojtyłę seniora. „Przywrócenie wojsku” grupy urzędników w połowie 
lat 20. XX w. pozwoliło mu włożyć ponownie mundur o�cerski, a w wyniku przekwa-
li�kowania rang urzędniczych na stopnie wojskowe Karola Wojtyłę zwery�kowano 
w stopniu porucznika ze starszeństwem z dnia 1 grudnia 1922 r. W stan spoczynku 
przeszedł jako porucznik najprawdopodobniej z końcem 1927 r., bowiem „Rocznik 
O�cerski 1928” wykazuje go na liście o�cerów w stanie spoczynku, w grupie porucz-
ników, z podaniem daty urodzenia, a zatem nie ma wątpliwości, że informacja doty-
czy tego właśnie Karola Wojtyły, i z oznaczeniem miejsca zamieszkania - Wadowice. 
Także w ankiecie personalnej złożonej w aktach akademickich Karola Wojtyły junio-
ra znajdujemy informację o ojcu: „Ojciec – urzędnik wojskowy w randze porucznika 
administr.-kanc. (emeryt od ok.1927) zmarł.” To ostatnie słowo wskazuje, że ankieta 
wypełniona została nie w latach 1938-39 ale w okresie powojennym, bowiem Karol 
senior zmarł w okresie okupacji hitlerowskiej.

Więcej informacji o przynależności Wojtyły do korpusu osobowego armii poda-
je „Rocznik O�cerski Rezerw”  wydany w 1934 r. przez Biuro Personalne Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. Był to wewnętrzny, ściśle tajny i przeznaczony do prac ewiden-
cyjno-mobilizacyjnych spis wszystkich o�cerów WP rezerwy, pospolitego ruszenia 
oraz stanu spoczynku. Na str. 395 znajdujemy nazwisko Karola Wojtyły na liście 
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o�cerów stanu spoczynku administracji, z podaniem daty urodzenia, a więc nie ma 
wątpliwości, że identy�kacja dotyczy właściwej osoby, i z podaniem przynależności 
wojskowej PKU Wadowice, czyli Powiatowa Komenda Uzupełnień w Wadowicach. 
Wadowicka komenda prowadziła więc dokumenty ewidencyjne Wojtyły i w razie ko-
nieczności mogła wystawić jego kartę mobilizacyjną. W „Roczniku” Wojtyła �guruje 
pod poz. 78 listy poruczników ze starszeństwem z dniem 1 grudnia 1922 r. czyli uzy-
skał owe starszeństwo z lokatą (kolejnością) 78.

Jak z  przytoczonych danych wynika, Wojtyła, mimo informacji w  niektórych 
źródłach, że przeszedł w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia, nadawał się do 
zmobilizowania w wypadku wojny. Powtórnie nasuwa się więc pytania czy zły stan 
zdrowia był powodem opuszczenia przez niego szeregów zawodowych wojskowych? 
Niekoniecznie. Przede wszystkim inne kryteria i wymogi cenzusowe obowiązywa-
ły o�cerów a inne urzędników wojskowych. Wymogiem wobec o�cerów, z czasem 
i w miarę porządkowania stosunków wewnątrz wojska, powstałego przecież w wo-
jennym chaosie, coraz bardziej egzekwowanym, było posiadanie wykształcenia na 
poziomie co najmniej matury szkoły średniej lub równorzędnego. Wobec urzędni-
ków wojskowych tak rygorystycznej bariery cenzusowej nie stosowano. Jak wiadomo, 
Wojtyła wykazywał posiadanie cenzusu trzech klas gimnazjalnych, podczas gdy matu-
rę uzyskać można było po ośmiu latach nauki. Nasuwa się więc podstawowe zapewne 
dla Wojtyły w tamtym okresie pytanie. Czy 46-letni porucznik powinien powrócić do 
gimnazjalnej ławy aby uzupełnić wykształcenie? Była taka możliwość, i znane są przy-
padki, że mianowani czy awansowani dosyć często z pominięciem wymogów formal-
nych o�cerowie z lat wojny, (bo wcześniej w państwie austriackim także cenzus matury 
od kandydatów na o�cerów był wymagany) wykształcenie uzupełniali. Najliczniejsza 
grupa wojskowych zrobiła to zaraz po odzyskaniu niepodległości i ustaniu walk o jej 
utrzymanie. Ci, którzy z  jakichś przyczyn nie byli z stanie tego uczynić stopniowo 
armię opuszczali, przechodząc do rezerwy czy w stan spoczynku z zachowaniem na-
bytych praw i przywilejów wynikających z posiadanego stopnia wojskowego. Biorąc 
pod uwagę, że przy formalistycznym podejściu do kształcenia (kursy wieczorowe czy 
dla dorosłych były wtedy rzadkością) w wadowickim gimnazjum, bo najprawdopo-
dobniej wybrałby tę szkołę z racji dogodności miejscowej, musiałby spędzić pięć lat, 
a maturę uzyskałby po przekroczeniu wieku 50 lat. Tymczasem dla o�cerów w stopniu 
porucznika barierą wiekową dla pozostawania w służbie czynnej bywał już wiek lat 40 
i niewiele więcej. Co prawda ustawa z 1922 r. i jej przepisy wykonawcze określiły go na  
53 lata (dla o�cerów do stopnia majora włącznie), ale równocześnie władze wojskowe 
starały się zrobić wszystko, aby wysłużonych o�cerów bez perspektyw dalszego awan-
su zwolnić na emeryturę i otworzyć drogi awansu dla młodszych roczników. Owa 
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bariera prekluzji wiekowej w służbie czynnej (przed którą można było uciec awansu-
jąc na wyższy stopień, bo wtedy z reguły przesuwała się o dwa-trzy lata w górę) zmie-
niała się okresowo dla różnych grup i korpusów osobowych w armii, jednak tylko 
nielicznym porucznikom pozwalano dosługiwać przez kolejne lata. Karol Wojtyła 
senior, nawet gdyby mógł awansować, zostałby kapitanem, czyli nadal pod wzglę-
dem prekluzji emerytalnej mieściłby się w tej samej grupie wiekowej. Ze względu na 
zablokowanie możliwości awansowych w  większości korpusów osobowych armii, 
już w grudniu 1926 r. opublikowane zostało rozporządzenie prezydenta RP obniża-
jąca granicę emerytalną o siedem lat, a więc dla o�cerów do stopnia majora włącznie 
z lat 53 do 46. Karol Wojtyła senior miał już wtedy lat 47. Tak więc przejście Woj-
tyły w stan spoczynku w roku 1927 w wieku lat 48 nie było w owym czasie niczym 
dziwnym, zaskakującym czy niezwykłym. Zatem zdaniem piszącego te słowa to nie 
stan zdrowia, ale właśnie bariera wieku oraz brak możliwości dalszego awansu były 
przyczyną przejścia Karola Wojtyły seniora na niewątpliwie solidnie zasłużoną, acz 
�nansowo niewysoką, emeryturę. Tezę o  dalszej przydatności Wojtyły do służby, 
przynajmniej w razie mobilizacji i wybuchu kon�iktu zbrojnego. potwierdza jeszcze 
jeden dokumentalny zapis. W „Tajnym Dzienniku Personalnym” nr 2 z 1936 r. odno-
towano w punkcie „Przeniesienia”: „Do korpusu o�cerów piechoty: Z korpusu o�cerów 
administracyjnych: Z  Centralnej Ewidencji Rezerw Biura Personalnego M.S. Wojsk.  
a) Przewidziani do użycia w  razie wojny: por. Wojtyła Karol ur. 18.07.1879 PKU 
Wadowice, ze starszeństwem z  dniem 1.12.1922 i  lokatą (czyli kolejnością) 9,78”16.  
Ta „ułamkowa” lokata to nowa kolejność Wojtyły na liście starszeństwa, ale tym ra-
zem w korpusie piechoty, z zachowaniem informacji o lokacie na poprzedniej liście 
o�cerów administracji. Trzeba jeszcze wyjaśnić owo pojęcie Centralnej Ewidencji 
Rezerw. O�cerowie większości korpusów osobowych służb (korpusu kontrolerów, 
sądowych, weterynarzy, intendentów, geografów, administracji oraz duchowieństwa 
wojskowego) otrzymywali przydziały mobilizacyjne nie przez PKU ale bezpośrednio 
„z rozdzielnika” MSWojsk. A nadanie przydziału przez PKU było możliwe jedynie 
w wyjątkowych wypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Personalnym 
MSWojsk. Trzeba wobec tego zadać pytanie, czy przesunięcie porucznika o słabym 
czy złym stanie zdrowia z grupy administracyjnej do grupy o�cerów piechoty, a więc 
przeznaczenie go raczej do pracy w konkretnych formacjach i agendach, a nie w tyło-
wych biurach czy urzędach byłoby korzystne z punktu widzenia potrzeb i wymogów 
mobilizacyjnych?

16 Tajny Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych, nr 2/ 1936, Warszawa (autor korzystał z egzempla-
rza zachowanego w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego);
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Rozważając okoliczności zakończenia służby wojskowej Karola Wojtyły seniora 
trzeba także zwrócić uwagę na jeszcze jeden formalny, ale często pojawiający się błąd 
w opisach czy biogra�ach, mianowicie sprawę stopnia wojskowego, który często bywa 
określany jako „kapitan”. M.in. popełnia ten błąd w obydwu swoich publikacjach G.F. 
Svidercoschi, ale także G. Weigel, pisząc, że Wojtyła senior był „w Wadowicach po-
wszechnie nazywany „kapitanem”. Tutaj należy zauważyć, że nawet przy użyciu cudzy-
słowu przy nazwie stopnia, przesadą jest również określenie „powszechnie nazywany”, 
bowiem Wojtyła senior był człowiekiem nader skromnym i nie utrzymywał rozległych 
stosunków towarzyskich. Żeby jednak rozwiać wszelkie wątpliwości w sprawie stop-
nia wojskowego, należy przypomnieć, że we wspomnianym „Roczniku O�cerskim Re-
zerw” z 1934 r. Wojtyła �guruje jako porucznik. Ktoś mógłby uważać jednak, iż przez 
kolejne pięć lat do wybuchu II wojny światowej mógł awansować. Dowodem przeciw-
ko takiemu zdarzeniu jest w pierwszej kolejności wspomniany „Tajny Dziennik Perso-
nalny” z 1936 r., który nadal wymienia Karola seniora jako porucznika, a więc skraca 
ów okres braku dokumentów bezpośrednio dotyczących Wojtyły do lat trzech (1937-
39). Ostatecznie sprawę wyjaśnia książka autorstwa Ryszarda Rybki i Kamila Stepana 
„Awanse o�cerskie w Wojsku Polskim 1935-1939”, której autorzy zebrali i opublikowali 
nominacje o�cerskie w służbie czynnej i rezerwie przeprowadzone w ostatnim pięcio-
leciu II RP. Nazwisko Karola Wojtyły nie występuje na żadnej z list. Zatem ów „kapi-
tan” to najprawdopodobniej efekt czyjejś mało precyzyjnej relacji, grzeczności lub nie-
stety przesady. Wydaje się jednak, że Karolowi Wojtyle, wyróżniającemu się o�cerowi 
administracyjnemu a później skromnemu emerytowi wojskowemu, taki „pośmiertny 
i medialny awans” zdecydowanie nie jest potrzebny.

Tyle na dziś wiadomo o wojskowej karierze Karola Wojtyły seniora. Być może 
kolejne kwerendy archiwalne, lub przypadek, pozwolą odnaleźć nowe dokumenty 
zarówno w wiedeńskim Kriegsarchiv, jak i w warszawskim Centralnym Archiwum 
Wojskowym.

Karol Wojtyła junior
Syn  Karola seniora, Karol Wojtyła Junior także miał w swoim życiorysie epizody 

militarne. Trzy. Natomiast najczęściej w relacjach wspominane są jeden, z rzadka dwa. 
Nigdy i nigdzie łącznie wszystkie trzy, bowiem na każdym etapie była to inna forma 
„zmilitaryzowania” i realizowana w innym środowisku, a więc relanci na ogół wiedzieli 
o poszczególnym epizodzie, rzadko o dwóch, zaś nikt nie towarzyszył Wojtyle junioro-
wi we wszystkich trzech. W efekcie biografowie także mieszają zarówno informacje jak 
i dostępne w publicznym obiegu fotogra�e dla zilustrowania swoich wywodów. Warto 
więc zdaniem autora spróbować je uporządkować chronologicznie i merytorycznie.
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Karol Wojtyła junior dorastał w  cieniu munduru wojskowego ojca oraz jego 
służby wojskowej, wydarzeń w  garnizonowym mieście jakim były Wadowice oraz 
w  atmosferze ogólnego patriotycznego wychowania w Szkole Powszechnej Męskiej 
im. Marcina Wadowity przez cztery lata i  w  Gimnazjum Państwowym im. Marci-
na Wadowity przez kolejne lat osiem. Oprócz tego szkołą wojskowo-patriotyczne-
go wychowania był Szkolny Hu�ec Przysposobienia Wojskowego przy Gimnazjum, 
w  którym szkolenie stało się właśnie pierwszym etapem wojskowego przygotowa-
nia Karola Wojtyły juniora. Ćwiczył on w Hufcu w klasach VI i VII, a więc w latach 
1935/36 oraz 1936/37. W okresie służby w PW Karola Wojtyły juniora, zajęcia woj-
skowe prowadziła kadra z 12 pp m.in. por. Szymon Kacperek oraz chor. Julian Koła-
czyk, a szkolenie nadzorował Komendant Obwodu WF i PW nr 12, kapitan Jan Piotr 
Łużecki, natomiast opiekunem hufca z  ramienia szkoły był prof. Adolf Scheybal,  
a w jego zastępstwie m.in. podczas koncentracji w 1936 r. prof. Czesław Panczakiewicz.

Zachowane sprawozdanie gimnazjalne z  roku szkolnego 1935/3617 podaje, że 
ćwiczenia junaków stopnia I odbywały się we wtorku w godz. 14-16 i w ciągu roku 
zrealizowano przepisany program. Zespół junaków stopnia pierwszego, a więc za-
pewne także Karol Wojtyła junior: „odbył ostre strzelania nr 12 i  13 na strzelnicy 
w Jaroszowicach w dniach 25 maja i 2 czerwca 1936 r.” Od 18 do 20 maja tegoż roku 
przeprowadzono koncentrację hufca, połączoną z ćwiczeniami polowymi na trasach: 
Wadowice-Rychwałd, Rychwałd-Lachowice, Lachowice-Sucha i  Sucha-Wadowice. 
W tym roku szkolnym hu�ec występował „pod bronią” m.in. z okazji Święta Niepod-
ległości 11 listopada, podczas uroczystości z okazji imienin ś.p. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego 19 marca, uroczystości w rocznicę śmierci Marszałka 12 maja oraz w dniu 
3 czerwca. W dniu 18 marca 1936 r. w ramach szkoły został urządzony dla uczestni-
ków Hufca poranek ku czci Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, generała dywizji 
Edwarda Rydza-Śmigłego, w dniu jego imienin.

Niestety sprawozdanie szkolne za rok szkolny 1936/37 nie zachowało się. Nie 
można więc z całą pewnością ustalić ani dni zajęć PW w Gimnazjum w tym roku 
(według niesprawdzonych i trudnych już do wery�kacji relacji były to czwartki), ani 
terminów koncentracji czy obozów. Wiadomo jedynie, że w styczniu 1937 r. zorgani-
zowano dla uczestników Hufca tygodniowy obóz narciarski w Zawoi18, a wcześniej 
w ramach zajęć w koszarach 12 pp m.in. szkolenie w domowym wyrobie nart. Na za-
kończeniu roku szkolnego w kl. VII dla uczestników Hufca zorganizowano miesięcz-

17 Sprawozdanie za rok szkolny 1935/36, maszynopis w zbiorach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w  Wadowicach;
18 Teo�l Bojeś, Ostatni Mohikanie czyli Klasa gimnazjalna Karola Wojtyły; Wydawnictwo św. Stanisława BM Archi-

diecezji Krakowskiej, Kraków 2000;
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ny obóz szkolny PW w Hermanicach koło Ustronia. W „Kalendarium” znalazła się na 
ten temat następująca informacja: „5 VII 1937 Hermanowice. Ukończył obóz (kurs) 
starszych przysposobienia wojskowego i  uzyskał II stopień z  wynikiem pomyślnym, 
z ogólną oceną: dobry.” Oczywiście w zapisie nazwy miejscowości jest ewidentny błąd 
i chodzi o wspomniane wyżej Hermanice. Trzeba pamiętać, że ukończenie szkolenia 
w ramach PW wiązało się z uzyskaniem przywilejów w odbywaniu służby wojskowej, 
której okres ulegał skróceniu.

Drugim etapem „zmilitaryzowanego” szkolenia Karola Wojtyły juniora była 
służba w Junackich Hufcach Pracy. Formację tę powołano do życia w latach 30. aby 
poprzez zorganizowane jednostki pracy ograniczyć skutki kryzysu ekonomicznego 
w Polsce i bezrobocia. Początkowo kierowano do tej służby tylko młodzież po szko-
łach i kursach zawodowych i bezrobotną. W drugiej połowie lat 30. XX w. wpro-
wadzono zasadę, że absolwenci Gimnazjów zdolni do służby wojskowej a pragnący 
podjąć studia wyższe, musieli spełnić tzw. „obowiązek pracy” podczas miesięcznego 
turnusu w wyznaczonym batalionie JHP. Bataliony te rozsiane po całej Polsce praco-
wały przy budowach dróg i  innych urządzeń inżynieryjnych, placów ćwiczeń woj-
skowych  itp. Zaraz po maturze wraz z kolegami z Gimnazjum: Wiktorem Kęskiem, 
Janem Kusiem i Tomaszem Romańskim w dniach 20 VI – 17 VII 1938 r. „Poborowy 
z cenzusem (czyli posiadający maturę – cezurę wykształcenia średniego) Wojtyła Ka-
rol Józef Hubert (…) odbył służbę pracy w 7 Batalionie 9 Kompanii Junackich Hufców 
Pracy w Zubrzycy Górnej.” Jednostka ta budowała południowy podbabiogórski odci-
nek podkarpackiej drogi strategicznej (w niektórych informacjach spotyka się okre-
ślenie tej drogi jako „im. gen. Zbigniewa Kasprzyckiego” - ówczesnego Ministra Spraw 
Wojskowych). Inni koledzy z maturalnej klasy Karola Wojtyły (Stanisław Bartosik, 
Teo�l Bojeś, Zbigniew Gałuszka, Włodzimierz Piotrowski, Zbigniew Siłkowski) od-
bywali służbę m.in. w Żubraczem koło Cisny w Bieszczadach, gdzie budowali inny 
odcinek tej samej trasy. Wiadomo także, że absolwenci wadowickiego Gimnazjum 
tra�li m.in. do Leśnej koło Baranowicz, gdzie budowali poligon i  lotnisko polowe, 
na którym w rok później zakwaterowano żołnierzy tworzonego w Polsce w 1939 r. 
Legionu Czechosłowackiego. Z datą 12 lipca 1938 r. Wojtyła otrzymał legitymację nr 
62 uprawniającą do posiadania i noszenia odznaki pamiątkowej Junackich Hufców 
Pracy. Warto tutaj zauważyć, że obowiązkowy miesiąc w służbie pracy przeszli także 
ci z kolegów Karola Wojtyły, którzy później zdecydowali się odbyć służbę wojskową 
w Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty oraz w szkołach podchorą-
żych rezerwy pozostałych broni.

Ostatni etap wojskowego szkolenia Karola Wojtyły juniora – i niewątpliwie naj-
bardziej wojskowy – miał miejsce w rok później. Była to służba w Legii Akademickiej, 
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formacji paramilitarnej zaliczanej do Obrony Narodowej, czyli wojsk drugiego rzutu. 
Formacja ta nawiązywała nazwą do pułku wystawionego w dniach rodzenia się nie-
podległej Polski w 1918 r. i obrony Rzeczypospolitej w 1920 r. przez studentów uczel-
ni warszawskich. W okresie międzywojennym tradycje tej formacji kultywował sta-
cjonujący w Warszawie 36 pułk piechoty Legii Akademickiej. W roku 1928 zgłoszono 
postulat szkolenia wojskowego studentów w okresie nauki, co w następnych latach 
zaowocowało powstaniem Legii Akademickiej w poszczególnych ośrodkach szkol-
nictwa akademickiego: Warszawie, Krakowie, Lwowie, Poznaniu i Wilnie. W związ-
ku z kryzysem ekonomicznym formację tę rozwiązano w 1932 r. ale już w 1937 r. 
w  związku ze wzrostem zagrożenia wojennego RP i  koniecznością przeszkolenia 
rekrutów podejmujących studia wyższe bez odbycia służby wojskowej jednostki LA 
reaktywowano.

Zanim doszło do wojskowego przeszkolenia Karola Wojtyły w  Legii Akade-
mickiej, jak odnotował w „Kalendarium” ks. Boniecki, w dniu „27 IX 1938 r. w Ko-
mendzie Legii Akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał rogatywkę, płaszcz 
sukienny, kurtkę sukienną, spodnie sukienne piechoty, trzewiki juchtowe, owijaki su-
kienne, pas główny skórzany, pasek do spodni, dwie pary onuc lnianych letnich.”  I od 
tego dnia do 2 października tegoż roku ukończył sześciodniowy kurs wstępny LA. 
Ks. Boniecki zaznaczył także, że w  książeczce służbowej wydanej przez Naczelną 
Komendę LA nie odnotowano odbycia ćwiczeń. Legitymację tę - o numerze 10155 
- podpisał major dr Zdzisław Szydłowski, ówcześnie Komendant LA UJ. Według 
„Rocznika o�cerskiego 1939”  mjr dr Zdzisław Mateusz Szydłowski był wiosną 1939 r.  
szefem sztabu Komendy Naczelnej LA19. W przyszłości, w latach II wojny światowej 
wyróżnił się jako wybitny o�cer w dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka 1 Dy-
wizji Pancernej. Ważność dokumentu dla Karola Wojtyły opiewała do 31 grudnia 
1939 r. W dniu 28 listopada 1938 r. ówczesny starosta powiatowy w Wadowicach,  
dr Franciszek Grzesik podpisał pismo, potwierdzające zwolnienie poborowego Karo-
la Wojtyły z odbywania czynnej służby wojskowej, jako studenta UJ. Służbę w Legii 
Akademickiej zaliczano bowiem studentom jako odbycie czynnej służby wojskowej. 
Jako żołnierz LA, słuchacz I roku Karol Wojtyła znalazł się na liście wyznaczonych 
do obowiązkowych zajęć wychowania �zycznego, prowadzonych od 23 lutego 1939 r. 
we wtorki i piątki w godz. 20-21 w sali gimnastycznej krakowskiego Gimnazjum Ku-
pieckiego przy ul. Loretańskiej 18. Jak zauważa ks. Boniecki, nazwisko Karola juniora 
zostało pod nr 18 na wspomnianej liście odnotowane z błędem, jako „Wojtyło”. 

19 Ryszard Rybka, Kamil Stepan, Rocznik o�cerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939 r.;  Księgarnia Akademicka, 
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006, str.29, 444.
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W lipcu 1939 r. po zakończeniu semestru Karol Wojtyła junior wziął udział 
w Społecznym Obozie Legii Akademickiej w Ożomli koło Lwowa. Według „Kalen-
darium” komendantem tego obozu był por. Miączyński lub Mączyński. Przez „spo-
łeczny” charakter obozu rozumiano wpływanie na poprawę stosunków z  licznie 
zamieszkującą w  tamtym rejonie ludnością ukraińską. Zatem szkolenie wojskowe 
połączone zostało z  pracą propaństwową na rzecz polsko-ukraińskiego zbliżenia. 
Studenci-żołnierze wyruszyli z  Krakowa pociągiem specjalnym 1 lipca ok. godzi-
ny 1 w nocy, umundurowani i uzbrojeni w karabiny. Zajęcia wojskowe obejmowały 
musztrę z bronią i bez, ćwiczenia taktyczne, strzelania. Pełniono warty i służby oraz 
oddawano się takim typowo wojskowym zajęciom, jak czyszczenie broni i sprząta-
nie rejonów zakwaterowania. Po porannej gimnastyce wspólnie w szyku śpiewano 
„Kiedy ranne wstają zorze”, wieczorem, przed udaniem się na spoczynek „Słońce już 
zeszło z gór, zeszło z pól. Spocznij już, Bóg jest tuż”. Uczestnicy pomagali m.in. przy 
budowie szkoły i pracach rolnych, a w ramach „programu społecznego” organizo-
wano ogniska, występy artystyczne i gawędy. Uczestnik obozu, Adam Gatty-Kostyal 
zapamiętał Karola Wojtyłę jako świetnego sportowca, który grał z zapałem w piłkę 
nożną, pływał w stawie itp. Był chwalony przez instruktora sportowego obozu, por. 
Mroza. Studentów odwiedził pod koniec trwania tego obozu pisarz Zygmunt No-
wakowski. Jeden z piszących na temat wojskowej służby przyszłego papieża błędnie 
napisał, że „w ramach przysposobienia wojskowego od 27 września do 2 października 
odbył kurs wstępny i budował drogę na przełęczy Krowiarka w powiecie Maków Pod-
halański. Po zwolnieniu 28 listopada ze służby czynnej brał udział w cotygodniowych 
zajęciach Legii.”20 Jedno zdanie, trzy błędy, a w następnym błędna interpretacja in-
formacji z „Kalendarium”. Bo przecież, jak wiadomo, Karol Wojtyła budował drogę 
przez przełęcz Krowiarki (a nie Krowiarka) w ramach służby pracy w batalionie Ju-
nackich Hufców Pracy, co nie miało nic wspólnego z kursem wstępnym LA, który 
to kurs odbył się najprawdopodobniej w Krakowie. W dodatku przełęcz Krowiarki 
nie leżała ówcześnie „w powiecie Maków Podhalański” bowiem powiat makowski 
istniał tylko w latach 1924-1932, natomiast Zubrzyca, gdzie kwaterowali junacy bu-
dujący drogę od strony Orawy, należała do powiatu nowotarskiego. Od północnej 
strony masywu babiogórskiego był natomiast powiat wadowicki. Także tytuł wspo-
mnianego artykułu sugeruje służbę Karola Wojtyły w konkretnej formacji wojsko-
wej, warszawskim 36 pp LA, podczas gdy Karol junior służył w Legii Akademickiej, 
jako formacji uczelnianej służącej przeszkoleniu wojskowemu studentów w  toku 

20 Hieronim Sieński, Karol Wojtyła w  36 pułku piechoty Legii Akademickiej, [w:] Mars. Problematyka i  historia 
wojskowości. Studia i materiały, tom 18, Warszawa-Londyn 2005, str. 127-133;
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nauki. Jak już powiedziano, warszawski pułk nawiązywał do tradycji jednostek war-
szawskiej LA z  lat 1918-1920 ale nie miał nic wspólnego - poza członem nazwy - 
z oddziałami Legii Akademickiej jako formy przysposobienia wojskowego w latach 
1937-1939. W innej publikacji błędnie podano, że służba Wojtyły w batalionie pracy 
trwała do 17 sierpnia 1938 r., co nie znajduje potwierdzenia w innych materiałach. 
Najprawdopodobniej jest to więc błąd korektorski. Autor tegoż opracowania użył 
dla określenia jednostki wojskowej Karola Wojtyły określenia „Legion Akademicki”, 
które potocznie było używane, ale nie jest poprawne merytorycznie21. Ostatni zapis 
dotyczący służby wojskowej Karola Wojtyły juniora w „Kalendarium” dotyczy zwro-
tu umundurowania Legii Akademickiej, co nastąpiło według danych z  archiwum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, na które powołuje się ks. Adam Boniecki, w  dniu  
30 sierpnia 1939 r. 

Jan Paweł II niewątpliwie czuł więź z „wadowickim wojskiem”, z garnizonem, 
w  cieniu którego się wychował. Już podczas pierwszej swojej pielgrzymki do Oj-
czyzny, przemawiając na wadowickim rynku (ówcześnie placu Armii Czerwonej, 
dzisiaj Jana Pawła II) mówił m.in. kończąc swoje odwiedziny w rodzinnym mieście 
i komentując występ orkiestry dętej z Głębowic: „Jeśli chodzi o orkiestrę, to Wado-
wice mają znakomita orkiestrę, i  to orkiestrę cywilną. Przed wojną była tutaj rów-
nież znakomita orkiestra, ale była to orkiestra 12 pułku piechoty – o czym już młod-
sze pokolenie na pewno nic nie wie, ale my, starsi, wiemy: Pułk Ziemi Wadowickiej,  
12 pułk piechoty”22. W dwadzieścia lat później, z okazji odsłonięcia tablicy pamiąt-
kowej 12 pp i 12 pp AK na ścianie kościoła para�alnego (dzisiaj bazyliki) pod we-
zwaniem O�arowania NMP, w dniu 24 września 1989 r., w telegramie podpisanym 
przez arcybiskupa Cassidy’ego w imieniu Ojca Świętego można było przeczytać: „Jego 
Świątobliwość Jan Paweł II uczestniczy duchowo w uroczystości poświęconej pamięci 
żołnierzy 12 pułku piechoty Ziemi Wadowickiej i 12 pułku piechoty Armii Krajowej: Po-
leca Bogu w modlitwie dusze poległych, pomordowanych, zaginionych i zmarłych upra-
szając dla nich udział w Chrystusowym Zmartwychwstaniu. Weteranom, ich rodzinom 
i wszystkim uczestnikom liturgii eucharystycznej w para�i O�arowania Najświętszej 
Maryi Panny w Wadowicach z serca udziela apostolskiego błogosławieństwa: W imię 
Ojca i Syna i Ducha Świętego” 23.

21 Andrzej Polak, 12. pułk piechoty Ziemi Wadowickiej 1775-1939, O�cyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 2005, 
str. 84-85.

22 Cytat za: Pielgrzymka do Ojczyzny. Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, Instytut Wydawniczy 
PAX, [Warszawa] 1982, str. 199;

23 Odpis telegramu w  zbiorach autora. Zobacz także: Franciszek Oremus „Szteyer-Żelazny”, Dzieje sztandaru  
12 pułku piechoty Ziemi Wadowickiej oraz 12 pułku piechoty Armii Krajowej Ziemi Wadowickiej, Stowarzyszenie 
Żołnierzy Armii Krajowej Ziemi Wadowickiej, Zarząd Główny [Kraków 2006] str. 17;
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Pokłosiem służby Karola Wojtyły juniora w  Legii Akademickiej była proś-
ba  środowiska 36 pp LA o przyjęcie przez papieża odznaki pułkowej tej formacji 
ze względu na służbę Karola Wojtyły juniora w  Legii Akademickiej, nawiązującej 
nazwą do tradycji Legii z  lat 1918-1920. Wystosowało ją w dniu 3 czerwca 1981 r.  
w dniu święta pułkowego tej formacji warszawskie środowisko pułkowe zwane Ro-
dziną Pułkową. Watykański Sekretarz Stanu poinformował środowisko o pozytywnej 
odpowiedzi Jana Pawła II pismem z dnia 2 lipca 1981 r. Z wielu przyczyn wręczenie tej 
odznaki miało miejsce dopiero w pięć lat później, w dniu 26 sierpnia 1986 r. w letniej 
rezydencji papieskiej, Castel Gandolfo. Odnosząc się do przepisów regulaminu nada-
wania odznak pułkowych należy podkreślić, że nadanie tej odznaki można nazwać 
nadaniem odznaki „reaktywowanej”, bowiem prawo nadawania znaku pułkowego 
przysługiwało tylko każdorazowemu dowódcy pułku, a w tym wypadku uczyniła ten 
gest tzw. Rodzina Pułkowa.

Jan Paweł II został wyróżniony także odznakami 12 pułku piechoty Ziemi Wa-
dowickiej i 12 pp AK Ziemi Wadowickiej. Uchwałę w sprawie nadania odznaki pa-
miątkowej 12 pp ZW podjęło zebranie kombatantów jednostki w dniu 15 listopada 
1982 r. w Wadowicach. W związku z uchwałą nadającą odznakę autorowi niniejsze-
go artykułu oraz Helenie Katchée, która przechowała sztandar pułkowy w okresie  
II wojny światowej i po niej, na wniosek autora niniejszego artykułu uchwałę częścio-
wo zmieniono i zebranie zobowiązało ostatniego dowódcę 12 pp – dowódcę 12 pp 
AK – majora Władysława Wojasa do nadania odznaki pamiątkowej z nrem 1/Spec. 
Karolowi Wojtyle – Janowi Pawłowi II, nr 2/Spec. Helenie Katchée i numer 3/Spec. 
Michałowi Cielebonowi. Ze względu na wiek i zły stan zdrowia większości uczestni-
ków zebrania oraz konieczność dosyć w tamtych latach czasochłonnego i kosztow-
nego dla emerytów uzgadniania sprawy z  kolegami pułkowymi pozostającymi na 
emigracji, prace nad wykonaniem emblematu dla Jana Pawła II przeciągnęły się przez 
kilka lat. Stosowny okolicznościowy „Rozkaz Specjalny 12 pp” wydany został przez 
ostatniego dowódcę pułku z datą 1 sierpnia 1984 r., ale nadal nie wykonano emble-
matu odznaki. Ostatecznie przygotowania do wręczenia odznaki przerwała śmierć 
majora Władysława Wojasa w dniu 19 kwietnia 1987 r. Zabrakło osoby uprawnionej 
do s�nalizowania nadania. W związku z tym poza wydaniem wspomnianego „roz-
kazu okolicznościowego” do �zycznego wręczenia emblematu i dokumentu Janowi 
Pawłowi II nie doszło, ale formalnie odznaka została nadana (rozkaz został wydany, 
podpisany i ogłoszony). Jest to więc, w odróżnieniu od nadania odznaki 36 pp LA, 
nadanie odznaki w pełni zgodne z regulaminem. W kilka lat później poinformowany 
o fakcie nadania odznaki 12 pp papieżowi, lider środowiska 12 pp AK Ziemi Wa-
dowickiej, ówczesny porucznik Franciszek Oremus wystąpił z  inicjatywą nadania 
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Ojcu Świętemu także Odznaki Honorowej 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej Ziemi 
Wadowickiej. Odznakę tą ustanowiono w 1995 r. dla uhonorowania żołnierzy AK 
działających w strukturach 12 pp AK oraz osób, jednostek wojskowych, instytucji 
państwowych i samorządowych oraz organizacji społecznych zasłużonych dla krze-
wienia patriotyzmu i środowiska kombatanckiego 12 pp AK. W roku jubileuszo-
wym 2000 z okazji zbliżającej się 80. rocznicy bitwy pod Leszniowem, obchodzonej 
jako tradycyjne Święto Pułkowe 12 pp, a także przypadającej w tym samym roku 80. 
rocznicy urodzin papieża-Polaka, kpt. Franciszek Oremus postanowił doprowadzić 
do nadania tej odznaki. Formalny wniosek zgłosił wiceprezes Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Żołnierzy AK i Więźniów Politycznych w Krakowie, podpułkownik 
w stanie spocz. Zbigniew Melanowski. Postanowieniem nr 22/00 z dnia 9 maja 2000 r.  
Komisja Odznaki Honorowej 12 Pułku Piechoty AK Ziemi Wadowickiej nada-
ła Odznakę Honorową nr 29/H/00 Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Wręczenia 
odznaki wraz z dyplomem dokonał na placu św. Piotra w Rzymie prezes Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej i Więźniów Politycznych kpt. 
Franciszek Oremus w dniu 20 maja 2000 r. podczas obchodów rocznicy urodzin 
Karola Wojtyły24.

Podziękowania
Za inspirację do zajęcia się tym wątkiem na łamach „Wadovian” pragnę po-

dziękować panu Józefowi Łasakowi, wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Wado-
wickiego, którego wątpliwości wzbudzone błędnymi informacjami wielu publikacji 
książkowych i  prasowych zwróciły uwagę autora na konieczność podjęcia próby 
uporządkowania omówionej problematyki. Serdecznie podziękowania autor prag-
nie złożyć siostrze Magdalenie Strzeleckiej ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej 
Rodziny z Nazaretu, wieloletniej katechetce w Wadowicach i opiekunce papieskich 
pamiątek, kustosz Muzeum Domu Rodzinnego Karola Wojtyły - Jana Pawła II.  
Jej i Siostrom Współpracownicom dziękuję także za udostępnienie niektórych źródeł, 
niedostępnych w innych zbiorach.

Michał Siwiec-Cielebon; dziennikarz, historyk regionalista, właściciel 
Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej.

24 Franciszek Oremus „Szteyer-Żelazny”, op. cit., str. 48-49;
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Konrad Meus

„ad tristitiam depellendam” 
– nieznana dzieWiętnastoWieczna 
inicjatyWa ucznióW  
WadoWickiego gimnazjum1

Archiwalia dotyczące Wadowic w zbiorach 
Lwowskiej Naukowej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka
Lwów był miastem szczególnym w  czasach galicyjskich, co wiązało się m.in. 

z nadaniem mu przez Austriaków statusu stolicy dla utworzonego z anektowanych 
ziem polskich, Królestwa Galicji i Lodomerii. Od tego czasu we Lwowie znajdowała 
się siedziba najpierw Gubernium, a od połowy XIX wieku Namiestnictwa galicyjskie-
go2. Zgodnie z § 8. Statutu Krajowego z 26 lutego 1861 r. także w mieście nad Pełtwią 
miały odbywać się obrady Sejmu krajowego, jeśli cesarz nic innego nie postanowi3. 
W  okresie autonomicznym we Lwowie pomieszczono centrale wielu towarzystw 
branżowych i ogólnych (np. Towarzystwa Pedagogicznego)4, był też Lwów obok Kra-
kowa swoistego rodzaju rezydencją kulturalną dla wszystkich Polaków w czasach tzw. 
niewoli narodowej5. Niestety, w odróżnieniu do Krakowa (gdzie od 1873 roku dzia-
łała prężnie Akademia Umiejętności), blisko dwukrotnie wówczas większy Lwów nie 
posiadał własnego towarzystwa naukowego aż do momentu odzyskania przez Polskę 
niepodległości6. Tym samym szczególna rola w krzewieniu nauki polskiej we Lwowie 
przypadła założonej w dniu 4 czerwca 1817 r. przez hrabiego Józefa Maksymiliana Os-

1 Ad tristitiam depellendam – łac. w dosłownym znaczeniu „dla odpędzenia smutku”, jednak dziewiętnastowiecz-
ni autorzy prezentowanego czasopisma posługiwali się tłumaczeniem „ze smutnych dni”, dlatego też w niniej-
szym tekście zachowana zostanie interpretacja autorska.
Lwowska Naukowa Biblioteka im. Wasyla Stefanyka (dalej: LNB), Gimnazjum w Wadowicach.  Ad tristitiam 
depellendam (dalej: Ad tristitiam…), sygn. O/H 2163, k. 23.

2 A. Krochmal, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Przewodnik po zasobie archiwal-
nym, Warszawa 2005, s. 13.

3 S. Kieniewicz, Galicja w dobie autonomicznej (1850-1914), Wrocław 1952, s. 32.
4 J. Starnawski, Towarzystwa naukowe w zakresie humanistyki na terenie Galicji [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. III: 

Nauka i oświata, pod red. A. Meissnera, J. Wyrozumskiego, Rzeszów 1995, s. 58.
5 S. Kieniewicz, jw., s. XLVII.
6 J. Starnawski, jw., ss. 56-58.
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solińskiego7, fundacji noszącej nazwę Zakład Narodowy im. Ossolińskich (potocznie 
nazywany Ossolineum), która de facto rozpoczęła swoją działalność dziesięć lat póź-
niej – w 1827 r. 

W swoim głównym założeniu fundacja J. M. Ossolińskiego miała zrekompenso-
wać zniewolonemu narodowi wywiezienie przez Rosjan w 1795 r. z Warszawy do Pe-
tersburga zasobów największej dotychczas istniejącej na ziemiach polskich biblioteki 
publicznej braci Załuskich8. Główna siedziba Ossolineum mieściła się w zakupionym 
przez fundatora gmachu bibliotecznym przy ul. Ossolińskich 2, gdzie przez cały okres 
lwowskiej działalności fundacji gromadzono zabytki, przede wszystkim polskiej kul-
tury materialnej9. Fenomen Ossolineum wyjaśnił w swoich Wspomnieniach Ossoliń-
skich Stanisław Łempicki10, który pisał: I tak się już u nas utarło, że Ossolineum było 
nieporównywalne z  żadną inną biblioteką, a  czuło się swojsko tylko w  towarzystwie 
prastarej Jagiellońskiej w Krakowie. I weszło w zwyczaj, że o Zakładzie Narodowym 
Ossolińskich mówiło się we Lwowie z pewnym przejęciem, akcentem, szacunkiem, że 
się go wymieniało bez namysłu przed wszystkimi innymi instytucjami kulturalnymi 
miasta i kraju. Dlaczegoż to tak? – wyjaśniał Łempicki nieco dalej – […] przyczyna 
tkwi w równoczesności i organicznym związku rozwoju Ossolineum i dźwiganiem się 
Lwowa spod ciężaru wieloletniej germanizacji i bezwzględnego władania niemieckiego 
ducha w I-szej połowie XIX w. i później. Ossolineum było wtedy jedno jedyne. Uniwer-
sytet, szkoły, inne biblioteki – wszystko to było niemieckie […] Do Ossolineum zbiegały 
się wszystkie myśli polskich pracowników naukowych i młodzieży. Tu był warsztat pra-
cy nad podtrzymaniem chwiejącego się na wietrze płomienia polskiej kultury, oświaty, 
nauki i nad wytwarzaniem nowych wartości w tych dziedzinach. Tutaj była świątynia 
książki polskiej. Czuwali nad jej konserwacją i kontynuacją ludzie wyborowi11. Ponadto 
specy�ka lwowskiego Zakładu wynikała nie tylko z prowadzonej przez jego pracow-
ników działalności bibliotecznej, ale również muzealnej (Muzeum im. Lubomirskich) 
i wydawniczej (Wydawnictwo Książek Szkolnych działające od 1878 r.)12. 

7 Józef Maksymilian Ossoliński (1748-1826) – uczeń Collegium Nobilium, był wśród Polaków zwolennikiem orientacji 
na Austrię. Jego zamiłowaniem było gromadzenie rękopisów i druków dotyczących historii Polski, co w konsekwencji 
zaowocowało ufundowaniem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Pierwotnie plan zakładał zainstalowanie fun-
dacji w Krakowie, Zamościu lub w Tarnowie, ostatecznie wybrano na lokalizację Zakładu Lwów. 

8 M. Matwijów, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich w latach 1939-1946, Wrocław 2003, s. 11.
9 Tamże, s. 14.
10  Stanisław Łempicki (1886-1947) – historyk kultury i literatury polskiej, specjalista w dziedzinie kultury polskie-

go renesansu, w latach 1925-1927 pełnił funkcję kierownika literackiego Ossolineum. W latach 1944-1945 był 
profesorem Uniwersytetu Lwowskiego, a od roku 1945 profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor m.in. 
Wspomnień ossolińskich (1948).

11 S. Łempicki, Wspomnienia ossolińskie, Wrocław 2006, ss. 11-12. 
12 M. Matwijów, jw., ss. 15-16.
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Do września 1939 roku w  samej tylko Bibliotece Ossolineum (do Zakła-
du od roku 1921 przynależała również Biblioteka Pawlikowskich) znajdowało się 
w  sumie m.in. 210 000 druków wydanych pomiędzy XV a  XX wiekiem, zinwen-
taryzowanych w  około 320 000 tomów i  w  około 300  000 woluminów, ponad-
to 110  000–120  000 tomów druków wówczas jeszcze niezinwentaryzowanych, ok.  
14 600 rękopisów oraz 2400 map i  atlasów13. Po zakończeniu II wojny światowej 
i  po narzuceniu Polsce granic pojałtańskich, nie tylko Lwów ze swoimi zabytkami 
architektonicznymi został włączony w  skład Ukraińskiej Socjalistycznej Republi-
ki Radzieckiej, ale również ruchomy majątek Ossolineum pozostał pod auspicja-
mi tego państwa, co było zresztą zgodne z ówczesnym prawem międzynarodowym. 
W  wyniku działań dyplomatycznych prowadzonych w  okresie od grudnia 1944 r.   
do lipca 1946 r., udało się ustalić z  przedstawicielami strony ukraińskiej przekaza-
nie części zasobu Ossolineum w  ramach tzw. „daru”14. Efektem przesłania „daru” 
do nowej siedziby Ossolineum we Wrocławiu było odzyskanie przez stronę pol-
ską m.in. ok. 68 % zinwentaryzowanych w  Zakładzie druków z  okresu XIX i  XX 
wieku (121 000 jednostek zinwentaryzowanych), 4 % zbiorów wówczas niezin-
wentaryzowanych (tj. 10 000 woluminów), 45 % woluminów z XVI do XVIII w.  
(30 000 jednostek) i w sumie 6626 rękopisów (stanowiących 55 % rękopisów zinwenta-
ryzowanych i 21 % niezinwentaryzowanych)15. Pozostała część zbiorów bibliotecznych 
ossolińskiego Zakładu została wówczas włączona do zasobów Lwowskiej Filii Biblioteki 
Akademii Nauk USRR, która obecnie w niepodległej Ukrainie nosi nazwę Lwowska Na-
ukowa Biblioteka Narodowej Akademii Nauk Ukrainy im. Wasyla Stefanyka i mieści się 
w tym samym gmachu, w którym Ossolienium rozpoczęło swoją działalność w 1827 r.16 

Tak więc lwowska biblioteka im. W. Stefanyka (szczególnie tutejszy dział ręko-
pisów) stanowi obecnie, obok Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego 
Ukrainy we Lwowie, najważniejszy punkt na „polskiej” i „wadowickiej” mapie archi-
walnej dzisiejszego Lwowa. Wśród zachowanych i zinwentaryzowanych zasobów tej bi-
blioteki znajdują się również unikatowe rękopisy dotyczące miasta Wadowice z czasów 
rządów austriackich. Wymienić tutaj należy lwowskie „Teki Antoniego Schneidra”17, 

13 Tamże, s. 24.
14 Tamże, ss. 276-283.
15 Tamże, ss. 276; 301-304.
16 Tamże, ss. 240-243.
17  Antoni Schneider (1825-1880) – krajoznawca galicyjski i znany kolekcjoner, propagator badań historycznych 

obejmujących miasteczka i  wsie galicyjskie. Autor dwutomowej Encyklopedii dla krajoznawstwa Galicyi pod 
względem historycznym, statystycznym, topogra�cznym, orogra�cznym, geogra�cznym i etnogra�cznym, wydanej 
we Lwowie w latach 1871-1874.
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autora słynnej Encyklopedii do krajoznawstwa Galicji, który w latach 60. i 70. XIX wieku 
sporządził ponad 37 000 haseł dotyczących różnych miejscowości galicyjskich18, w tym 
również miejscowości powiatu wadowickiego19. W roku 1878 ze względów �nanso-
wych Schneider odsprzedał swoją niebanalną kolekcję złożoną z 2000 teczek (zawiera-
jącą m.in. opracowane przez siebie plany, notatki, rękopisy, itd.), którą następnie wywie-
ziono do Krakowa i obecnie znajduje się ona w Archiwum Państwowym w Krakowie, 
gdzie funkcjonuje w zasobie jako tzw. Teki Schneidra20. Jak się później okazało, Schnei-
der zachował dla siebie część swojej obszernej kolekcji, która po jego śmierci w 1880 r.  
znalazła się w zbiorach Ossolineum, ale nie została zwrócona po II wojnie świato-
wej stronie polskiej21. Tym samym teki lwowskie są swoistym uzupełnieniem zbioru 
krakowskiego. W  tece zatytułowanej Miasto Wadowice znajdują się przede wszyst-
kim krótkie, lapidarne, zazwyczaj jednozdaniowe opisy historyczno-geogra�czne 
miejscowości XIX-wiecznego powiatu wadowickiego (np. wieś Barwałd)22. Jednakże 
najważniejszym odnalezionym zbiorem w  dziale rękopisów omawianej biblioteki, 
a dotyczącym stricte miasta Wadowice i jego społeczeństwa, jest zespół zatytułowa-
ny: Gimnazjum w Wadowicach. Ad tristitiam depellendam. Teczka ta zawiera sześć 
egzemplarzy periodyków (sami autorzy nazywają je pisemkami), napisanych w latach  
1885-1887 (patrz tabela)23. 

TABELA: Zasób teczki: Gimnazjum w Wadowicach. Ad tristitiam depellendam 
– odnaleziony w Lwowskiej Naukowej Bibliotece im. Wasyla Stefanyka 

Nazwa periodyku (ilość egzemplarzy) Data wydania

1. „Wycie poranne klasy VI” (1 szt.) 9 V 1885

2. „Ad tristitiam depellendam.  Tygodnik ilustrowany dla 
ósmaków” (4 szt.)

16 XII 1886
8 I 1887

15 I 1887
22 I 1887

3. „Organ studencki” (1 szt.) 23 XII 1886

Źródło: LNB, Gimnazjum w Wadowicach. Ad tristitiam depellendam, sygn. O/H 2163, k. 1-31

18  S. F. Gajerski, Źródła do dziejów południowo wschodniej Polski w bibliotekach i archiwach Lwowa, „Studia Histo-
ryczne”, 1977, z. 2 (77).

19  LNB, Miasto Wadowice-pamiątki, rękopis sygn. O/H 27 IX.
20  S. F. Gajerski, jw., 1977, z. 2 (77).
21  Tamże.
22  LNB, Miasto Wadowice - pamiątki, rękopis. O/H 27 IX, k. 81-83.
23 LNB, Gimnazjum w Wadowicach. Ad tristitiam depellendam (dalej: Ad tristitiam…), sygn. O/H 2163, k. 1.
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Zawartość materiałowa wspomnianych periodyków stanowi źródło uzupeł-
niające do badań nad mikrohistorią Wadowic, a  w szczególności specy�cznej 
grupy mieszkańców, jaką wówczas stanowili uczniowie Wyższego Gimnazjum 
Humanistycznego. Odnalezione rękopisy umożliwiają częściowe opracowanie 
portretu historycznego ówczesnej młodzieży uczącej się w Wadowicach, pozwa-
lają poznać niektóre sprawy dotyczące codziennego życia uczniowskiego, a na-
wet dają pogląd na stan obyczajowości – nie zawsze spełniający powszechnie 
obowiązujące normy - niepełnoletnich natenczas uczniów Gimnazjum24. Aby 
jednak właściwe przedstawić zagadnienia zawarte w XIX-wiecznych uczniow-
skich rękopisach, niezbędnym jest poznanie uwarunkowań, w jakich żyli i pra-
cowali w Wadowicach pierwsi spośród równych w latach 1886-188725.

Środowisko szkolne 
wadowickich gimnazjalistów 
w czasach „smutnych dni” (lata 1886-1887) 
Rok szkolny 1886/7 zainaugurowany został 3 września jak zwykle uroczy-

stym nabożeństwem26. Do nauki w tym dniu przystąpiło 274 gimnazjalistów27. 
Sukcesem rok szkolny zakończyło 26828. W  tym gronie było 19 maturzystów, 
podopiecznych profesora Jana Pawlicy, wśród których byli inicjatorzy i autorzy 
omawianych periodyków29.

Nauka odbywała się w  nowym, liczącym zaledwie dziesięć lat budynku 
gimnazjalnym, zbudowanym sumptem miasta za kwotę 48 000 złr, który jednak 
już wówczas wymagał pewnych remontów i modernizacji30. Antoni Karbowiak 
w roku 1892 pisał: budynek gimnazyalny […], zbudowany według nowych zasad 
higieny szkolnej, nie pozostawia wiele do życzenia, ma tylko za wąskie korytarze 

24  Tamże, k. 2-31.
25  Nawiązanie do książki Gustawa Studnickiego: Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowi-

cach, wydanej w Wadowicach w 1991 r.
26 Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum w Wadowicach (dalej: SDGW) za rok 1887, Wadowice 1887, s. 37.
27  A. Karbowiak, Przegląd dziejów C.K. Gimnazjum wadowickiego. Z powodu 25 rocznicy istnienia zakładu, Wado-

wice 1892, s. 37.
28 Tamże.
29  SDGW za rok 1887, Lwów 1887, ss. 13 i 44; G. Studnicki, Księga wychowawców Gimnazjum i Liceum w Wadowi-

cach w latach 1866-1986, Wadowice 1987, s. 53.
Jan Pawlica – Nauczyciel w wadowickim gimnazjum w latach 1872-1890. Od roku 1885, przez pięć kolejnych lat 
był radnym miejskim w Wadowicach. Jeden z autorów Regulaminu postępowania Rady i Zwierzchności gminnej 
miasta Wadowic uchwalonej i wydanej drukiem w roku 1886. Pawlica był także członkiem komisji do spraw 
ustanowienia planu regulacyjnego miasta w końcu lat 80. XIX w.

30 A. Karbowiak, jw., s. 12.
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i liche żelazne piece w salach31. Kwestię niewymiarowych korytarzy, niefunkcjo-
nalnych pomieszczeń przeznaczonych na toalety i wadliwych pieców starała się 
rozwiązać rada miejska jeszcze w październiku 1879 r., kiedy to na wniosek starostwa 
powiatowego powołano specjalną komisję złożoną z  radnych: Adolfa Rucińskiego, 
Stanisława Kuzi i  Antoniego Eylardego, aby stan całego budynku dokładnie zbadać 
i odnośne sprawozdanie Radzie na następne posiedzenie przedłożyć32. Ostatecznie rada 
miejska w dniu 6 grudnia 1879 r. zadecydowała o potrzebie przeprowadzeniu nie-
zbędnej przebudowy pieców żelaznych i ubikacji, ze względu na ważność sprawy, bo 
na zdrowie młodzieży33. Napraw tych nie udało się przeprowadzić przez cały okres lat  
80. XIX w., co wynikało zapewne z braku odpowiednich funduszy w kasie miejskiej 
i w budżecie Rady Szkolnej Krajowej, faktycznie kierującej sprawami oświaty w Ga-
licji34. Jeszcze w grudniu 1886 r. radni miejscy Adolf Podwin i Izydor Daniel optowa-
li, aby powołać kolejną komisję, która sprawdzi, czy aby na pewno istnieje potrzeba 
remontu ubikacji (za niebagatelną kwotę 500 złr) w roku 188735. Tak więc w 1886 r.  
uczniowie narażeni byli na wiele niedogodności związanych z brakiem funkcjonal-
ności skądinąd nowego gmachu gimnazjum. Pamiętać należy, iż do początku wieku 
XX budynek pozbawiony był kanalizacji (zainstalowanej wcześniej w innych rejonach 
miasta), o czym wspominał jeszcze Emil Zegadłowicz: z dwu boków gmachu wrastały 
weń (w podwórze) skrzydłowe przebudowy, obejmujące stosowne do pięter trzykontyn-
gentowe klozety. Stąd kanalizacji wszak nie było, no bo i po co – mocny, przenikliwy, 
a tak charakterystyczny smród kloaczny wraz z niezawodnie dezynfekcyjno karbolowym 
kontrsmrodem snuł się na miasto na falach wiatrów zachodnich […]36. 

Pobieranie nauki w roku szkolnym 1886/7 w gimnazjum w Wadowicach było 
relatywnie drogie. Za półroczny okres uczęszczania do szkoły na mocy reskryptu Mi-
nisterstwa Wyznań i Oświecenia z dnia 12 czerwca 1886 r. (wydanego w oparciu o § 
9. ustawy z dnia 9 kwietnia 1870 r., Dziennik praw państwa nr 46), należało uiścić  
15 złr, co w sumie dawało 30 złr za rok37. Spośród wszystkich uczniów gimnazjum 
w roku 1887 pełne czesne wpłaciło 79 gimnazjalistów, dwóch zostało uwolnionych od 

31 Tamże, s. 38.
32  Archiwum Państwowe w Katowicach/ oddział w Oświęcimiu (dalej: AP Katowice/ o. Oświęcim), Protokoły Posie-

dzeń Rady Gminnej miasta Wadowice za lata 1867-1888 (dalej: PPRG za lata 1867-1888), sygn. MW 7, k. 470.
33  Tamże, k. 433.
34  Projekt statutu Rady Szkolnej Krajowej [w:] Projekt reform szkolnictwa ludowego w Galicji u progu autonomii 

(1860-1873), red. Cz. Majorek, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980, ss. 55-56.
35  AP Katowice/o. Oświęcim, PPRG za lata 1867-1888, MW 7, k. 664.
36  E. Zegadłowicz, Zmory, Kraków–Wrocław 1984, s. 34.
37  SDGW za rok 1886, Lwów 1886, s. 60.
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połowy tej kwoty, z kolei aż 187 było zwolnionych z całkowitej opłaty – najpewniej ze 
względu na trudną sytuację �nansową prawnych opiekunów38. Należy zaznaczyć, iż 
wspomniana kwota 30 złr dla wielu mieszkańców Galicji, przede wszystkim o prowe-
niencji mieszczańskiej i wiejskiej (w końcu roku aż 263 uczniów pochodziło z Galicji) 
była sumą stosunkowo dużą39. Dla porównania dodajmy tylko, że kwota przekazywa-
na w roku 1887 z funduszu ubogich dla kilku najbiedniejszych mieszkańców miasta 
wynosiła ok. 3 złr miesięcznie na osobę40, z kolei pensum miesięczne prowizorycznego 
kapelmistrza miejskiego, w tym czasie, wynosiło 25 złr41. Niektórym uczniom przysłu-
giwały także stypendia naukowe, jednak ich liczba w połowie lat 80. XIX w. była wyraź-
nie ograniczona. Stałe stypendia były tylko dwa, a mianowicie stypendium im. Miko-
łaja Kopernika i stypendium im. Arcyksiężniczki Gizeli (obydwa stypendia nadawane 
były od roku 1873)42. W roku szkolnym 1886/7 całkowita kwota przyznanych stypen-
diów wyniosła 379 złr 40 centów43. Drugą kategorię stypendiów stanowiły stypendia 
nadawane najuboższym uczniom szkół wadowickich. Spośród tej kategorii pomocy 
�nansowej należy wymienić Stypendium im. śp. Floryana Scholza44, ustanowione  
7 września 1887 r. przez radę miejską (na wniosek starostwa powiatowego) z adnota-
cją, że konkurować mogą o to stypendium jedynie uczniowie gimnazyum wadowickiego, 
tudzież IV lub wyższej klasy tutejszej szkoły ludowej z tym dalszym dodatkiem, że w ra-
zie konkurowania ucznia gimnazyalnego i  szkoły ludowej o  równych kwali�kacyach, 
uczeń gimnazyalny ma pierwszeństwo45. Stypendium to było przydzielane na cały czas 
trwania nauki w szkołach miejscowych46. Szczególnie trudna w roku 1886 była sytu-
acja gimnazjalistów zamiejscowych, którzy, poza ewentualnymi bezpośrednimi kosz-
tami nauki w Wadowicach, byli re vera zobligowani do wynajmowania odpowiedniej 
stancji, spełniającej wymogi obyczajowe i sanitarne ustalone przez dyrekcję szkoły47. 
Jak wspominał E. Zegadłowicz – jeszcze na przełomie XIX i XX wieku – najwięcej 

38  A. Karbowiak, jw., s. 40.
39  SDGW za rok 1887, Lwów 1887, s. 36.
40  AP Katowice/o. Oświęcim, PPRG za lata 1867-1888, MW 7, k. 684.
41  Tamże, k. 689.
42  A. Karbowiak, jw., ss. 40-41; G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, 

t. 2, Wadowice 1988, ss. 356-357, maszynopis w zbiorach Wadowickiej Biblioteki Publicznej.
43  SDGW za rok 1887, Lwów 1887, s. 36; A. Karbowiak, jw., s. 43.
44  Florian Scholz (ok. 1806-1878) – obywatel Wadowic, z zawodu kupiec, �lantrop, jeszcze za swojego życia wspie-

rał �nansowo miejscowych uczniów. 
45  AP Katowice/o. Oświęcim, PPRG w Wadowicach za lata 1867-1888, MW 7, k. 699.
46  Tamże.
47  SDGW za rok 1886, Lwów 1886, s. 60, G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wa-

dowicach, t. 1, Wadowice 1988, s. 158, maszynopis w zbiorach Wadowickiej Biblioteki Publicznej.
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kwater wynajmowanych przez uczniów znajdowało się wzdłuż ulicy Tatrzańskiej, 
którą autor „Zmór” nazwał nawet �lią gimnazjum48. Najważniejszą jednak instytucją 
wspierającą zamiejscowych ubogich uczniów gimnazjum – w ostatnich latach XIX w. 
– było Towarzystwo Bursy im. Stefana Batorego założone z inicjatywy miejscowego 
księdza obrządku rzymskiego, późniejszego radnego miejskiego, Piotra Pietrzyckie-
go49. Starania o ustanowienie Towarzystwa rozpoczęły się już wiosną roku 1878, po-
czątkowo rada miejska była nieprzychylna temu projektowi. Jeszcze 9 marca 1878 r.  
radni odmówili, ze względów ekonomicznych, wsparcia �nansowego dla budowy 
bursy50. Dopiero jesienią roku 1879 starostwo przysłało do magistratu okólnik infor-
mujący o udzielonem pozwoleniu ks. Pietrzyckiemu katechecie gimnazyalnemu tutej-
szemu do zbierania składek na założenie bursy dla ubogiej młodzieży gimnazyalnej51. 
W październiku 1879 r.  ostatecznie rada miejska przyjęła opracowany przez Pie-
trzyckiego statut Towarzystwa, którego działalność (jako organizacji niepolitycznej) 
ostatecznie została usankcjonowana de iure reskryptem Namiestnictwa galicyjskiego 
w dniu 18 stycznia 1885 roku52. W kolejnym roku Towarzystwo własnym sumptem 
zakupiło piętrowy budynek przy ulicy Wiedeńskiej z przeznaczeniem na mieszkania 
dla najbiedniejszych uczniów gimnazjum53, w którym w początkach wieku XX, jak 
podaje Franciszek Lenczowski, zamieszkiwało przeciętnie 60 wychowanków54. Jednak 
w  latach 1885-1887 gimnazjaliści byli pozbawieni tego typu pomocy socjalnej, co 
w dużym stopniu sprawiało, że nauka w Wadowicach (dla uczniów zamiejscowych) 
wiązała się ze sporymi obciążeniami �nansowymi55. 

W trudach codziennego życia uczniowskiego, młodzież gimnazjum w  la-
tach 1886-1887 nie posiadała zbyt wielu możliwości spędzania tzw. czasu wol-

48  E. Zegadłowicz, jw., ss. 205-206.
49 Piotr Pietrzycki – katecheta, profesor gimnazjalny w latach 1876-1887.
50  AP Katowice/ o. Oświęcim, PPRG za lata 1867-1888, MW 7, k. 464.
51  Tamże.
52  Centalne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (dalej: CPAHU we Lwowie), Wykaz A staro-

stwa wadowickiego w sprawie stowarzyszeń niepolitycznych istniejących w roku 1910 (dalej: Wykaz A starostwa 
wadowickiego…), zespół (fond) nr 146 (Namiestnictwo Galicyjskie), opis nr 25, sprawa nr 5884, k. 3
Antoni Karbowiak podaje rok 1879 jako moment zatwierdzenia przez Namiestnictwo statutu bursy (A. Karbo-
wiak, Przegląd dziejów C.K. Gimnazjum wadowickiego, Wadowice 1892, s. 41), czego jednak nie potwierdzają 
Sprawozdania Dyrekcji Gimnazjum w Wadowicach z tego okresu, a także pismo urzędowe wydane przez sta-
rostwo powiatowe, a adresowane do władzy namiestnikowskiej we Lwowie z dnia 21 lutego 1911, obejmujące 
wykaz najważniejszych informacji na temat niepolitycznych stowarzyszeń działających na terenie powiatu wa-
dowickiego. Jeszcze inną datę założenia bursy wskazuje w swoich wspomnieniach Franciszek Lenczowski, który 
stwierdził, że Towarzystwo założono w 1891 r. (F. Lenczowski, Stulecie gimnazjum w Wadowicach (1866-1966), 
„Studia Historyczne”, z. 3/4 (38/39), 1967, s. 128).

53  A. Karbowiak, jw., s. 42.
54  F. Lenczowski, Stulecie gimnazjum w Wadowicach (1866-1966) [w:] „Studia Historyczne”, z. 3/4 (38/39), 1967, s. 128.
55  Tamże.
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nego od nauki. Gimnazjaliści zobligowani byli w  czasach galicyjskich do całko-
witego przestrzegania regulaminu szkolnego, który ściśle regulował zachowanie 
i  swobody uczniów w  trakcie i  po zakończeniu zajęć lekcyjnych w  okresie roku 
szkolnego, gdyż także i poza obrębem szkoły powinno zachowanie się uczniów od-
powiadać wymaganiom moralności i  przyzwoitości56. Ponadto uczniowie nie mo-
gli ani jako członek, ani jako słuchacz brać udziału w  jakichkolwiek stowarzysze-
niach i  nie wolno też uczniom (było) zawiązywać żadnych stowarzyszeń między 
sobą, także odwiedzanie miejsc publicznych, jako to restauracyi, cukierni, kawiarni 
itp., tudzież uczęszczanie do teatru i  na inne przedstawienia publiczne, dozwolo-
ne (było) uczniom tylko w towarzystwie rodziców lub ich zastępców […]57. Wszel-
kie złamanie tych i  innych przepisów szkolnych mogło zakończyć się ukaraniem 
gimnazjalisty, przy czym gradacja kar była różnorodna od prostego skarcenia […] 
aż do wykluczenia ucznia ze wszystkich publicznych zakładów naukowych pań-
stwa58. Tym samym zablokowano młodzieży szkolnej – przynajmniej w  latach  
80. XIX w. – możliwość podejmowania wszelakiej aktywności w życiu społecznym 
miasta, które w tym czasie zorganizowane było wokół założonej w 1878 r. Czytelni 
Urzędniczej59. Zazwyczaj wszelkie formy spędzania czasu pozaszkolnego odbywały 
się – przynajmniej do 1887 r. – pod auspicjami samej dyrekcji szkoły, która organizo-
wała bezpłatnie tzw. nauki nadobowiązkowe, do których w 1886 r. zaliczano: historię 
kraju rodzinnego, język francuski, kaligra�ę, śpiew, rysunki60. W latach dziewięćdzie-
siątych do planu zajęć nadobowiązkowych powróciła, szczególnie wtenczas lubiana, 
gimnastyka61, którą, jako koncepcję tzw. „Nowego Wychowania”62, popularyzowało 

56  SDGW za rok 1876, Wadowice 1876, ss. 35-36.
57  Tamże, s. 36.
58   Tamże, s. 37.
  Przepisy szkolne były stopniowo mody�kowane wraz z  objęciem funkcji dyrektora zakładu przez Seweryna 

Arzta jesienią roku 1887. Arzt m.in. zezwolił na uczestnictwo uczniów w zajęciach prowadzonych pod auspicja-
mi Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 

59  CPAHU we Lwowie, Wykaz A  starostwa wadowickiego…, zespół (fond) nr 146 (Namiestnictwo Galicyjskie), 
opis nr 25, sprawa nr 5884, k. 4.

60  SDGW za rok 1886, Lwów 1886, s. 44; A. Karbowiak, jw., ss. 26-27.
61  A. Karbowiak, jw., s. 26.
  Gimnastyka znajdowała się już w  planie gimnazjum jako przedmiot nieobowiązkowy w  latach 1873-1884. 

W roku 1876 Magistrat nawet urządził na podwórzu gmachu gimnazjalnego plac do uprawianie gimnastyki 
(AP Katowice/o. Oświęcim, PPRG za lata 1867-1888, MW 7, k. 318).

62  A. Krzanowski, Rola Sokoła w społeczno-patriotycznym wychowaniu młodzieży [w:] seria: Galicja i jej dziedzic-
two, t.20, Historia wychowania. Misja i edukacja red. K. Szmyd, J. Dybiec, Rzeszów 2008, ss. 502-503;

  A. Krzanowski, Skauting i idea harcerstwa w galicyjskiej myśl i praktyce „Nowego wychowania” [w:] seria: Galicja 
i jej dziedzictwo, t. 14, Pedagogika „Nowego Wychowania” w Polsce u schyłku XIX wieku i w pierwszej połowie  
XX wieku, red. A. Meissner, Cz. Majorek, Rzeszów 2000, s. 379.

  „Nowe Wychowanie” – to forma działalności nadobowiązkowej, prowadzonej poza szkołą. Popularyzowana 
na przełomie XIX i XX wieku. Domeną ucznia kształconego wedle tej koncepcji było wzmocnienie sprawności 
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wśród wadowickiej młodzieży założone w 1887 r. miejscowe gniazdo lwowskiego 
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół63. Szczególnie uzdolniona młodzież – tym ra-
zem tylko miejscowa – mogła pobierać (od roku 1876) nieodpłatną naukę muzyki  
u kapelmistrza miejskiego, którego zatrudniała zwierzchność gminna. Zaintereso-
wanym uczniom organizatorzy dostarczali nie tylko odpowiednio wykształconego 
w tym przedmiocie nauczyciela, ale także niezbędny sprzęt grający64. 

Należy także zaznaczyć, iż w  okresie wakacyjnym młodzież gimnazjalna 
z Wadowic była pozbawiona wszelkich zorganizowanych i kontrolowanych form 
aktywnego spędzania czasu. Niestety, zarówno miasto, jak i sama szkoła nie posia-
dały odpowiednich funduszy, które umożliwiłyby, wzorem większych miast Gali-
cji, organizowanie coraz popularniejszych w tym czasie koloni letnich dla mło-
dzieży. Przykładowo we Lwowie tamtejsze Towarzystwo Pedagogiczne już od roku 
1883 organizowało cyklicznie kolonie dla uczniów szkół lwowskich, podobnie było 
w Krakowie, gdzie w roku 1885 prof. miejscowego uniwersytetu, dr Stanisław Do-
mański, zainicjował pierwsze kolonie dla młodych Krakowian65. W Wadowicach 
uboższa młodzież – a ta stanowiła zdecydowaną większość – radziła sobie wedle 
własnych możliwości z organizacją czasu wakacyjnego. Jak wspominał cytowany 
już wcześniej Zegadłowicz: najważniejszym zajęciem owych miesięcy wakacyjnych 
była kąpiel, która zazwyczaj odbywała się w nieuregulowanej jeszcze wówczas rze-
ce Skawie, a także w potokach regulowanej (tym samym bezpieczniejszej) naten-
czas Młynówki66. 

W takich oto warunkach powstawała quasi wydawniczo-literacka, tytułowa 
inicjatywa „Ad tristitiam depellendam”, która w tym trudnym czasie (wszak Gali-
cja nie była dla uczniów mitycznym krajem szczęśliwości)67, miała stanowić szczęś-
liwą podróż poza trudy i smutki życia codziennego68. 

�zycznej, psychicznej, a także uwrażliwienie na aktualne problemy społeczne i narodowe.
63  B. Czapik, Dzieje Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Wadowicach w latach 1887-1939 [w:] Wadowice. Studia 

z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, ss. 256-259; A. Nowakowski, Wadowicki <<Sokół>> 
wczoraj i dziś. Na studziesięciolecie wadowickiej sokolni (1889-1999), Częstochowa 1998, ss. 9-10.

64 AP Katowice/o. Oświęcim, PPRG za lata 1867-1888, MW 7, k. 316-317.
65  J. Hellwig, Idea kolonii letnich dla dzieci dra Stanisława Markiewicza (1839-1911) [w:] seria: Galicja i jej dzie-

dzictwo, t. 14: Pedagogika Nowego Wychowania w  Polsce u schyłku XIX i  pierwszej połowie XX wieku, red.  
A. Meissner, Cz. Majorek, Rzeszów 2000, s. 177.

66  E. Zegadłowicz, jw., ss. 84-87; AP Katowice/ o. Oświęcim, PPRG w  Wadowicach za lata 1867-1888, MW 7,  
k. 649; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Normalisierung des Skawa�usses, zespół Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, sygn. 337, bez paginacji.

67  A. Zielecki, Zaranie polskiego ruchu młodzieżowego w Galicji [w:] seria: Galicja i jej dziedzictwo, t. 15: Działal-
ność wyzwoleńcza, red. J. Ho�, Rzeszów 2001, s. 200.

68 LNB, Ad tristitiam…, sygn. O/H 2163, k. 9.
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Inicjatywa roku 1885, 
czyli „Wycie poranne klasy VI”
Pierwszą inicjatywą gimnazjalistów z Wadowic było wydanie pisma zatytu-

łowanego „Wycie poranne klasy VI”, niestety, w dziale rękopisów Lwowskiej Na-
ukowej Biblioteki zachował się tylko jeden egzemplarz tego periodyku, tym sa-
mym nie jest możliwym przeprowadzenie analizy sumarycznej dotyczącej tego 
projektu69. Nasze spostrzeżenia możemy oprzeć tylko o ten jedyny, znany obecnie 
numer pisemka. Wiadomym jest, że „Wycie poranne” ukazywało się w pierwszej 
połowie 1885 r., zachowany egzemplarz jest piątym z kolei, a wydany został w dniu  
9 maja 1885 r. (patrz fot. strona 41)70. Au-
torami i inicjatorami przedsięwzięcia (jak 
podaje sam tytuł pisma) byli niektórzy 
uczniowie klasy szóstej (rocznik matu-
ralny 1887), których wychowawcą szkol-
nym był nauczyciel �lologii klasycznej,  
j. niemieckiego i gimnastyki, wspomnia-
ny już Jan Pawlica71. Nie można kon-
kretnie wskazać nazwisk autorów, gdyż 
występują oni w piśmie wspólnie jako Re-
dakcja. Nie wiemy obecnie, jaka była treść 
wcześniejszych numerów „Wycia poran-
nego”. Możemy tylko stwierdzić, iż właś-
nie w  piątym numerze pomysłodawcy 
periodyku zainicjowali dział powieścio-
wy, o czym informowali 9 maja 1885 r.  
w artykule wstępnym: Redakcya ma 
zaszczyt zawiadomić Szan[ownych] 
P.T. Czytelników o zmianie, jaką przed-
siębierze w  swoim piśmie, mianowicie 
o  zaprowadzeniu stałego działu powieś-
ciowego, w którym ukazywać się będą 
najnowsze utwory pisarzy o  ustalonej 
sławie w formie noweli, szkiców powieś-

69  Tamże, k. 1.
70  Tamże.
71 SDGW za rok 1885, Lwów 1885, s. 23; SDGW za rok 1887, Lwów 1887, k. 13 i 44. 

Karta tytułowa pisma 
„Wycie poranne klasy VI” z 1885 r. 

(fotogra�a ze zbiorów LNB im. Wasyla Stefanyka).
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ciowych, obrazków itp. Redakcja sądzi, że Sz. P.T. Czytelnicy z przyjemnością powitają 
tę zmianę72. W piątym numerze „Wycia porannego” zaprezentowano nowelę autor-
stwa Elizy Polko, zatytułowaną Kwitnące cudo, która została przez redaktorów pisma 
przetłumaczona z języka niemieckiego na język polski73. Treść samej noweli zosta-
ła poświęcona opisowi urokliwej, wręcz bajecznej miejscowości górskiej (wraz ze 
znajdującym się tam zamkiem) położonej w dolinie rzeki Inn, zwanej Poschiavo, 
zlokalizowanej w szwajcarskich Alpach Retyckich za Przełęczą Bernina, w kanto-
nie Gryzonii i nieopodal granicy z Włochami. Miejscowość ta, nieznana z nazwy, 
sąsiaduje z popularnym szwajcarskim miasteczkiem Pontresina74.

W tym miejscu należy dodać, iż sama translacja tekstów z  języka niemie-
ckiego nie stanowiła dla ówczesnych gimnazjalistów znaczącego problemu, gdyż 
nauka tego języka wraz z  językami antycznymi była w  programie galicyjskiego 
gimnazjum humanistycznego (a takim było gimnazjum wadowickie) traktowana 
priorytetowo75.

„Ad tristitiam depellendam. 
Tygodnik ilustrowany dla ósmaków”
W przekonaniu, że to nie będzie obojętnem dla kolegów po latach nawet mieć 

piękną pamiąteczkę z czasów ubiegłych przyprowadziliśmy do skutku myśl, któ-
ra już zeszłego roku żywo zajmowała umysły wszystkich, aby pisemko nasze wy-
dawać w  kilkunastu egzemplarzach. Szkolne czasy, koleżeństwo, wspólne trudy 
i radości, są to czynniki, które należy się spodziewać często powracają do pamięci 
dawnych kolegów, gdy się już rozeszli, pożegnali, gdy innymi drogami przyszłość 
swoją pokierowali. O szkolne czasy! Ileż tu poezyi, ileż miłych przypomnień! Jak 
nieraz pamięć na miłość koleżeńską serce może powstrzymać od spełnienia złego 
uczynku! Lecz zdarzyć się może, że ktoś zbyt zajęty owymi osobistymi sprawami, 
maturalnymi troskami i życia trudami starania się o chleb, zapomni o kolegach, 
zapomni o swych dawnych towarzyszach. Otóż, aby tę błędną owieczkę zaprowa-
dzić na właściwą drogę, aby odebrać ją od pozornej i materyalnej ziemi, a wnieść 
do idealnego myślenia, zachęcić do staranie się większego o swego ducha i do wy-
kształcenia swego uczucia, otóż w tym celu wydajemy nasze pisemko. Może w ta-
kim błędnymi kierujący się w życiu zasadami i przypomnieniem dawnych kolegów 

72 LNB, Ad tristitiam…, sygn. O/H 2163, k. 1.
73 Tamże, k. 1.
74  Tamże, k. 2; J. Warszyńska, Szwajcaria [w:] Geogra�a turystyczna świata, cz. 1, red. J. Warszyńska, Warszawa 

1996, s. 151-152.
75  SDGW za rok 1885, Lwów 1885, ss. 23-24.
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zmieni się życie ku lepszemu. Może to pisemko stawi mu w pamięci jego młodzień-
cze lata, ideały, za którymi wtenczas gonił, wzniosłe cele jakie przed sobą kładł 
i owe poetyczne chwile z kolegami spędzone. Może to przypomnienie wzruszy jego 
serce, jego uczucie – a my tego tylko chcemy, bo z pewnością nie może być złym. 
To jest naszym zamiarem – i w  takim celu puszczamy w  świat to nasze dziecię 
i prosimy dla niego o dobre przyjęcie. Szczęśliwej podróży!!76. W ten oto sposób 
autorzy projektu „Ad tristitiam depellendam. Tygodnik ilustrowany dla ósma-
ków” argumentowali bezpośrednio – w  artykule kierującym inauguracyjnym 
numerem – potrzebę powstania owego pisma. Pierwszy egzemplarz tygodnika 
gimnazjalnego został wydany w dniu 16 grudnia 1886 r., kolejne numery odpo-
wiednio, 8, 15 i 22 stycznia 1887 r.  (patrz tabela, rozdział Archiwalia dotyczą-
ce Wadowic w  zbiorach Lwowskiej Naukowej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka). 
Wśród uczniów bardzo popularna była wówczas również inna istniejąca nazwa 
wspomnianego periodyku, a  mianowicie „Gaudeamus” nawiązująca swoim 
tytułem do znanej XVIII-wiecznej pieśni studenckiej autorstwa niemieckiego 
poety Kinderlebena pt. Gaudeamus igitur, iuvenis dum sumus77. Założycielami 
pisma, a następnie autorami tekstów byli uczniowie klasy maturalnej rocznika 
1886/1887 – ci sami, którzy już w  roku 1885 wydawali i  kolportowali „Wycie 
poranne klasy VI”. Wśród zidenty�kowanych twórców periodyku możemy wy-
mienić: Michała Brzeźniaka, Wojciecha Gałuszkę, Aleksandra Godłowskiego, 
Józefa Kegela, Józefa Kozika, Otokara Langa, Juliana Migdałka, Franciszka Pre-
zentkiewicza, Karola Sołtysa, Stanisława Tałasiewicza, Władysława Zembatego, 
Józefa Żyłę, a  także braci Stiasnych Józefa i Romana78. Redaktorem pisma był 
Wojciech Gałuszka, występujący w  periodyku pod pseudonimem Gawoj lub 
Gawin, który niestety zmarł jeszcze wiosną 1887 r., przed przystąpieniem do eg-
zaminu maturalnego79, a o którym dyrekcja gimnazjum w swoim sprawozdaniu 
za rok 1887 pisała, że odznaczał się pilnością i gorliwością w naukach80. Wspo-

76  LNB, Ad tristitiam…, sygn. O/H 2163, k. 9.
77  Łac. Cieszmy się więc, pókiśmy młodzi. Słowa studenckiej pieśni z 1781 r. zostały oparte na równie znanym 

hymnie pokutnym pochodzącym z XIII wieku.
78  LNB, Ad tristitiam …, sygn. O/H 2163, kk. 18, 21, 26, 31.
79  SDGW za rok 1887, Lwów 1887, s. 38.
  A. Karbowiak błędnie podaje datę śmierci Wojciecha Gałuszki w roku 1886 (A. Karbowiak, Przegląd dziejów C.K. 

Gimnazyum wadowickiego, Wadowice 1892, s. 38). Zapewne wynika to z faktu błędnej interpretacji Sprawozdania 
Dyrekcji Gimnazjum za rok szkolny 1886/1887. Sprawozdanie wyraźnie wskazuje, że postradał zakład w tym roku 
2 uczniów: Gałuszkę Wojciecha z klasy VIII i Sitarza Jana z klasy VI, jednak w przypadku pierwszym pod stwier-
dzeniem rok należy rozumieć nie rok kalendarzowy 1886, lecz rok szkolny 1886/1887, a jako, że jeszcze w styczniu 
1887 r. Gałuszka redagował „Ad tristitiam depellendam”, więc jego śmierć nastąpiła po tym okresie.

80  SDGW za rok 1887, Lwów 1887, s. 38.
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mnianemu Wojciechowi Gałuszce w  wydawaniu periodyku pomagały przede 
wszystkim trzy osoby, które podpisywały się jako: Chochlik, Świt i Osa, jednak, 
niestety, nie możemy na podstawie dostępnego materiału źródłowego przypisać 
tych pseudonimów do konkretnych nazwisk81. 

81  LNB, Ad tristitiam …, sygn. O/H 2163, k. 16.

Karta „Ad tristitiam depellendam” z numeru drugiego, wydanego 
w dniu 8 stycznia 1887 r. przedstawiająca Ilustrację do klasyków niemieckich część I.  

(fotogra�a ze zbiorów LNB im. Wasyla Stefanyka).
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Pismo „Gaudeamus” wykonywane 
było metodą hektogra�czną82, polega-
jącą na pisaniu tekstów na papierze kre-
dowym z podłożoną od spodu tzw. kalką 
hektogra�czną83. Jak podaje dalej „Mała 
encyklopedia techniki” w  wyniku tego 
procesu na spodniej stronie papieru po-
wstawał obraz tekstu i dalej przy użyciu 
powielacza spirytusowego możliwym 
było sporządzenie jednorazowo nawet 
do kilkudziesięciu odbitek84, przy czym 
jednak pamiętajmy, że „Ad tristitiam 
depellendam” wydawane było w  zale-
dwie kilkunastu kopiach, zazwyczaj na 
potrzeby własne uczniów klasy ósmej85. 
Koszt wytworzenia jednego egzempla-
rza omawianego periodyku wynosił  
3 centy, co w  przypadku przygoto-
wania kilkunastu gazetek stanowi-
ło relatywnie spory koszt dla ucz-
niowskiego budżetu, tym bardziej, że 
„Gaudeamus” był wydawany jako ty-
godnik86. W tym miejscu należy przy-
pomnieć, że dzienny koszt utrzymania 
jednej osoby z  miejskiego funduszu 
ubogich w  Wadowicach w  roku 1887 
wynosił 10 centów87. Celem uzyskania 
środków do �nansowania tego pro-
jektu, Redakcja postanowiła wydać 
w styczniu 1887 r. kalendarze „Ad 

82   Tamże, k. 19.
83   Mała encyklopedia techniki, red. F. Matczyński, A. Przyjałkowski, I. Stabrowska i inni, Warszawa 1969, s. 1137
84  Tamże.
85  LNB, Ad tristitiam …, sygn. O/H 2163, k. 9.
86  Tamże, k. 19.
87  AP Katowice/o. Oświęcim, PPRG za lata 1867-1888, MW 7, k. 684; patrz również rozdział Środowisko szkolne 

wadowickich gimnazjalistów w czasach „smutnych dni” (lata 1886-1887).

Karta „Ad tristitiam depellenadam” 
z ostatniego numeru, wydanego 

w dniu 22 stycznia 1887 r. przedstawiająca
 Ilustracje do klasyków niemieckich 

(fotogra�a ze zbioru LNB im. Wasyla Stefanyka).
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tristitiam depellendam” w  luksusowem wydaniu, aby, jak pisano w  dziale 
ogłoszeń, wydatki wyłożone na zakupno hektografu się wróciły88. Obecnie 
nie wiemy, czy przygotowywane kalendarze faktycznie się ukazały, jednak 
w  związku z  brakiem odpowiednich źródeł historycznych możemy przypusz-
czać, że raczej nie. Wiadomym jest natomiast, że początkowo pismo było prze-
kazywane czytelnikom bezpłatnie, jednak ostatni numer z  22 stycznia 1887 r.   
został przez autorów wyceniony właśnie na 3 centy, przy czym jednocześnie Re-
dakcja poinformowała na jego łamach, że z niniejszym numerem zakończamy wy-
dawnictwo hektografowanego naszego pisma 89. Decyzja ta była przez gimnazjalistów 
podjęta w związku z brakiem funduszy na zakup hektografu90. Dlatego też w kate-
goriach uczniowskiego humoru należy traktować anons zatytułowany „na seryo”, 
który ukazał się w ostatnim numerze „Ad tristitiam depellendam”, którego autorzy 
informowali, że poszukuje się zdolnego do kierowania wydawnictwem pisma, […] 
dochody z  tego pisma wystarczają na wyszukane utrzymanie, dawny redaktor Ga-
woj zebrawszy na tem przedsięwzięciu ładny mająteczek chce się usunąć z posady91. 
Zastosowane w periodyku formy literackie były zróżnicowane, spośród najczęściej 
występujących były typowe, jak opis czy opowiadanie, ale również te cieszące się 
mniejszym uznaniem, jak np. humoreska. Zazwyczaj wszystkie prezentowane teks-
ty były utrzymane w konwencji humoru absurdalnego, ironii, sarkazmu, a czasami 
nawet satyry. 

Tematyka pisma była zróżnicowana, przede wszystkim redakcja podejmowała 
kwestie dotyczące najpilniejszych spraw samych gimnazjalistów, a w szczególności 
uczniów ówczesnej klasy maturalnej. Tym samym najważniejszą przedstawianą 
problematyką była sprawa zbliżającego się egzaminu maturalnego, którego termin 
był ustalony w roku 1887 na czas od 23 do 27 maja (egzamin pisemny) i od 4 do  
6 lipca (część ustna egzaminu)92. Spośród ciekawszych tekstów dotyczących matu-
ry był ten przygotowany przez ucznia podpisującego się pseudonimem Chochlik, 
który ukazał się w  dniu 8 stycznia 1887 r.  o  następującej treści: Maturę można 
przyrównać do głębokiego rowu zapełnionego błotem, który trzeba przeskoczyć. Jed-
ni przeskakują szczęśliwie – to ci, którzy zdają czysto, inni robią jeszcze dalszy skok 
niż potrzeba – to ci, którzy zdają z odznaczeniem; inni nie dosięgają drugiego brze-

88  LNB, Ad tristitiam …, sygn. O/H 2163, k. 30.
89  Tamże, k. 19.
90  Tamże.
91  Tamże, k. 17.
92  SDGW za rok 1887, Lwów 1887, s. 38.
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gu, ale nie wpadają zupełnie do rowu i wychodzą na przeciwnej stronie po pewnej 
pracy – to ci, którzy dostają poprawkę; wreszcie inni wpadają w sam środek rowu 
do błota i wydostają się – ale po tej stronie z której skoczyli – to nieszczęśni, których 
spalono. Aby nikt z nas nie należał do tych dwóch ostatnich93. Z pisma wydanego 
w dniu 22 stycznia 1887 r. możemy również dowiedzieć się, że maturzyści gimna-
zjum w Wadowicach przez cały okres zimy poddawali się zabawom na specjalnie 
przygotowanej dla dzieci i młodzieży ślizgawce, nie bacząc na coraz bliżej będący 
egzamin maturalny, a przecież – jak sami wówczas pisali – dzień ów przyjedzie jak 
złodziej94. Kilka z opublikowanych artykułów traktowało również o jakże ważnych 
– dla wstępujących w dorosłe życie nastolatków – sprawach miłosnych. Redak-
cja tygodnika udzielała nawet porad dotyczących tej problematyki. Tym sposo-
bem starsi gimnazjaliści mogli między innymi dowiedzieć się, że miłość można 
porównać do elastycznego sznurka, który im więcej się odciągnie od przedmiotu, do 
którego jest przymocowany, z  tem większą siłą doń powraca. Z naciąganiem jed-
nak trzeba postępować ostrożnie, bo sznurek może się osłabić albo nawet pęknąć95. 
Poza kwestiami stricte uczniowskimi, obecny czytelnik gimnazjalnych wydaw-
nictw z  lat 1885-1887, może poznać również stosunek ówczesnej młodzieży do 
wybranych wydarzeń społeczno-politycznych mających miejsce w Wadowicach. 
Przykładowo w roku 1887 komentowano zbudowanie przez mieszkańców miasta 
pomnika poświeconego zmarłemu baronowi Józefowi Baumowi96, którego loka-
lizację w  ogrodzie pomiędzy gmachem Gimnazjum a  Sądem Obwodowym za-
twierdziła rada miejska już w roku 188497. Inicjatywę tę na łamach uczniowskiego 
pisma niechlubnie porównano do wystawienia nagrobka na mogile resztek rozumu 
obywatelskiego w Wadowicach98. 

93  LNB, Ad tristitiam …, sygn. O/H 2163, k. 6.
94  Tamże, k. 19.
95  Tamże, k. 27.
96  Tamże, k. 26.
  Józef Baum (1821-1883) – właściciel wsi Kopytówka, marszałek Rady Powiatowej w Wadowicach, poseł do Sej-

mu Krajowego we Lwowie, w latach 1873-1883 był posłem z kurii czwartej do parlamentu wiedeńskiego (czwar-
ta i piąta kadencja), gdzie reprezentował okręg Wadowice-Myślenice. Zmarł nagle w Wiedniu 11 marca 1883 r.  
Przyczynił się do wzrostu roli Wadowic w regionie w czasach autonomii, był m.in. inicjatorem ustanowienia 
siedziby Sądu Kolegialnego w Wadowicach w 1882 r.

97  AP Katowice/o. Oświęcim, PPRG za lata 1867-1888, MW 7, k. 556.
98  LNB, Ad tristitiam …, sygn. O/H 2163, k. 26.
   Awersja względem barona Józefa Bauma wśród mocno wówczas uświadomionej patriotycznie młodzieży, wyni-

kała zapewne z prezentowanej przez Bauma orientacji lojalistycznej względem korony austriackiej. Z perspekty-
wy czasu możemy stwierdzić, że Baum – jako polityk pragmatyczny i utylitarny – między innymi poprzez silne 
związki z prohabsburskim Florianem Ziemiałkowskim, prowadził politykę mającą na celu m.in. wzmocnienie 
prestiżu i roli Wadowic na arenie krajowej (galicyjskiej). 
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Znakomitym urozmaiceniem tekstów zamieszczonych w „Ad tristitiam de-
pellendam” był dział zatytułowany Ilustracje do klasyków niemieckich, który zawie-
rał odręcznie sporządzone rysunki nawiązujące do twórczości wybitnych poetów 
wywodzących się z kręgu kultury niemieckiej. Każda ze sporządzonych ilustracji 
była także opatrzona stosownym krótkim komentarzem autorskim, przygotowa-
nym w języku niemieckim (patrz fot. strony 44 i 45).

„Organ studencki. 
Ćwierćtygodnik nieilustrowany”
W dniu 23 grudnia 1886 r.  zamiast kolejnego, tym razem drugiego nume-

ru „Gaudeamus”, czytelnicy, którzy otrzymali pismo, zapewne z  nieukrywa-
nym zdziwieniem czytali nagłówek periodyku zatytułowany „Organ studen-
cki. Ćwierćtygodnik nieilustrowany” z  przeznaczeniem dla członków Czytelni 
gimnazjum, wydany w  Wadowicach 15 listopada 1910 r. (patrz fot. strona 49). 
W  taki oto niekonwencjonalny sposób współautorzy tekstów do inauguracyj-
nego numeru „Ad tristitiam depellendam” postanowili zastępując tymczaso-
wo redakcyę wydać […] numer przyszłościowy – zresztą opartego na humorze 
absurdalnym (pure nonsense) – „Ćwierćtygodnika” dla gimnazjalistów. Prob-
lematyka przedstawiona w  piśmie była zróżnicowana, jednak na szczególną 
uwagę zasługuje podjecie się przez Redakcję krótkiego skomentowania sytu-
acji Polaków pozostających w  tym okresie pod zaborem niemieckim. W  tym 
celu nawiązano w  formie groteskowej do „sukcesów” antypolskiej polityki 
Bismarcka na terenie Prus Zachodnich i w Wielkopolsce, nasilonej w  latach  
80. XIX w.99, który jako premier Niemiec – jak podawali wydawcy – do roku 1910 
powinien skutecznie obronić te tereny przed postępującą polonizacją100. Ponadto 
w „Organie Studenckim” autorzy w sposób futurystyczny podjęli się również m.in. 
próby przedstawienia życia robotniczego w roku 1910 (tekst był pisany w 1886 r.)  
Tym samym ówczesny czytelnik mógł zapoznać się z wizją świata, która z per-
spektywy autorów tekstu, miała mieć miejsce za blisko ćwierć wieku: Według wia-
domości, jakie zaciągnął nasz korespondent wszystko wiedzący od swego przyjaciela 

99  J. Kozłowski, Wielkopolska pod pruskim zaborem w latach 1815-1918, Poznań 2004, ss. 192-207; 
   Prusy Zachodnie to ziemie wcielone do Prus po pierwszym rozbiorze Polski w  1772 r.  W  ich skład wcho-

dziły m.in. Prusy Królewskie bez Gdańska i Torunia, które z kolei po II rozbiorze w 1793 r. utworzyły Prusy 
Południowe; Już od początku lat 70. XIX w. Bismarck prowadził antykatolicką politykę Kulturkampfu (skie-
rowaną przeciwko opozycyjnej w Niemczech partii Centrum i przeciwko żywiołowi polskiemu na obszarach 
anektowanych w  okresie rozbiorów Polski), jednak dopiero w  roku 1885 rząd Niemiec zaczął stosować wo-
bec Polaków tzw. rugi pruskie (wydalenie z polskich prowincji osób nie mających obywatelstwa pruskiego),  
a w roku kolejnym Bismarck usankcjonował działanie słynnej Komisji Kolonizacyjnej (mającej na celu skupowa-
nie ziemi od Polaków na obszarach przez nich zdominowanych i przesiedlanie tutaj kolonistów niemieckich).

100  LNB, Ad tristitiam …, sygn. O/H 2163, k. 23.
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w New Yorku na drodze telefonicznej gotuje się tam groźne powstanie klasy robot-
niczej, która jest pozbawiona chleba przez zaprowadzenie kilkunastu ogromnych 
fabryk elektro-motorycznych, gdzie potrzeba jednego tylko człowieka do kierowania 
tysiącami machin. Pierwsze rozruchy pozbawiły życia kilkuset ludzi, którzy zostali 
zamrożeni z powodu eksplodowania bomb dwusiarczkowęglowych, które robotnicy 
rzucają z  opanowanych przez siebie tramwajów balonowych. Bliższe wiadomości 
nadejdą101. 

101  Tamże, k. 21.

Karta tytułowa futurystycznego pisma „Organ Studencki” 
wydanego w dniu 23 grudnia 1886 r.
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Z kolei w obszernym „Przeglądzie politycznym” zamieszczono w sposób żar-
tobliwy, wręcz niedorzeczną prognozę dla wydarzeń politycznych, które według 
wydawców będą miały miejsce w różnych regionach świata w roku 1910. W tym 
dziale można było dowiedzieć się m.in. o  istnieniu Rzeczypospolitej Syberyjskiej, 
czy o toczącej się wojnie o posiadłości chińskie pomiędzy Francją, a Wielką Bryta-
nią102.

Zakończenie
Pisma z  lat 1885-1887 przedstawione w  niniejszym artykule są obecnie naj-

starszymi, dotychczas nieznanymi, periodykami wydawanymi przez wadowickich 
gimnazjalistów. Inicjatywa zapoczątkowana przez Wojciecha Gałuszkę i  jego ko-
legów szkolnych z klasy maturalnej, rocznik 1887, znalazła licznych naśladowców 
w wieku XX, a także w XXI. Zanim to jednak nastąpiło, w roku 1908 w wadowickim 
gimnazjum rozpoczęło swoją działalność, prowadzone pod auspicjami miejsco-
wych nauczycieli, szkolne kółko literackie, gdzie zainteresowani uczniowie mogli 
rozwijać swoje pisarskie umiejętności. Nieco wcześniej, bo w roku 1905, otwarto 
w gimnazjum czytelnię z przeznaczeniem dla uczniów, gdzie, jak podaje Gustaw 
Studnicki, przez wiele lat koncentrowało się życie kulturalne młodzieży103. Na efekty 
długo nie trzeba było czekać, gdyż już w roku 1915 tutejsi gimnazjaliści redagowali 
pismo „Nasz Łan”, które w roku szkolnym 1915/1916 ukazało się dwukrotnie104. Ko-
lejne wydawnictwo pojawiło się już w odrodzonej Polsce, a była to „Lutnia Szkolna, 
ilustrowane czasopismo literacko–naukowo–artystyczne, sportowe i  fotogra�czne 
młodzieży Gimnazjum Państwowego im. M. Wadowity w Wadowicach”105. W la-
tach 1926-1928 ukazało się pięć numerów „Lutni Szkolnej”, którą przygotowywano 
w znanej wadowickiej drukarni należącej do rodziny Foltynów106. Tuż po zakoń-
czeniu II wojny światowej wydano następne pismo młodzieżowe podejmujące tym 
razem m.in. tematykę wojenną, „Nasze Życie”, które w założeniu miało ukazywać 
się jako miesięcznik wydawany staraniem samorządu Ogólno-szkolnego Państwo-
wego Gimnazjum i Liceum im. M. Wadowity w Wadowicach, niestety w roku 1946 
jego działalność zakończyła się wraz z numerem pierwszym107. Niemal w równo sto 

102  Tamże, k. 20.
103  G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach,t. 2, Wadowice 1988, s. 307, 

maszynopis w zbiorach Wadowickiej Biblioteki Publicznej.
104  SDGW za rok 1915/16, Wadowice 1916, s. 34; G. Studnicki, jw., s. 331.
105  G. Studnicki, jw., s. 333.
106  Tamże.
107  Tamże, s. 337.
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pięć lat po ukazaniu się pierwszego numeru „Ad tristitiam depellendam”, w końcu 
1991 roku, licealiści z Wadowic zainaugurowali pismo „Peryskop”, które jak sami 
podawali miało ukazywać się w wolnych chwilach, a które jest publikowane do dnia 
dzisiejszego108. Tym samym słowa antycznego poety Horacego: omne tulit punctum 
qui miscuit utile dulci, do których nawiązywali autorzy pism gimnazjalnych w XIX 
wieku, stały się faktycznie również mottem przewodnim dla kolejnych pokoleń 
młodych wydawców z pierwszej wśród równych szkół powiatu wadowickiego109.

Autor pragnie poinformować, iż w związku z obowiązującą umową zawartą po-
między wyżej podpisanym a dyrekcją Lwowskiej Naukowej Biblioteki im. Wasyla 
Stefanyka niemożliwym jest opublikowanie w całości zaprezentowanych w niniej-
szym artykule pism gimnazjalnych. 

Wykaz skrótów:
AGAD  – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
AP  – Archiwum Państwowe
CPAHU – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
LNB  – Lwowska Naukowa Biblioteka im. Wasyla Stefanyka
PPRG  – Protokoły Posiedzeń Rady Gminnej miasta Wadowice
SDGW – Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum w Wadowicach
USRR  – Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka

Konrad Meus; doktorant w Katedrze XIX wieku Uniwersytetu Pedagogicz-
nego im. KEN w Krakowie. Przygotowuje dysertację naukową dotyczącą miasta 
Wadowice w  okresie zaboru austriackiego. Zainteresowania badawcze: historia 
gospodarcza Galicji w XIX w., mikrohistoria Galicji Zachodniej, ze szczególnym 
uwzględnieniem miejscowości powiatu wadowickiego. 

108  „Peryskop. Nieregularnik Gimnazjum wadowickiego”, nr 1, Wadowice 1991, s. 1.
109  LNB, Ad tristitiam …, sygn. O/H 2163, k. 30.
  Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci – łac. Ten zdobył uznanie wszystkich, kto połączył przyjemne z po-

żytecznym (Horacy, Sztuka poetycka).
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Michał Siwiec-Cielebon

garnizon WadoWicki 
jako czynnik miastotWórczy

WpłyW rozbudoWy infrastruktury 
WojskoWej na rozWój przestrzenny 
miasta – zarys problematyki

Niewątpliwie instalacja i  funkcjonowanie garnizonu wojskowego w  Wado-
wicach stała się jednym z czynników wpływających na rozwój miasta i dynami-
zujących życie lokalnej społeczności. Mimo upływu lat, a nawet wieków i epok 
badanie tej problematyki może być ciekawym przyczynkiem do historii miasta 
i regionu. Dotychczas nie podjęto jednak próby opracowania dziejów garnizonu 
wadowickiego, mimo, że część historycznych garnizonów (zarówno polskich jak 
też i zaborczych) na ziemiach Polskich posiada już swoje mniej lub bardziej fa-
chowe i kompletne monogra�e1. W przypadku garnizonu austriackiego a później 
polskiego w  Wadowicach tylko pozornie opracowanie jego dziejów wydaje się 
łatwe ze względu na fakt, że w niewielkim przecież mieście dominowała wojsko-
wo zawsze jedna formacja. Jednak różna kompletność akt wojskowych w dodat-
ku przechowywanych w zasobach różnych archiwów, przy braku zdecydowanej 
większości akt miejskich mogących przynieść przynajmniej w pewnych fragmen-
tach dodatkowe informacje nie ułatwia tego zadania. Jedyne opracowanie doty-
czące okresu galicyjskiego zawdzięczamy profesorowi Michałowi Baczkowskiemu 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ma ono jednak charakter wstępnej kwerendy te-
matu i dotychczas zaprezentowane zostało wyłącznie w formie referatu uczestni-
kom Konferencji Historycznej „Wadowice – Karola Wojtyły Ojczyzna Domowa” 
zorganizowanej przez Stowarzyszenie im. Króla Władysława Łokietka oraz Wado-
wickie Centrum Kultury. Jego wersja pisemna zamieszczona zostanie w przygoto-

1  Ze znanych autorowi niniejszego artykułu monogra�e czy większe opracowania poświęcono m.in. garnizonom: 
Biała Podlaska, Dęblin, Legionowo, Leszno, Łódź, Modlin, Rzeszów i Zegrze.
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wywanej książce zawierającej materiały pokonferencyjne. Autor artykułu dziękuje 
profesorowi za udostępnienie tekstu referatu dla potrzeb niniejszego szkicu2.

W większości publikacji o  Wadowicach i  regionie pojawiają się informacje 
o ulokowaniu w mieście i  funkcjonowaniu przez półtora wieku garnizonu woj-
skowego. Jednak przytaczane dane są z  reguły szczątkowe, nierzadko sprzeczne 
w poszczególnych publikacjach i w różnym stopniu wiarygodne. Ich następowe 
powielanie czy wykorzystanie staje się przyczyną kolejnych dezinformacji poja-
wiających się w coraz to nowych publikacjach, najczęściej bez winy współczes-
nych autorów. Ponadto brak jest szerokiej, kompleksowej i kompetentnej infor-
macji o roli i wpływie garnizonu i wojska na życie społeczne miasta i okolicy oraz 
na rozwój i urbanizację Wadowic. Niniejszy szkic jest jednym z serii artykułów 
podejmujących próbę zebrania poszczególnych elementów wiedzy o garnizonie 
wadowickim oraz przybliżenia jej szerokiej społecznej świadomości.

W założeniu ma uporządkować dostępne informacje o  obiektach wojsko-
wych oraz o architekturze militarnej w Wadowicach i jej wpływie na rozbudowę 
infrastruktury miejskiej, względnie jej proporcji do obiektów cywilnej zabudowy 
miasta.

W przygotowywanym kolejnym artykule z tego cyklu autor podejmie próbę 
zebrania, ustalenia i wery�kacji informacji o wpływie społeczności wojskowej na 
życie miasta oraz o wzajemnych relacjach społeczeństwa wojskowego i cywilnego. 
W  niniejszej publikacji autor nie pretenduje do wyczerpania tematu ponieważ 
w  obecnym stanie badań, kiedy nie spenetrowano jeszcze wszystkich zespołów 
archiwalnych mogących zawierać przydatne informacje, temat nie może zostać 
uznany za wystarczająco zbadany. Dotychczasowe ustalenia umożliwiają jednak 
podjęcie próby wstępnego uporządkowania wiedzy oraz ocenienia stanu zacho-
wania dziedzictwa militarnego Wadowic jako źródła do dalszych badań nad histo-
rią materialną miasta oraz dziejami społecznymi lokalnej wspólnoty.

Zanim Wadowice 
zyskały znaczenie strategiczne
Większość badaczy i popularyzatorów dziejów Wadowic jest zgodna, że mimo 

kilkuwiekowej historii Wadowic, aż do ostatnich lat Rzeczypospolitej przedroz-
biorowej miasto nie odgrywało ani znaczącej roli administracyjnej, ani nie miało 
znaczenia militarnego. Były Wadowice jedynie niewielką osadą handlowo-targową 
w dawnym księstwie oświęcimskim i zatorskim, położoną na historycznym szla-

2  M. Baczkowski, Austriacki garnizon w Wadowicach. Wydruk referatu w zbiorach autora.
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ku wiodącym od Krakowa i Oświęcimia doliną Skawy w stronę Mucharza i dalej 
na południe. Trzeba przy tym pamiętać, że ówczesna orientacja komunikacyjna 
a także zabudowy miasta powiązana była z osią północ-południe, a więc właśnie 
wzdłuż doliny rzeki Skawy.

W wyniku rozbiorów Wadowice wraz z całą południową częścią Polski znala-
zły się pod panowaniem Habsburgów stając się jednym z licznych prowincjonal-
nych miasteczek nowej prowincji monarchii austriackiej, Galicji. Z  położonego 
na uboczu Zatora władze zaborcze przeniosły siedzibę lokalnych władz, czyli sta-
rostwa, na krótko do Kęt, a następnie po wprowadzeniu podziału cyrkularnego 
(czyli okręgów administracyjnych) do Wieliczki i wreszcie Myślenic. Wszystkie 
owe lokalizacje miały jednak podstawową wadę, bowiem wymienione miejsco-
wości leżały na obrzeżach dawnego powiatu zatorskiego, a później cyrkułu wie-
lickiego i myślenickiego, stanowiącego najbardziej na zachód wysunięty skrawek 
Galicji.

Wielu badaczy i popularyzatorów wiedzy o mieście nad Skawą dostrzega, ja-
kie znaczenie miało dla rozwoju miasta i wzrostu jego znaczenia ulokowanie tutaj 
pod koniec pierwszego dwudziestolecia XIX w. siedziby władz administracyjnych 
(cyrkułu). Część autorów publikacji przyjmuje – poniekąd słusznie – że utwo-
rzenie w  mieście stałego garnizonu wojskowego było naturalnym następstwem 
wzrostu „państwowego” znaczenia Wadowic. Po przyjrzeniu się jednak dostęp-
nym materiałom źródłowym wydaje się, że działania administracyjne i militarne 
mające wpływ na rozwój i urbanizację miasta a także pośrednio na aktywizację 
życia ekonomicznego przynajmniej części jego mieszkańców rozpoczęły się nieco 
wcześniej. 

Gościniec cesarski i jego skutki
Jednym z pierwszych działań władz austriackich w zajętej w wyniku pierw-

szego rozbioru Polski Małopolsce była budowa drogi mającej w założeniu oku-
pantów połączyć stolicę państwa, Wiedeń, z wyznaczonym na stolicę prowincji 
Lwowem. Należy bowiem pamiętać, że Kraków, historyczna stolica Polski, pozo-
stał poza granicami zaboru, z czasem stanowiąc niezależną Rzeczypospolitą Kra-
kowską i w granicach zaboru austriackiego znalazł się dopiero w 1846 r. Już w trzy 
lata po I  rozbiorze, w 1775 r.  cesarz Józef II w celu zespolenia nowej prowincji 
z  państwem oraz ułatwienia dostępu wojskowego koniecznego w  razie rewolty 
albo obrony nowych granic imperium polecił wybudowanie traktu, który nazwa-
ny został Pierwszą Galicyjską Szosą Handlowo-Pocztową, ale potocznie nazywa-
no go przez następne dziesięciolecia gościńcem cesarskim, czy wprost „cesarką”. 
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Budowa rozpoczęta w następnym roku trwała do 1790 r. (Ciekawym wydaje się 
porównanie tego czasu – 15 lat, przy długości trasy gościńca, z obecnym tempem 
budowy autostrad). Austriaccy wojskowi, bo oni byli w głównym zakresie archi-
tektami i budowniczymi nowej drogi, wybrali jej najprostszy w realizacji wariant, 
przebiegający od Bramy Morawskiej mniej więcej równoleżnikowo przez dawne 
Księstwo Cieszyńskie, ówcześnie stanowiące część tzw. Śląska Austriackiego i da-
lej przez Białą, Wadowice, Myślenice w kierunku Tarnowa, Rzeszowa, Przemy-
śla i Lwowa. W ten sposób już w latach 70. i 80. XVIII w. zapoczątkowano wzrost 
znaczenia ekonomicznego miast położonych na trasie powstającego gościńca. 
Oczywistym jest fakt, że była to nie tylko szosa handlowo-pocztowa, jak chce o�-
cjalna nazwa, ale także – a może nawet przede wszystkim, przynajmniej okresowo 
- główna arteria militarna prowincji zakarpackiej monarchii austriackiej, biegnąca 
praktycznie równolegle do granicy z zaborem rosyjskim. Istotne było więc także 
znaczenie strategiczne tej szosy, a zatem i miejscowości leżących wzdłuż niej.

Wytrasowanie tej drogi, przebiegającej równoleżnikowo także przez obszar 
cyrkułu wielickiego (późniejszego myślenickiego) niewątpliwie zwróciło uwagę 
zaborców na fakt, że i Wieliczka i Myślenice mimo, że są miasteczkami nadają-
cymi się do pełnienia roli cyrkularnej, leżą na wschodnich rubieżach nowej jed-
nostki administracyjnej w zachodniej części prowincji. Natomiast prawie idealne 
położenie, nieomal w środku pomiędzy Żywcem i Białą na zachodzie oraz Myśle-
nicami na wschodzie miały Wadowice. Kiedy więc po zawirowaniach spowodo-
wanych okresem wojen napoleońskich, czasową utratą dominacji nad ziemiami 
Polski południowej przez Austrię i nowymi ustaleniami granicznymi po Kongre-
sie Wiedeńskim, wraz z powrotem panowania Habsburgów nad Galicją powróciła 
struktura administracji właściwej temu państwu zaborczemu, musiano rozstrzyg-
nąć sprawę optymalnej lokalizacji siedziby cyrkułu. Zadecydowano o przeniesie-
niu stolicy okręgu do Wadowic.

Trakt cesarski niewątpliwie wpłynął więc zarówno na ożywienie czy uła-
twienie ruchu handlowego, a zatem wymiany gospodarczej, co od kilku wieków 
stanowiło podstawę materialnej egzystencji miasta i mieszkańców, jak i podniósł 
prestiż miasta stając się jedną z przyczyn czy też dając pretekst dla lokalizacji tutaj 
ośrodka administracyjnego. 

Równocześnie pamiętać należy, że dawny ciąg komunikacyjny północ-po-
łudnie prowadzący od Oświęcimia, za którym niedaleko przebiegała teraz gra-
nica pruska, w stronę granicy węgierskiej, także nabrał znaczenia strategicznego. 
W efekcie Wadowice znalazły się dosyć niespodziewanie na skrzyżowaniu dwóch 
dróg o istotnym znaczeniu wojskowym. 
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Zaczęło się od prowiantury
Najprawdopodobniej pierwszym obiektem w  Wadowicach o  znaczeniu mili-

tarnym były magazyny żywnościowe zlokalizowane przy gościńcu cesarskim, od 
zachodniej strony miasta zapewne na początku XIX wieku. Brak jest zaznaczenia 
takiego obiektu na datowanej na lata 1779-1782 mapie autorstwa zespołu puł-
kownika (później marszałka) Johanna Tobiasa barona von Dürrenberg Seegera 
(niekiedy występuje w publikacjach jako Sieger) i podpułkownika Friedricha von 
Miega, będącej fragmentem zrealizowanego przez wojskowe władze austriackie 
tzw. pierwszego wojskowego zdjęcia topogra�cznego Śląska Cieszyńskiego i Gali-
cji, zwanego w literaturze przedmiotu zdjęciem józe�ńskim3. Inną sprawą jest fakt 
niezbyt doskonałej precyzji owego zdjęcia.

Ogrodzony kompleks baraków czy też blokhauzów położony po północnej 
stronie traktu wyraźnie widoczny jest natomiast na planie Wadowic datowanym 
na ok. 1820 r., którego fragment z negatywu przechowywanego w Instytucie Histo-
rii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej, opublikowali 
autorzy książki „Wadowice miasto Jana Pawła II” 4 w rozdziale autorstwa Kazimie-
rza Kuśnierza „Z historii rozwoju przestrzennego Wadowic” na str. 42. W wyraźnie 
czytelnej na fotogra�i planu legendzie pod literką a,. którą na planie wpisano przy 
północnej stronie ogrodzenia wspomnianego obiektu, zapisano K.K. Verp�egsma-
gazin co bez wątpienia oznacza Verp�egungsmagazin, czyli magazyn żywnościo-
wy, magazyn zaprowiantowania, założony na potrzeby militarne. Świadczyć o tym 
mogą zarówno nazwa, jak i poprzedzający zapis skrót K.K. oznaczający przynależ-
ność do struktur militarno-państwowych. Przy odnośniku użytym dla oznaczenia 
urzędu pocztowego tego skrótu już nie ma. Tezę tę potwierdzają ustalenia prof. 
M. Baczkowskiego, który podaje, że pod koniec XVIII w. i w początkach XIX w.  
kilkakrotnie w Wadowicach lub okolicy lokowane były austriackie jednostki woj-
skowe, a po okresie wojen napoleońskich przejściowo miasto zyskało załogę woj-
skową. Musiała ona być żywiona, podobnie jak wcześniej wojska przemaszerowu-
jące przez miasto na liczne fronty, czy też do odleglejszych garnizonów.

W obiekcie oznaczonym na dawnej mapie jako verp�egsmagazin w później-
szych latach mieściła się prowiantura wojskowa najpierw garnizonu austriackie-
go w Wadowicach a w okresie międzywojennym (wtedy były to już Koszary im. 
Pułkownika Berka Joselewicza) prowiantura garnizonu WP, zaś w  pierwszym 

3  Szerzej na temat pracy kartografów habsburskich pisze Andrzej Konias w pracy Kartogra�a topogra�czna Śląska 
Cieszyńskiego i zaboru austriackiego od II połowy XVIII wieku do początku XX wieku; Katowice 2000. Fragment 
mapy obejmujący Wadowice reprodukują autorzy książki Wadowice miasto Jana Pawła II, s. 41.

4  Wiktor Zin, Kazimierz Kuśnierz, Andrzej Kadłuczka, Wadowice miasto Jana Pawła II, Kraków 1997. 
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dziesięcioleciu rządów komunistycznych nadal wojskowe magazyny żywnościo-
we i  stajnie. Następnie przeznaczono obiekt na cele przemysłowe a w ostatnich 
latach XX w. na cywilne magazyny i hurtownie. Niestety, najstarszy zachowany 
barak, położony poniżej ulicy Mickiewicza w bezpośrednim jej sąsiedztwie, został 
w ostatnich latach wyburzony i w jego miejscu wzniesiono pawilon handlowy. Za-
tarto w ten sposób historyczny charakter tego miejsca.

Wielkie koszary 
w drewnianym miasteczku
Dopiero jednak przeniesienie do Wadowic siedziby cyrkułu, co nastąpiło 

w 1819 r. dało asumpt do ulokowania tutaj stałego garnizonu wojskowego, tym 
bardziej, że jak zwraca uwagę prof. Baczkowski, stałą praktyką habsburskiej ad-
ministracji owego czasu było powiązanie jednostek wojskowych i  ich ośrodków 
uzupełnień z poszczególnymi okręgami administracyjnymi. Warto zresztą zauwa-
żyć, że w związku z obowiązującym do końca okresu rozbiorowego terytorialnym 
systemem poboru rekruta, powiązania te przetrwały do roku 1918, a  nawet do 
pierwszych lat Polski Niepodległej.

Oddziały zapasowe myślenickiego 56 pułku piechoty (56 Infanterie Regiment) 
skierowane zostały do Wadowic w 1823 r. ale z braku odpowiednich koszar więk-
szość z  nich rozlokowano w  okolicy i  w  kwaterach w  realnościach prywatnych. 
Równocześnie jednak przystąpiono do budowy ze środków rządowych (wojsko-
wych) wielkich koszar dla piechoty, pod które kamień węgielny poświęcił biskup 
tyniecki Grzegorz Tomasz Ziegler w  1824 r.  Gmach ten ukończono w  1827 r.   
(w niektórych publikacjach błędnie podawane są inne daty) i w efekcie tej inwestycji 
Wadowice w 1825 r. wyznaczone zostały na stały garnizon tegoż 56 pp. Aż do 1831 r.  
w mieście kwaterowało dowództwo pułku oraz część pododdziałów, gdy pozosta-
łe stacjonowały w okolicznych miejscowościach. W związku z przyjętym w Austrii 
systemem częstego przenoszenia jednostek wojskowych, w kolejnych latach 56 pp 
kilkadziesiąt razy zmieniał garnizony, ale koszary te były stale przez następne prawie 
dziewięćdziesiąt lat siedzibą jednego lub dwóch liniowych batalionów pułku oraz 
jego kadry zapasowej i komendy oraz batalionu uzupełnień. Zapewne te właśnie ko-
szary były także siedzibą kadry batalionu Landwehry (pospolitego ruszenia) 56 pp, 
ówcześnie formacji o charakterze milicyjnym tworzonej przy każdej jednostce pie-
choty i umożliwiającej powoływanie na ćwiczenia części rezerwistów nie objętych 
wcieleniem do pułku, a mobilizowanej przy każdym pułku liniowym w okresach 
wzmożonego zagrożenia państwa. W świetle takiego systemu mobilizacji Landweh-
ry paradoksem wydaje się, że brak jest potwierdzenia mobilizacji czy stacjonowania 
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w mieście ówczesnego wadowickiego batalionu Landwehry np. w czasie wydarzeń 
1846 r.5

Po upadku monarchii Austro-węgierskiej w 1918 r., koszary stały się siedzibą  
12 pułku piechoty Ziemi Wadowickiej WP, pułku w  którym służył m.in. Karol 
Wojtyła senior, ojciec Jana Pawła II. Oprócz sztabu pułku oraz I batalionu jednost-
ki mieściła się tutaj Komenda Garnizonu Wadowice a do początku lat 30. XX w.  
także siedziba Powiatowej Komendy Uzupełnień. Gmach nosił wtedy o�cjalną 
nazwę „Koszary Piechoty (lub zamiennie: Koszary 12 PP) im. gen. (Stanisława) 
Fiszera”.

Po II wojnie stacjonował w koszarach 18 kołobrzeski pp „ludowego” WP. Woj-
sko użytkowało budynek do 1955 r. kiedy przekazany został Skarbowi Państwa by 
później stać się siedzibą Zakładów Zielarskich Herbapol, których wadowicki za-
kład funkcjonował tam do końca XX w.

Budynek koszar usytuowany został przy ulicy Lwowskiej w odległości około  
600 m od centrum Wadowic bezpośrednio przy trakcie cesarskim. Można więc 
przyjąć za niektórymi autorami piszącymi o dawnych Wadowicach, że z założenia 
taka lokalizacja sprzyjać miała kontrolowaniu i  ochronie drogi będącej ważną 
arterią imperium, a  także, że odległość budynku od zwartej zabudowy miasta, 
wtedy w większości drewnianej, umożliwiała uniknięcie skutków ewentualnego 
pożaru miasta i pozwalała w razie rebelii czy buntu na trzymanie skraju miasta 
pod skutecznym ostrzałem. Tymczasem paradoksalnie, właśnie kiedy w mieście 
nie zdarzył się żaden wielki pożar, w 1840 r. spłonął 22 kwietnia doszczętnie cały 
dach koszar6. Już w momencie wznoszenia budynek koszar był, i można przyjąć, 
że właściwie do dzisiaj jest jednym z dominujących elementów architektoniczno-
urbanistycznych południowo-wschodniego obszaru Wadowic. W pierwszej poło-
wie XIX w. zdecydowanie przewyższał i  liczbą kondygnacji i kubaturą wszelkie 
inne budowle w mieście, nie mówiąc o tym, że zdecydowana większość zabudo-
wy miejskiej była ówcześnie drewniana. Trzykondygnacyjne koszary zbudowane 
zostały na planie prostokąta. Dwudziestojednoosiowe elewacje: frontowa (czyli 
północno-wschodnia) i  tylna (czyli południowo-zachodnia) to nieco krótsze 
boki, natomiast elewacje boczne są dwudziestopięcioosiowe. Do wnętrza koszar 

5  M. Baczkowski, Austriacki garnizon…, mszps referatu, oraz tenże, Pod czarno-żółtymi sztandarami. Galicja i jej 
mieszkańcy wobec austro-węgierskich struktur militarnych 1868-1914, Kraków 2003; Jan Rydel, W służbie cesarza 
i króla. Generałowie i admirałowie narodowości polskiej w siłach zbrojnych Austro-Węgier w latach 1868-1918, 
Kraków 2001; tenże, Problem dowodzenia wojskami austriackimi podczas wypadków 1846 r. w Galicji; [w:] Re-
wolucja czy praca organiczna drogami do niepodległości? W 150. rocznicę wydarzeń 1846 r., Poznań 1997; Gustaw 
Studnicki, Cmentarz Para�alny w Wadowicach, Wadowice 1997;

6   G. Studnicki, op. cit., s. 110; 
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prowadzi zabytkowa sklepiona łukowo brama w elewacji frontowej, z elementami 
metaloplastycznymi przypominającymi stacjonujący tutaj w  latach 1918-1939  
12 pułk piechoty Wojska Polskiego, znany także jako Pułk Piechoty Ziemi Wado-
wickiej. Brama w tylnej elewacji została przebudowana – powiększona w latach 
osiemdziesiątych XX w. - i utraciła swój zabytkowy charakter, natomiast w elewa-
cji wschodniej, od strony ul. Krótkiej i osiedla M. Kopernika pozostało obramie-
nie dawnego wejścia bocznego do budynku, wyraźnie przypominające obramienie 
bramy frontowej. Znajdująca się tam dawniej brama prowadziła w latach między-
wojennych do kantyny i spółdzielni pułkowej. Brak jest dostatecznej informacji, 
czy podobne wejście było także w elewacji zachodniej (od strony miasta) ale moż-
na tak przypuszczać, gdyż położone w centralnej trzynastej osi w poziomie par-
teru okno nie jest obramowane opaską podobną do tych, jakie okalają pozostałe 
otwory okienne. Można więc uznać, że po zamurowaniu otworu dawniejszej bra-
my zamontowano proporcjonalne do pozostałych okno, ale bez zadbania o detale 
architektoniczne.

Jednym z najciekawszych elementów koszar jest charakterystyczny dla daw-
nych koszarowych budowli austriackich wewnętrzny dziedziniec, jednak zdecy-
dowanie wyróżniający się architekturą od innych znanych obiektów tego typu. Na 
poszczególnych kondygnacjach w ich części biegnący wokół dziedzińca wiryda-
rzowy korytarz doświetlony jest za pomocą wielkich okien osadzonych w arka-
dach, które z odleglejszej perspektywy mogą kojarzyć się z zamkowymi krużgan-
kami. Warto dodać, że budynek ten, obecnie będący własnością prywatną, jest 
jedynym zachowanym w Polsce w tak dobrym stanie i bez późniejszych ingerencji 
architektonicznych zabytkiem austriackiego budownictwa koszarowego o  takiej 
architekturze i jest wpisany do rejestru zabytków.

Niestety autorom publikacji o wadowickiej architekturze7 zdarzył się przykry 
błąd w opisie obiektu. Na s. 69 prof. Andrzej Kadłuczka prawdopodobnie pomy-
lił dwa obiekty koszarowe i przyjął, że skrzydła o�cynowe budynku przy ulicy 
Lwowskiej są niższe (dwukondygnacyjne) oraz że ich centrum wyróżnia wyraźny 
ryzalit. Nie jest to zgodne ze stanem faktycznym, bowiem budynek koszar jest 
równej wysokości na całym swoim obwodzie. Błąd wziął się najprawdopodob-
niej z pomylenia użytej przy opracowywaniu rozdziału książki dokumentacji fo-
togra�cznej i architektonicznej dwóch gmachów (koszar przy ul. Lwowskiej oraz 
dawnego szpitala wojskowego, a późniejszych koszar przy ul. Zatorskiej, obecnie 
Wojska Polskiego) i braku późniejszej wery�kacji w terenie powstałych zapisów. 

7  W. Zin, K. Kuśnierz, A. Kadłuczka, op. cit., s. 68-69;
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Tenże autor na s. 68 pisząc o lokalizacji szpitala wojskowego przy ul. Zatorskiej 
podaje, że ulica ta stanowiła miejską część szosy cesarskiej, co także nie jest zgod-
ne z prawdą, bowiem zachodnią częścią traktu cesarskiego w Wadowicach była  
ul. Wiedeńska, od 1898 r. przemianowana na ul. A. Mickiewicza.

Pomnik Poległych Żołnierzy 
12 pp Ziemi Wadowickiej 
Przed frontem budynku koszar stoi Pomnik Poległych Żołnierzy 12 Pułku Pie-

choty, wzniesiony w 1928 r., staraniem Komitetu Obywatelskiego, wg projektu zna-
nego wadowickiego rzeźbiarza Józefa Jury i odsłonięty w dniu 11 listopada. Na tab-
licy napis dedykacyjny „Trzystu pięćdziesięciu wiernym synom Ojczyzny, ległym, 
w bojach o jej wolność i granice w latach 1918-1920”, na bokach cokołu widnieją 
nazwy i  daty stoczonych bitew. W  1939 roku Niemcy usunęli z  pomnika postać 
żołnierza. W 1975 r. pomnik rozebrano i przeniesiono na cmentarz wojskowy przy 
ul. Wojska Polskiego. W 1981 r. z inicjatywy NSZZ „Solidarność” Ziemi Wadowi-
ckiej, odtworzono rzeźbę żołnierza i 15 listopada tegoż roku odsłonięto zrekonstru-
owany pomnik ustawiony z powrotem na poprzednim miejscu. Informuje o tym 
napis na tylnej stronie cokołu pomnika.8

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 1884 r. z okazji 200. rocznicy istnie-
nia austriackiego 56 pp odsłonięto w Wadowicach pomnik poległych żołnierzy tej 
formacji. Został on zburzony po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r.  
Niestety, dzisiaj trudno ustalić nawet miejsce jego lokalizacji – informacje są bo-
wiem sprzeczne i podają kilka miejsc usytuowania pomnika – nie są także znane 
źródła ikonogra�czne pozwalające stwierdzić jak wyglądał.

Szpital Wojskowy 
- Koszary Chocimskie
W trzy lata po wzniesieniu koszar przy trakcie cesarskim architektura Wa-

dowic wzbogaciła się o kolejny znaczący obiekt wojskowy. W 1830 r. przy trakcie 
zatorskim wzniesiono bowiem dwukondygnacyjny gmach dla potrzeb zlokalizo-
wanego w  mieście szpitala wojskowego. W  przeciągu ponad dziewięćdziesięciu 
lat funkcjonowania tej placówki na jej określenie używano wielu różnych nazw, 
szpitala epidemicznego, szpitala załogi, szpitala zapasowego czy szpitala wojen-
nego. To ten właśnie budynek, wzniesiony na planie podkowy z dwoma równo-

8  Więcej o Pomniku Poległych Żołnierzy 12 pp: Michał Siwiec-Cielebon, Historia świadka historii. Zarys dziejów 
Pomnika Poległych Żołnierzy 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej (1928-2001) [w:] Wadoviana. Przegląd Histo-
ryczno-Kulturalny, nr 7, Wadowice 2002.
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ległymi skrzydłami wyciągniętymi w kierunku zachodnim, z głównym korpusem 
równoległym do ul.  Zatorskiej, ma w  centralnej części wyraźny pięcioosiowy  
(a nie pięcioosobowy, jak zapewne przez korektorskie niedopatrzenie można 
przeczytać w artykule prof. Kadłuczki) ryzalit zwieńczony ścianką attykową. Był 
to kolejny murowany i znacznej wielkości obiekt budowlany w mieście, zdecydo-
wanie jednak mniejszy od koszar 56 pp, ale przewyższający gabarytami i kubaturą 
większość miejskiej zabudowy. Jego lokalizacja dosyć daleko poza zwartą zabu-
dową miasta, na północ od rozległej i podmokłej doliny Choczenki i Młynówki 
i nie przy głównej, ale niejako bocznej drodze, znaczącej komunikacyjnie i gospo-
darczo, ale jednak nie tej najważniejszej, podyktowana została zapewne obawami 
przez zagrożeniem rozprzestrzenianiem się chorób. Pierwsza połowa XIX wieku 
to okres kolejnych fal chorób epidemicznych, które dziesiątkowały zarówno lud-
ność cywilną jak i wojskową. Przetrzymywanie chorych epidemicznie w kosza-
rach, gdzie przebywały dziesiątki ich zdrowych kolegów, groziło rozprzestrzenie-
niem się zarazy.

Ulokowanie w mieście szpitala dla załogi garnizonu a zapewne także wojsk 
przemieszczających się przez obszar zachodniej Galicji podyktowane zostało nie-
wątpliwie faktem, że Wadowice były jedynym stałym garnizonem austriackim 
pomiędzy Cieszynem a Tarnowem. Kraków, wówczas Wolne Miasto, miał wejść 
w  skład imperium dopiero w szesnaście lat później. Także już po inkorporacji 
Krakowa do Austrii, kiedy miasto to z wolna zaczęło stawać się poważnym garni-
zonem i wreszcie twierdzą, wadowicki szpital wojskowy spełniał swoją rolę, sta-
nowiąc pierwszy tego typu ośrodek na zachód od pierścienia umocnień Twierdzy 
Kraków, czyli na bezpośrednim jej zapleczu.

W latach I wojny światowej pomiędzy budynkiem szpitala o  torem kolejo-
wym prowadzącym w stronę Bielska oraz za budynkiem szpitala, w polach w stro-
nę Frydrychowic, wzniesiono kilkanaście baraków dla rannych. Dla potrzeb szpi-
talnictwa wojskowego i wojennego zajęto także wiele budynków w mieście, m.in. 
klasztor Ojców Karmelitów, budynki Dyrekcji Skarbowej, Sądu Okręgowego, 
Gimnazjum oraz Szkoły Wydziałowej. Według ustaleń w Wadowicach funkcjono-
wało wtedy co najmniej siedem obiektów szpitalnych, nie licząc przejeżdżających 
przez miasto i zatrzymujących się tutaj czasowo szpitali polowych.

W początkowych miesiącach wojny liczbę rannych tylko w Szpitalu Wojsko-
wym i Wojennym kronikarze szacowali na kilka do kilkunastu tysięcy9. Warto tu 

9  Wadowice w zapiskach kronikarzy klasztornych 1892-1945, teksty wybrał i opracował Czesław Gil OCD, Wado-
wice 2002;
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zwrócić uwagę, że według danych ostatniego przedwojennego spisu ludności Au-
stro-Węgier, Wadowice miały w 1910 r. 7471 mieszkańców, a więc już tylko liczba 
rannych mogła przewyższać dwukrotnie, a zapewne nawet więcej, liczbę ludności 
miejscowej, nie licząc nieznanej dokładnie liczby jeńców w mieście o czym będzie 
mowa dalej.

Gmach szpitala w  początkowych latach niepodległości Polski (1922-1923) 
przebudowano zmieniając jego charakter ze szpitalnego na koszarowy. Odtąd aż 
do początku lat 80. XX w. spełniał on funkcję koszar, najpierw w latach 1923-1939 
dla II batalionu 12 pułku piechoty WP oraz pododdziałów specjalnych tego puł-
ku. Wtedy o�cjalnie budynek nosił nazwę: „Koszary Chocimskie” (lub zamiennie  
„Koszary Chocimskie II/12 PP”) a w drugiej połowie lat 30. XX w. zaczęto także 
używać nazwy „Koszary Chocimskie 12 PP im. gen. Oswalda Franka” dla uczcze-
nia zmarłego nagle, w grudniu 1934 r., pierwszego dowódcy 12 pp. Wtedy także 
części ul.  Zatorskiej od mostu na Choczence do granicy miasta nadano nazwę 
ul. Gen. Oswalda Franka.

W latach Polski Ludowej w koszarach stacjonowały różne formacje, najdłużej, 
bo od 1956 do 1982 Podhalańska Jednostka KBW/WBW (Batalion Piechoty Gór-
skiej Krakowskiej Brygady WBW). Obecnie, pozostając nadal w rękach admini-
stracji wojskowej, gmach przebudowany został na budynek hotelowy i mieści się 
w nim Wojskowy Dom Wypoczynkowy Podhalanin.

Godzi się w tym miejscu zadać jedno pytanie ogólniejszej natury, na które jed-
nak nie uda się najprawdopodobniej odpowiedzieć już nigdy. Jaka była zależność 
pomiędzy wybudowaniem szpitala wojskowego w mieście, a wzniesieniem w trzy 
lata później (według jednych źródeł) względnie pięć (według innych) szpitala dla 
ludności cywilnej? Niewątpliwie ciekawym jest w tym kontekście także fakt, że szpi-
tal cywilny ulokowano również przy trakcie zatorskim, niemalże naprzeciw szpitala 
wojskowego. Z drugiej strony, skąd na wspomnianym planie Wadowic z ok. 1820 r.  
pojawia się oznaczony literką m. Spital der Stadt von Stein, skoro początki facho-
wego szpitalnictwa w mieście datowane są na początek lat 30. XIX w.? Być może 
jednak ten zaznaczony na planie „kamienny szpital miejski” to relikt dawnej 
fundacji testamentowej Marcina Wadowity, bądź autor planu określił w ten spo-
sób istniejący także dzięki fundacji Wadowity przytułek dla starców i kalek.

Koszary miejskie 
czyli koszary konnicy i koszary Landwehry
Najmniej udokumentowana jest historia budynku tzw. koszar miejskich, 

wzniesionych w 1854 r. przy ul. Lwowskiej, naprzeciw koszar 56 pp. O kosza-
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rach tych wspomina część popularyzatorów dziejów miasta, ale nie zawsze po-
dawane dane są zgodne z  faktami, a prawie nigdy nie są kompletne. Wynika 
to zapewne z  faktu, że od początku XX w. obiekt ten przestał pełnić funkcję 
militarną i po sprzedaży osobom prywatnym przekształcony został na ciąg ka-
mienic mieszkalnych. To obecne budynki przy ul.  Lwowskiej 37, 39, 41 i  43. 
Zapewne ówczesnym władzom samorządowym Wadowic zależało na utrzyma-
niu, a dokładniej, rozbudowie garnizonu, skoro w połowie XIX w. zdecydowały 
się wznieść nowy budynek koszarowy, aby umożliwić zakwaterowanie większej 
liczby wojska w mieście. Była to praktyka powszechnie stosowana w monarchii 
habsburskiej, która z  jednej strony zwalniała miasto z  łożenia na kwaterunek 
lub zapewnienia kwater dla dyslokowanego w nim wojska, z drugiej pozwalała 
na podtrzymywanie lub uzyskanie charakteru miasta garnizonowego, wreszcie 
umożliwiała, w razie trwałej rezygnacji wojska z zaproponowanych nierucho-
mości, wykorzystanie ich w  innych celach, na cele publiczne lub na sprzedaż 
dla zasilenia budżetu miejskiego. Wzniesiono, a  właściwie rozbudowano przy 
ul. Lwowskiej w 1854 r. długi (łącznie trzydziestojednoosiowy) piętrowy budy-
nek z półokrągło sklepioną bramą w środkowej części kompleksu i dwoma dwu-
osiowymi ryzalitami, zwieńczonymi tympanonami. Fakt adaptacji istniejącego 
wcześniej budynku – najbardziej skrajnego od strony wschodniej, czyli od Skawy 
– oraz dobudowy doń kolejnych potwierdza mapa katastralna Wadowic z 1845 r.  
z  dorysowanymi w okresie późniejszym elementami bloku koszarowego od 
strony miasta. Pierwotnie gmach przeznaczony był na koszary dla oddziałów 
kawalerii które ówcześnie stacjonowały w Wadowicach. W późniejszych latach 
ze względu na zaplecze stajni i maneż koszary wykorzystywane były także przez 
przejściowo stacjonujące w mieście oddziały artylerii. Za koszarami zlokalizo-
wane zostały drewniane baraki stajni mogące pomieścić 120 koni, a więc przy-
najmniej dla szwadronu jazdy. Relikty tych baraków stały jeszcze za budynkami 
przez wiele kolejnych lat. Według dostępnych relacji pierwotnie teren koszar, 
a dokładniej placu alarmowego i odkrytego maneżu, czyli ujeżdżalni sięgał aż 
do pasa wikliny nad Skawą. Dopiero przeprowadzenie do Wadowic linii kolejo-
wej, zresztą także w dużej mierze za przyczyną władz wojskowych, odcięło naj-
dalszą w stronę Skawy część tych działek. Wiadomo że w drugiej połowie XIX w.  
w mieście stacjonowały pojedyncze szwadrony różnych pułków kawalerii c.k. ar-
mii, a przejściowo nawet dywizjony, czyli po dwa szwadrony. Potwierdzenie tego 
faktu znajdujemy m.in. w memoriale z dnia 9 maja 1874 r., sporządzonym z okazji 
wmurowania kamienia węgielnego pod gmach gimnazjum, gdzie oprócz zapisu  
o stacjonowaniu w Wadowicach „dywizyi pułku ułanów nr 2” zapisano także infor-
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mację, że „miasto zaś wybudowało w 1854 r. koszary dla konnicy ze stajniami na  
120 koni”10.

Przy omawianiu tego obiektu należy zwrócić uwagę na wyraźną jego od-
mienność architektoniczną od położonych naprzeciwko koszar piechoty. Prze-
de wszystkim zabudowania koszar kawalerii nie zostały zamknięte wokół 
dziedzińca, ale stanowiły jeden ciągnący się wzdłuż ulicy blok mieszkalny. Za-
pewne czynników o  tym decydujących było kilka. Przede wszystkim kawale-
ria wymagała znacznie bardziej rozległego placu alarmowego ze względu na 
służbę konno. Dziedziniec więc takich koszar, w  przypadku ich zamknięcia 
budynkami musiałby być wielki a  do obudowania wymagałby wielu budyn-
ków. Ponadto w drugiej połowie XIX w. zaczęto odchodzić od  owej zwartej 
i  zamkniętej budowy obiektów koszarowych z wewnętrznymi dziedzińcami, na 
rzecz budowy pawilonowej oraz wznoszenia kompleksów koszar barakowych. 
Biorąc pod uwagę, że plac alarmowy oraz ujeżdżalnię okalały nieistniejące dziś 
baraki, aczkolwiek w  większości drewniane, można zastanawiać się, czy nie 
była to próba przeniesienia na wadowicki grunt tej ostatniej koncepcji, tyle że  
w uboższej, drewnianej wersji. Warto dodać, że ówcześnie także w kilku innych 
miejscowościach oprócz zabudowy parterowej dominujące budynki koszar a na-
wet całe kompleksy, mimo używania dla nich nazwy koszar barakowych wznie-
siono jako budowle piętrowe11. Być może wreszcie wpływ na wygląd budynku 
miał fakt, że inwestorem było miasto, które zwyczajowo zakładać musiało, iż 
w przypadku rezygnacji wojska z wykorzystania obiektu, zostanie on najprawdo-
podobniej przekształcony na cywilny budynek mieszkalny. Drugim aspektem, na 
który warto zwrócić przy okazji tych koszar uwagę, jest ich posadowienie geo-
dezyjne. Dla czworoboku, wzniesionych 30 lat wcześniej koszar piechoty, działkę 
wytyczono równolegle do drogi, ale w efekcie pod kątem ok. 45 stopni do wy-
znaczonych działek katastralnych. Natomiast w przypadku koszar kawalerii blok 
zabudowy jest równoległy do drogi i leży także pod kątem w stosunku do działek, 
ale pozostałą część obszaru koszarowego, czyli maneż i plac alarmowy zmieszczo-
no w granicach działek, czyli rozciągnięto skośnie od budynku w stronę Skawy. 
Najprawdopodobniej także to kątowe przecięcie działek jest przyczyną, ze budy-
nek koszarowy jest nieco asymetryczny, z wyciągniętym w stronę centrum mia-
sta przedłużonym skrzydłem północno-zachodnim. Większą symetrię budynku 

10  Antoni Karbowiak, Przegląd dziejów C. K. Gimnazjum w Wadowicach. Z powodu 25. rocznicy istnienia zakładu 
napisał…, Wadowice 1892, ss. 52 i 55, M. Baczkowski, Austriacki garnizon…;

11  Np. w  budynek o�cerski koszar kawalerii w  Kobierzynie czy kompleks koszar 3 pułku artylerii fortecznej 
w Przemyślu. Pisze o tym M. Baczkowski, Pod czarno-żółtymi…, s. 282;



65

H I S T O R I A

podkreślały dawniej dwa równoległe naczółki (tympanony), ale po zlikwidowaniu 
wschodniego budynek jest jeszcze bardziej asymetryczny.

Po reformie wojskowej wprowadzono w  Galicji, podobnie jak w  całych Au-
stro-Węgrzech, nową formację używającą dawnej nazwy Landwehra (Obrona 
Krajowa), ale nie mającą charakteru milicyjnego, z  czasem przekształconą w  peł-
nowartościową formację drugiego rzutu wojsk liniowych. Batalion Landwehry Wa-
dowice nosił nr 54 (pierwotnie 49) i najprawdopodobniej po opuszczeniu koszar 
przez konnicę, a może nawet w części koszar przez konnicę zwolnionych stacjono-
wał tutaj jeżeli nie cały, to przynajmniej część jego elementów. Wiemy bowiem, że 
pododdziały tego batalionu, a nawet jego sztab, w początkowym okresie istnienia, 
do roku 1880 stacjonowały w  Kętach. Poza tym pamiętać należy, że Landwehra 
była formacją skadrowaną i  tylko w okresach mobilizacji osiągała wyższe stany li-
czebne. Po wprowadzeniu w 1889 r.  formacji pułkowych w Obronie Krajowej ba-
talion wadowicki pierwotnie wchodził w  skład 16 pp OK „Kraków” a  od 1901 r.   
włączony został do nowo utworzonego 31 pp OK „Cieszyn”12 i z czasem tamże skie-
rowany. Prawdopodobnie z  tym wiąże się zauważony przez historyków fakt częś-
ciowego zwinięcia (zmniejszenia) wojskowej załogi Wadowic od jesieni 1903 r.,  
o czym świadczą dokumenty z Archiwum Miejskiego Wadowic zachowane w zaso-
bach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Oświęcimiu, a o czym pisze tak-
że prof. Baczkowski13. Pododdziały Landwehry, jako ostatnie formacje wojskowe, 
opuściły budynek koszar miejskich, który został zwrócony miastu, a to sprzedało go 
na rzecz prywatnych właścicieli. Natomiast jeszcze przez ponad wiek w społecznej 
świadomości starszego pokolenia wadowiczan z  tamtego okresu pozostały zwy-
czajowe nazwy, długo jeszcze używane na określenie tego gmachu, czy raczej kom-
pleksu budynków, „kasarnia” czyli koszary, od niemieckiego kaserne, oraz „landara” 
i „landwera”, od nazwy stacjonującej tu niegdyś formacji.

Pozostałością koszar konnicy były jeszcze do okresu międzywojennego baraki 
zlokalizowane za linią kolejową, w rejonie dzisiejszych terenów produkcyjnych �r-
my Maspex, w których do 1939 r. mieściły się wojskowe magazyny zapasów mobi-
lizacyjnych umundurowania i częściowo wyposażenia, skład materiałów opałowych 
dla potrzeb pułku i rodzin wojskowych oraz pułkowe warsztaty szewsko-krawieckie  
12 pp. Po II wojnie światowej mieściły się tam m.in. zakłady produkcyjne �rmy „Las”, 
stolarnia, lakiernia i ślusarnia. Pozostałością nazewniczą po barakach koszarowych 
było określenie używane często dla działającej w okresie międzywojennym Publicz-

12   M. Baczkowski, Austriacki garnizon…, mszps referatu, s. 6, J. Rydel, W służbie cesarza…, op. cit. ss. 144-145;
13   M. Baczkowski, Pod czarno-żółtymi…, s. 189;
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nej Czteroklasowej Szkoły Powszechnej Męskiej im. Stanisława Jachowicza, którą 
określana jako szkołę „w barakach”. 

C.K. Fohlehof 
vel c.k. Remonten-Depot Klecza Dolna
Od 1893 r. do wybuchu I wojny światowej w dworze w Kleczy Dolnej działał 

ośrodek hodowli młodych koni dla potrzeb wojskowych, tzw. remontów. Istnie-
nie tej wojskowej hodowli uwiecznione zostało m.in. na pochodzącej z przełomu 
wieków pocztówce z użyciem nazwy c.k. Remonten-Depot Klecza Dolna (Woj-
skowa Stacja Remontów Klecza Dolna). Jednak według o�cjalnego rocznika woj-
skowego c.k. armii nazwa ośrodka brzmiała: c.k. Fohlehof Klecza Dolna (Dwór/
Zagroda/Hodowla Źrebiąt Klecza Dolna), zaś adres był następujący: C.K. Fohlen-
hof Klecza Dolna (bei Wadowice, Galizien) - i  był to jedyny o  tym pro�lu woj-
skowy zakład hodowlany w Galicji. Większość autorów piszących o austriackich 
militariach w dawnej Galicji nie zalicza ośrodka w Kleczy Dolnej do garnizonu 
wadowickiego, chociaż w większości innych wypadków pododdziały stacjonujące 
na przedmieściach czy w przyległych do garnizonowych miast wsiach bywają do 
nich wliczane. Zresztą taki sposób „anektowania” terenów przyległych do miast 
garnizonowych w przypadku użytkowania pod stacjonowanie wojska narzucała 
austriacka administracja wojskowa. Wiadomo jedynie, że według danych spisu 
powszechnego z 31 grudnia 1900 r. załoga ośrodka liczyła 43 żołnierzy.14

Obozy jeńców czyli… 
miasto w mieście i metropolia na wsi
W początkach roku 1915 austro-węgierskie Naczelne Dowództwo Armii 

stworzyło w Wadowicach i Kleczy Dolnej skupisko obozów jenieckich, do któ-
rych kierowano jeńców rosyjskich branych do niewoli w miarę postępów fron-
tu w kierunku wschodnim. Później do obozu tra�ali także, chociaż w mniejszej 
liczbie, jeńcy z  innych frontów. Zwłaszcza w początkowym okresie wojny stan 
liczebny jeńców w obozach w Wadowicach i Kleczy wielokrotnie przekraczał licz-
bę mieszkańców miasta. Komendę i jeden z obozów zlokalizowano na polach za 
Szpitalem Wojskowym, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie uruchomiono szpital 
jeniecki. Zbudowano wtedy, a także w latach późniejszych, najpierw kilkadziesiąt 
namiotów a następnie baraki, które zajmowały pole aż do drogi prowadzącej na 

14  M. Baczkowski, Pod czarno-żółtymi…, s. 437; Schematismus für das Kaiserliche und Königliche Heer und für die 
Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine für 1912. Separatausgabe, s. 1225;
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Łazówkę. Ze względu na blokowanie linii kolejowej podczas wyładunku transpor-
tów jeńców, w 1915 r. równolegle do toru kolejowego w kierunku Bielska wybu-
dowano specjalną bocznicę, aby umożliwić rozładowywanie przybywających po-
ciągów. Obecnie część obszaru dawnego obozu jeńców i internowanych znajduje 
się w granicach administracyjnych WDW Podhalanin, ale według znanych relacji 
obóz zajmował obszar znacznie większy.

W latach walki o niepodległość i  granice Rzeczypospolitej zarówno Szpital 
Wojskowy jak i zlokalizowany w jego sąsiedztwie obóz jeniecki pełniły nadal swoje 
role w służbie odradzającej się Polski. Dodatkowo w okresie 1919-1921 w Wado-
wicach obok obozu jenieckiego działał obóz dla internowanych żołnierzy formacji 
ukraińskich, pierwotnie walczących z Polakami w Galicji Wschodniej a później 
sprzymierzonych z Polską w walkach z bolszewikami o niepodległość Ukrainy.

Nieco mniejszy obóz jeniecki zlokalizowano w początkowym okresie I wojny 
także w zabudowaniach stajennych za dawnymi koszarami konnicy, czyli tzw. ko-
szarami miejskimi. O tym obiekcie najmniej wiadomo, poza bowiem kilkoma re-
lacjami brak jest zapisków i dokumentacji kronikarskiej. Natomiast największym 
skupiskiem jeńców był zlokalizowany w sąsiedztwie c.k. Fohlenhof i dworu w Kle-
czy Dolnej, na wzgórzach nad skrzyżowaniem dróg prowadzących z Zaskawia do 
centrum Kleczy oraz w stronę Babicy i Wysokiej. Według zapisków kronikarskich 
niejednokrotnie zgromadzonych tam było pod koniec roku 1914 i w 1915 r. nawet 
ok. 30 tys. jeńców rosyjskich. Przetrzymywano tam jeńców zdrowych, a w każdym 
razie nie kwali�kujących się do szpitala jenieckiego, bowiem taki istniał tylko przy 
obozie głównym, o czym zadecydowało zapewne sąsiedztwo szpitala wojskowe-
go. Obóz w Kleczy zwinięto w listopadzie 1915 r. a pozostających jeszcze jeńców 
przeniesiono do baraków wzniesionych w obozie jenieckim w Wadowicach, czyli 
za szpitalem wojskowym.15

Cmentarz Wojskowy 
i Cmentarz Wojenny nr 473
Aczkolwiek Cmentarz Wojskowy jest jednym z najstarszych reliktów wado-

wickiego garnizonu i to w dodatku utrwalonym w krajobrazie miasta, jego omó-
wienie następuje po wyszczególnieniu obiektów koszarowych, jako że stanowił 
on „ostatni etap” żołnierskiej drogi wielu mieszkańców obiektów koszarowych, 
chorych ze szpitala wojskowego oraz jeńców z wszystkich zlokalizowanych w Wa-
dowicach i okolicy obozów.

15 Wadowice w zapiskach…, op. cit. ss. 28-30;
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Umieralność w szpitalu wojskowym musiała być duża a obawy przed zagro-
żeniem rozprzestrzenianiem się epidemii znaczne, skoro dla potrzeb pochówków 
tamtejszych zmarłych przestano pod koniec pierwszej połowy XIX w. używać 
cmentarza para�alnego czyli miejskiego, do którego zresztą trzeba było zmar-
łych transportować przez całe miasto, ale wytyczono w polach niedaleko granicy 
z Tomicami nową nekropolię wyłącznie na potrzeby wojska. Pierwszego zmarłe-
go pochowano tutaj w 1849 r. Według niepełnych danych w okresie do wybuchu 
I wojny światowej pochowano no Cmentarzu około 1,5 tys. żołnierzy zmarłych 
w tutejszym szpitalu i garnizonie, reprezentujących większość narodów wielona-
rodowościowej monarchii austro-węgierskiej. Od początku 1915 r. cmentarz włą-
czony został do systemu grobownictwa wojennego armii austro-węgierskiej jako 
Cmentarz Wojenny nr 473, zaś na pobliskim Cmentarzu Żydowskim utworzono 
odrębną kwaterę dla żołnierzy wyznania mojżeszowego oznaczoną jako Cmentarz 
Wojenny nr 473 B. Wyniszczające wojenne warunki, rany i zły stan zdrowia za-
równo żołnierzy załogi, rannych i chorych przebywających w licznych szpitalach 
jak i jeńców powodowały wśród nich wiele chorób i zgonów, okresowo zwiększa-
nych panującymi epidemiami m.in. tyfusu czy grypy tzw. „hiszpanki”. Skutkiem 
podwyższonej śmiertelności była konieczność poszerzenia obszaru Cmentarza 
Wojennego, na którym pochowano przedstawicieli wielu narodowości imperium 
austriackiego, rosyjskiego oraz innych krajów uczestniczących w kon�ikcie. Łącz-
nie w latach I wojny światowej na Cmentarzu miejsce wiecznego spoczynku zna-
lazło co najmniej ok. 1200 żołnierzy różnych państw i narodów. Było wśród nich 
także kilku żołnierzy Legionów Polskich, jednak większość z nich została w okre-
sie późniejszym ekshumowana do oddzielnej kwatery na wadowickim Cmentarzu 
Para�alnym, którą w  latach dwudziestych określano w  Wadowicach jako Grób 
Nieznanego Żołnierza i której zarys - pomniejszony nieco późniejszymi betono-
wymi obramowaniami - istnieje na para�alnej nekropolii do dnia dzisiejszego.

W latach walk o niepodległość i granice odradzającej się Rzeczypospolitej w szpi-
talu wojskowym umierali z ran i chorób żołnierze WP, w szpitalu i obozie jenieckim 
jeńcy wojny polsko-bolszewickiej. Także spośród internowanych Ukraińców, wyczer-
panych wojenną tułaczką i trudnymi wojennymi warunkami bytowymi liczna grupa 
znalazła spoczynek w grobach CW nr 473. Łącznie w okresie 1918-1921 na Cmenta-
rzu pochowano 2160 osób – głównie Polaków i Ukraińców, ale także przedstawicieli 
innych narodowości m.in. z wielonarodowościowej Armii Czerwonej.

W drugiej połowie lat 30. XX w. władze wojskowe – zarówno DOK nr V jak  
i Komenda Garnizonu w Wadowicach - czyniły starania o uregulowanie stanu włas-
ności działek zajętych pod Cmentarz w latach I wojny światowej i walk o niepodle-
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głość RP, prawdopodobnie z zamiarem przekształcenia nekropolii w czynny cmen-
tarz garnizonowy. Niestety, problemy z osiągnięciem porozumienia z niektórymi 
właścicielami gruntów, trudności budżetowe a później wybuch wojny uniemożli-
wiły doprowadzenie tych starań do pomyślnego �nału. Wynikiem braku porozu-
mienia w sprawie wykupu gruntów była przeprowadzona w 1938 r. i wiosną 1939 r.  
ekshumacja i komasacja większości ciał pochowanych na Cmentarzu Wojennym 
i pochowanie ich w zbiorowych mogiłach w obrębie Cmentarza Wojskowego.

Po wybuchu II wojny światowej w pierwszych dniach września 1939 r. pocho-
wano na Cmentarzu kilku żołnierzy WP zmarłych w wadowickim szpitalu.

W roku 1945 po zajęciu Wadowic przez Armię Czerwoną na cmentarzu pocho-
wano bez oznaczenia mogił zebrane w rejonie Tomic i Wadowic zwłoki żołnierzy 
niemieckich, natomiast wiosną 1945 r. żołnierzy sowieckich ekshumowanych z pro-
wizorycznych mogił w Wadowicach. W okresie od marca 1947 r. do marca 1948 r.  
na mocy decyzji ówczesnego starosty powiatu wadowickiego Stanisława Łyczkow-
skiego ekshumowano i złożono na cmentarzu także szczątki żołnierzy sowieckich 
z innych miejscowości powiatu wadowickiego16. Łącznie pochowano ich na cmen-
tarzu 1399, z których znanych z nazwiska jest zaledwie 63. Powrócono wówczas 
już ostatecznie do oznaczenia Cmentarza w granicach pierwotnych, bez uwzględ-
nienie znacznie większego obszaru pochówków z lat 1915-1921. Akcja ekshuma-
cyjno-pochówkowa drugiej połowie lat 40. XX w była pierwszą formą przekształ-
ceń cmentarza, dewastującą istniejący system grobów i kwater Cmentarza.

W okresie PRL pochówków dokonywano sporadycznie i  Cmentarz pozo-
stawał zamknięty – nierzadko nawet dla chcących odwiedzić groby czy zapalić 
znicze. W 1975 r. przeniesiono na Cmentarz Pomnik Poległych Żołnierzy 12 Puł-
ku Piechoty Ziemi Wadowickiej, zlokalizowany przed dawnymi koszarami przy  
ul. Lwowskiej (głównej ulicy w Wadowicach – wtedy 1 Maja). Pomnik ten przywró-
ciła 11 listopada 1981 r. na jego pierwotne miejsce NSZZ „Solidarność”. Niestety, 
na odrestaurowanie Cmentarza nie było wtedy środków �nansowych. W 1990 r.  
w rejon kwater sowieckich przeniesiono pomnik Armii Czerwonej stojący pier-
wotnie na wadowickim Rynku. Środki przekazywane przez władze wojewódzkie 
na utrzymanie Cmentarza były zbyt niskie i niejednokrotnie samorząd Wadowic 
musiał dołożyć środki z własnego budżetu, aby utrzymać Cmentarz w stanie, w ja-
kim dotrwał do dziś. Nadzieje na przywrócenie Cmentarza do stanu zbliżonego 
do pierwotnego budzą inicjatywy niektórych parlamentarzystów i Rady Ochrony 

16  Żołnierzy sowieckich ekshumowano z: Brzeźnicy, Budzowa, Choczni, Kalwarii Zebrzydowskiej, Makowa Pod-
halańskiego, Mucharza, Ryczowa, Stryszowa, Wadowic, Wysokiej, Zatora i Zawoi.
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Pamięci Walk i Męczeństwa, które być może pozwolą na pozyskanie środków �-
nansowych koniecznych dla kompleksowych prac badawczych, dokumentacyjnych 
i restauracyjnych.

Cmentarz Wojskowy w  Wadowicach stanowił samodzielny obiekt cmentar-
ny. Pierwotny układ przestrzenny Cmentarza Wojskowego przetrwał do 1939 r.,  
a  w zarysie do 1967 r.  Założony na planie prostokąta z  krzyżującymi się alejami 
– główną od bramy wejściowej do wschodniego krańca Cmentarza i przecinającą ją 
prostopadle nieco węższą aleję na osi północ-południe, poprzez podział na cztery 
symetryczne pola grobowe przypominał nieco układ Cmentarza Garnizonowego 
w Tarnowie-Chyszowie, aczkolwiek w nieco mniejszej skali. Pola wschodnie miały 
po cztery rzędy grobów, pola zachodnie po pięć rzędów grobów. Po powiększeniu 
Cmentarza w latach I wojny światowej i przekształceniu go w Cmentarz Wojenny 
nr 473, Cmentarz Wojskowy pozostał jednym z  jego elementów, ale centralnym 
miejscem nowego wielkiego Cmentarza stał się, pozostawiony tuż przed dawną 
i obecną bramą wejściową, obszerny okrągły plac, na którego środku postawiono 
kilkumetrowej wysokości drewniany krzyż z  ewangelicznym cytatem. Pomiędzy 
założonymi wtedy dodatkowymi kwaterami wytyczono aleje, umożliwiające do-
godne dojście do odleglejszych zakątków nowych części Cmentarza. Ze wzglę-
du na wysunięcie kilku kwater w  kierunku północnym Cmentarz utracił wtedy 
symetryczny zarys. Według obliczeń z  okresu międzywojennego na Cmentarzu 
Wojennym (a więc poza Cmentarzem Wojskowym) znajdowało się 3200 mogił 
na długości 3560 mb. W 1967 r. na zlecenie ówczesnych władz administracyjno-
politycznych dokonano przebudowy układu Cmentarza i  systemu kwaterowego 
całkowicie zacierając jego pierwotny wygląd, „dedykując” go żołnierzom Armii 
Czerwonej poległym przy „wyzwalaniu” Ziemi Wadowickiej, oraz żołnierzom  
i partyzantom polskim walczącym w latach II wojny światowej - których na Cmen-
tarzu pochowano naprawdę niewielu.

Autor podtrzymuje postawioną już wcześniej tezę, że Cmentarz Wojskowy 
w Wadowicach jest przykładem zniekształcania rzeczywistości historycznej przez 
podyktowane ideologią działania polityczne i  administracyjne, najpierw poprzez 
przekształcenie systemu i miejsc pochówków poszczególnych osób i grup narodo-
wościowych, następnie poprzez zatarcie śladów wydarzeń z lat 1918-1921 i wreszcie 
poprzez całkowitą zmianę układu Cmentarza, utrudniającą odtworzenie pierwotne-
go charakteru i wyglądu obiektu.

Na cmentarzu izraelickim najprawdopodobniej nie wyodrębniono osobnej 
kwatery wojennej czy wojskowej, ale pochowano 53 zmarłych (42 z okresu I wojny 
światowej oraz 11 z lat 1918-1921) w grobach pomiędzy pochówkami zmarłych cy-
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wilów. Obecnie ze względu na zniszczenia wynikające z upływu czasu trudno jest 
ustalić zastosowany tam system pochówków wojennych i miejsce większości gro-
bów. Większość jeńców zmarłych w obozie w Kleczy pochowano na wadowickim 
Cmentarzu Wojennym, jednak zachowane akta odnotowują jeden wyjątek. Na 
Cmentarzu Para�alnym w Kleczy Dolnej (ze względu na cztery pochówki wojenne 
odnotowywanym jako Cmentarz Wojenny nr 477) pochowano nieznanego żołnie-
rza armii rosyjskiej, zmarłego 14 października 1915 r.17

Inne relikty i „spadek” po garnizonie…
Ze względu na obawę eksplozji przechowywane w  garnizonie materiały wy-

buchowe oraz zapasy amunicji deponowane były w  specjalnie na ten cel przezna-
czonym i  oddalonym od zabudowań miejskich obiekcie. Była to tzw. prochownia, 
zlokalizowana na zachód od miasta, przy ul. Mickiewicza, po jej południowej stro-
nie. Wzniesiony najprawdopodobniej w tym samym okresie, co koszary piecho-
ty niewielki parterowy blokhauz na zboczu nad drogą przetrwał do dzisiaj, ale od  
II wojny światowej nie pełnił już swojej pierwotnej funkcji. Po zakończeniu działań 
wojennych był tam prywatny zakład produkcji dachówek cementowych i kręgów stu-
dziennych, a od kilkunastu lat w odremontowanym baraku mieści się lokal gastrono-
miczny. Przez kilka lat nosił nawet nazwę Bar „Prochownia” nawiązującą do dawnego 
przeznaczenia obiektu, ale obecnie lokal ma już i innego gospodarza i inne miano.

Trzeba także przypomnieć, że niewątpliwą zasługą władz wojskowych i  to 
jeszcze zaborczych było doprowadzenie do Wadowic i poprowadzenie dalej linii 
kolejowej. Właśnie pod naciskiem K.K. Kriegsministerium, czyli wiedeńskiego 
Ministerstwa Wojny, powstała w latach 1885-1886 linia kolejowa Wadowice-Kal-
waria, którą w  późniejszym okresie przedłużono od Wadowic do Bielska. Brak 
połączenia kolejowego nie tylko mógł spowodować likwidację garnizonu w Wa-
dowicach (tu może proces byłby powolny, bowiem trzeba było wykorzystać istnie-
jącą w mieście infrastrukturę koszarowo-szpitalną) ale niewątpliwie ograniczał by 
możliwości ekonomicznego rozwoju miasta i podnoszenia standardu życia jego 
mieszkańców. Ponownie więc wojsko – po wcześniejszej inwestycji drogowej, czy-
li budowie traktu cesarskiego - przyczyniło się do zwiększenia szans na wzrost 
dynamiki gospodarczej i dobrobytu miasta.18 

17  Szerzej na temat cmentarzy wojennych i  pochówków: Michał Siwiec-Cielebon, Zostanie po nich ziemi kop-
czyk…? Groby wojenne z I wojny światowej na ziemi wadowickiej – przegląd problematyki. [w:] Wadoviana. Prze-
gląd Historyczno-Kulturalny, nr 11, Wadowice 2008;

18  M. Baczkowski, Austriacki garnizon…, mszps. w  zbiorach M. Siwca-Cielebona, tenże: Pod czarno-żóltymi…,  
s. 290.
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Jedną z  pozostałości militarnych w  okolicy Wadowic była także strzelnica 
wojskowa, zlokalizowana na polach wsi Jaroszowice nieco poniżej Collegium Ma-
rianum na Kopcu w Kleczy. Przetrwała ona do końca ubiegłego stulecia, użytko-
wana nawet po likwidacji wadowickiego garnizonu przez jednostki WP z Krako-
wa. W ostatnich latach XX w. zaprzestano jej używania, jak się okazało, z powodu 
nieuregulowania spraw własności gruntów od 1939 r. Po zniszczeniu części obwa-
łowania i kulochwytu oraz budynków obsługi dawna strzelnica od kilku lat ulega 
coraz większej dewastacji i popada w ruinę.

Okres międzywojenny
W okres międzywojenny garnizon wadowicki wszedł z wykształconą i roz-

budowaną – mimo likwidacji na początku XX w. tzw. koszar miejskich – in-
frastrukturą militarną i kwaterunkową. Największą inwestycją wojskową w Wa-
dowicach była przebudowa w  latach 1922-1923 budynku dotychczasowego 
Szpitala Wojskowego oraz później także części baraków szpitala i obozu jeńców 
i internowanych, na pomieszczenia koszarowe dla 12 pp. Wojsko wykorzystywa-
ło nadal „plac ćwiczeń Mikołaj”, czyli należące do folwarku Krobickich błonia 
nad Skawą w  Wadowicach i  Jaroszowicach, a  także prowizoryczne place ćwi-
czeń „Chocznia” i „Inwałd”. W początku lat 30. zaczęto budować umożliwiające 
prowadzenie ognia w warunkach zbliżonych do realnego pola bitwy strzelnice 
terenowe, m.in. „Strzelnicę bojową Ponikiew”. Wszystkie te obiekty terenowe 
nie miały jednak charakteru stałego i wykorzystywane były na zasadzie zwycza-
jowej, bądź użyczenia przez właścicieli gruntów.

„Wojskowym obiektem” w mieście – dziedzictwem okresu międzywojenne-
go - pozostaje tzw. nowy dom Korna, wzniesiony przy ul. Mickiewicza w latach  
30. XX w. Przed wybuchem II wojny światowej mieściła się tutaj Powiatowa 
Komenda Uzupełnień (od 1938 r. Komenda Rejonu Uzupełnień) przeniesiona 
Koszar im. Gen Fiszera najpierw do starego domu Korna, by później tra�ć do 
nowego budynku. Po zajęciu Wadowic przez Armię Czerwoną w 1945 r.  po-
nownie zainstalowano w tym budynku Rejonową Komendę Uzupełnień, prze-
mianowaną w latach późniejszych na Wojskową Komedę Rejonową a wreszcie 
Powiatowy Sztab Wojskowy. Po likwidacji powiatów w 1975 r. budynek pozostał 
w zarządzie wojska pełniąc do końca XX w. funkcje kwater dla kadry.

Odrębnym reliktem dawnego systemu kwaterunkowego, wymuszającego na 
mieście konieczność zapewnienia kwater, był zwyczaj dotowania mieszkań dla 
o�cerów i podo�cerów zawodowych garnizonu w ramach Funduszu Kwaterun-
ku Wojskowego.
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W tym systemie koszty zakwaterowania zawodowego żołnierza ponosili 
pospołu w  trzech częściach: wojsko, samorząd oraz sam zainteresowany. Było 
to jednak intratne przedsięwzięcie dla osób prywatnych, skoro także w Wado-
wicach budowano domy mieszkalne dla wynajmu przez wojskowych. Klasycz-
nym przykładem takiego budynku jest zlokalizowany przy ul. Krótkiej (dawniej 
boczna odnoga 3 Maja) za koszarami piechoty (12 pp) dom wzniesiony w latach 
30. XX w. przez chorążego 11 pp z Tarnowskich Gór/Szczakowej, Andrzeja Ja-
kimka. Właściciel w całości przeznaczał go przed wybuchem II wojny światowej 
na wynajem dla podo�cerów zawodowych 12 pp. Dogodne sąsiedztwo koszar, 
a więc miejsca służby było w tym wypadku dodatkową zachętą dla wojskowych, 
aby korzystali z tej oferty. Byli podo�cerowie 12 pp mieszkali w tym budynku 
do lat 80. XX w.

Po II wojnie światowej
Wykorzystanie większości obiektów garnizonowych w  okresie po zakoń-

czeniu II wojny światowej zostało zasygnalizowane przy omówieniu poszcze-
gólnych obiektów. Oprócz wymienionych placów ćwiczeń i strzelnic, z których 
część użytkowano nadal w latach powojennych powstał niewielki plac ćwiczeń 
na łęgu nad Skawą, opodal ujścia Choczenki. Dodatkowym i najtrwalszym dzie-
dzictwem garnizonu z okresu PRL-u jest natomiast zespół bloków mieszkalnych 
położony na wschód od koszar przy ul. Lwowskiej, i nazywany w Wadowicach 
zwyczajowo Osiedlem Wojskowym. Powstał w  latach 1952-1955 dla potrzeb 
kadry 18 Kołobrzeskiego pp i  złożony był z  czterech dwupiętrowych bloków. 
Piąty blok, zamykający obwód osiedla, wybudowany został dla pracowników 
nieistniejącego już obecnie Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego. Po 
likwidacji garnizonu wadowickiego bloki wojskowe przeszły w  administrację 
komunalną i pod koniec XX w. zostały nadbudowane bądź zaadaptowano ich 
poddasza na cele mieszkalne.

Niestety nazwa Osiedle Wojskowe nie została utrwalona w  o�cjalnej no-
menklaturze, bowiem po zgłoszeniu takiego wniosku przez Komitet Obywatel-
ski Ziemi Wadowickiej w 1990 r. nie uzyskała ona akceptacji ówczesnego składu 
Rady Miejskiej.

Co pozostało po tych latach…
Garnizon Wadowice istniał ponad półtora wieku. Najdłużej, bo aż 90 lat 

jako austriacki, zaborczy, ale w  miarę upływu lat powiązanie stacjonujących 
tu jednostek, a zwłaszcza 56 pp z  miastem i  okolicą było nie tylko formalne. 
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Nie tylko bowiem służyli w tym pułku poborowi z  szeroko rozumianej ziemi 
wadowickiej, z dawnego cyrkułu wadowickiego, a późniejszych powiatów: bial-
skiego, myślenickiego, wadowickiego i żywieckiego, ale przede wszystkim po 
przemianach autonomicznych w Galicji, a  tym bardziej po wprowadzeniu za-
sady terytorialności poboru w 1883 r., 56 pp, jak większość jednostek zresztą, 
nawiązał ściślejsze więzi z miejscowościami stacjonowania czy rekrutacji i zwy-
czajowo odtąd nazywany był „pułkiem wadowickim”. W okresie dwudziestole-
cia Polski Niepodległej stacjonujący w mieście 12 pułk piechoty także używał 
– aczkolwiek nie przeprowadzono tego formalnie w drodze rozkazu – nazwy 
Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej19. Po II wojnie światowej najdłużej – prawie 
ćwierć wieku – stacjonująca, tutaj jednostka, Batalion Piechoty Górskiej Wojsk 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie nawiązywał do nazwy miasta, ale dla odmiany 
wpisał się w koloryt lokalny dzięki noszonym przez żołnierzy pelerynom i kapelu-
szom z piórkiem (w okresie PRL-u była to jedyna obok Karpackiej Brygady Wojsk 
Ochrony Pogranicza z Nowego Sącza jednostka nawiązująca do tradycji dawnych 
formacji podhalańskich WP). Niestety nieco gorzej było z polityczną prowenien-
cją tej jednostki, jako że była ona bezpośrednią kontynuatorką tradycji oddziałów 
Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwalczających silne po wojnie na ziemi 
wadowickiej zbrojne podziemie niepodległościowe. Jednak zapewne dzięki stacjo-
nowaniu tej jednostki w dawnych Koszarach Chocimskich odcinkowi ul. Zatorskiej 
przed wojną nazwanemu Gen. Oswalda Franka – a tę nazwę władze komunistyczne 
usunęły zaraz po wojnie - nadano po wojnie nazwę ul. Wojska Polskiego, używaną 
do chwili obecnej.

Warto zauważyć, że utworzenie i rozbudowa garnizonu „rozciągały” zabudo-
wę miejską w Wadowicach na tereny dotychczas nie zurbanizowane, od prochow-
ni i  magazynów żywnościowych przy ul.  Mickiewicza na zachód od centrum, 
po wielkie koszary przy ul. Lwowskiej, kilkaset metrów na wschód od ówczesnej 
zwartej zabudowy miasta. Równocześnie Szpital a  później Cmentarz Wojskowy 
położone poza miastem przy ul. Zatorskiej „wyprowadziły” zabudowę i inwestycje 
publiczne w mieście poza potok Choczenka, którego szeroka i podmokła dolina 
wcześniej wydawała się naturalną granicą dla miejskie substancji architektonicz-
nej. Zresztą budynek szpitala-koszar stanowi do dzisiaj wyraźną dominantę w czę-
ści miasta położonej na północ od Choczenki, a tym bardziej od linii kolejowej.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, który z przyczyn niezależ-

19 Szerzej na ten temat: Michał Siwiec-Cielebon, Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej. (Z dziejów tradycji i nazwy  
12 pp), [w:] Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny, nr 6, Wadowice 2001.
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nych od badaczy wymyka się na razie możliwości dokładniejszych ustaleń czy 
obliczeń. W swej znakomitej książce prof. M. Baczkowski cały rozdział poświęcił 
austriackim inwestycjom militarnym w Galicji. Niestety przedział czasowy objęty 
opracowaniem musiał doprowadzić do wniosku, że w Wadowicach władze woj-
skowe nie prowadziły czy nie dokonały żadnych inwestycji.

W odniesieniu do lat objętych opracowaniem M. Baczkowskiego jest to bez-
sprzeczna prawda, ale w okresie wcześniejszym wzniesienie dwóch wielkich obiek-
tów kubaturowych, koszar piechoty i szpitala wojskowego dokonało się całkowicie 
ze środków państwowych. Dopiero w połowie XIX. stulecia do inwestorów mili-
tarnych dołączyło miasto. 

Dzisiaj oprócz pozostających w różnym stanie obiektów pouastriackiego bu-
downictwa militarnego, pomnika przed dawnymi koszarami, niewielkiego osiedla 
mieszkalnego i nazwy ulicy, w Wadowicach praktycznie nie ma innych reliktów 
garnizonowej świetności miasta.

A jednak niegdysiejsze ulokowanie w  mieście garnizonu na pewno miało 
wpływ na jego życie społeczne i  ekonomiczne, czemu poświęcony zostanie na-
stępny artykuł z  tej serii. Pod względem urbanistycznym Wadowice otrzymały 
duże znaczące w  krajobrazie i  murowane obiekty architektoniczne, które prze-
trwały do dziś, acz ze zmienionym przeznaczeniem. Nie zapominajmy jednak, że 
to nie najważniejsze. Właśnie wojsku miasto zawdzięcza bowiem przede wszyst-
kim… zmianę układu przestrzennego i komunikacyjnego oraz sieci powiązań ze 
światem zewnętrznym, poprzez wytyczenie traktu cesarskiego, a w niemal wiek 
później doprowadzenie linii kolejowej. Te czynniki zaś nie tylko spowodowały 
zmiany infrastrukturalne, ale przyczyniły się do administracyjnego i kulturowego 
awansu miasta, a przede wszystkim stały się dla Wadowic „oknem na świat”. Świat 
ówczesny, ale jako że są funkcjonalne, trwają nadal i służą społeczeństwu do dzi-
siaj. Są więc także oknem na świat doby dzisiejszej.
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Artur Oboza

450 lecie lokacji rzyk 
na praWie Wołoskim

Rzyki położone na stokach Beskidu Małego, u stóp Gancarza, Gronia Jana Pa-
wła II, Leskowca, Madohory i Czarnego Gronia (Potrójnej), przynależą obecnie do 
gminy Andrychów. Historycznie zawsze były jednak związane z ziemią wadowicką 
i co warte podkreślenia, podobnie jak miasto Wadowice, stanowiły własność kró-
lewską i część starostwa zatorskiego.  Okazję do przypomnienia dziejów tej wsi sta-
nowi zbliżająca się okrągła rocznica 450 lecia lokacji, przypadająca w 2010 roku. 

Osadnictwo ziemi wadowickiej 
przed lokacją Rzyk
Trudno dziś dokładnie ustalić początki wielu wsi i  osad ziemi wadowickiej, 

podobnie jest w  stosunku do innych miejscowości kraju. Ta okoliczność wynika 
z  niedostatku zachowanych przekazów źródłowych. Rzyki należą do tych, które 
jako jedne z nielicznych, mogą poszczycić się dosyć dobrze zachowanym materia-
łem źródłowym, bezpośrednio odnoszącym się do najstarszych dziejów wsi i oko-
liczności jej lokacji. Zanim przystąpimy do omówienia tych zagadnień należałoby, 
chociaż w zarysie, przybliżyć ówczesny stan zasiedlenia ziemi wadowickiej przed 
ich powstaniem, w celu bliższego zapoznania się  z osadnictwem tego regionu.

Połowa XVI wieku, kiedy pojawiła się na mapie księstwa zatorskiego nowa wieś 
Rzyki, to okres panowania ostatniego Jagiellona – Zygmunta II Augusta (1548-
1572).  W  stosunkach wewnętrznych państwa były to lata niezwykłej prosperity 
i rozwoju gospodarki, kultury i nauki, a nade wszystko wzrost demogra�czny. Mia-
ło to także wymierny wpływ na interesujący nas region. Ziemia wadowicka tego 
okresu przedstawia się nam jako obszar dobrze zagospodarowany. Zasadniczo na jej 
mapie odnaleźć już można niemal wszystkie dzisiejsze wsie i osady. O powolnej, ale 
systematycznej kolonizacji, świadczy wykaz miejscowości z datą pierwszego ich po-
jawienia się w źródle lub lokacji, obok której została odnotowana najwcześniejsza, 
pierwotnie występująca nazwa.

Do najstarszych osad ziemi wadowickiej, lokowanych w XIII wieku w okresie 
rozbicia dzielnicowego, należą: Babica (1238 - pierwotna nazwa Babici), Mucharz 
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(1254), Roków (1254), Ryczów (powstał przed 1290), Spytkowice (1229), Woźniki 
(1239), Marcyporęba (powstała na przełomie XIII/XIV wieku; pierwsza wzmianka 
z 1335) i Leńcze (przed 1274, Lenecz).

W XIV wieku rozpoczął się proces lokacji wsi na prawie niemieckim, który do-
tarł  w ten rejon ze Śląska. Czynnikiem szczególnie sprzyjającym w zagospodarowy-
waniu „pustek” na surowym korzeniu, dotąd niezamieszkałych, pokrytych gęstym 
lasem, była przyjazna polityka gospodarcza książąt oświęcimskich, którzy popie-
rali rozwój osadniczy we własnym księstwie. Pojawiło się wówczas dużo nowych 
miejscowości, takich jak: Inwałd (1317 - Hoyenwaldt), Gierałtowice (1325 - Villa 
Gerardi), Frydrychowice (1325 - Wridirichowicz), Wieprz (1326), Nidek (1326), 
Głębowice (1326 - Glambwicz), Wadowice (1327 - Wadowicz), Andrychów (1345 
- Henrichow), Klecza (1353 - Kleczce), Chocznia (1355 - Choczna), Barwałd Dolny 
(1325 - Barwalth Inferior), Barwałd Górny (1381 - Barwalth Superior) i Radocza 
(1356).

W XV wieku istniały: Skawce (1422), Tomice (1438), Stanisław Górny (1470), 
a na terenie ziemi andrychowskiej pojawiły się Roczyny (1457 - Rocziny), zaś nieco 
później, zapewne na przełomie XV i XVI wieku, Sułkowice (Sulkowicze), chociaż 
pierwszy raz  w źródłach notowane były dopiero pod rokiem 1563 (na mapie księ-
stwa oświęcimsko-zatorskiego).

W XVI wieku, jako jedne z ostatnich na ziemi wadowickiej, ze względu na nie-
korzystne położenie na górskich stokach Beskidu Małego, osadzone zostały: Ko-
ziniec (1540 - Koziniecz), Rzyki (ok. 1558-1560), Ponikiew z przysiółkiem Chobot 
(ok. 1560-1564), Zagórnik (1581, lokacja przypuszczalnie w poł. XVI w.), a zapewne 
niedługo potem Kaczyna, chociaż pierwsza pisemna wzmianka pochodzi dopiero 
z 1660 r.  Pozostałe interesujące nas wsie tego obszaru: Brzezinka (1645), Targanice 
(1645) oraz Bolęcina (1679) wyodrębniona z Sułkowic (administracyjnie Bolęcina 
zawsze stanowiła część Sułkowic, a nie odrębną wieś), zostały odnotowane w źród-
łach pisanych dopiero  w XVII wieku, co nie oznacza jednak, że nie mogły istnieć 
już wcześniej.1 

1  Słownik historyczno-geogra�czny województwa krakowskiego w  Średniowieczu, cz. I, Kraków 1980, passim; 
Tamże, cz. II, Kraków 1993, passim; Tamże, cz. III, Kraków 2000, passim; Archiwum Kurii Metropolitalnej 
Krakowskiej, Akta wizytacji kapitulnej (AVCap.), nr 45 (1645 r.), nr 54 (1679 r.); Lustracja województwa krakow-
skiego z 1564 r., wyd. J. Małecki, cz. 1, Warszawa 1962, passim. [Dalej cyt.: Lustracja 1564]; A. Pawiński, Polska 
XVI wieku pod względem geogra�czno-statystycznym, t. XIV, Małopolska, [w:] Źródła dziejowe, Warszawa 1886, 
passim. [Dalej cyt.: Polska XVI wieku…]; Lustracja województwa krakowskiego 1659-1664, cz. 1-3, wyd. A. Fal-
niowska-Gradowska, F. Leśniak, Warszawa 2005, passim. [Dalej cyt.: Lustracja 1660]; Lehns und Besitzurkunden 
Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter, Bd 2, wyd. C. Grünhagen und H. Markgraf, Leipzig 
1883, passim; Monumenta Poloniae Vaticana, t. 1, Acta Camerae Apostolicae, vol. 1: 1207-1344, wyd. J. Ptaśnik, 
Kraków 1913, passim; A. Zwoliński, Miasto Ankwiczów. Z dziejów Andrychowa, Kraków 1993, passim.
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Wszystkie niemal miejscowości wyżej przytoczone zostały uwzględnione na 
mapie Stanisława Porębskiego Ducatus Oswienczimensis et Zatoriensis descrip-
to, wydanej  w Wenecji w 1563 r.2 Figurują na niej 162 osady z nazwami, w tym  
10 miast i 16 osad bez określonego nazewnictwa. Brak wielu wsi, o których wia-
domo z lustracji z 1564 r., że już istniały, a mianowicie Rzyk, Ponikwi czy Kozińca, 
można wytłumaczyć tym, że trwała właśnie akcja ich zakładania. Nie zawsze był to 
proces łatwo uchwytny, zwłaszcza dla jej autora, który kilka lat gromadził materiały 
z zakresu topogra�i i osadnictwa terenu. Stąd około 16 osad, a wśród nich Rzyki, 
nie zostało zaznaczonych. Tylko Koziniec i Ponikiew tra�ły na mapę w postaci bez-
imiennych sygnatur i bez konkretnych nazw.3 

Kolejno wydane mapy tego obszaru, które zazwyczaj powielano bez korekty na 
podstawie dzieła Stanisława Porębskiego, pomimo kilkunastu już lat stałego osadni-
ctwa  w Kotlinie Rzyckiej, nie uwzględniły zaistniałych tam zmian i nie zaznaczyły 
położenia geogra�cznego Rzyk.4 

Etymologia nazwy wsi
Należy też krótko zastanowić się nad genezą nazwy wsi Rzyki. Językoznawcy 

są zdania, że posiada ona charakter wybitnie topogra�czny i  pochodzi od słowa 
„rzeczka”.5 Związane jest to z  licznie występującymi tu górskimi potokami i stru-
mieniami, które spływając z gór, tworzą na terenie Rzyk Wieprzówkę, lewostronny 
dopływ Skawy. Analizując wnikliwie sieć hydrogra�czną Kotliny Rzyckiej, niezwy-
kle rozwiniętą, nie można mieć do tego żadnych wątpliwości.

Najwcześniejsza nazwa wsi została odnotowana jako Nowa Wieś (1564)6 lub 
Nowa Wieś Zagorniki (1569).7 Jest to zrozumiałe, gdyż większość wsi nowo lo-
kowanych otrzymywało takie określenie, które było używane zazwyczaj przej-

2 Stanisław Porębski (ok. 1539-1581), z Poręby Wielkiej, herbu Kornicz, podstarości oświęcimski w latach  1577-1581 
przy staroście oświęcimsko-zatorskim Andrzeju Tęczyńskim; poeta, student prawa Uniwersytetu  w Padwie od 1559 r.,  
przypisuje się mu autorstwo mapy Księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego, wydanej  w Wenecji w 1563 r., którą zadedy-
kował staroście oświęcimsko-zatorskiemu Zygmuntowi Myszkowskiemu;  S. Alexandrowicz, H. Kowalska, Porębski 
Stanisław, PSB, t. 27: 1982, s. 663-666.

3  S. Alexandrowicz, Najstarsza mapa szczegółowa ziem polskich: Stanisława Porębskiego mapa Księstwa Oświęcimskiego 
i Zatorskiego z 1563 roku, [w:] Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, Poznań 1984, s. 357-372. 

4  Zob.: Atlas Abrahama Orteliusza „�eatrum orbis terrarium”, wydany w Antwerpii w 1575 r., ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Krakowie; Mapa w opracowaniu Frederick de Witta, wydana w Amsterdamie przez o�cynę wy-
dawniczą Covens et Mortier, w drugiej połowie XVII wieku, ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej; Mapa Gerarda 
Mercatora „Polonia et Silesia”, wydana w Duisburgu w 1585 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

5  W. Lubaś, Nazwy miejscowe południowej części województwa krakowskiego, Wrocław 1968, s. 132.
6  Lustracja 1564, s. 223.
7  Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Metryka Koronna, dz. XVIII, nr 19: Lustracja albo rewizja Małej 

Polski trzech województw [1569] roku, k. 415-416. [Dalej cyt.: Lustracja 1569]. 
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ściowo. W niektórych publikacjach spotkać się można z poglądem, jakoby Nowa 
Wieś dotyczyła sąsiedniego Zagórnika, a nie Rzyk.8 Wynika to z opisu położenia 
geogra�cznego: ta wieś poczęła się sadowić (…) między Inwaldem a między Ję-
drzeychowem9 pana Gierałthowskiego  i Schulichowiczami10 eiusque.11 Na potwier-
dzenie tego przytacza się, występującą w lustracji z 1569 r., nazwę wsi Zagorniki, 
która jednoznacznie ma temu dowodzić. 

Z całą pewnością Zagorniki nie należy identy�kować ze współcześnie wystę-
pującym Zagórnikiem, gdyż ten nigdy nie był królewszczyzną, częścią niegrodo-
wego starostwa zatorskiego, lecz własnością prywatną-szlachecką, znajdującą się 
w rękach właścicieli Inwałdu (w 2. poł. XVI w. Zagórnik należał do rodu Inwałdz-
kich, herbu Kornicz).  Z tego powodu nie mógł zostać poddany lustracji, gdyż tej 
podlegały tylko miasta i wsie królewskie, nie zaś prywatne. Nazwa Nowa Wieś 
Zagorniki była o tyle trafna, gdyż osada Rzyki znajdowała się za górami w sto-
sunku do pozostałych miejscowości, przynależących do starostwa zatorskiego: 
Wadowic, Ponikwi, Kozińca, Chobotu i Kaczyny. Błędne jest zatem twierdzenie, 
jakoby Nowa Wieś i Nowa Wieś Zagorniki to dzisiejszy Zagórnik. 

Pierwszy raz w źródłach nazwa wsi zbliżona do obecnej wystąpiła w 1581 r.  
pod zdrobniałym zapisem Rzeczki, 

12
 stąd często uważa się je za najstarszą histo-

ryczną wzmiankę dotyczącą Rzyk (ponownie w 1616).13

Na początku XVII wieku, w 1614 r.,14 pojawiła się nazwa Rzeki, która funk-
cjonowała do schyłku XVIII stulecia. Sporadycznie, już w pierwszej poł. XVIII 
wieku, posługiwano się drugim określeniem Rzyki, używanym zamiennie z Rze-
kami. W księgach metrykalnych (chrztów, ślubów i pogrzebów) para�i Wieprz, 
do której przynależały Rzyki, zaobserwować możemy używanie dwóch nazw dla 
jednej i  tej samej miejscowości. W  latach: 1726-1750, 1755-1756 i  1781-1788 
wszelkie zapiski metrykalne notowano pod nazwą Rzyki, natomiast za lata 1751-
1754, 1759-1769 i 1778-1780 – Rzeki.15 Również ostatnia lustracja z 1765 r. wymie-

8 Jan Małecki, wydawca lustracji z 1564 roku, błędnie podaje w przypisie, sugerując się ogólnym opisem położe-
nia geogra�cznego, że „Nowa Wieś” to dzisiejszy Zagórnik; zob. Lustracja 1564, s. 223; Mapa Stanisława Poręb-
skiego, s. 357-372; J. Zinkow, Wadowice i okolice. Przewodnik monogra�czny, Wadowice 2001, s. 446-447.

9 Tzn. Andrychowem.
10 Tzn. Sułkowicami.
11 Lustracja 1564, s. 223.
12 Polska XVI wieku…, t. XIV, s. 101.
13 Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział I Wawel, Index prothocolli cum inducta inscriptionum actorum ca-

strensium Osviecimensium annorum 1608-1616, k. 318, k. 350. 
14 J. Putek, Miłościwe pany i krnąbrne chłopy włościany, Kraków 1959, s. 123. [Dalej cyt.: Miłościwe pany…]. 
15 Archiwum Para�i Andrychów, Liber Baptisatorum et Copulatorum Parochiae Andrychów ab Anno  1729-1733, t. 1. 



80

H I S T O R I A

nia Rzeki.16 Ostatecznie współczesna nazwa wsi Rzyki, w administracji państwowej  
i kościelnej, utrwaliła się po 1781 r. 

Zamiana litery „e” na „y”, którą przypuszczalnie dokonano w XVIII wieku, była 
cechą charakterystyczną dla ludności posługującej się dialektem małopolskim, uży-
wanym w tym regionie, która często zniekształcała nazewnictwo, zwłaszcza geogra-
�czne, stąd obecna nazwa wsi Rzyki nosi znamiona gwary. W pełni upowszechniła 
się ona około połowy XVIII wieku, a ostatecznie przyjęła się w okresie porozbioro-
wym (po 1772 r.), kiedy urzędnicy austriaccy wprowadzili na mapy topogra�czne 
Galicji określenie Rzyki, które funkcjonuje po dziś dzień. Również mapa wojewódz-
twa krakowskiego Carte de la Pologne divisée par provinces et palatinats, wydana 
w Londynie w 1772 r. przez J. A. S. Rizzi-Zanoni, umieszcza położenie geogra�czne 
wsi Rzyki, a nie Rzeki. 

Ludność wołoska
Rzyki powstały w połowie XVI stulecia na prawie wołoskim (ius Valachicum), 

w ramach jednej z ostatnich już fal zagospodarowania lasów Beskidu Zachodnie-
go, prowadzonej przez wielkich właścicieli ziemskich od XV w. Opierała się ona 
na przybywającej w te obszary ludności wołoskiej.17 Fala tego rodzaju osadnictwa 
wdzierała się tu od południa, od strony Suchej Beskidzkiej i wsi suskich, w których 
stosunkowo dosyć wcześnie osadzano pasterzy wołoskich. W ramach tej akcji Wo-
łosi znaleźli się prawie we wszystkich wsiach tego regionu: w Mucharzu, Zembrzy-
cach, Jaszczurowej, Krzeszowie, Lachowicach i Jeleśni.18 Około połowy XVI stulecia 
dotarli do lasów i  polan rzyckich, które wraz z  ponikiewskimi, kozińskimi, ka-
czyńskimi, choczeńskimi, kocierskimi, jaroszowskimi i śleszowskimi przynależały 
do królewszczyzny zatorskiej. Szczególnie Kotlina Rzycka, dotąd niezamieszkała 
i mniej nadająca się do uprawy roli, ale za to ob�tsza w pastwiska, a zwłaszcza jej 
szczyty górskie, pełne lasów, polan i hal, zachęcająco działały na gromady koczują-

[Liber bap. et cop., t.1]; Liber Baptisatorum et Copulatorum Parochiae Andrychów ab Anno 1742-1756, t. 2. [Dalej cyt.: 
Liber bap. et cop., t. 2]; Liber Natorum Parochiae Andrychów ab Anno  1759-1784 [Dalej cyt.: Liber nat.: 1759-1784]. 

16 Lustracja województwa krakowskiego 1765, wyd. A. Falniowska-Gradowska, Warszawa 1973, s. 244. [Dalej cyt.: 
Lustracja 1765]. 

17 Zagadnienie wędrówek i osadnictwa wołoskiego posiada już sporą literaturę przedmiotu, tak polską jak  i ob-
cojęzyczną: A. Stadnicki, O wsiach tak zwanych wołoskich na północnym stoku Karpat, Lwów 1848. [Dalej cyt.: 
O wsiach tak zwanych wołoskich…]; K. Dobrowolski, Migracje wołoskie na ziemiach polskich, Lwów 1930. [Dalej 
cyt.: Migracje wołoskie na ziemiach polskich]; S. Szczotka, Studia z dziejów prawa wołoskiego  w Polsce, „Czasopis-
mo Prawno-Historyczne”, t. 2: 1949. [Dalej cyt.: Studia z dziejów prawa wołoskiego w Polsce]; Miłościwe pany…, 
s. 109-130.; G. Jawor, Osady prawa wołoskiego i  ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu, 
Lublin 2000. [Dalej cyt.: Osady prawa wołoskiego…]; P. Dąbkowski, Wołosi  i wołoskie prawo w dawnej Polsce, 
[w:] Studia historyczne ku czci S. Kutrzeby, t. 1, Kraków 1938.

18 Miłościwe pany…, s. 110.
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 Mapa województwa krakowskiego Carte de la Pologne divisée par provinces et palatinats z 1772 r.,  
autorstwa J.A.S. Rizzi-Zanoni. Położenie geogra�czne Rzyk (pokreślone linią) 
zostało nieprecyzyjnie zaznaczone. Umieszczono je na południe od Wadowic, 

w bezpośrednim sąsiedztwie z Gorzeniem; ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. 

cych pasterzy, aby je spożytkować dla celów hodowli. Z tej grupy ludności rozpoczął 
się proces lokacji Rzyk około 1560 r., prowadzony z ramienia starosty zatorskiego 
Jana Ocieskiego.19 Zanim jednak przystąpimy do szczegółowego przedstawienia 
tego zagadnienia, postaramy się podać w  treściwym zarysie, dotychczasowy stan 
wiedzy na temat pochodzenia etnicznego, etapów wędrówek Wołochów i przyczyn 
lokacji wsi na prawie wołoskim.

Wołosi była to swoista mozaika, konglomerat ludności bałkańskiej, zamiesz-
kująca pierwotnie obszar Siedmiogrodu i  Marmaroszu (dzisiejsza Rumunia), jak 
i Wołoszczyznę oraz Mołdawię. Wykształcili się oni w ciągu kilkuset lat pierwszego 
tysiąclecia naszej ery  w wyniku wymieszania się napływowej ludności romańskiej 
z miejscową ludnością dacką. Zasadniczą podstawą ich bytu była hodowla zwierząt 

19 Jan Ocieski z Ocieszyna, herbu Jastrzębiec, kanclerz wielki koronny 1552-1563, starosta oświęcimski  i zatorski 
1557-1563; A. Sucheni-Grabowska, Jan Ocieski, PSB, t. 22: 1978, s. 507-513. 
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mlecznych (owiec i kóz), a decydującą rolę w powstaniu i utrzymywaniu się noma-
dyzmu tej ludności była konieczność zdobywania dla zwierząt pożywienia: paszy, 
jemioły, suchych liści, gałązek jodły.20 Najlepsze warunki ku temu mogli znaleźć na 
wyżynach i obszarach górzystych, gdzie znajdowały się wyjątkowo dogodne pastwi-
ska, na niepodmokłych terenach i zawierające najlepsze dla owiec trawy.21 Koniecz-
ność ich zdobywania, w celu przetrwania, zmuszała Wołochów do ciągłej wędrówki 
wraz ze swoimi stadami, która najczęściej odbywała się wzdłuż łańcuchów górskich 
Karpat. 

 Pod wpływem wędrówek ludów, jak również z powyższych przyczyn, rozpoczęła 
się fala migracji wołoskiej, datowana najczęściej na XIII wiek, choć nie brak sugestii, 
że zjawisko to może sięgać nawet XI stulecia. W latach 70. XIV wieku pierwsze grupy 
pasterzy wołoskich rozpoczęły na obszarze Rusi Czerwonej lokację osad na prawie 
wołoskim i stąd zapewne (u schyłku XIV stulecia) przybyli w niektóre górskie rejony 
Małopolski, zaś  z przełomem XV i XVI w. na obszar Beskidu Śląskiego i Moraw.22 
Były to przemieszczające się jednostki lub niewielkie tylko grupy osadników.

Masowa migracja Wołochów, na interesujący nas obszar, w Beskidy, a zwłasz-
cza na teren księstwa oświęcimskiego i  zatorskiego, przypada dopiero w  pełni na  
XVI wiek. Wtedy na terenach pobliskiej Orawy i Liptowa, po stronie Słowacji, przy-
należącej do Królestwa Węgier, właściciele tamtejszych lasów znacznie podnieśli 
opłaty za korzystanie z polan leśnych i narzucili wygórowane podatki. Zmusiło to 
słowacko-wołoskie gromady pasterskie do poszukiwania nowych, bardziej korzyst-
niejszych terenów do hodowli owiec i bydła. Szczególnie sprzyjające warunki istniały 
wówczas w niegrodowym starostwie zatorskim23. 

 W stosunku do innych regionów skala tych migracji została wtedy wyraźnie 
ograniczona. Niektórzy miejscowi właściciele z niechęcią przyjmowali nowych osad-
ników. Ci poprzez wypalanie pastwisk, wypasy owiec i kóz, bezwzględnie niszczy-
li okoliczne lasy,  a przy tym jako element trudno uchwytny i skłonny do rozbojów 
opierali się jakimkolwiek formom stałego osadnictwa, które prowadziło do koniecz-
ności płacenia czynszów  i przymusowego odrabiania pańszczyzny. Niemniej wielka 
własność ziemska doceniała też drugą stronę migracji. Wciąż jeszcze znaczne obsza-
ry Podbeskidzia, w tym także Kotlinę Rzycką, pokrywały gęste lasy, które można było 
zagospodarować poprzez odpowiednie pozyskanie nowych przybyszów z  terenów 

20 Migracje wołoskie na ziemiach polskich, s. 10-11.
21 Tamże, s. 7. 
22 Osady prawa wołoskiego…, s. 9-10.
23 Miłościwe pany…, s. 111. 
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obecnej Słowacji. Z  tych zatem powo-
dów natury ekonomicznej, starostowie 
zatorscy zaczęli osadzać Wołochów na 
stałe w określonym miejscu i  nakładać 
stopniowo na nich większe czynsze 
i daniny. Łatwiej też było je zbierać, ze 
względu na osiadły tryb życia, niż te po-
zyskiwane z opłat za prawo do wypasu 
trzód na pastwiskach leśnych, których 
egzekwowanie było utrudnione ciągły-
mi wędrówkami.24 

Dodatkowo dzięki trwałemu osad-
nictwu można było chronić lasy królew-
szczyzny zatorskiej przed niekontrolowaną dewastacją, a nawet pozyskać, jako straż-
ników leśnych, najaktywniejszych pasterzy wołoskich do ich pilnowania. Ponosili oni 
odpowiedzialność, nie tylko za pobieranie danin z tytułu wypasu owiec w górach, ale 
także za ochronę granic leśnych przed właścicielami okolicznych dóbr. Często bo-
wiem przywłaszczano je sobie twierdząc, że są faktycznie bezpańskie. Sprzyjał temu 
fakt, że granice lasów nie były dokładnie ustalone i podlegały dowolnej interpretacji. 
O tym, że do takich wydarzeń dochodziło w lasach królewskich, w granicach nowo 
lokowanej osady Rzyki, informują nas lustracje. W pierwszej z 1564 r. zapisano, iż 
urząd zamkowy opowiadał przed rewizory trudność i szkodę w tych lesiech od sąsia-
dów, przyległych około granic, że je odejmują, jako p[ani] Niewiarowska Krzysztofo-
wa od Zemborzyc i p[an] Inwalski od Inwalka,25 a p[an] Komorowski od Krzeszowa 
barzo26 wiele, co począł czynić za nieboszczyka pana wojnickiego starosty zatorskiego, 
że się wsabia w lasy KJM [Królewskiej Jego Mości] na milę wielką.27 W protokole po-
wizytacyjnym (lustracji z 1569 r.) ponownie odnotowano, że pan Inwałdzki, właści-
ciel sąsiedniego Inwałdu, Zagórnika i kilku wsi klucza krzeszowskiego, bezpośrednio 
graniczących z lasami rzyckimi, skutecznie doprowadził do zmiany granic na swoją 
korzyść: dawali sprawę poddani, iż granicami odeszło lasów wiele królewskich do pana 
Inwałdzkiego.28 

24 Studia z dziejów prawa wołoskiego w Polsce, s. 361.
25 Tzn. Inwałdu. 
26 Tzn. bardzo.
27 Lustracja 1564, s. 221. 
28 Lustracja 1569, k. 412. 

Fragment mapy wojskowej Rzyk 
(obecne centrum wsi) z lat 1779-1782. 

Friedrich von Mieg, 
Karte des Koenigreiches Galizien und Lodomerien, 

skala 1 : 28 800, Krigsarchiv w Wiedniu. 
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Stanisław Inwałdzki, herbu Kornicz, o którym mowa w lustracji, był osobą naj-
wyraźniej skłonną do kłótni i sądzenia się o granice z sąsiadami, nie tylko z nowo 
tworzącą się wsią Rzyki, skoro w 1577 r., zapewne po licznych procesach sądowych, 
doszło wkońcu do rozgraniczenia jego rodowych dóbr - Inwałdu, od sąsiednich wsi: 
Wieprza, Andrychowa i Sułkowic.29 Wtedy też przypuszczalnie zakończył się kilku-
letni spór o granice z Rzykami. 

Kon�ikt graniczny o lasy, którego odbiciem pozostaje relacja poddanych, zapew-
ne mieszkańców Rzyk, wniesiona bezpośrednio do królewskich urzędników – rewi-
zorów,30 którzy przybyli do wsi, aby sporządzić jej lustrację, nie był odosobnionym 
i jedynym tego rodzaju przypadkiem.31 W sąsiedniej Ponikwi i Kozińcu, podobnie 
jak Rzyki, założonych  w tym samym okresie, pierwsi osadnicy natra�li na opór właś-
cicieli okolicznych majątków ziemskich: Sebastiana Pisarzowskiego, właściciela Za-
wadki, Stanisława Gorzeńskiego, właściciela Gorzenia i Jana Kraszowskiego, którzy 
jak opowiadali mieszkańcy tych wsi nie dopuszczają osiadać ludziom na gruncie, każ-
dy z Jego Mości szkody im czyniąc, budowanie rozmiatając i role zasianą podeptując.32 

Nie ulega wątpliwości, że omówione wyżej motywy natury policyjno-porządko-
wej, poza względami ekonomicznymi, były w przypadku królewszczyzny zatorskiej 
bardzo istotne przy podejmowaniu decyzji o lokowaniu nowej osady – Rzyk.33 

Lokacja wsi
Każde miasto czy wieś przy swojej lokacji otrzymywało dokument – przywilej 

lokacyjny, który zawierał wyszczególnione prawa i obowiązki kolonistów oraz warun-
ki lokacji. Niestety nie zachował się przywilej lokacyjny Rzyk. Brak także odpisu czy 
późniejszego streszczenia. Co do tego, że takowy istnieć musiał nie ma wątpliwości. 

Lustracja z 1564 roku, przeprowadzona zaledwie cztery lata po założeniu wsi, 
dostarcza nam pewnych wzmianek na temat okoliczności jej powstania, praw 
i powinności mieszkańców oraz osoby pierwszego sołtysa. Warto przytoczyć ją tu 

29 Z. Leszczyńska-Skrętowa, Hynwałd [Inwałd], SHG, cz. II, red. A. Gąsiorowski i F. Sikora, Kraków 1993, s. 154. 
30 Lustrację z  1564 r.  sporządziło trzech królewskich urzędników: Paweł Działyński h. Ogończyk (starosta do-

brzyński i nieszawski), Sebastian Wielogłowski h. Starykoń (dziedziczny właściciel Wieloglowy w sądeckim) 
i Marcin Falęcki h. Leszczyc (starosta kruszwicki i podkomorzy sieradzki), zob. Lustracja 1564, s. XIV-XV.

31 Również w XVIII stuleciu (1765) starosta zatorski Piotr Dunin, przy okazji lustracji Rzyk, skarżył się na właści-
cieli dóbr andrychowskich, Franciszka Schwarzenberg-Czernego i jego sukcesorów, z powodu kon�iktów o gra-
nice: W tej wsi, że dotykają państwa andrychowskiego (…) o też granice, że częste z W [Wielmożnym] starostą 
zachodzą kontrowersyje, zaniósł przed nami swoje użalenie; zob. Lustracja 1765, s. 244. 

32 Tamże, k. 414. 
33 Przyczyny lokacji wsi na prawie wołoskim zostały szeroko omówione w pracach: Osady prawa wołoskiego…,   

s. 57-74; Studia z dziejów prawa wołoskiego w Polsce, s. 358–362. 
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w całości: Ta wieś poczęła się sadowić ab Annis 434 na surowem korzeniu w lesiech gę-
stych miedzy Inwaldem a między Jędrzeychowem p[ana] Gierałthowskiego i Schulicho-
wiczami eiusque. Osiadło już człowieka 23, a dali sprawę, że ich jeszcze może przysieść35 
kilkanaście. Jeszcze nic nie płacą ani robią, telko po 10 kóp gontów do zamku dawają, 
bo na wolej siedzą, którą im dano wedla ich sprawy ad annos 25, facit36 gontów kóp 220, 
taxat/ur kopa ad minus per gr.1 den. 937; facit excepto sculteto…mc. 6 gr. 42 den. 0.38

Item39 w tej wsi jest sołtys Stanisław Tłuczisz, który tę wieś osadza, którego pan 
kanclerz nieboszczyk40 do tego wezwał i postanowił i naznaczył mu role łanów 2, młyn 

34 Tzn. „od lat 4”, czyli od około 1560 roku. 
35 Tzn. przybyć. 
36 Łac. „facit” – czyni
37 Łac.: cena za jedną kopę po groszy 1 denarów 9. 
38 Łac.: uczyni (łącznego dochodu) z wyjątkiem sołtysa 6 grzywien, 42 grosze, 0 denarów.
39 Łac.: „Item” – także. 
40 Jan Ocieski z Ocieszyna, herbu Jastrzębiec, kanclerz wielki koronny 1552-1563, starosta oświęcimski  i zatorski 

1557-1563; A. Sucheni-Grabowska, Jan Ocieski, PSB, t. 22: 1978, s. 507-513. 

Pierwsza w dziejach Rzyk lustracja z 1564 r.,  
przeprowadzona pod nazwą Nowej Wsi, Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział I Wawel, 

Archiwum Tomkowiczów z Kobiernic, nr 53, s. 15. 



86

H I S T O R I A

wolny mączny, karczmę i piłę, z której tenże powinien będzie dawać do zamku ław  
30 tartych.

A przywileja jeszcze nie ma, bo się też dopiero buduje.
Summa intraty villae facit41 …mc 6 gr 42.42

Początki źródłowo potwierdzonego osadnictwa w  Rzykach datowane są na 
połowę XVI stulecia, chociaż zapewne pierwsi osadnicy-pasterze wraz ze swoimi 
stadami, zapuszczali się w ten obszar znacznie wcześniej. W świetle dokumentów 
lustracyjnych można pokusić się o podanie bardziej precyzyjnych informacji na te-
mat daty lokacji wsi. Pierwsza przeprowadzona lustracja w 1564 r. wyraźnie podaje, 
że wieś poczęła się sadowić ab annis 4,43 czyli od roku 1560. Ten sam dokument jed-
nakże pięć lat późniejszy, z 1569 r., przyjmuje z kolei datę 1558 r.: jest w tej wsi kmieci 
osiadłych od lat 11 począwszy osiadać (…).44 Należy zatem przyjąć, że lokacja Rzyk, 
która rozpoczęła akcję osadzania wsi i napływ pierwszych osadników, miała miejsce 
najpewniej w latach 1558-1560. Tak dokładnie znany nam czas powstania wsi jest 
rzadkim zjawiskiem w stosunku do innych miejscowości, które nie mogą poszczycić 
się najstarszymi, udokumentowanymi źródłowo początkami swojego istnienia. 

Proces powstawania wielu osad na prawie wołoskim oparty był czasem na sponta-
nicznej akcji samych Wołochów dążących do osiedlenia się.45 Powstanie Rzyk było jed-
nak wynikiem zabiegów ze strony wielkiej własności ziemskiej – starostwa zatorskiego. 

Kolonizację wsi prowadził Stanisław Tłuczisz, zwany także �luczich. Roz-
bieżność nazwiska sołtysa-zasadźcy wynika z  następującego faktu. W  Archiwum 
Głównym Akt Dawnych w Warszawie przechowuje się obecnie trzy rękopisy lustra-
cji województwa krakowskiego z 1564 r., które zostały oznaczone symbolami: A, B 
i C. W rękopisie B (k. 321) znajduje się sołtys o nazwisku Tłuczisz, natomiast w jego 
XVI-wiecznym odpisie (rękopis C, k. 276), podano tę samą osobę jako – �lu-
czich.46

Stanisław Tłuczisz otrzymał prawo i  przywilej założenia wsi z  rąk kanclerza 
wielkiego koronnego Jana z Ocieszyna Ocieskiego, herbu Jastrzębiec, starosty zator-
skiego  w latach 1557-1563. Jan Ocieski kładł szczególny nacisk na skolonizowanie 
tego wciąż jeszcze lesistego obszaru, skoro także sąsiednie osady: Ponikiew, Chobot, 

41 Łac.: łączny dochód z tej wsi. 
42 Lustracja 1564, s. 223.
43 Lustracja 1564, s. 223. 
44 Lustracja 1569, k. 415.
45 Osady prawa wołoskiego…, s. 50.
46 Lustracja 1564, s. XVIII-XXIII. 
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a zapewne  i Kaczyna, powstały w ramach tej samej co Rzyki akcji kolonizacyjnej.
Kim był zasadźca wsi i w czym się tak bardzo wyróżnił, że został wybrany do 

zasiedlania Kotliny Rzyckiej tego nie wiemy. Prawdopodobnie Stanisław Tłuczisz 
był jednym z bardziej wpływowych przedstawicieli ludności wołoskiej, być może 
żołnierzem, ze znaczną sumą pieniędzy. Za zezwolenie lokacyjne zobowiązany był 
wnieść specjalną opłatę  (nie znamy jej wysokości, ale zazwyczaj było to kilkaset, 
a czasem nawet do tysiąca złotych) na rzecz starosty zatorskiego, który wręczył mu 
odpowiednie dokumenty lokacyjne, zatwierdzone uprzednio przez kancelarię kró-
lewską.47

W zamian za prawo do lokacji nowej osady Rzyki, z której uzyskał realne ko-
rzyści ekonomiczne i stał się jedynym pośrednikiem między dziedzicem, a osadni-
kami, zobowiązany był do pobierania corocznych danin i czynszów należnych panu 
(również  z młyna z sąsiedniej Ponikwi, z którego dawają na Nowej Wszi48 �. 3/649). 
Ponadto do zakresu jego kompetencji należało sprawowanie sądownictwa nad osad-
nikami (sam zaś podlegał tylko sądowi królewskiemu), pilnowanie granic, dróg i la-
sów wsi,50 a także służba wojskowa wraz z kilkoma dobrze wyposażonymi do walki 
żołnierzami. Lustracja nie wymienia co prawda tej powinności, niemniej należy pa-
miętać, że ta mogła zostać zapisana  w dokumencie lokacyjnym, który jak wiemy nie 
zachował się. W każdej niemal wsi, tak jak Rzyki, lokowanej na prawie wołoskim, jej 
zasadźca, a zarazem pierwszy sołtys, z tytułu nadania ziemskiego na prawie lennym, 
obciążony był powinnościami o charakterze wojskowo-policyjnym.51 

W nagrodę za poniesiony trud przy zakładaniu wsi i ściąganiu do niej osad-
ników mógł wybrać sobie własny kawałek ziemi (nadał mu ją kanclerz Jan Ocieski) 
o powierzchni dwóch łanów frankońskich z gruntów najżyźniejszych i najkorzystniej 
usytuowanych. Stawały się one jego dziedziczną własnością. 

Wielkość łanu frankońskiego była różna i wahała się od 22 do 24-25 ha. Uwa-
runkowane to było specy�ką osadniczą danej wsi czy regionu. Mając na względzie 
właściwości geogra�czne Rzyk i charakterystyczne położenie w kompleksie górskim, 
należy uznać, że ów łan frankoński był z  reguły większy i wynosił przeciętnie od 
25-30 ha.52 Często praktykowanym zwyczajem przy wymierzaniu granic wsi nowo 

47 Studia z dziejów prawa wołoskiego w Polsce, s. 127, 363. 
48  Tzn. do wsi Rzyki. 
49 Lustracja 1564, s. 223. 
50 O wsiach tak zwanych wołoskich…, s. 8. 
51 Studia z dziejów prawa wołoskiego w Polsce, s. 358. 
52  Położenie ludności wiejskiej w królewszczyznach…, s. 101.
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lokowanych na obszarach górskich, podgórskich czy o  lichych glebach, było ob-
darowywanie sołtysa-zasadźcy większym, ponad miarę nadziałem ziemi. Nie jest 
wykluczone, że również w Rzykach pierwszy sołtys Stanisław Tłuczisz otrzymał na 
własność gospodarstwo o  powierzchni nieco większej, prócz dwóch tylko łanów 
frankońskich zwyczajnych. Wielkość jego majątku można zatem śmiało oszacować 
na ponad 50 ha. Jak na warunki górskie, a przy tym we wsi porośniętej w całości 
gęstym lasem był to imponujący przydział, który zachęcał do podjęcia się trudu jej 
lokacji i ściągania osadników. 

Na materialne uposażenie sołtysa Rzyk, poza wspomnianym już sporym na-
działem ziemi oraz specjalnymi uprawnieniami sądowniczo-administracyjnymi, 
składało się także prawo do budowy i prowadzenia młyna wolnego mącznego, kar-
czmy i piły-tartaku. Z niej zobowiązany był dostarczać corocznie do zamku zator-
skiego 30 ław tartych,53 po upływie przysługującej mu, podobnie jak pozostałym 
osadnikom, wolnizny na zagospodarowanie się. Co zaś się tyczy przywilejów, to 
takowych jeszcze nie ma, bo się też dopiero buduje.54 Nieco więcej wiadomości na 
temat młyna, który został wybudowany ok. 1563 r. na rzece Liaskowce (nazwa jed-
noznacznie kojarzy się z pobliskim szczytem Leskowiec, na stokach którego począ-
tek bierze Rzyczanka), przynosi nam kolejna lustracja z 1569 r. A zatem oddajmy jej 
głos: jest młynik przy tej wsi na rzecze Liaskowce o jednym kole korzecznym, z którego 
jeszcze nic nie dają. Dopiero od 6 lat jako dawano sprawę zasiadł i ten młynik na swej 
roli zbudował.55

W pierwszych latach, od lokacji do 1564 r., napłynęło do nowo powstałej osa-
dy: człowieka 23, a dali sprawę, że ich jeszcze może przysieść kilkanaście.56  W 1569 r.  
Rzyki liczyły 21 mieszkańców, chociaż: było więcej już osiadłych kmieci  w tej wsi, 
ale ich 5 odgraniczono przez komisarze Inwaldzkiemu [do Inwałdu].57 Oderwana od 
Rzyk część jego obszaru, na którym zasiadało 5 kmieci – była to zapewne dzisiejsza 
Skornica, stanowiąca przysiółek Zagórnika, która graniczy z Rzykami. 

Pierwotnie lokowany obszar wsi był nieco większy od obecnego i obejmował 
także Skornicę. W 1581 r. została ona określona jako wieś Zagorniczek, która wraz 
z Rzeczkami (Rzykami) przynależała do para�i Andrychów i zamku Zatorskiego.58 

53 Lustracja 1564, s. 223. 
54 Tamże, s. 223. 
55 Lustracja 1569, k. 416.
56 Lustracja 1564, s. 223.
57 Lustracja 1569, k. 415.
58 Polska XVI wieku…, s. 101. 
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W  latach 60. XVI stulecia Skornica znalazła się w  rękach właścicieli Inwałdu, 
kiedy ci toczyli ostry spór o granice, co zostało skrupulatnie odnotowane przez 
urzędników królewskich. Wyniki rewizji królewszczyzn z  1564 r.  i  wynikające 
z nich wszelkie wątpliwości osobiście rozsądził król Zygmunt II August na sej-
mie lubelskim w 1566 r.59 Wtedy, jak należy przypuszczać, nadał także prawo do 
spornej części Rzyk-Skornicy, właścicielom Inwałdu, która została włączona do 
powstałego już wtedy Zagórnika. Kilkuletni kon�ikt graniczny zakończył się. 
Mimo tego do sprawy ponownie powrócono w XVII wieku. W 1660 r. Hieronim 
Przyłęcki, właściciel klucza andrychowskiego, będący także w posiadaniu Inwał-
du i Zagórnika, nie potra�ł wytłumaczyć przed królewskimi rewizorami jakim-
by prawem trzymał te dobra [Skornicę] non deduxit [nie udowodnił].60 Nie ulega 
zatem jakimkolwiek wątpliwością, że pięciu kmieci odgraniczonych do Inwałdu 
mieszkało na Skornicy, która tworzyła niegdyś z Rzykami jedną wieś, określoną 
w lustracji z 1569 r., jako Nowa Wieś Zagorniki. 

Szczególnie zachęcającym czynnikiem osiedlania się w  Rzykach, w  osadzie 
lokowanej na surowym korzeniu, była wolnizna wynosząca 25 lat. W ciągu tego 
okresu na osadnikach nie ciążyły żadne powinności, zanim nie doszło do ich za-
gospodarowania się. Wynikało to z  prostej przyczyny. Górzysty teren, pokryty 
gęstymi lasami i nieurodzajna gleba, nie mógł zachęcać potencjalnych przybyszy 
do osiedlenia się, stąd założenie wsi było przedsięwzięciem trudnym. Co do tego, 
że tak będzie, wątpliwości nie miał zasadźca Stanisław Tłuczisz. Wystarał się on u 
starosty zatorskiego Jana Ocieskiego o wyjątkowo korzystną wolniznę (zazwyczaj 
we wsiach, takich jak Rzyki, lokowanych na surowym korzeniu, wynosiła ona od 
15 do 20 lat), z przeznaczeniem na mozolne pozyskiwanie nowych obszarów leś-
nych pod uprawę i zagospodarowanie. Pierwsi mieszkańcy wsi swój trud rozpo-
czynali od wypalania lasu. Następnie wykopywali pnie, usuwali resztki nadpalo-
nych gałęzi i rozgarniali popiół, który użyźniał lichą górską glebę. Dopiero wtedy 
mogli oni przystąpić do pierwszych prac rolnych na pozyskanym kawałku pola. 
Jednak liczni osadnicy, z powodu ubóstwa i nieurodzajnej ziemi, zanim jeszcze 
upłynął termin wolnizny, zanosili prośby o  jej przedłużenie: trzech kmieci mają 
wolność od początku osiadania ad Annos 1361 wszakże jeszcze dłużej wolniznę pro-
sili bo kopanina trudna na wielkich lasach i na górach.62 Pozostali osadnicy cieszyli 

59 Lustracja 1564, s. XVII-XVIII.
60  Lustracja 1660, s. 111.
61 Tzn. do lat 13. 
62 Lustracja 1569, k. 415. 



90

H I S T O R I A

się 25 letnią wolnizną, podobnie jak i sołtys, który ma też wolność jako i kmiecie 
Annos 13.63

Mieszkańcy Rzyk, jak wiemy, nie byli zmuszeni do żadnych robót i płacenia 
czynszów, poza dostarczaniem drewna na potrzeby zamku zatorskiego. Sołtys zo-
bowiązany był przeznaczyć rocznie 30 ław tartych, wykorzystywanych zazwyczaj 
do celów remontowych i budowy tam przeciwpowodziowych na Skawie w Za-
torze, zaś każdy z osadników po 10 kóp gontów rocznie (ok. 600 sztuk). Gonty  
były drewnianym materiałem powszechnie służącym do wykonywania pokryć 
dachowych (wytrzymywały ok. 20-25 lat), w formie deseczki z drewna iglaste-
go, o przekroju klina, z wpustem wzdłuż szerszej krawędzi. Poza nimi starostwo 
zatorskie nie czerpało żadnych dodatkowych korzyści z  nowo powstałej wsi.  
W 1564 r. dochód z Rzyk wyniósł łącznie: 6 grzywien i 42 grosze (za 220 kóp 
gontów), zaś w 1569 r. – 10 �orenów i 15 groszy (z 21 mieszkańców, za 210 kóp 
gontów).

Rozwój przestrzenny 
i demograficzny
Rekonstrukcja pierwotnego stanu w świetle źródeł historycznych, jak i ust-

nych przekazów, pozwala na ustalenie następującego przebiegu rozwojowo-
osadniczego. Tak zwane „centrum”, w  którym rozpoczął się proces osadzania 
wsi, znajdowało się w  miejscu obecnych osiedli Szafarze i  częściowo Młocki 
Dolne. Pierwotne skupienie osadnicze zlokalizowane zostało na stosunkowo 
płaskim terenie - w dolinie, na nieznacznej wysokości 400-410 m n.p.m., o naj-
bardziej korzystnych warunkach glebowych i klimatycznych,  w porównaniu do 
pozostałych części wsi. Pierwsza społeczność osadników Kotliny Rzyckiej pro-
wadziła gospodarkę pasterską i rolniczą, a przez wypas stad i wypalanie lasów, 
połączone z ich wyrębem przesuwała się stopniowo wzdłuż rzeki i jej potoków 
na południe, w wyższe partie wioski, w kierunku Jagódek i Praciaków. Nie ule-
ga wątpliwości, że wydzielenie nowych jednostek gruntowych w postaci łanów 
leśnych, a właściwie zarębków, biegnących od dolnych części wsi w górę potoku 
było dziełem długiego rozwoju osadnictwa. 

W czasach panowania Stefana Batorego w  1581 roku, na podstawie za-
chowanego rejestru poborowego, Rzyki określone jako Rzeczki zamieszkiwało  
6 zagrodników z rolą, 4 zagrodników bez roli, 1 komornik z bydłem i 11 zaręb-

63 Tamże, k. 416.
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ników. Ponadto we wsi działała huta szklana.64 Na podstawie wyliczeń własnych, 
w  przybliżeniu, metodą szacunkową, dokonaną w  oparciu o  wzór opracowany 
przez Adolfa Pawińskiego,65 można podać orientacyjną wielkość zaludnienia Rzyk 
tego okresu. Niespełna 20 lat po rozpoczęciu akcji osadniczej, Rzeczki liczyły około 
88 mieszkańców, a  po uwzględnieniu kilku pracowników huty szklanej całkowi-
ta ich liczba wynosiła ponad 90 osób. Wynik ten, zestawiając z wykazem lustracji  
z 1564 r. (23 osadników), był wyjątkowo korzystny dla rozwoju demogra�cznego. 
Niewiele, bo zaledwie ćwierć wieku wystarczyło, aby zaludnienie wsi wzrosło nie-
mal czterokrotnie. Dla porównania warto przybliżyć wielkość sąsiednich wsi, które 
wykazywały stosunkowo zbliżoną liczbę mieszkańców, a niektóre z nich, pomimo 
dłuższego rozwoju osadniczego niż Rzyki, o wiele mniejszy. Wieś Andrychów (pra-
wa miejskie dopiero w 1767 r.) liczyła ok. 111 osób, Roczyny ok. 28, sąsiednie Suł-
kowice posiadały porównywalny, co Rzyki, stan liczebny wynoszący ok. 87 ludzi, 
Inwałd ok. 254 oraz Zagórnik ok. 32. Najludniejszą osadą ziemi wadowickiej był 
Wieprz, który wedle danych szacunkowych liczyć mógł ok. 474 mieszkańców.66

Spis podatkowy z 1581 r. stwierdza istnienie w Rzykach 11 zarębków, chociaż 
nie podaje ich nazw i siedzących tam zarębników. Każdy z napływających osadni-
ków do tworzącej się wsi, dostawał od zasadźcy, za zgodą właściciela, wymierzony 
kawałek lasu zwany zarębkiem (stąd Rzyki, obok wołoskiej, były wsią zarębniczą), 
który po wykarczowaniu stawał się jego własnością. W wykazie miejscowości księ-
stwa zatorskiego  z lat 1660-1673, obok Rzyk (rozumianych tu jako tzw. „centrum 
lokacyjne” - obecne osiedla Szafarze i  Młocki Dolne), istniało już we wsi 6 zna-
nych nam z nazwy zarębków (przysiółków): Sordylówka [Sordyle], Hatale, Frączaki  
[Frysie], Moskówka [Moskwiki], Mydlarze i Pracioki [Praciaki]. 

Pasterstwo 
i urząd wojewody wołoskiego
Wołosi, którzy dotarli około połowy XVI stulecia na obszar dzisiejszych Rzyk, 

stanowili konglomerat etniczny rusko-rumuńsko-słowacko-węgierski, powstały 
w toku ich wzajemnego, wielowiekowego, przenikania się i migracji. Wielu z nich, 
pomimo stałego już osadnictwa, wciąż nie mogąc porzucić tradycyjnych zajęć, ogra-

64 Polska XVI wieku…, t. XIV, s. 101.
65 A. Pawiński przyjął w swych obliczeniach, że na jeden łan kmieci przypadało 11 osób; jedna rodzina zagrod-

ników, zarębników, komorników i  rzemieślników wiejskich liczyła średnio 4 osoby. Na tej podstawie można 
dokonać szacunkowych obliczeń zaludnienia wsi i miast Małopolski u schyłku XVI wieku, w tym także Rzyk 
i całej andrychowszczyzny.

66 Dane opracowano metodą, tak jak powyżej, w oparciu o: Polska XVI wieku…, t. XIV, s. 101 i 104. 
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niczało się do zimowego pobytu we wsi (od św. Marcina - 11 XI do św. Wojciecha 
- 23 IV),67 zaś wczesną wiosną (kwiecień), kiedy ustąpiły śniegi i mrozy, ponownie 
powracało etapami w góry na wypas, mieszkając w kamiennych szałasach. Przypo-
mina o tym wyraźnie, wielokrotnie przytaczana, lustracja z 1564 r.: wkupują się stady 
z owcami Wołochowie na paszą lecie. Dawają ode sta baranów 3 i syr wałaski; tego roku 
dostało się baranów i z kozły 38 per 16 gr i syrów 7 per 7 gr.68 Druga relacja z 1569 r.  
podaje natomiast, że: kiedy walasi pasają owce albo kozy w lasach królewskich dają od 
stu baranów albo kóz - pięć i ser jeden walaski. Tego roku bieżącego bierzemy tę dań 
od każdego stu per �. 3. Dostało się wedle rachunku podstarościego �. 1569. Wykazany 
wtedy dochód z owiec i kóz, w wysokości 15 �orenów, pozwala ustalić wielkość stada 
na około 500 sztuk. Jeszcze kilka lat wcześniej (1564), zanim część lasów królewskich 
nie przeszła na własność Inwałdzkich, wypasało się tu co najmniej 750 owiec.70

Nad wszystkimi pasterzami wołoskimi w lasach rzyckich i starostwa zatorskie-
go, wzorem istniejącego w sąsiednim starostwie oświęcimskim, utworzono odrębny 
urząd - wojewody wołoskiego. Stał on na czele gromady pasterskiej, skupiającej od 
kilku do kilkunastu wsi lokowanych na prawie wołoskim, bądź w dużej części przez 
nich zasiedlonych. Wojewodowie byli obierani kolegialnie, na zwoływanym zgro-
madzeniu przedstawicieli wsi wołoskich, wchodzących w  skład krainy, która była 
wspólnotą ponadwiejską. Praktyką powszechnie stosowaną była zasada powoły-
wania wojewody przez samych Wołochów i to zarówno przez sołtysów (kniaziów) 
wsi, spośród których zazwyczaj dokonywano wyboru na ten urząd, jak i ogół miesz-
kańców.71 Jako przedstawiciele ludności wołoskiej przewodniczyli sądom, które od-
bywały się najczęściej dwa razy do roku72 (wiosną  i jesienią), rozsądzając wszelkie 
sporne sprawy wynikłe pomiędzy pasterzami, a dopomagało im kilku, najczęściej 
trzech, przysiężników. Decydowali o wspólnym użytkowaniu pastwisk, hal i lasów, 
regulowali też sposoby ich zagospodarowania, przeprowadzali ugody między po-
szczególnymi osadami, strzegli granic obszaru tworzącego okręg wołoski, porządku  
i bezpieczeństwa ścigając przestępców (Wołosi byli bowiem elementem skłonnym do 
rozbojów), a przede wszystkim solidarnie bronili wspólnych interesów całej gromady 
pasterskiej.73

67 Migracje wołoskie na ziemiach polskich, s. 11. 
68  Lustracja 1564, s. 221.
69 Lustracja 1569, k. 412. 
70 Miłościwe pany…, s. 114. 
71 Osady prawa wołoskiego…, s. 60. 
72 Tamże, s. 66. 
73 Tamże, s. 154-155. 
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Rzyki, z początkiem XVII wieku (1614), stanowiły centrum okręgu wołoskiego,  
w którym mieściła się siedziba wojewody, sprawującego jurysdykcję nad wszystkimi 
pasterzami od Porąbki po Koziniec. Okręg ten nie zajmował zwartego obszaru i był 
stosunkowo dosyć rozległy, zaś wsie do niego przynależące, oddzielone były od siebie 
osadami, które posługiwały się innymi niż wołoskie prawami. Rzyki jako stołeczna 
osada tegoż okręgu od północny, zachodu i północnego-wschodu otoczone były wio-
skami, posługującymi się prawem niemieckim, których rodowód sięgał często XIV 
wieku (Inwałd, Chocznia, Andrychów, Wieprz). Jedynie od południa i wschodu po-
przez wysokie zalesione szczyty górskie graniczyły z osadami lokowanymi na prawie 
wołoskim, które wchodziły także w skład tego okręgu (Ponikiew, Koziniec, Chobot). 

Jak informuje nas fragment księgi sądowej Ponikwi,74 na czele urzędu wojewo-
dy wołoskiego, z siedzibą w Rzykach, stał w 1614 r. Jan Nogawica z trzema przysięż-
nikami: Frankiem Wiotkim z Ponikwi, Wojciechem Polaczkiem i Frankiem Noga-
wiczką z Rzek:

 Paweł z Obor Leśniowolski, Starosta Zatorski, z rozkazania mego wysłany Jan 
Nogawica wojewoda Walaski z Rzek z Frankiem Wiotkim z Ponikwi, z Wojciechem 
Polaczkiem z  Rzek, z  Frankiem Nogawiczką z  Rzek z  Przysiężnikami Wałaskimi  
p. [panu] Błażejowi Berskiemu Szołtysowi Ponikiewskiemu gory [góry] w puszczach 
mych oddali dla pasenia owiec i aby między nim a inszymi owczarzami nie były żadne 
niezgody (…) Działo się na Zamku Zatorskim dnia ośmnastego miesiąca Maja, Roku 
tysiącznego sześćsetnego czternastego [18 V 1614 r.].75

Jak długo znajdowała się w  Rzykach siedziba wojewody wołoskiego trudno 
stwierdzić. Pewne jest natomiast, że została przeniesiona do sąsiedniego Kozińca, 
gdzie wojewoda osiadł na przydzielonym mu zarębku, który po dziś dzień nazywa 
się „wojewodowskim”.76

W XVII stuleciu zatracił się stopniowo specy�czny rodzaj samorządu wołoskie-
go od „Porąbki po Koziniec”. Doszło również do upadku i zaniku pasterstwa (przy-
najmniej na tak szeroką skalę, jak miało to miejsce dotychczas), które lata świetności 
i prosperity miało już za sobą. Świadczy o tym przeprowadzona lustracja z 1660 r., 
która nie wykazała żadnych dochodów z dani baraniej: Opisuje prior lustracyja pew-
ną dań, którą Wołosza oddawała kiedy owce albo kozy w lesie królewskim pasała, to 
jest od sta baranów albo kóz piąte, i ser 1 wałaski, co potym było na pieniądze ujednano 

74 Księga sądowa wsi Ponikiew była własnością Józefa Putka, który na łamach książki Miłościwe pany  i krnąbrne 
chłopy włościany opublikował przytoczony dokument. 

75  Miłościwe pany…, s. 123. 
76  Tamże, s. 123. 
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i dawano od każdego sta po �. 3. Dostawało się tego wszytkiego prowentu na rok �. 25.  
Ad praesens77 nic nie dają, ani nie płacą, bo też i ci Walasy nie pasają, ponieważ lasy 
przez komisyją do Inwaldu odpadły.78

Ciągle powtarzający się wątek uszczuplenia lasów, z powodu ich aneksji przez 
właścicieli sąsiedniej wsi, nie był zapewne jedyną przyczyną upadku pasterstwa. Ob-
szar ten nie był znów tak rozległy (przypuszczalnie dotyczyło to tylko wspomnianej 
już Skornicy), aby jego utrata mogła decydująco przyczynić się do tego. Bardziej 
prawdopodobnie wydaje się, że z powodów ekonomicznych przestało się ono po 
prostu opłacać (przynajmniej na szeroką skalę). Ponadto zdecydowana większość 
mieszkańców Rzyk, po wykarczowaniu lasów, porzuciła dotychczasowy koczow-
niczy system wypasu owiec na rzecz rolnictwa  i hodowli, przechodząc na osiadły 
tryb życia. Pasterstwo, jakkolwiek nadal utrzymało się, to jednak nie stanowiło już 
głównej podstawy utrzymania. 

Najstarsze nazwiska rzyczan
Pierwszymi mieszkańcami, którzy przybyli w połowie XVI stulecia na obszar 

obecnej wsi Rzyki, jak już zostało wspomniane, byli pasterze wołoscy. Za charakte-
rem tego rodzaju osadnictwa, obok źródeł pisanych, przemawiają dodatkowo liczne 
ślady pozostałości językowych imion i przezwisk (nazwisk) oraz nazwy topogra�cz-
ne. Wykazują one wyraźne cechy języka rumuńsko-rusko-słowacko-węgierskiego, 
a więc tego, którym w znacznej przewadze posługiwali się Wołosi.79

Na podstawie najstarszej zachowanej księgi metrykalnej ślubów para�i Wieprz  
(od 1677 r.), a także w oparciu o inne dostępne źródła możemy podjąć się rekonstruk-
cji najczęściej powtarzających się nazwisk mieszkańców. Wiele z nich wykazuje wyraź-
ne cechy pochodzenia wołoskiego. Nazwiska te zostały uporządkowane w kolejności 
alfabetycznej, z uwzględnieniem najwcześniejszej daty pojawienia się w źródle, a także 
jeśli było to możliwe w pierwotnej wersji: Bury (1680), Cibor (Scibor - 1677), Chmura 
(1677), Fryś (Frÿs - 1680), Hajost (Haiosczik, Haioscik - 1677), Kiznar (1677), Kubik 
(1683), Lachendro (1680), Łysoń (1694), Mikołajek (1677), Młocek (Młoczek - 1680), 
Młynarczyk (1680), Moskwik (1677), Mydlarz (Midlarz - 1678), Paździor (1683), Pę-
kala (Penkala, Pekalczyk, Pekalik - 1677), Polak (Polaczik - 1686), Sabuda (1677), Si-
kora (1680), Sordyl (Sordil, Sordylik - 1677), Styła (1677), Tomiczek (�omiczek, 
�omiczko - 1677), Wawrzyn (Wawrzin - 1686), Żydek (1678). 

77  Łac.: obecnie.
78  Lustracja 1660, s. 109-110. 
79 Zob. Miłościwe pany…, s. 125-128.
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W XVIII w. spotykamy ponadto w źródłach pisanych: Biczak (1731), Bizoń 
(1743), Buda (1743), Butora (1730), Dudek (1729), Ficek (1730), Glemuździak 
(1729), Haczek (Hacek - 1729), Hatala (1729), Kiszczak (Kisczen - 1731), Koło-
dziejczyk (1729), Kopytko (1730), Kukuła (1729), Kuś (1729), Misiek (1728), 
Oboza (Obłoza - 1726), Okrzos (1729), Panek (1729), Praciak (Praciok - 1729), 
Pustelnik (1729), Socha (1729), Szafarz (1706). 

Udało się także zestawić te nazwiska, których już od dawna nie spotyka-
my we wsi,  a  mianowicie: Baior (1729), Bapka (1680), Bargosz (1742), Bed-
narczyk (1685), Birba (1677), Borawiak (1678), Byrski (1678), Cacuch (1742), 
Czepcząnka (1731), Dedko (1729), Drapałka (1686), Dzierba (1678, stąd na-
zwa zarębku Dzierbowskiego, czasami też określanego Ździerbowski), Frÿdrÿch 
(Fridris - 1683), Jagódka (Jagoda - 1686, stąd nazwa obecnego osiedla Jagód-
ki), Jąntecz (1731), Jedlecki (1730), Wawrzinko (1680), Kabuda (1679), Kadelak 
(1677), Knapik (1732), Kościelniak (1729), Koniarczyk (1684), Krol (1683), Li-
ska (1677), Mai lub Maj (1678, stąd nazwa dawnego zarębku Majowskiego), Ma-
łegomacek (1730), Mazur (1679), Rulan (1677), Sabuda (1679), Skoczak (1677), 
Słowiak (1732), Spaśny (1729), Szewczyk (1731), Sźkora (1677), Ściga (1729), 
Tarkota (1680), Tokarsczyk (1684), Waliczek (1677), Wawnko (1684), Wnęka 
(1677), Wymysło (1729).80

Wiele nazwisk (przezwisk), mimo stosunkowo dosyć późnego pojawienia 
się w źródłach, występowało już wcześniej. Niewątpliwie najstarszymi osadni-
kami przybyłymi do Rzyk były rodziny Mydlarzy, Sordyli, Frysi, Hatali, Mos-
kwików i  Praciaków, które osiadły w  miejscu obecnych zarębków, noszących 
ich nazwiska. Spotykamy ich bowiem na wykarczowanych rolach już w latach 
1660-1673, a więc kilkanaście lat wcześniej niż  w księgach metrykalnych. Obok 
nich szczególne miejsce w dziejach Rzyk zajmuje rodzina Tomiczków, z którą 
możemy wiązać początek kolonizacji wsi na prawie wołoskim. Za protoplastę 
ich rodziny uchodzi, według ustnej tradycji niepotwierdzonej jednak niezbi-
cie przez źródła pisane,81 pierwszy sołtys Rzyk Stanisław Tłuczisz (�luczich). 
Osiadł w miejscu obecnego zarębka Tomiczki i stąd rozpoczął akcję ściągania 
do wsi nowych osadników. 

Pochodzenia węgiersko-rumuńskiego jest również nazwisko Kiznar (Kiznar-
czyk), które występuje w Rzykach od co najmniej 1677 r. Przodkowie Kiznarów 

80 Archiwum Para�i Wieprz, Liber Baptisatorum Parochiae Wieprz ab Anno 1677; Archiwum Para�i Andrychów, 
Liber bap. et cop., t.1, Liber bap. et cop., t. 2. 

81 Relacja ustna pani Marii Pyzio, z domu Tomiczek, Rzyki 1996. 



96

H I S T O R I A

byli prawdopodobnie żołnierzami dawnej armii Zebrzydowskiego z początków 
XVII wieku, którzy po upadku rokoszu zostali osiedleni w jego dobrach, a stam-
tąd dotarli także do interesującej nas wsi82. 

Na zakończenie należy wyrazić nadzieję, że przedstawiony tu krótki przegląd 
najważniejszych zagadnień związanych z powstaniem Rzyk przybliżył choć trochę 
niezwykle bogate i interesujące dzieje tej miejscowości, będącej tak jak Wadowice 
częścią niegrodowego starostwa zatorskiego. Należy jednak pamiętać, że ten skrom-
ny treściowo artykuł jest zaledwie cząstką składającą się na całościowy obraz tych 
dziejów. W związku ze zbliżającym się jubileuszem 450 lat istnienia wsi Rzyki, miej-
my nadzieję, że doczeka się ona kompleksowej i wyczerpującej monogra�i. 

Artur Oboza - absolwent historii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Kra-
kowie i archiwistyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2008). Obec-
nie doktorant historii w Katedrze Nowożytnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. 
KEN w Krakowie. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat Archiwum San-
guszków. 

82 K. Sosnowski, Przewodnik po Beskidach Zachodnich, t. II, Kraków 1930, s. 342-343. 
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Michał Siwiec-Cielebon 

kapituloWał nie będę…

12 pułk piechoty W Walkach 
pod tomaszoWem lubelskim 
oraz próbie maneWru na raWę ruską

Późnym wieczorem 16 września, ok. godz. 22.00 na rozkaz dowódcy 6 Dywizji 
Piechoty pododdziały 12 pp oderwały się od nieprzyjaciela w rejonie Osuch na połu-
dniowy-zachód od Józefowa i rozpoczęły wycofywanie w kierunku tej ostatniej miej-
scowości. W rejonie Osuch pozostała jeszcze przejściowo jedna kompania z zadaniem 
osłony wycofania. Około godz. 3.00 w nocy 17 września Grupa Operacyjna „Boruta” 
opuściła ostatecznie pozycje nad Tanwią w myśl ogólnego rozkazu operacyjnego wyda-
nego po południu 16 września przez gen. Tadeusza Piskora, dowódcę połączonych sił 
Armii „Kraków” i „Lublin”.

Szybkość manewru bez koordynacji sił i środków… 
dylematy i błędy dowódców
Dowódca GO „Boruta”, gen. brygady Mieczysław Boruta-Spiechowicz naj-

prawdopodobniej nie chciał pozostać „w tyle” podejmującego nowe zadanie ugru-
powania Armii „Kraków”, dowodzonej od poprzedniego dnia przez gen. dywizji  
T. Piskora. Dlatego po powrocie z odprawy w dowództwie armii już w godzinach po-
południowych 17 września wydał wielkim jednostkom GO rozkaz podjęcia marszu 
w kierunku południowo-wschodnim, na Bełżec i Narol. Tymczasem – jak wiadomo  
z powojennych relacji i zachowanych dokumentów - zamiarem dowódcy armii było 
równoczesne uderzenie całością sił armii, na całej szerokości frontu armii, na kierun-
ku Tomaszowa Lubelskiego, w celu przebicia się do węzła dróg w rejonie Rawy Ruskiej 
i uzyskania pozycji wyjściowych dla manewru na Lwów. Do tego czasu GO „Boruta” 
miała osłonić południowe skrzydło armii. Jednak dowódca GO podjął decyzję o rozpo-
częciu ruchu wcześniej, niż na wysokość sił GO doszła reszta sił armii, rozciągnięta na 
południowym Roztoczu. Ten przedwczesny manewr odsłonił skrzydło głównych sił ar-
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mii, docierających dopiero w rejon Józefowa. Generał Boruta w powojennych relacjach 
nie przeczył faktowi otrzymania takiego zadania, ale zarówno on, jak i część o�cerów 
sztabu GO uważali, że główne siły armii są już tak blisko GO, że manewr należy zacząć 
od razu. Tym bardziej, że ugrupowanie GO było odległe od celu działań, linii Bełżec-Na-
rol, o ponad 30 kilometrów, co przy zmęczeniu ponad dwutygodniową ciężką kampa-
nią, zmuszało do podzielenia wysiłku piechoty na dwa etapy. Generał był przekonany, że 
główne siły armii podejmą marsz do przełamania na kierunku Tomaszowa Lubelskiego 
już 18 września, a najpóźniej wieczorem tego dnia. Problemem stał się zatem brak koor-
dynacji działań i założona, a przede wszystkim wykonana od razu, głębokość manewru 
GO. To ona spowodowała późniejszy krach działań armii. Grupa Operacyjna wyruszyła  
w dwóch kolumnach, „bełżeckiej”, którą stanowiła śląska Grupa Forteczna, a przy której 
był także dowódca GO, i „narolskiej”, czyli 6 DP. Rozkazy GO dla tej ostatniej podawa-
ne były przez radio. Do godzin przedpołudniowych obydwie kolumny GO osiągnęły 
wyznaczone rejony i już po godz. 10.00 dowódca GO przekazał 6 DP drogą radiową 
umówiony rozkaz do podjęcia działań przełamujących na Bełżec i Narol.

Ponieważ wskutek pierwszych niepowodzeń natarcia na osi Grupy Fortecznej za-
trzymała się ona w rejonie Łosińca, gen. Boruta wysłał do 6 DP o�cera operacyjnego 
swojego sztabu, ówczesnego kapitana dyplomowanego (po wojnie generał LWP) Józefa 
Kuropieskę, z zadaniem sprawdzenia postępów natarcia dywizji. Z dużym trudem prze-
dostał się on do dywizji, a z jeszcze większym powrócił do sztabu GO, ale przywiezione 
przez niego informacje były dobre, bowiem 6 DP wykonywała swoje zadanie bardziej 
pomyślnie, niż Grupa Forteczna. W związku z tym gen. Boruta uznał, że uderzenie  
6 DP na sąsiedniej osi zepchnie Niemców od skrzydła i umożliwi podjęcie skutecznych 
działań także na osi północnej.

W odwodzie dywizji i przedniej straży
W ciągu dnia 17 września 6 Dywizja Piechoty ugrupowała się na południe od 

Józefowa w rejonie: Hotel, Pardysówka, Majdan Niepryski, Długi Kąt. Przez cały 
dzień poszczególne oddziały dywizji odpierały niemieckie natarcia na różnych kie-
runkach. 12 pułk piechoty przeszedł na wschód od Józefowa i pozostawał w odwo-
dzie dywizji w rejonie Ciotusza Stara-Podrusów, ubezpieczając równocześnie siła-
mi 1 batalionu tyły pozycji GO „Boruta” z kierunku wschodniego, od Łuszczacza  
i Ulowa i współdziałając w tym zakresie z 11 dywizjonem pancernym z Warszaw-
skiej Brygady Pancerno-Motorowej pułkownika dyplomowanego Stefana Roweckie-
go. Do pułku dołączył II/12 pp, który pod koniec bitwy pod Podsośniną Łukowską 
walczył w ugrupowaniu 20 pp. Korzystając z postoju w odwodzie i braku większego 
nacisku nieprzyjaciela wszystkie pododdziały pułku zostały uporządkowane i przy-
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gotowane do dalszych działań. W związku z  usytuowaniem pułku nieco na tyłach 
od pozycji dywizji, kiedy po południu 17 września ugrupowanie bojowe 6 DP wyru-
szyło w kierunku Tomaszowa Lubelskiego, 12 pp jako oddział najbardziej wysunięty  
w kierunku wschodnim, znalazł się w sposób naturalny na czele i zgodnie z rozka-
zem pełnił zadanie straży przedniej dywizji. Wzmocniony I dywizjonem 6 puł-
ku artylerii lekkiej oraz batalionem saperów dowodzonym przez majora Fran-
ciszka Kostka pułk maszerował po osi: Majdan Sopocki – Grabowica – Skwarki 
– stacja kolejowa Susiec, z zadaniem uchwycenia jako podstawy wyjściowej do dal-
szego działania lasu Susiec i wysłania rozpoznania w kierunku Narola-Lipska i Beł-
żca. Przed południem 18 września poszczególne oddziały dywizji docierały do 
lasów w rejonie miejscowości: Grabowica, Łasochy, Wólka Łosiniecka, Susiec. Wy-
raźnego nacisku wojsk niemieckich nie było, jedynie na kierunku marszu kolum-
ny 6 DP i GO stwierdzono oddziały rozpoznawcze nieprzyjaciela w rejonie miej-
scowości Łosiniec-Maziły-Paary. Jako pierwszy do wyznaczonego rejonu przybył  
12 pp zatrzymując się w lesie w rejonie Suśca. Oddział przedni straży przedniej, czyli  
III batalion12 pp dotarł do lasu Susiec już ok. godz. 7.00 rano, a reszta pułku znala-
zła się na miejscu w godzinę później. Pułk ubezpieczył miejsce postoju sztabu dywizji  
i las Susiec. Natychmiast wysłano 8 komp. por. rez. Konstantego Mrzygłoda wraz z ka-
walerią dywizyjną na rozpoznanie kierunku na Paary-Narol. Rozpoznanie stwierdziło 
obsadzenie wspomnianych miejscowości i okolicznych wzgórz przez nieprzyjaciela 
wspieranego artylerią. W tym dniu, w związku z przewidywanym wyruszeniem do 
ostatecznego boju przełamującego pierścień nieprzyjacielskiego okrążenia, zakopano 
w drewutni nadleśnictwa Susiec (według innych relacji było to w drewutni gajówki 
Rybnica) sztandar 12 pp wraz z przechodnim proporcem strzeleckim 6 DP, który był 
w posiadaniu pułku, a według nie zwery�kowanych do końca danych także część akt 
sztabu dywizji1.

Dowódca 6 DP generał brygady Bernard Mond wydał w tym dniu Rozkaz szcze-
gólny do działania na Narol-Lipsko, w myśl którego dowódcy 12 pp, podpułkowniko-
wi dyplomowanemu Marianowi Strażycowi podporządkowano Zgrupowanie jego 
imienia, złożone oprócz 12 pp z I i III dywizjonów 6 pal, 54 i 57 kompanii kolarzy  
i batalionu saperów. Zadaniem Zgrupowania było uderzenie najpóźniej do godz. 12.00 
przez Paary i Narol-Wieś w kierunku Lipska. W ślad za kolumną wzmocnionego  
12 pp posuwać się miały siły główne dywizji, 20 pp i 16 pp bez batalionu, oraz II dywi-
zjon 6 pal bez baterii. Ubezpieczenie tylne stanowić miał wcielony formalnie do 16 pp 

1  Historię sztandaru 12 pp oraz jego ukrycia opisuje: Michał Siwiec-Cielebon, Honor pułku. Zarys dziejów sztan-
darów 12 pułku piechoty ziemi wadowickiej oraz skrócony zarys dziejów „Środowiska 12 pp" [w:] Wadowiana. 
Przegląd Historyczno-Kulturalny, nr 8, Wadowice 2004.
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batalion zbiorczy 21 DPG dowodzony przez kapitana Mariana Podniesińskiego, masze-
rujący z jedną baterią II/6 pal, ale najdłużej pozostający na pozycjach w rejonie Skwarek.  
W związku z otrzymaniem od miejscowej ludności informacji, że zorganizowana 
przez Niemców pozycja oporu na linii Paary-wzgórze 300 obsadzona jest znacznymi 
siłami, rozkaz dowódcy 6 DP został zmieniony i ze Zgrupowania 12 pp wydzielono  
III batalion pułku, który skierowano na zachodni brzeg Tanwi, gdzie lasami i dalej przez 
Młynki miał podejść w celu okrążenia nieprzyjaciela w rejonie Narola od południa.  
W ślad za III/12 pp skierowano 16 pułk piechoty, wsparty II dywizjonem 6 pal (bez 
baterii) i 3 baterią I/6 pal, które miały maszerować równolegle do 12 pp, natomiast za 
nimi w środku ugrupowania miał posuwać się 20 pp jako odwód 6 DP.

Dywizja rozpoczęła marsz pomiędzy godz. 12.00 a 13.00. W nieco ponad go-
dzinę później idący w straży przedniej 12 pp natra�ł na nieprzyjacielski opór na 
przedpolu wsi Paary. Wobec tego dowódca 12 pp rozwinął czołowy II baon dowo-
dzony przez majora Józefa Lewandowskiego do natarcia po prawej stronie drogi, 
zaś baon I pod dowództwem majora Władysława Sieńczaka po lewej stronie traktu. 
Ten ostatni wsparła na skrzydle wschodnim 51 samodzielna kompania ckm prze-
ciwlotniczych dowodzona przez porucznika Stanisława Migę, z kierunkiem natarcia 
na lewo od drogi i na wzg. 300 (według relacji samego por. Migi kompania jednak 
została podzielona po obydwu stronach szosy i plutony I i II wspierały I/12 pp, nato-
miast plutony III i IV współdziałały z II/12 pp). Ze względu na problemy z zajęciem  
stanowisk przez artylerię wsparcia (trudny teren i brak kabla telefonicznego dla po-
łączeń z obserwatorami) natarcie na Paary nieco opóźniło się i wyruszyło dopiero 
ok. godz. 15.30-16.00. Niestety, na prawym skrzydle natarcie nie posunęło się zbyt-
nio, mimo znacznego wsparcia artyleryjskiego III dyonu 6 pal i dwóch baterii I dy-
onu tego pułku. Uszczuplony już wskutek wcześniejszych walk II/12 pp nacierający  
w otwartym terenie został praktycznie rozbity ogniem niemieckiej artylerii i utknął 
na przedpolu. Po mniej więcej godzinnej walce dowódca baonu meldował dowód-
cy pułku, że batalion nie tylko nie jest w stanie posunąć się naprzód, ale w razie 
przeciwnatarcia nieprzyjaciela nie będzie mógł utrzymać zajętego terenu. Nato-
miast na lewym skrzydle batalion majora Sieńczaka rozwinął się w szyku schodami 
w lewo, na lewym skrzydle 1 komp. por. rez. Józefa Ryłki wraz z resztkami 1 komp. 
48 pp, dowodzonymi przez ppor. Szuberta, natomiast na prawym 3 komp. dowo-
dzona przez por. Franciszka Czula. W ślad za baonem mjra Sieńczaka i 51 komp. 
ckm por. Migi. Także ten batalion miał znaczne straty, chociaż częściowo atakował 
wśród zabudowań wsi Paary, natomiast wspierająca natarcie komp. ckm por. Migi 
miała oprócz zabitych i rannych także uszkodzoną połowę cekaemów. Zaczyna-
ło jej także brakować amunicji. Dowódca pułku prosił dowódcę dywizji o zasile-



101

H I S T O R I A

nie natarcia oddziałami odwodowego 20 pp, ale przydzielono tylko jedną kompanię  
(3/20 pp), która weszła do walki na skrzydle II/12 pp. W tej sytuacji włączono do wal-
ki dwukompanijny batalion saperów mjra Kostka. Ten dowódca zgłosił swój oddział 
ochotniczo do dyspozycji dowódcy 12 pp jako dowódcy natarcia będąc świadkiem 
rozmowy adiutanta 12 pp, kapitana Adama Dyra z kwatermistrzem 6 DP, kpt. dypl. 
Józefem Bochenkiem. Batalion ten wprowadzono w centrum nacierającego ugrupo-
wania, drogą przez środek wsi Paary. Mjr Sieńczak wraz z pocztem posuwał się w ślad 
za natarciem, za środkiem 1 kompanii. Północne zgrupowanie opanowało ostatecznie 
do zmroku  linię wzgórz 300-301 oraz zabudowania wsi Paary. Niestety ostatecznie od-
działy polskie zaległy nieco dalej, przed skrajem Narola-Wsi, zdziesiątkowane wsku-
tek nawały artylerii, rozpoczętej przy próbie kolejnego polskiego natarcia o zmierzchu.  
Mjr Sieńczak w swojej relacji wręcz zarzucał, że był to ogień artylerii własnej, która ze 
względu na brak kabla dla obserwatorów strzelała według mapy, czy też na wyczucie. 
Tego zarzutu nie da się jednak sprawdzić. Z prawej strony, gdzie do walki wszedł na 
skrzydło ugrupowania II/12 pp dywizyjny 6 batalion saperów pod dowództwem mjra 
Jana Władyki, natarcie także ostatecznie utknęło ponosząc znaczne straty. W związku  
z wyczerpaniem oddziałów wznowienie ataku zaplanowano na świt 19 września. Żoł-
nierze byli tak zmęczeni, że zasypiali na zajętych pozycjach i nie pomagało ich budze-
nie. Według relacji por. Migi usnął także, mimo dzwoniącego w pobliżu telefonu, major 
Sieńczak, którego z trudem udało się dobudzić, aby odebrał telefon.

W natarciu na Paary-Narol poległo lub zostało rannych ponad stu żołnierzy 12 pp.  
Wśród poległych znaleźli się m.in. absolwent wadowickiego Gimnazjum z 1936 r.,  
sierżant podchorąży/podporucznik służby stałej Włodzimierz Kunz, w większości pub-
likacji mylnie identy�kowany w różnych „odmianach” nazwiska i imienia, najczęściej ze 
względu na przezwisko „Kuba” jako Jakub Kunc, a także abs. wadowickiego Gimnazjum 
z 1932 r. ppor. rez. Jan Jabłoński. Poległ dowódca resztek 1 kompanii 48 pp wcielonej do 
12 pp w czasie bitwy o Podsośninę Łukowską, ppor. rez. Szubert, ciężko ranni zostali 
m.in. dowódca 1 komp. 12 pp, por. rez. J. Ryłko oraz sierż. podch./ppor. sł. st. Z. Bebel.

Pierwsi w Narolu 
Kolumna III/12 pp maszerująca zachodnim brzegiem Tanwi między godziną 

15.00 a 16.00 przeszła Tanew w rejonie wsi Rebizanty i szybkim marszem przez Kru-
piec i Łozy podeszła do rejonu miejscowości Młynki, na bezpośrednim przedpolu 
Narola. Jeszcze o godz. 17.00 dowódca baonu, podpułkownik Roman Wart, składał 
meldunek dowódcy 12 pp, od którego dowiedział się o trudnej sytuacji pod Paarami 
i zalegnięciu pierwszego natarcia pułku, oraz o skierowaniu 16 pp w ślad za III/12 pp. 
Później łączność z pułkiem się urwała, za względu na braki kabla telefonicznego, ale 
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także na niszczenie już założonych linii przez dywersantów niemieckich i niewielkie 
oddziałki Niemców przenikające przez polskie ugrupowanie. W rejonie ok. 400 m od 
gajówki Łozy-Młynki  ppłk Wart zauważył stanowiska artylerii niemieckiej ostrzeli-
wującej Paary i równocześnie spoza fałdy terenu wyszedł (z relacji ppor. Zięcia wy-
nika, że raczej wyjechał na samochodach ciężarowych) oddział niemieckiej piechoty. 
Rzucona do natarcia 7 kompania ppor. Józefa Zięcika rozbiła niemiecki pododdział, 
częściowo w starciu wręcz, ale gwałtowna wałka zaalarmowała niemiecką artylerię.  
III batalion przekroczył więc niezwłocznie ponownie Tanew i pod wieczór 18 wrześ-
nia (ok. godz. 18.30) błyskawicznym uderzeniem zajął Narol, wypędzając stamtąd 
tyłowe oddziały niemieckie, obsadzając miasteczko i prowadzące doń drogi z Bełżca  
i Płazowa. 9 kompania kpt. Jana Piotra Łużeckiego zajęła rozwidlenie dróg na Narol-
Wieś i Bełżec, zdobywając kilka porzuconych niemieckich samochodów i uszkodzo-
ny czołg, kompania 7 ppor. Zięcika (który, ranny w walce zdał w Narolu dowództwo 
komp. ppor. rez. Stanisławowi Ho�mannowi) zablokowała kierunek na Płazów, nato-
miast 8 kompania por. rez. Mrzygłoda pozostawała w odwodzie pomiędzy dwiema 
wspomnianymi, z możliwością użycia na obydwu kierunkach w miarę konieczno-
ści. Po zajęciu miasteczka uwolniono około 40 żołnierzy polskich wziętych wcześniej 
do niewoli przez Niemców i przetrzymywanych w kościele. Zostali oni wcieleni do  
III baonu 12 pp. W nocy do Narola wjechał niemiecki samochód na pełnych świat-
łach, ale jego kierowca zauważywszy zatrzymujących go polskich żołnierzy usiłował 
zbiec. Tra�ony z karabinu przeciwpancernego samochód wpadł na przydrożne drzewo.  
Do niewoli wzięto niemieckiego lekarza oraz trzech chorych żołnierzy. Lekarzowi temu 
polecono zorganizować w ratuszu punkt opatrunkowy i zająć się polskimi i niemiecki-
mi rannymi zgromadzonymi w miasteczku. M.in. opatrywał on ppor. Zięcika. 

Niestety, przynajmniej do godziny 17.00 dowódca dywizji nie miał żad-
nych informacji o maszerującej zachodnim brzegiem Tanwi kolumnie III/12 pp  
i o skutkach jej działań. Natomiast wysłana w ślad za nią kolumna niepełnego 16 pp  
w czasie marszu pomiędzy Hutą Różaniecką a Hutą Starą została zatrzymana przez 
słabą czatę niemiecką (pluton z kilkoma karabinami maszynowymi), a przejściowo 
nawet rozproszona w panice, pozostawiając bez osłony wspierającą ją artylerię, któ-
ra osłonę musiała zorganizować we własnym zakresie. Gen. Mond dla wsparcia tej 
kolumny wysłał jedną kompanię z I baonu 20 pp, ale do rana 19 września z 16 pp 
nie było żadnej łączności. Zbierającą się ponownie kolumnę 16 pp odnalazł na leś-
nym dukcie dopiero I/12 pp, który rano przeszedł z rejonu Paar w bród przez Tanew  
i wszedł do lasu na jej zachodnim brzegu. Tam właśnie pododdziały 16 pp porząd-
kowały się i grzebały zabitych. Natomiast 3 kompanię 20 pp, dowodzoną przez ppor. 
Zagórskiego wysłano na poszukiwanie III/12 pp w kierunku Narola. W efekcie 
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gros dywizji utknął na całą noc pod Paarami i pod Hutą Starą i dopiero nad ranem  
19 września wysłane patrole stwierdziły, że Niemców już od wieczora nie ma w Narolu-
Wsi. Także o świcie nadeszły meldunki od dowódców plutonu zwiadowców konnych 
12 pp oraz 3 komp. 20 pp o tym, że Narol jest obsadzony przez III/12 pp. Dywizja pod-
jęła więc dalszy marsz i w godzinach porannych weszła do Narola.

Koniec Grupy Operacyjnej „Boruta”
Tymczasem jednostki Grupy Fortecznej dowodzonej bezpośrednio przez do-

wódcę GO, gen. Borutę-Spiechowicza, podjęły późnym wieczorem 18 września 
kolejne uderzenie na blokujące ich dalszy marsz pozycje niemieckie w rejonie Ma-
ził. Niestety w nocnym boju zostały zatrzymane i rozbite, a idący w jednej z grupek 
żołnierzy dowódca GO, gen. Boruta z trudem uniknął niewoli, zdołał jednak wydo-
stać się z niemieckiego okrążenia. Natomiast dowódca Grupy Fortecznej, pułkow-
nik Wacław Klaczyński poległ w tej walce. Część oddziałów Grupy Fortecznej które 
maszerowały w tyle jej kolumny i nie zdołały przeniknąć przez pozycje niemieckie,  
a nie zostały rozbite, skierowała się na południe i dołączyła nad ranem 19 września do 
6 DP w rejonie Paar. W ten sposób zadanie przewidziane dla całej – acz mocno już 
uszczuplonej wcześniejszymi walkami – GO „Boruta”, osłonięcia natarcia głównych sił 
armii na Tomaszów Lubelski, przez natarcie na Narol-Bełżec, spadło na 6 DP, także 
przecież dysponującą coraz mniejszymi siłami. Dywizja była jednak znacznie oddalo-
na od sił głównych armii „Kraków” i, mimo nocnego utknięcia pod Paarami, o mniej 
więcej dzień marszu wysunięta naprzód w kierunku zasadniczego celu natarcia. Tym-
czasem gros armii pozostawało nadal w głównym kotle niemieckiego okrążenia, na 
zachód od Tomaszowa Lubelskiego. W dodatku dowódca dywizji postanowił masze-
rować dalej, nie czekając na główne siły armii i wyznaczył nowy kierunek marszu, na 
Rawę Ruską. Prawdopodobnie przyczyn takiej decyzji gen. Monda było kilka: kończące 
się zasoby amunicji i środków opatrunkowych, coraz szczuplejsze siły własne i nadcią-
gające liczniejsze siły przeciwnika. Dowódca 6 DP miał zamiar poprzez opanowanie 
rejonu Rawy Ruskiej stworzyć przyczółek umożliwiający dalszy manewr armii „Kra-
ków” w kierunku Lwowa, a później zapewne dalej w stronę południowej granicy kraju. 
Według niektórych relacji generał powziął tę decyzję wbrew naleganiom szefa sztabu  
6 DP, podpułkownika dypl. Ludwika Zycha, który sugerował natarcie w kierunku Beł-
żca, dla odciążenie uderzających z kierunku Tomaszowa Lub. głównych sił armii. 

Ostatni marsz
Marsz dywizji rozpoczął się po krótkim postoju w Narolu i uporządkowaniu 

oddziałów oraz pozostawieniu rannych ok. godz. 10.00. Kolumna 6 DP skierowa-
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ła się drogą na Dębiany – Wolę Wielką – Monastyr – Werchratę. W straży przedniej 
maszerował tym razem 20 pp natomiast 12 pp osłaniał wraz z batalionem zbior-
czym kpt. Podniesińskiego odejście dywizji z Narola i Lipska, by później stanowić 
straż tylną maszerującej kolumny. Już podczas opuszczania Narola przez 12 i 16 pp  
niemieckie podjazdy zaczęły spychać ubezpieczenia wystawione przez baon kpt. Pod-
niesińskiego na kierunkach Bełżca i Płazowa, próbując okrążyć Narol i odciąć pozo-
stające w nim oddziały polskie. Do przeciwnatarcia w drugim rzucie rozwinięty zo-
stał II/12 pp mjra Lewandowskiego wsparty II/6 pal mjra Jana Gintela. Baon odrzucił 
nieprzyjaciela i wziął kilku jeńców. Napór Niemców został powstrzymany i polskie 
oddziały względnie spokojnie opuściły miasteczko, maszerując po osi Jędrzejówka 
– Dębiny – Huta Słona – Goraj – Dachany (sic! - tak w relacji kpt. Adama Dyra, 
adiutanta 12 pp) Monasterskie. W dalszym marszu dywizji towarzyszył jedynie 
ostrzał artylerii niemieckiej z rejonu Płazowa, a później naciskające na straż tyl-
ną 6 DP konne i motocyklowe podjazdy niemieckie. Powstrzymywał je ogień II/6 
pal, który kolejno bateriami zmieniał stanowiska w miarę marszu kolumny dywizji   
i ostrzeliwał niemieckie patrole. W tym szyku 6 DP dotarła ok. godz. 13.00 do re-
jonu miejscowości Monastyr, a idący w straży przedniej 20 pp zajął po krótkiej 
utarczce z oddziałem Arbeitsdienstu (Służby Pracy) Werchratę. Stamtąd gen. Mond 
powiadomił dowództwo armii drogą radiową, że zamierza maszerować dalej na 
Rawę Ruską, ale zanim nadeszła odpowiedź z armii, Niemcy rozpoczęli natarcie 
jednostką pancerną (jak się okazało, były to oddziały 2 DPanc.) na czołowy pułk 
dywizji stojący w Werchracie. Dowództwo dywizji zdało sobie sprawę, że kolumna  
6 DP została zablokowana od czoła na kierunku swojego marszu. Wobec odpowiedzi  
ze sztabu armii, aby dywizja działała w myśl ogólnego zadania armii ale według  
uznania jej dowódcy, bowiem szanse na realne współdziałanie są żadne, gen. Mond 
podjął decyzję zawrócenia dywizji w kierunku zachodnim, na Wielki Las – Choty-
lub, na południowy-wschód od Cieszanowa. Zamiarem dowódcy dywizji była li-
kwidacja tam taborów i ciężkiego sprzętu, nawet uzbrojenia, dla którego brakowało 
już  amunicji, oraz rozpuszczenia wojska grupami w celu przebijania się w kierunku 
granicy węgierskiej. Późnym wieczorem, ok. godz. 22 wydano rozkaz zarządzający 
wymarsz kolumny 6 DP o godz. 1.30 w nocy, natomiast 20 pp miał utrzymać Wer-
chratę do rana 20 września.

Dywizja wyruszyła zgodnie z rozkazem po osi Szałasy – Chmiele – Brusno Stare 
– Podemszczyzna – Nowe Sioło – Cieszanów. W straży przedniej maszerował 16 pp, któ-
ry jednak zszedł przez pomyłkę z nakazanej trasy. Wtedy dowódca 6 DP nakazał przejąć 
rolę straży przedniej 12 pp i ten ok. godz. 6.00 napotkał na osi marszu niemiecką kom-
panię kolarzy wspartą kilkoma samochodami pancernymi. Była to prawdopodobnie 
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część oddziału rozpoznawczego niemieckiej 45 DP. Podjazd ten został przez 12 pp od-
rzucony z osi marszu dywizji. W czasie marszu nad kolumną dywizji krążył niemiecki 
samolot rozpoznawczy, który ostrzeliwał kolumnę z broni maszynowej. 

Ok. godz. 9.00 oddziały dywizji stanęły na postój ubezpieczony w lesie na zachód 
od wsi Podemszczyzna. 12 pp stanął w rejonie Wielki Las (las Hryniaczka). Tam ok. 
godz. 13.00 dołączył do dywizji idący w straży tylnej 20 pp, który w czasie swojego 
marszu cały czas atakowany był przez podjazdy niemieckie. Tymczasem już wcześniej, 
ok. godz. 10.30 do dywizji przybył niemiecki parlamentariusz na motocyklu, który po-
informował w imieniu dowódcy jednostek niemieckich (dowódcy 2 DPanc. gen. por. 
Veiela) że 6 DP jest okrążona przez jednostki pancerno-motorowe i piechoty niemie-
ckiej, a także, że w przypadku nie podjęcia decyzji o kapitulacji zgrupowanie dywizji 
zostanie zbombardowane przez czekającą na rozkaz silną grupę lotnictwa bombowego 
Niemców.

Już raz kapitulowałem…
W związku z sytuacją dywizji gen. Mond zwołał około południa odprawę wszyst-

kich o�cerów od szczebla dowódców batalionów i dywizjonów wzwyż. Dowódcy ci 
zostali poinformowani o depeszy od dowódcy armii otrzymanej 19 września i pozo-
stawiającej dywizji „wolną rękę” w dalszych walkach, a następnie po kolei referowali 
stan swoich oddziałów. Sytuację dywizji przedstawił dowódca piechoty dywizyjnej, 
pułkownik Ignacy Misiąg. Podkreślił on katastrofalne położenie dywizji i brak środ-
ków walki oraz środków medycznych i zaproponował kapitulację. Zarządzono gło-
sowanie nad kapitulacją dywizji i przeprowadzono je metodą balotażu, przez kolejne 
wypowiedzi o�cerów, poczynając od najmłodszych stopniem. Relacje o tej odprawie 
są sprzeczne, ale wiadomo, że na pewno przeciwko kapitulacji opowiedzieli się do-
wódca III/12 pp ppłk R. Wart oraz dowódca 12 pp, ppłk dypl. M. Strażyc, który po-
wołując się na nastroje żołnierzy 12 pp twierdził, że mimo przemęczenia marszem  
i walkami chcą oni walczyć i apelował do dowódcy dywizji o podjęcie jeszcze jed-
nej próby przebicia się. Miał powiedzieć m.in.: „Kapitulowałem już przed laty, na 
rozkaz, jako żołnierz I Polskiego Korpusu w 1918 r. Drugi raz w życiu kapitulował 
nie będę. Jeżeli mamy zginąć, to zróbmy to jak żołnierze, z bronią w ręku, w walce”. 
Jednak większość spośród 22 obecnych na odprawie była za kapitulacją i po wysłu-
chaniu wszystkich opinii gen. Mond podjął decyzję złożenia broni. Wobec tej decyzji 
dowódca 12 pp nakazał w miarę możliwości rozpuścić żołnierzy i pozwolić im po-
dejmować indywidualne próby ucieczki z okrążenia. Faktycznie większość żołnierzy 
nie tylko 12 pp decyzję kapitulacji przyjęła najpierw z niedowierzaniem a później  
z żalem. O�cjalna kapitulacja dywizji nastąpiła ok. godz. 15.00 w rejonie Nowego Sio-
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ła, przy czym wbrew narzuconym przez Niemców warunkom większość sprzętu była 
uszkadzana albo na rozkaz, albo indywidualnie przez żołnierzy.

Podsumowanie
Gdyby 6 DP pozostała chociaż jeden dzień w rejonie Narola oraz podjęła dalsze 

natarcie na kierunku Bełżca, niewątpliwie ułatwiłaby dalsze działania armii. Tym-
czasem przedwczesny manewr dokonany przez siły GO na kierunku Narola i Bełżca 
i jego przedłużenie, wykonane następnie już tylko przez 6 DP nie przyniosło spo-
dziewanych skutków ani taktycznych, ani operacyjnych. Dywizja mimo przełamania 
pierwszego pierścienia niemieckiego w rejonie Narola nadal pozostawała wewnątrz 
okrążenia. Czasowe odsunięcie się wojsk niemieckich z rejonu Narola pod naporem 
6 DP było tylko manewrem pozwalającym Niemcom na uniknięcie strat oraz… na 
rozdzielenie sił polskich, co ułatwiło późniejsze ich pobicie i zniszczenie częściami. 
Odśrodkowe odejście dywizji na kierunku rozbieżnym z kierunkiem działania gros 
armii zdecydowani zmniejszyło, a właściwie zniweczyło, szanse na współdziałanie  
i ułatwienie przebicia pozostałych w kotle sił Armii „Kraków”. Mimo więc pozorne-
go sukcesu wydostania się dywizji z kotła w rejonie na zachód od Tomaszowa Lub. 
działanie to nie pomogło w gruncie rzeczy ani samej dywizji, ani Armii „Kraków”, ani 
działającemu pod Lwowem zgrupowaniu dowodzonemu przez gen. broni Kazimie-
rza Sosnkowskiego. W chwili kapitulacji stan dywizji wynosił około 3 tysiące żołnie-
rzy, przemęczonych do granic ludzkich możliwości. Brakowało amunicji do wszelkiej 
broni, szczególnie do broni zespołowej (karabiny maszynowe i granatniki) oraz broni 
wsparcia (artyleria) a także środków opatrunkowych. Żywności brakowało w więk-
szości oddziałów już od  kilku dni. W I/12 pp były dwie kompanie piechoty po ok. 
80 ludzi oraz resztki kompanii ckm, która miała 4 ckm bez amunicji nataśmowanej  
i bez taśmownicy. Baon dysponował jednym lub dwoma karabinami przeciwpancer-
nymi i resztką naboi do nich. ”Żołnierz - według relacji mjra Sieńczaka – był przemę-
czony i wygłodzony do ostatnich granic wytrzymałości”. II/12 pp był jeszcze bardziej 
osłabiony. Najlepiej w pułku prezentował się III/12pp, ale i on miał duże ubytki wśród 
żołnierzy i braki amunicji.

Komentator polskich działań obronnych w 1939 r. płk dypl. Marian Porwit docenił 
uporczywość walk 12 pp na kierunku Paary-Narol Wieś oraz wyróżniające się działa-
nia III/12 pp na najbardziej południowej osi natarcia. Zarzucił natomiast, że odejście 
Niemców z pozycji w rejonie Narola-Wsi nie zostało zauważone przez patrole 12 pp.  
W świetle dostępnych relacji jest w ogóle wątpliwe, czy patrole takie zostały wysłane. 
Jak wiadomo, po morderczym natarciu wojsko zaległo na zajętych pozycjach i – zapew-
ne wykorzystując następujące wraz ze zmrokiem uciszenie walk i ognia nieprzyjaciel-
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skiego - wyczerpani żołnierze, a jak wynika z niektórych relacji także dowódcy, posnęli. 
Chociaż wydaje się to dziwne, ale jednak nie niemożliwe.

Od Autora:
Ponieważ kilku czytelników zamieszczanych w „Wadovianach” tekstów opisują-

cych historię wrześniowych zmagań 12 pp w 1939 r. zwróciło się do autora z sugestia-
mi, aby teksty opatrywać szczegółowymi przypisami i odnośnikami, informuję, że  
w tekstach przygotowanych do publikacji w Przeglądzie świadomie z przyczyn redakcyj-
nych zrezygnowano z tzw. aparatu naukowego, ponieważ znacząco zwiększałby on obję-
tość poszczególnych części tekstu. Pełna wersja wraz z opracowaniem tekstu oraz pełną 
bibliogra�ą znajdą się w przygotowywanym wydaniu książkowym dziejów walk 12 pp.

Bibliografia
II. Materiały źródłowe:

1. Centralne Archiwum Wojskowe, Warszawa-Rembertów - zespół akt 12 pp, sygn. 
320.12. oraz wybrane akta personalne o�cerów i dzienniki personalne MSWojsk.;

2. Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej im. 12 pp ZW, Wadowi-
ce – dokumentacja fotogra�czna i archiwalna, zespół relacji; 
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Tadeusz Bujnicki

zegadłoWicz sparodioWany 
śmieszny przyczynek 

Nie będzie to szczególne odkrycie. Raczej drobny, ale charakterystyczny przy-
czynek do obecności gorzeńskiego poety na drugim krańcu międzywojennej Rze-
czypospolitej. W Wilnie. Kontakty Zegadłowicza z Wilnem były raczej rzadkie. Sam 
pojawił się tutaj dłużej bodaj jeden raz tylko1. Był w Wilnie obecny dzięki Juliuszo-
wi Osterwie, który wystawił w Reducie Głaz graniczny (1926 r.). Z kolei w sezonie 
1929/30 Aleksander Zelwerowicz wystawił Księżniczkę Turandot w tłumaczeniu Ze-
gadłowicza. Dlatego w środowisku literackim Wilna postać autora Zmór była dość 
dobrze znana, co w znacznym stopniu zawdzięczał on zaprzyjaźnionemu z nim Wi-
toldowi Hulewiczowi, ówczesnemu animatorowi życia kulturalnego miasta 2. 

W szkicu nie chodzi jednak ani o obecność „�zyczną”, ani recepcję twórczości, 
lecz o obecność pisarza w prześmiewczej zabawie wileńskich literatów. Parodia Tade-
usza Łopalewskiego tra�ała bowiem na grunt lekturowo przygotowany. Powiedzmy 
to od razu, niewątpliwie złośliwa parodia Powsinóg beskidzkich, była przede wszyst-
kim żartem literackim, zabawą, którą chętnie uprawiano w  międzywojniu. Nurt 
parodystyczny był wówczas szczególnie ob�ty, uprawiali go prawie wszyscy twórcy 
obdarzeni większym (czy mniejszym) poczuciem humoru. Tekst poniżej zamiesz-
czony w całości, pojawił się w większej audycji radiowej, przedstawionej w wileńskim 
klubie literacko-artystycznym „Smorgonia” 27 stycznia 1934 roku pod obszerniej-
szym tytułem: „Parada parodii”, z  wyodrębnioną częścią „Podparnasie polskie”. 
W „doborowym” towarzystwie parodiowanych znaleźli się: Kazimierz Wierzyński, 
Julian Tuwim, Ferdynand Ossendowski, Maria Pawlikowska, Józef Wittlin, Witold 
Hulewicz, Kazimiera Iłłakowiczówna i także – Emil Zegadłowicz. Parodiowali: Kazi-
mierz Wroczyński, Witold Hulewicz i Tadeusz Łopalewski. Autorem konferansjerki 
był Teodor Bujnicki3. 

1 O dwutygodniowym pobycie w Wilnie pisze M. Wójcik, Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza, 
Kielce 2005, s.186-187.

2  W archiwum Zegadłowicza znajduje się 16 listów i 15 kartek Witolda Hulewicza, pisanych w większości z Wilna 
(zawierają one m.in. informacje o mieście, o Reducie Juliusza Osterwy, o redagowanym przez Witolda Hulewi-
cza „Tygodniku Wileńskim”).

3  W moim archiwum domowym zachowały się, poza parodią Łopalewskiego, maszynopis programu radiowego 
z adnotacjami redakcyjnymi, rękopis konferansjerki, kilka innych parodii (m. Wittlina i Hulewicza).
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 Klub Literacko-Artystyczny „Smorgonia” powstał z inicjatywy m. in. Witolda 
Hulewicza (ówczesnego dyrektora wileńskiego radia) jako forma towarzyskiego 
stowarzyszenia twórczej inteligenci Wilna 1 kwietnia 1933 roku. Do Klubu, o za-
bawnym, wzorowanym na dawnym (z czasów Mickiewiczowskich) Towarzystwie 
Szubrawców, ceremoniale przyjęć, należeli zarówno wileńscy literaci i artyści, jak 
i profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego. Sięgający po tradycje „Zielonego 
Balonika” i  warszawskich kabaretów literackich, Klub „Smorgonia”, preferował 
dobrą, stojącą na wysokim poziomie zabawę literacką4. Jedną z nich były prze-
śmiewcze, parodystyczne i satyryczne imprezy. W tych ramach należy umieścić 
przedstawioną poniżej parodię Zegadłowiczowskich Powsinóg beskidzkich:

Emil Zegadłowicz
BALLADA

„O powsinodze nosiwodzie, kuternodze wojewodzie, bezkieckim druciarzu, 
o dudkach garczych i lipowym kwieciu, jako też na poty malinach suszonych, tu-
dzież o różnych ziółkach, ze szczegółowym opisem, które od jakiej boleści służy 
i co z tego wynikło”.

- błękitni się lipa - ! - ? –
- ptak nad nią przelata – frfrfr –
Od lipy wiedzie droga - - - -
naokoło świata – O O O
cyrwieni się lipa
Roman Felę scypa
a co jom uscypnie
to ona się wypnie
mu bardzo dowcipnie

oj dana - ? - !
�oleci się lipa
taka sprytna jucha
kieby ta dziewucha
którą Roman scypa

oj rom rom ti dana dana rom
uscypnołbyk ja ją
- lec się zony stracham
- kwardom ręke mają - - - ?

4 Najwięcej informacji o „Smorgonii” można znaleźć w wspomnieniach Stanisława Lorentza (Album wileńskie, 
Warszawa 1986, s. 129-174.
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- ino na Cieracha - , - ; - :
 oj do do moja dolo

Przyseł haw
czkaw
sobkiem społem
moncydołem
jak ta tra�
spod niecułki
stanął kapke pod lipą psia wyga
któzta wie moiściewy kto jest pirsy z brzyga - - - ?
zbereźnie zabyrcało
i wsyćko wyleciało
na ślebodę ślepie wytrzescało.
A ino rzędne jak te chałpy

zasiok chachar i krzypota
oba habazie i małpy
- tutaj – pedo – haw na grani
z grapy rozdół się tumani
na krzyz i na krzyz
a mnie w głowie tyz… - !?;!:-.-…
- a ten – pedo – sam nie rozumi
zasiok pise tak jak umi - !

 
Konferansjerka okalająca kolejne parodie akcentowała silnie „regionalną” 

i oddaloną na „baśniową” odległość („za górami, za lasami…), twórczość autora 
Powsinóg:

 „Jest sobie za górami, za lasami, koło Żywca, słynnego z browaru arcyksiążę-
cego, taki sobie cichy Gorzeń Górny. Wiedzie tu żywot pustelniczy Gazel Emydło-
wicz, poeta-gazda, przy świetle lampki oliwnej odmawiający godzinki i nucący po 
dziadowsku kolędziołki. Czasem też zbiera ulubione dziewanny, które mu przy-
pominają z nazwy dziewięć dziewic – muz. Pisze zazwyczaj srebrem i wielokrop-
kami, odstępy między którymi wypełnia z lekka myślnikami i co dziwniejszymi 
wyrazami. 

 Oto jego ballada o połogu balladowym”5

5  Rękopis konferansjerki w archiwum po Teodorze Bujnickim w posiadaniu autora artykułu. Warto zauważyć 
w cytowanym tekście jedno znaczące skreślenie: „koło [Wadowic czy też] Żywca”.
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 Parodia Powsinóg sąsiadowała z „wierszem z cyklu Bobkowe ziele Kaziwier-
sza Wujżeńskiego” (Kazimierza Wierzyńskiego) i parodią Arji Pawikowskiej (czyli 
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej).

Tadeusz Łopalewski, autor omawianej parodii, po wojnie znany głównie jako 
twórca powieści historycznych, był w okresie dwudziestolecia pisarzem znanym 
w  Wilnie przede wszystkim jako autor wierszy, dramatów i  prozy o  mocnych 
akcentach regionalnych. Można rzec, że na tym gruncie „spotykał się” z Zegad-
łowiczem. Ale było to spotkanie odmiennych koncepcji regionalizmu. Wileński 
regionalizm kształtował się przede wszystkim jako odpowiedź na wieloetniczną, 
wieloreligijną i wielokulturową sytuację tego terytorium; regionalizm Zegadłowi-
cza, „góralski”, bliższy był, wyłożonej przez Żeromskiego w Snobizmie i postępie, 
zasadzie wzbogacenia języka literatury „słownictwem gwarowym”6. Nie wdając 
się w interpretację szczegółową, warto za Jerzym Kwiatkowskim7 wskazać, iż sty-
lizacja Powsinóg beskidzkich na naiwną, ludową religijność, wyzyskująca dialekt 
lokalny, stwarza wyraźną - na tle ówczesnych nurtów regionalnych - odrębność 
literackiego obrazu, ale zarazem – przez swoje nasilenie („wielosłowie” – jak pisze 
Kwiatkowski), otwiera drogę parodii.

Charakteryzując ogólnie cele parodystyczne konferansjer zauważa, iż główny 
parodysta Kazimierz Wroczyński: „…Pokazał poetom z lekka krzywe zwierciadło, 
zmienił o  jeden ton melodie ich lir, i wydobył w ten sposób drzemiącą na dnie 
ich wierszy śmieszność…”. To samo można powiedzieć o parodii Łopalewskiego, 
który już wcześniej dał się poznać jako parodysta wierszy Mickiewicza – aktuali-
zowanych i odnoszących się do stosunków wileńskich - Ballad i romansów.

Czym jest zatem parodia? Według autorów Słownika terminów literackich to 
wyrazista forma stylizacji i ośmieszenie cudzego stylu, jego wyjaskrawienie i kon-
trast8. Parodia tworzy nowy kontekst, zmieniający sens wzoru; wreszcie może być 
– zabawą literacką; żartem, w  którym ośmieszenie nie ma satyrycznego ostrza. 
Moim zdaniem, z  taką właśnie parodią mamy do czynienia w przedstawionym 
tekście Łopalewskiego.

Charakter tej parodii ma przede wszystkim cechę syntetyczną. Jest prze-
śmiewczą aluzją do całego zbiorku. Mimo, iż bezpośrednio nawiązuje do pierw-
szej Ballady o powsinodze beskidzkim druciarzu kuternodze o duszkach garczych 
i  lipowem kwieciu, to znaleźć w niej można odwołania do innych (np. „chałpy” 

6  Zob. S. Żeromski, Snobizm i postęp oraz inne utwory publicystyczne, Kraków 2003, s. 198.
7  J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2000, s. 85.
8  Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński, wyd. II Wrocław 1988, s. 344.
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z Ballady o […] śklarzu). Łopalewski z premedytacją wykorzystuje także zamiesz-
czone na końcu Objaśnienia słów gwarowych wyrazy: habazie, krzypota, chachar, 
grapa, pedo grupując je w ostatniej części parodii.

Aluzje do pierwszej Ballady są łatwo rozpoznawalne: motyw lipy, ptaka 
i  „drogi dookoła świata”; zwroty „sobkiem społem”, „któzta wie moiściewy, kto 
jest pirsy z brzyga”. Natomiast funkcje parodyjne pełnią przede wszystkim wpro-
wadzone w  utwór obce mu, chociaż znaczące w  późniejszej twórczości pisarza 
składniki erotyczne (może lepiej seksualne), scenka z Romanem i Felą, zajmująca 
tu miejsce prymitywnej, ludowej mistyki. To główny czynnik „burzący” porządek 
Powsinóg, i odmieniający ich sens. Drugim – jest doprowadzona do absurdu ma-
niera ortogra�czna Zegadłowicza, nadmiar myślników, tu dopełniony o cały re-
pertuar średników, pytajników wykrzykników, wielokropków9. Ów nadmiar daje 
się rozpoznać także w nagromadzeniu form gwarowych, stosowanych tu niefunk-
cjonalnie i jakby poza znaczeniami. 

Czytelnika parodii mogłyby zdziwić pojawiające się, nie wiedzieć skąd, jako 
rym do „chałpy” – „małpy”. Ale nie jest to niedorzeczne, chociażby dlatego, że to 
właśnie w bliskim sąsiedztwie czasowym Zegadłowicz z Edwardem Kozikowskim 
ogłosili rzekome tłumaczenia poezji murzyńskiej będące w istocie pastiszami wy-
konanymi przez obu poetów10. 

„Zabawa z  tekstem” Zegadłowicza Łopalewskiego-parodysty wpisuje się 
w  cykl podobnych „zabaw”, którym oddawali się pisarze młodszego pokolenia, 
urodzonego już w pierwszej dekadzie dwudziestego wieku, pokolenia wyzwalają-
cego się wówczas od „manier” rodem z Młodej Polski, właśnie formami groteski, 
ironii i parodii. Tak pisali: Witkacy, Gombrowicz, czy Gałczyński, a także wielu 
innych. Ich humor miał oczywiście różne – czasem poważne - funkcje. Ale miał 
również taką, dla której śmieszność ma sens bezpośredni ma bawić nie degrado-
wać, cieszyć a nie obrażać. 

Prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki – emerytowany profesor Wydziału 
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje projektami z dziedziny literatu-
ry i kultury pogranicza. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładowca 
Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej.

9 Na sens używanej przez Zegadłowicza interpunkcji zwrócił uwagę T. Budrewicz (Maniera interpunkcyjna Ze-
gadłowicza [w:] Szkice o twórczości Emila Zegadłowicza, red. Z. Andres, Rzeszów 1985, s. 139-156.

10 E. Kozikowski, E. Zegadłowicz, Niam Niam. Antologia poezji murzyńskiej, Wadowice 1923.
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Michał Siwiec-Cielebon

WadoWiczanie W katyniu 
– komunikat 
statystyczno-informacyjny

W kwietniu 2009 r. mija 69 lat od zbrodni popełnionej na przywódczych war-
stwach narodu polskiego, na przedstawicielach władz państwowych, administracji, 
wojska, policji, którzy dostali się do niewoli sowieckiej w wyniku agresji ZSSR na 
Polskę w dniu 17 września 1939 r. Ludobójstwo to nazwane zostało zbrodnią ka-
tyńską od miejscowości, gdzie w kwietniu 1943 r. odkryto masowe groby  o�cerów 
więzionych wcześniej głównie w obozie w Kozielsku. Ale takich obozów i więzień 
jak Kozielsk, w których masowo przetrzymywano Polaków, zanim doszło do ich 
eksterminacji, było w  ówczesnym Związku Sowieckim kilkadziesiąt. Wielusetty-
sięczne masy zapełniały także inne obozy i więzienia, oraz miejsca karnego osied-
lenia, jako przewidziani do wyniszczenia pracą ponad siły w warunkach skrajnego 
wyczerpania z braku podstawowych dóbr służących podtrzymaniu funkcji życio-
wych. To, że wiele tysięcy z nich przeżyło zawdzięczać należy wybuchowi wojny 
niemiecko-sowieckiej w  1941 r. i  w efekcie tegoż podpisaniu umowy pomiędzy 
premierem Rządu RP przebywającego wskutek wojny w  Londynie, generałem 
Władysławem Sikorskim a przywódcą Związku Sowieckiego, Józefem Stalinem. 
Rozpoczęto tworzenie Armii Polskiej w  ZSSR i  systematyczne zbieranie infor-
macji o Polakach rozsianych po bezkresnych obszarach republik Rosji Sowieckiej  
i o tych, których ślad ostatecznie urywał się na „nieludzkiej ziemi”.

Wprowadzenie
W wyniku sowieckiej agresji na Polskę w 1939 r. do niewoli Armii Czerwonej 

dostało się kilkaset tysięcy żołnierzy WP. Kolejne kilkadziesiąt tysięcy o�cerów, in-
teligentów, działaczy społecznych, duchownych etc. zostało aresztowanych w latach 
1939-1941 na zajętych przez ZSSR ziemiach II RP. Ponadto w głąb Związku Sowie-
ckiego wywieziono z tych ziem w czterech głównych falach wysiedleń co najmniej 
milion obywateli polskich. Ze względu na charakter materiału oraz rozległość te-
matyki w  niniejszym komunikacie świadomie autor odszedł od podawania kon-
kretnych liczb, tym bardziej, że w przypadku większości wymienionych grup czy fal 
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aresztowań różne źródła podają odmienne dane liczbowe. Tymczasem ze względu 
na brak wielu dokumentów z archiwów posowieckich liczby te nie zawsze mogą być 
zwery�kowane, a co za tym idzie szczegółowe omówienie problemu zajęłoby wiele 
stron, co przy sygnalizacyjnym charakterze komunikatu nie jest konieczne.

Pierwsze ustalenia odnośnie polskich jeńców wziętych przez Armię Czerwoną 
podejmowano na Kremlu już 2 października 1939 r., a więc zaledwie po dwóch 
tygodniach działań wojennych przeciwko Polsce. Zapadły wtedy decyzje o prze-
kazaniu części szeregowych Niemcom, natomiast o zgromadzeniu najbardziej 
kontrrewolucyjnego elementu, czyli głównie o�cerów, ale także żandarmów, poli-
cjantów itp. w odrębnych obozach – generałów i o�cerów w obozie w Starobielsku, 
policjantów i żandarmów w obozie w Ostaszkowie. Bardzo szybko po zapełnieniu 
obozu starobielskiego o�cerów zaczęto także grupować w obozie w Kozielsku. Jeń-
ców poddawano przesłuchaniom i inwigilacji przez działające przy poszczególnych 
obozach specjalne oddziały NKWD, które powołano już w początkach październi-
ka. Niewiele później, 5 listopada sowieckie organa bezpieczeństwa przystąpiły do 
opracowywania materiałów na temat zamieszkałych bądź pozostających w wyniku 
wydarzeń wojennych na terenach tzw. Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy 
(czyli zaanektowanych przez ZSSR ziemiach RP) policjantach, urzędnikach, zie-
mianach, duchownych, osadnikach, działaczach społecznych itp. Więzienia w tych 
obwodach zapełniły się bardzo szybko i aresztowani przez kilka miesięcy oczeki-
wali na decyzję w sprawie swoich losów.

W dniu 5 marca 1940 r. zapadła „w trybie specjalnym” decyzja skazująca na 
eksterminację 14700 o�cerów i  funkcjonariuszy zgromadzonych we wspomnia-
nych trzech obozach oraz około 11 000 innych obywateli polskich więzionych na 
Zachodniej Białorusi i  Zachodniej Ukrainie. Od 3 kwietnia do 19 maja 1940 r.  
wymordowano jeńców obozów, a przez całą wiosnę wywożono przetrzymywanych 
w więzieniach aresztowanych, po których od tej chwili ślad zaginął. Według doku-
mentów sowieckich pochodzących z lat późniejszych (1956 r.) zamordowano wów-
czas łącznie 21 857 osób, w tym 14 552 jeńców oraz 7305 więźniów.

W zaokrąglenie można więc przyjąć, że poddanych działaniu dyrektywy z dnia 
5 marca 1940 r. biura politycznego partii sowieckiej zostało prawie 22 tysiące oby-
wateli polskich, którzy znaleźli się w niewoli wskutek agresywnych działań rozpo-
czętych przez ZSSR w dniu 17 września 1939 r.

Kryteria kwalifikacji
W minionym dwudziestoleciu powstało wiele publikacji prezentujących straty 

polskie z tego okresu w ZSSR w ujęciu branżowym i regionalnym. Owe „listy ka-
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tyńskie” tworzone są przez wielu autorów i czasem całe środowiska, m.in. Stowa-
rzyszenia Rodzin Katyńskich. Listy strat poszczególnych środowisk zawodowych 
publikowały periodyki branżowe, najliczniejsze opracowania ukazały się na ła-
mach „Wojskowego Przeglądu Historycznego” oraz „Przeglądu Policyjnego”. Niestety 
ziemia wadowicka nie doczekała się dotychczas takiego opracowania w ujęciu re-
gionalnym. Dotychczasowe przyczynkarskie artykuły m.in. autora niniejszego ko-
munikatu czy ś.p. dra Gustawa Studnickiego nie zwieńczyły, bo nie miały na razie 
takich możliwości, badań nad tematem jakimikolwiek ogólniejszymi wnioskami 
i nie wypełniły tej luki. Podobnie tylko przyczynkiem do poznania przez wadowi-
czan tematu, były wystawy organizowane przez wspomniany KIK i autora artykułu 
w Domu Katolickim, Domu Kultury i Muzeum Miejskim oraz prelekcje organizo-
wane niegdyś – przed ponad dwudziestu laty – w ramach Duszpasterstwa Ludzi 
Pracy czy Klubu Inteligencji Katolickiej. Uczestnicy tych spotkań z dużym zasko-
czeniem przyjmowali fakt, że już ówcześnie wiadomo było, iż liczba osób związa-
nych z Wadowicami i powiatem jest na tzw. liście katyńskiej dosyć duża, według 
zachowanych materiałów w 1982 r. wiadomo było o ok. 70 nazwiskach, w 1987  
o 80 a w 1989 o 110. Dzisiaj wiadomo, że ta ostatnia liczba jest podwojona.

Będące miastem garnizonowym oraz znaczącym ośrodkiem administra-
cji i oświaty Wadowice kumulowały i przyciągały w okresie międzywojennym 
znaczną grupę inteligencji, szczególnie wojskowej, ale nie tylko. Równocześnie 
rozległy powiat wadowicki, wraz z pozostałymi miasteczkami: Andrychowem, 
Kalwarią Zebrzydowską, Makowem Podhalańskim i Zatorem, także dyspono-
wał znaczną grupą ludzi wykształconych. Oprócz mieszkańców tu urodzonych 
byli to także przybysze, piastujący wiele ważnych w lokalnych strukturach sta-
nowisk, m.in. wśród nauczycieli, w wymiarze sprawiedliwości itp. Wiele spośród 
tych osób znalazło się w wyniku działań wrześniowych w 1939 r. na dalekich 
wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej, bądź jako uciekinierzy przed hitlerow-
skim najazdem, bądź jako o�cerowie poszukujący przydziałów czy przydzieleni 
do różnych jednostek. W efekcie na tzw. wadowickiej liście katyńskiej, pod któ-
rym to określeniem rozumiemy dzisiaj całościowy zbiór informacji o pomordo-
wanych w ZSSR wiosną 1940 r. Polakach, znalazło się znacznie ponad dwieście 
nazwisk osób związanych różnorako z ziemią wadowicką. Biorąc pod uwagę, że 
na wery�kację czeka jeszcze kilkadziesiąt nazwisk, liczba ta na pewno ulegnie 
zwiększeniu, tym bardziej, że do dnia dzisiejszego nieznane są wykazy Polaków 
aresztowanych na Białorusi. Ponadto autorowi znane są nazwiska, conajmniej 
kilkunastu osób na pewno więzionych w obozach jenieckich oraz więzieniach 
NKWD, których nie wymieniono na ujawnionych dotychczas listach wywo-
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zowych czy listach stanów więzień i obozów, a których ślad zaginął w 1940 r. 
w ZSSR.

Aby móc mówić o związkach poszczególnych osób z naszym regionem nale-
żało wypracować ogólne i spójne kryteria kwali�kacji. Oczywiście jako pierwsze 
i podstawowe przyjęto kryterium urodzenia i w ślad za nim częściowo zamiesz-
kania. Zdarzało się bowiem, że ktoś urodził się poza obszarem będącym bazą ba-
dań, ale od dzieciństwa, czy przez całe dorosłe życie tutaj zamieszkiwał. Drugie 
kryterium stanowiła oczywiście garnizonowość, a więc przydział i służba wojsko-
wa w wadowickich pułkach, zarówno w rezerwie, jak i czynna. Wzięto więc pod 
uwagę służbę w 56 pp austriackiej oraz 12 pp WP. W wielu wypadkach dopiero 
przejrzenie akt zachowanych w Centralnym Archiwum Wojskowym umożliwiło 
znalezienie śladu tej służby w poszczególnych przydziałach z okresu międzywo-
jennego. Warto dodać, że to kryterium znacznie zawyżyło liczbę osób związanych 
z  Wadowicami, których nazwiska znalazły się na sporządzonych przez NKWD 
wszystkich listach wywozowych z obozów i więzień, dostępnych dzisiaj badaczom 
polskim. Wreszcie trzecim kryterium było wykonywanie w powiecie wadowickim 
obowiązków służbowych i pracy zawodowej, a także, a może przede wszystkim po-
bieranie w Wadowicach nauki. Bowiem przez wadowickie Gimnazjum, które przez 
pół wieku było jedyną, a później jedną z dwóch, polską szkołą w Zachodniej Galicji 
przewinęło się wielu uczniów z rozległych obszarów zachodniej Małopolski i nie 
tylko. Nazwiska wielu spośród nich można dzisiaj znaleźć na omawianych listach 
NKWD z 1940 r. Także to kryterium znacznie, acz mniej niż wojskowe, zawyża 
liczbę osób związanych z ziemią wadowicką, a których zwłoki czy szczątki odnale-
ziono w mogiłach Katynia, Charkowa, Miednoje, względnie nazwiska znajdują się 
na listach, dla których miejsca pochówków nie są dotychczas znane. Warto także 
zauważyć, że wśród nazwisk na liście jest co najmniej kilka osób luźno związanych 
z Wadowicami, ale bywających w mieście czy powiecie w różnych okolicznościach, 
jak np. honorowi żołnierze 12 pp, czyli osoby wyróżnione odznaką pułkową z racji 
zwierzchnictwa czy zasług dla pułku, a które formalnie nigdy tu nie służyły, oraz 
np. o�cerowie ożenieni z mieszkankami Wadowic, Zatora etc. Są to jednak bardzo 
nieliczne osoby i nie wpływają znacząco na ogólne oszacowanie wielkości grupy. In-
nym zjawiskiem znacznie częściej spotykanym w omawianym zakresie badawczym 
jest zbieżność osób występujących na listach, związanych z  Wadowicami służbą 
wojskową i uczęszczaniem do szkół czy urodzeniem. W kilkunastu (12) przypad-
kach znaleziono nawet osoby spełniające wszystkie powyższe kryteria. Oczywiście 
w  takich sytuacjach, dla potrzeb niniejszego komunikatu liczono je tylko jeden 
raz, acz omawiając poszczególne kategorie kwali�kacyjne uwzględniano te osoby 
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w każdej z grup. Dlatego pozornie może się wydawać, że suma wszystkich zidenty-
�kowanych na tzw. „listach katyńskich” będzie zaniżona w stosunku do wielkości 
poszczególnych grup. Jako powiat wadowicki przyjęto obszar powiatu i wchodzące 
w jego skład miejscowości, według stanu z lat 1932-39 i 1945-51, a więc w zasięgu 
terytorialnym właściwym dla badanego okresu historycznego. Dlatego na liście 
znaleźli się mieszkańcy gmin: Zator i  Przeciszów oraz Budzów, Maków Podha-
lański, Zawoja i  Zembrzyce. Uwzględniono także nazwiska osób z  najbliższych 
miejscowości nie objętych granicami powiatu, z Kęt i okolicy, Suchej i Stryszawy. 
Należy jednak podkreślić, że większość z tych osób związanych jest z Wadowicami 
także poprzez służbę wojskową lub pobieranie nauki. Ze względu na występujące 
rozbieżności w nazewnictwie miejscowości w dostępnych dokumentach, oraz na 
występowanie w Polsce wielu miejscowości o tych samych nazwach, to kryterium 
przy wery�kowaniu nastręczało więcej problemów niż można się było spodziewać. 
Dlatego dla celów niniejszego sprawozdania nie uwzględniono osób, co do których 
dane o pochodzeniu były niepewne lub trudne do zwery�kowania.

Charakterystyka 
i statystyka ogólna
Według powyższych kryteriów na listach transportowych z obozów w Koziel-

sku i Ostaszkowie na miejsca kaźni, w spisie jeńców przetrzymywanych w obozie 
w Starobielsku oraz na listach transportowych z więzień tzw. Zachodniej Ukrainy 
zidenty�kowano do chwili obecnej na liście o�ar Katynia 128 wyżej wymienionych 
kryteriów, czyli 93 nazwiska, na liście o�ar Charkowa 104 kryteria, czyli 70 nazwisk, 
na liście o�ar Tweru 49 kryteriów, czyli 46 nazwisk oraz na tzw. liście ukraińskiej 
22 kryteria, czyli 16 nazwisk. Łącznie daje to 303 identy�kacje według kryteriów, 
zaś uwzględniając wymienione powyżej zbieżności, czyli odpowiadanie niektórych 
osób kilku kryteriom, na dzień dzisiejszy na liście znalazło się 225 osób związanych 
z ziemią wadowicką. W tym były 72 osoby urodzone w miejscowościach wcho-
dzących w  skład ówczesnego powiatu oraz 36 osób urodzonych niedaleko poza 
granicami powiatu a spełniających inne wskazane kryteria, 110 osób służących 
w wadowickich jednostkach i instytucjach wojskowych, 60 osób pobierających na-
ukę w wadowickim Gimnazjum, 13 osób pełniących inną służbę czy pracujących 
na ziemi wadowickiej i 12 osób odpowiadających innym kryteriom (zamieszkali, 
ożenieni w powiecie wadowickim, itp.), przy czym należy raz jeszcze zaznaczyć, że 
znaczna część spośród tej grupy spełniała także inne kryteria. Spośród urodzonych 
na ziemi wadowickiej tylko w gminach dzisiejszego powiatu wadowickiego według 
obecnego podziału administracyjnego urodziło się: Andrychów – 8, Brzeźnica – 4, 
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Kalwaria Zebrzydowska – 10, Tomice – 2, Wadowice – 20, Wieprz – 3. Być może 
także pojedyncze osoby wywodziły się z gmin Spytkowice i Stryszów, ale ze wzglę-
du na utrudnioną identy�kację, osoby te wymagają jednak jeszcze ostatecznej we-
ry�kacji i w grupie badanej na razie się nie znalazły.

Według stopni wojskowych byli wśród zwery�kowanych: 1 generał dywizji 
w stanie spoczynku, 1 generał brygady służby stałej, 1 tytularny generał brygady 
w st. sp., 1 pułkownik sł. st., 13 podpułkowników (8 sł. st. i 5 st. sp.), 24 majorów  
(16 sł. st. i 8 rez. lub st. sp.), 44 kapitanów (26 sł. st., 1 kontraktowy i 17 rez. lub  
st. sp.), 35 poruczników (6 sł. st. oraz 29 rez. lub st. sp.), 60 podporuczników (3 sł. st.  
oraz 57 rez. lub st. sp.) i jeden kapral podchorąży. Wg stopni w innych korpusach 
osobowych byli w omawianej grupie: 1 podinspektor Policji Państwowej, 2 nadko-
misarzy PP, 2 komisarzy PP oraz 1 kom. Straży Granicznej, 4 podkomisarzy PP oraz  
1 pkom. Straży Więziennej, 5 starszych przodowników PP, 4 przodowników PP 
oraz 1 przod. Policji Województwa Śląskiego, 12 starszych posterunkowych PP oraz 
2 st. post. PWŚl., 10 posterunkowych PP oraz 2 strażników SW. Stopnie wojskowe 
i  służbowe podano według danych przedwojennych. Jak wiadomo w 2008 r. dla 
oddania hołdu pomordowanym o�ary zbrodni katyńskiej zostały przez prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego awansowane pośmiertnie o jeden stopień wyżej.

Podsumowanie
W obecnym stanie wiedzy, przy założeniu, że większość materiałów historycz-

nych (listy wywozowe itp.) jest już znana, konieczne jest doprowadzenie do zakoń-
czenia prac identy�kacyjnych i wery�kacyjnych. Pozwoli to na opracowanie mo-
nogra�czne, przy zastrzeżeniu, że wyczerpanie źródeł i zamknięcie tematu nie jest 
jeszcze możliwe, i nie wiadomo, czy będzie możliwe w ogóle, a zatem pojedyncze 
informacje o nieznanych wcześniej opinii publicznej o�arach będą prawdopodob-
nie pojawiały się nawet po opublikowaniu listy. Dlatego autor  prosi osoby zaintere-
sowane o podawanie informacji pozwalających na wery�kację i uzupełnienie listy 
pomordowanych na adres Muzeum Miejskiego w Wadowicach, ul. Kościelna 4 lub 
Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej, ul. Mickiewicza 14. 
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Bożena Adamska 

ikonografia ołtarzy bazyliki 
W WadoWicach

Ikonogra�a, to dziedzina badań historii sztuki, której zadaniem jest opis i interpre-
tacja elementów treściowych i symbolicznych w dziełach sztuki. Termin użyty w piś-
miennictwie greckim jako eikonographia na oznaczenie przedstawienia obrazowego.

Zadaniem tego artykułu będzie opis oraz interpretacja symboli zawartych w obra-
zach i  rzeźbach znajdujących się w ołtarzu głównym i ołtarzach bocznych bazyliki 
w Wadowicach. 

Nawiedzając kościół zarówno w celach turystycznych, jak i przebywając w nim 
z powodów religijnych skupiamy się głównie na najważniejszych i najsłynniejszych 
w danym kościele miejscach (w bazylice wadowickiej jest to obraz Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy i miejsca związane z papieżem), ale patrzymy przecież i na inne ołta-
rze, na postacie tam namalowane i rodzi się pytanie: kto to jest przedstawiony? I jeżeli 
nawet potra�my zidenty�kować popularnych świętych to pojawiają się następne pyta-
nia, dlaczego trzyma w ręku lilię, a nie inny kwiat, czy aby napewno jest to lilia, a nie 
kwitnąca laska? Na te pytania często bardzo trudno jest znaleźć odpowiedź w jednym 
opracowaniu. A o ołtarzach bocznych z kościoła w Wadowicach nie ma (nawet naj-
mniejszej) wzmianki w  podstawowej publikacji dotyczącej obiektów zabytkowych, 
czyli w Katalogu zabytków sztuki pod redakcją Jerzego Szablowskiego. (Zagadnienie 
to jest jeszcze bardziej interesujące, gdy uzmysłowimy sobie, że każdy z tych ołtarzy 
ma podwójny (ruchomy) obraz, o czym katalog również nie wspomina). Publikacje 
religijne z kolei koncentrują się głównie na miejscach kultu, więc „zwykłe” ołtarze też 
są w nich pomijane. Artykuł ten postara się niektóre z tych kwestii rozjaśnić. Nie bę-
dzie tutaj opisów wyobrażeń z najbardziej znanych ołtarzy, tj.: wadowickiej Madonny 
(został szczegółowo omówiony przez Gustawa Studnickiego w: Z dziejów kultu Wado-
wickiej Madonny wz okazji koronacji obrazu w roku 1999), wizerunku Chrystusa zwa-
nego „Jezu – Ufam Tobie” (symbolika tego obrazu była i jest omawiana wielokrotnie 
w związku ze Świętem Miłosierdzia Bożego) oraz ołtarza z obrazem Ukrzyżowania. 

Wadowicka bazylika nosi obecnie wezwanie (tytuł) O�arowania Najświętszej 
Marii Panny. Jednak wcześniej, od początku swego istnienia kościół dedykowany był 
Wszystkim Świętym i dopiero staraniem proboszcza Mikołaja Zamoyskiego w roku 
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1836 papież Grzegorz XVI dokonał 
zmiany wezwania na maryjne. Zgodnie 
z  tradycją wnętrze kościoła uwzględnia 
tytuł (wezwanie) wielkim ołtarzem po-
święconym Matce Boskiej. 

Ołtarz główny już od roku 1756 de-
dykowany był O�arowaniu Marii Panny, 
co wcale nie pozostawało w sprzeczno-
ści z  ówczesnym wezwaniem kościoła 
(tym bardziej, że wymiennie ołtarz po-
święcony Wszystkim Świętym też tam 
się znajduje. Obraz ten ma bardzo roz-
budowaną ikonogra�ę nadającą się na 
temat osobnego artykułu [fot. 1]). Uro-
czystość Wszystkich Świętych odnosi 
się do teologicznej prawdy o  świętych 
obcowaniu w Niebie, wiążącym ze sobą 
ludzi zbawionych i  żyjących na ziemi. 
Plastycznym wyrazem tego były obrazy 
przedstawiające Matkę Boską w  towa-
rzystwie świętych i  adorowaną przez 

nich. W naszym kościele Ci święci byli przedstawieni na innych ołtarzach.
Relikwie świętych umieszczono również w mensie głównego ołtarza. Były to relik-

wie świętych męczenników: Felicjana i Rewokaty.1

Na stronie internetowej bazyliki znajdujemy informację, że: W głównym ołtarzu 
jest obraz Marii z Dzieciątkiem, co jest określeniem bardzo ogólnym. Nawet średnio 
znający sztukę i religię człowiek pamięta, że temat ten można przedstawiać na wiele 
sposobów i nie jest to kwestia wyobraźni artysty tylko przesłania, które dane wyobra-
żenie ze sobą niesie. W samym wadowickim kościele tych wizerunków mamy kilka, 
w tym najsłynniejszy otoczony kultem obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy (któ-
ry znajduje się w kaplicy na przedłużeniu północnej nawy bocznej w kierunku wieży 
i chóru), a kolejny umieszczono jeszcze na fasadzie bazyliki. 

1 Wiadomości te podaje Gustaw Studnicki w: Wadowice. Para�a i kościół O�arowania NMP. Rys historyczny, Wa-
dowice 1995, s.14.: W 1756 sufragan krakowski ks. bp Franciszek Potkański konsekrował ołtarz główny w cześć 
O�arowania NMP. Umieszczono w nim relikwie świętych – męczenników: Felicjana i Rewokaty. Prawdopodobnie 
nastąpiła pomyłka i chodzi nie o Felicjana, ale o Felicytę i Rewokata. Byli to pierwsi chrześcijańscy męczennicy, 
którzy zginęli w tym samym czasie rozszarpani przez dzikie zwierzęta na arenie w czasie prześladowania chrześ-
cijan w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. 

Ołtarz główny [fot. 1]
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Wyobrażenie Marii tak ujęte jak występuje w ołtarzu głównym i na fasadzie nosi 
nazwę Immaculata, czyli Niepokalanie Poczęta. Ten sposób prezentacji postaci Ma-
rii stara się oddać językiem plastyki prawdę o jej niepokalanym poczęciu. Treści te 
można ilustrować tylko w sposób symboliczny i umowny bowiem temat należy do 
przedstawień wizyjnych.2 

Wprawdzie dogmat Niepokalanego Poczęcia Marii został o�cjalnie ogłoszony 
przez Kościół dopiero w roku 1854 jednak kult Niepokalanego Poczęcia istniał już 
w okresie całego średniowiecza, pomimo braku w tej kwestii jednoznacznego stano-
wiska Kościoła. Ogłaszając go Kościół o�cjalnie uznał uświęcenie Marii w łonie św. 
Anny, co czyniło ją wolną od zmazy grzechu pierworodnego. Już na soborze w Efe-
zie w roku 431 uznano Marię za Matkę osobowego Boga oraz dodano jej przymioty 
dziewiczej czystości, Niepokalanego Poczęcia, których następstwem było wzięcie jej 
do nieba w jedności ciała i duszy. Te treści należało przekazać wiernym językiem 
plastyki. 

W sztuce pierwsze wyobrażenia Niepokalanej pojawiły się już końcem średnio-
wiecza w związku z popularyzacją Litanii Loretańskiej i nabożeństwa Niepokalanego 
Poczęcia. Były to początkowo przedstawienia Marii jako orantki otoczonej symbolami 
jej dziewiczej czystości (wieża Dawidowa, Studnia Zapieczętowana i Ogród Zamknię-
ty) zaczerpnięte z Pieśni nad pieśniami, a zamieszczone w Litanii Loretańskiej. W tym 
samym okresie pojawiły się także wyobrażenia nawiązujące do Jej ujęcia jako Marii 
Wniebowziętej, z modlitewnie złożonymi rękoma i uniesioną do góry głową. Czasem 
nad Marią ukazana była postać Boga Ojca lub wyobrażenie Trójcy Św..

W wieku XVI ten sam temat ukazywano trochę inaczej. Pojawia się scena zwana 
Dysputą, w której Maria ukazana jest przed Bogiem Ojcem w otoczeniu Ojców Koś-
cioła trzymających teksty dotyczące Niepokalanego Poczęcia. 

Dopiero w wieku XVII wykształciło się przedstawienie Marii Niepokalanej utoż-
samiające ją z postacią Apokaliptycznej Niewiasty, która zwyciężyła węża. Przedsta-
wienia te były szczególnie popularne, zwłaszcza w wiekach XVII i XVIII na terenie 
Hiszpanii i Włoch i ukazywały Marią samą (bez Dzieciątka) w niebie, otoczoną świat-
łością (obleczoną w słońce i gwiazdy) i depczącą węża lub smoka owiniętego wokół 
półksiężyca lub kuli świata, co wywodzono z  proroctwa zwanego Protoewangelią: 
Wprowadzam nieprzyjaźń między Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a po-
tomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę (Rdz.3,15). Takie wyobrażenie nosi nazwę Imma-
culata i znajduje się w kościele w Wadowicach, powtórzone dwukrotnie. Celem jego 
jest przekazywanie tego dogmatu. 

2 W odróżnieniu od przedstawień historycznych prezentujących wydarzenia z życia i legend. 
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Pierwsze mamy w pięknie ostat-
nio odnowionym, polichromowanym 
ołtarzu głównym, a drugie na fasadzie 
bazyliki. [fot.2 i3] 

Maria w  ołtarzu przedstawiona jest 
z Dzieciątkiem, które w jednej ręce trzy-
ma kwiat lilii, a  drugą wskazuje na nią, 
natomiast na fasadzie przedstawiona jest 
sama. Jednak pozostałe elementy decy-
dujące o tym, że mamy do czynienia z tą 
samą treścią ikonogra�czną powtarza-
ją się chociaż ujęte trochę inaczej. Obie 
Marie stoją na kuli ziemskiej dookoła 

której opleciony jest wąż. Na fasadzie dodatkowo ta kula ziemska opiera się i  łączy 
z księżycem. Maria z ołtarza otoczona jest dekoracyjnie potraktowanymi promienia-
mi, na których umieszczone są gwiazdy. Na fasadzie, ze względu na odmienną tech-
nikę (rzeźba pełnoplastyczna) te promienie zostały zastąpione aureolą z gwiazd, która 
również symbolizuje światłość. Maria w ołtarzu ma na głowie (tak jak i Dzieciątko) 
koronę, na fasadzie nie. Źródłem literackim dla wyobrażeń Marii jako Niewiasty Apo-
kaliptycznej jest Apokalipsa św. Jana: Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta 
obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. 
(AP.12,1) Wizerunki będące odzwierciedleniem tekstu Apokalipsy należały do najbar-
dziej popularnych obrazów dewocyjnych Marii już od wieku XVI. 

Jeszcze jeden element często w nich się pojawia: Trójca święta unosząca się nad 
głową Marii. W  naszym głównym ołtarzu mamy w  plastycznie ukształtowanym 
zwieńczeniu ramy wyrzeźbione serce gorejące z wychodzącymi z niego promieniami, 
które patrzącemu z dalszej odległości mogą sugerować podobne promienie przedsta-
wiane w wyobrażeniach Trójcy świętej. 

Umieszczenie całej kompozycji na splecionych gałęziach dębowych, przypomi-
nających wieniec można przypisać raczej fantazji artysty (podobnie jak i motyw serca 
zamiast Trójcy Św. 

W zwieńczeniu ołtarza na małym 
owalnym obrazie [fot. 4] mamy przed-
stawione Przemienienie Pańskie.

To wydarzenie opisane w  Ewange-
liach: św. św. Mateusza, Marka i Łukasza, 
objawiło Jezusa w  Jego Boskiej chwale 

Maria Niepokalana [fot. 2 i 3]

 Trójca święta [fot. 4]
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jako Syna Bożego. Przemienienie miało miejsce na górze Tabor, a jego świadkami byli 
apostołowie: Piotr, Jakub i jego brat Jan – trzej dopuszczeni najbliżej do poznania ta-
jemnicy mesjańskiej. W ich obecności Chrystus przemienił się, ... twarz jego zajaśnia-
ła jak słońce, odzienie stało się białe jako światło.... A oto im ukazali się Mojżesz, Eliasz, 
którzy z nim rozmawiali,... a oni upadli na twarz i bardzo się zlękli. (Mt 17, 1-4,5-7). 

Przemienienie bardzo często malowane było w apsydach świątyń (tutaj mamy 
w  zwieńczeniu ołtarza w  apsydzie). Najpopularniejsza wersja tego przedstawienia 
ukazuje Chrystusa w części centralnej unoszącego się w powietrzu z rozpostartymi ra-
mionami, a Eliasza i Mojżesza w postawie modlitewnej, a poniżej tej grupy malowani 
są trzej apostołowie klęczący bądź wykonujący mniej lub bardziej gwałtowne gesty. 

Po bokach ołtarza, między kolumnami stoją dwie �gury: świętych Piotra i Pa-
wła [fot. 5 i 6]. Ci sami święci towarzyszą również Marii w górnej kondygnacji fasa-
dy. [fot. 7 i 8] 

Warto poświęcić parę słów genezie przedstawień świętych w sztuce sakralnej oraz 
najczęstszym atrybutom z jakimi są ukazywani. Wiedza ta dla nas jest prawie obca, 
ale dla wierzącego człowieka dawnych czasów była podstawowa. Ponieważ nie istnia-
ły portrety świętych, aby umożliwić ich 
identy�kację przydawano im atrybuty. 
Były to najczęściej różne przedmioty lub 
symbole, które łączyły się w sposób jed-
noznaczny z  działalnością konkretnego 
świętego. 

Kult świętych wyrósł oczywiście 
z  tekstów biblijnych, ale przejęty zo-
stał jeszcze z pogańskiego kultu zmar-
łych i wspomnień rocznicowych jakie 
celebrowano w rocznicę ich śmierci. 
Zwyczaj upamiętniania rocznic śmierci 
i męczeństwa pojawia się już w samych 
początkach chrześcijaństwa i  wiąże się 
z  kultem relikwii pierwszych chrześci-
jańskich męczenników. 

Podstawowym źródłem literackim 
do wyobrażeń świętych jest literatura ha-
giogra�czna, czyli opowiadania poświę-
cone historycznym postaciom świętych. 
Pierwszymi takimi hagiogra�cznymi Figury św. Piotra i Pawła [fot. 5 i 6], [fot. 7 i 8]
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relacjami były akta dotyczące ich męczeństwa, pisma Ojców Kościoła, kalendarze 
świętych. Najbardziej popularnym tekstem w  Kościele zachodnim stała się, rozpo-
wszechniona w całej Europie Złota Legenda, napisana po łacinie między rokiem 1263 
a 1273 przez dominikanina Jakuba de Voragine, a następnie tłumaczona na wiele na-
rodowych języków (polskie wydanie we fragmentach pochodzi z XV wieku), wzbo-
gacana o  legendy miejscowych świętych. Po okresie reformacji (która zanegowała 
kult świętych) Sobór Trydencki, dążąc do wzmocnienia ich czci, w swoich uchwałach 
podkreślił konieczność kultu świętych powołując się na tradycję i zaznaczając ideę ich 
wstawiennictwa u Boga. Od wieku XVI datują się opracowania żywotów świętych, 
którymi zajmowali się głównie jezuici, a od połowy wieku XIX literatura hagiogra�cz-
na wzbogaciła się dodatkowo o naukowe opracowania źródłowe, takie jak np.: Acta 
Sanctorum. 

Wyobrażenia świętych pojawiały się już w  sztuce wczesnochrześcijańskiej. Dla 
identy�kacji postaci od początku zaczęto przydawać im atrybuty. W sztuce wschod-
niochrześcijańskiej najczęściej atrybuty zastępują napisy. 

Wśród atrybutów można wyróżnić: 1. uniwersalne, takie jak: nimb, aureola, bal-
dachim (oznaka świętości); 2. ogólne, które przysługują grupom świętych, jak: zwój 
pisma lub księga - apostołom, Ojcom Kościoła, założycielom zakonów; insygnia lub 
strój – papieżom, hierarchom duchownym. 3. Najciekawszą grupę stanowią atrybu-
ty indywidualne określające konkretnego świętego. Pozwalają one z jednej strony na 
dokładną identy�kację osoby o którą chodzi, z drugiej jednak strony wymagają znajo-
mości (często bardzo dokładnej) życiorysu danego świętego. Atrybuty indywidualne 
stosowano najczęściej i najliczniej w okresie średniowiecza pod wpływem literatury 
dewocyjnej, zwłaszcza wspomnianej już Złotej Legendy. Mają one różną genezę np.: 
historyczną, jak klucze św. Piotra; legendarną, jak smok św. Jerzego. Często nawiązu-
ją do męczeńskiej śmierci danego świętego, tutaj np.: miecz św. Pawła, koło i miecz  
św. Katarzyny Aleksandryjskiej, lub działalności danego świętego interpretowanej 
symbolicznie (organy św. Cecylii). Niektóre atrybuty powstały na podstawie ety-
mologii imion świętych – św. Krzysztof, gr. Christophoros to przynoszący, noszący 
Chrystusa (w sobie), wyznający Chrystusa. Atrybuty indywidualne mogą także na-
wiązywać do osobistych cech charakteru świętego lub jego cnót (płonące miłością 
bożą serce św. Augustyna). Święci mogą występować z kilkoma atrybutami (ogólnymi 
i indywidualnymi) jednocześnie. 

Szczególną grupę świętych stanowią apostołowie. Słowo to pochodzi z  języka 
greckiego apostolos, w którym oznacza posłany lub posłaniec i określa w Nowym Te-
stamencie przede wszystkim dwunastu uczniów Chrystusa, ale jest także stosowane 
dla innych misjonarzy i posłańców Kościoła. Św. Paweł na przykład w swych pismach 
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nazywa też siebie i swych współpracowników apostołami. Dzieje Apostolskie pod-
kreślają fakt posłania apostołów przez Jezusa i nazywają apostołami tylko Dwunastu 
i św. Pawła (apostołowie zostali na początku posłani aby głosić wśród Żydów kró-
lestwo Boże). Późniejszym kryterium apostolatu jest dawanie świadectwa o zmar-
twychwstaniu Jezusa. 

Relacje nowotestamentowe podkreślają rolę apostołów jako patriarchów, sę-
dziów i proroków nowego Ludu Bożego, fundamentu i kolumn Kościoła, świadków 
nauki i znaków Chrystusa, zwiastunów Dobrej Nowiny. Wykazy imienne apostołów 
znajdują się w Ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza, a także w Dziejach Apostol-
skich. 

Najstarsze wizerunki Apostołów w sztuce pochodzą z III wieku i często są star-
sze od wizerunków Chrystusa. Początkowo przedstawiano ich jako młodych ludzi, 
z  czasem doszły cechy indywidualne, zaczerpnięte z  legend, apokryfów i  tradycji. 
Do ogólnych atrybutów apostołów należą zwoje pisma, księgi, wieńce lub krzyże 
w rękach, od V wieku występują coraz częściej w nimbach. W późniejszych epokach 
zwraca się bardziej uwagę na ich indywidualne cechy. Atrybuty indywidualne wy-
kształcają się dopiero w okresie średniowiecza (poza Piotrem, który od początku wy-
obrażany był z kluczami) w oparciu o literaturę apokry�czną. 

Kształtują się także pewne schematy obrazowe. Do takich schematów należy 
między innymi pojawianie się �gur bądź symboli św. Piotra i św. Pawła w powiązaniu 
z przedstawieniami wydarzeń z dziejów Marii i Chrystusa. 

W okresie średniowiecza, zwłaszcza gotyku, stało się niemal regułą umieszczanie 
�gur apostołów na �larach kościelnych co wiązało się z symbolicznym przedstawie-
niem ich jako „kolumn Kościoła”. Często ukazywani są razem z postaciami proro-
ków Starego Testamentu, co miało podkreślać związki Starego i Nowego Testamentu.  
Od połowy wieku XII w Europie Środkowej i Północnej przedstawienia apostołów 
zaczynają pojawiać się również na antepediach i retabulach ołtarzowych. 

O św. Piotrze Ewangelie piszą bardzo wiele, ale najwięcej szczegółów przyno-
szą Dzieje Apostolskie. I na tej podstawie kształtowano jego wyobrażenia. Pierwsze 
pojawiły się już w IV wieku, ale dopiero w późniejszych czasach nadano mu cechy 
charakterystyczne – przysadzistą postać, okrągłą głowę, krótką brodę i tonsurę aby 
podkreślić fakt, że był człowiekiem „nieuczonym i prostym”, pochodzącym z ludu. 
Ubrany jest albo w strój apostołów, albo jako pierwszy biskup Rzymu w szaty pon-
ty�kalne z tiarą na głowie lub w ręce. Jego atrybutami są księgi lub klucze (Ty jesteś 
Piotr czyli Skała i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 
I Tobie dam klucze do Królestwa Niebieskiego) z reguły dwa: złoty i srebrny, czasem 
krzyż, rzadziej ryba jako wskazanie na jego zajęcie. 
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Wiadomości o świętym Pawle (Szawle) pochodzą z Dziejów Apostolskich i jego 
listów. Z urodzenia oraz dzięki wychowaniu i wykształceniu był on jednocześnie Ży-
dem, Grekiem i Rzymianinem, choć nie wiadomo kiedy i w jaki sposób przodkowie 
Szawła zdobyli obywatelstwo rzymskie. Był pilnym uczniem prawa i dziejów Izraela. 
Gdy udał się do Damaszku, aby chwytać i wtrącać do więzienia chrześcijan, w drodze 
dokonało się jego nawrócenie. Szaweł „został zdobyty” przez Pana, z prześladowcy stał 
się wyznawcą Chrystusa i przyjął chrzest z rąk kapłana Ananiasza. Rozpoczął głosze-
nie Ewangelii w Damaszku, później wraz z Barnabą udał się do Jerozolimy, by nawią-
zać kontakt z Dwunastoma, a głównie ze św. Piotrem. Powróciwszy do rodzinnego 
Tarsu apostołował wśród pogan. Odbył wiele podróży misyjnych, ale nasilające się 
prześladowania chrześcijan, które zostały wszczęte na terenie całego cesarstwa w ro-
ku 64, dotknęły także i jego. Został aresztowany, być może w Rzymie i jako obywatel 
rzymski ścięty w roku 67. 

Św. Paweł w  sztuce przedstawiany był również od wieku IV, często łącznie ze  
św. Piotrem i już wtedy w ustalonym typie z krótką brodą i tonsurą. W sztuce śred-
niowiecznej miał już dłuższą brodę często zakończoną w szpic, a od wieku XIII poja-
wia się jego indywidualny atrybut – miecz, który był narzędziem jego śmierci. Sceny 
z jego życia były bardzo popularne w sztuce od czasów średniowiecza, aż po wiek XIX.  
Do najczęściej malowanych należały: Nawrócenie w  drodze do Damaszku, często 
połączone ze sceną ucieczki z Damaszku; z jego cudów zaś przedstawienie ukarania 
ślepotą Elimasa, a także sceny z męczeństwa Apostoła. 

W wadowickim kościele pojedyncze, pełnoplastyczne �gury św. Pawła i św. Piotra 
umieszczone pomiędzy kolumnami ołtarza (oni przecież są prawdziwymi kolumnami 
Kościoła) towarzyszą wizerunkowi Marii Niepokalanej (potwierdzają jej Niepokalane 
Poczęcie). Św. Piotr (z kluczami) ręką wskazuje na postać Marii [fot. 5], św. Paweł 
wspiera się na mieczu [fot. 6]. To samo przedstawienie mamy powtórzone na fasadzie 
głównej. 

Figury w ołtarzu nie mają zbyt zindywidualizowanych twarzy, gdyby nie atrybuty 
trudno byłoby wskazać, która kogo ma przedstawiać. Na fasadzie św. Piotr zgodnie 
z tradycją przedstawiony jest jako człowiek korpulentny o okrągłej twarzy z zazna-
czoną tonsurą [fot. 7], natomiast św. Paweł ma twarz pociągłą z  długimi włosami  
[fot. 8]. Dodatkowo oprócz swoich indywidualnych atrybutów: św. Piotr klucze,  
a św. Paweł miecz (te same co i w ołtarzu) mają księgi podkreślające ich apostolstwo. 
Św. Piotr wskazuje ręką na Marię.3 

3 Artykuł ten poświęcony jest ikonogra�i ołtarzy, dlatego rozważania dotyczące kwestii artystycznych pomijam. 
Rzeźby na fasadzie pod względem artystycznym są dużo ciekawsze. Wyrzeźbił je Zygmunt Langman.
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Bazylika wadowicka nie tylko nosi 
wezwanie maryjne, ale słynie z  jej kultu. 
Oprócz cudownego obrazu Madonny 
Nieustającej Pomocy, koronowanego ko-
ronami papieskimi w roku 1999, znajdu-
ją się tutaj również kopie dwóch innych 
cudownych, koronowanych wizerunków 
Marii: z  Wilna i  Krakowa. Rozmiarami 
oraz drobnymi szczegółami różnią się od 
oryginałów, ale w symbolice religijnej są 
ich wiernymi kopiami. 

Jeden z  nich znajduje się w  ołtarzu 
bocznym poniżej wizerunku „Jezu – 
Ufam Tobie”. Jest to kopia Madonny Os-
trobramskiej z Wilna [fot. 9]. 

Kult tego wizerunku rozpoczyna się już w czasach panowania Zygmunta I Starego, 
czyli od samego początku XVI wieku. Jeszcze król Aleksander Jagiellończyk rozpo-
czął budowę murów obronnych Wilna. Kiedy prace skończono, w 1522 roku w każdej 
z bram prowadzących do miasta umieszczono obraz świętego, a na bramie miedni-
ckiej zawisł wizerunek Matki Boskiej. Niestety nie wiemy jak wyglądał ponieważ został 
zniszczony, a ten znajdujący się tam do dnia dzisiejszego został namalowany w latach 
1630–1650. 

Obraz wileński namalowany jest na desce o wymiarach 200 cm na 165 cm; przed-
stawia Matkę Boską bez dzieciątka. Jej twarz charakteryzuje się pociągłymi rysami, oczy 
są półprzymknięte, a dłonie splecione w modlitewnym geście spoczywają na piersiach. 
Poza twarzą i dłońmi obraz przykryty jest srebrną sukienką, ale pod nią znajduje się 
malowany wizerunek, który przedstawia ją w płaszczu zielonkawo – niebieskim zarzu-
conym na głowę i ramiona oraz fałdzistej, czerwonej tunice, o zawiniętych szerokich 
rękawach; jej głowę przykrywa biała chusta, a szyję szal. Tło obrazu jest brązowe, a gło-
wa otoczona promienistą aureolą. Nad głową, już w srebrze, dodatkowo wykonano zło-
cistą aureolę o 42 promieniach z 12 srebrnymi gwiazdami. Kompozycja obrazu: Maria 
w słońcu i aureoli gwiazd, nawiązuje do omówionej już wizji zwycięskiej Niepokalanej 
Niewiasty, opisanej przez św. Jana w Apokalipsie. 

Kult Matki Boskiej Ostrobramskiej był bardzo rozpowszechniony i promieniował 
daleko poza granice Wilna. Kopie tych wizerunków (tak jak i kopie obrazu Madon-
ny Częstochowskiej) często pojawiały się w  kościołach dedykowanych Maryi. Nasz 
obraz nie posiada wprawdzie srebrnych sukienek i jest mniejszy, ale malarz starał się 

Kopia Madonny Ostrobramskiej z Wilna [fot. 9]
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być wiernym oryginałowi (zielonkawa szata, pociągłe rysy Madonny, korona z gwiazd 
- tutaj w wersji malowanej). 

Następny maryjny wizerunek w naszym kościele to z kolei kopia innego słynne-
go koronowanego wizerunku Madonny znajdującego się w kościele franciszkanów 
w Krakowie. Ten obraz jest podpisany w dolnej części. 

Przedstawia Matkę Bożą Bolesną, dawniej określany jako Smętna Dobrodziejka 
Krakowa [fot. 10]. Oryginał pochodzi z połowy wieku XV, późnogotycki i umieszczo-
ny jest w kaplicy bocznej kościoła franciszkanów w Krakowie. Jest namalowany na 
desce o wymiarach 260 cm na 160 cm. Autor obrazu jest nieznany. Historycy sztuki 
wskazują na Mistrza Jerzego lub któregoś z jego uczniów. 

Maria ukazana jest w całej postaci z rękoma złożonymi do modlitwy. Ubrana jest 
w niebieski płaszcz ozdobiony motywem gwiazd (taki rodzaj szaty nosi nazwę mafo-
rium; trzy gwiazdy na niej są symbolem jej nieustającej dziewiczości) spod którego 
widać ciemnoczerwoną suknię. Głowę ma otuloną miękko spływającą na piersi bia-
łą chustą. Jej twarz wyraża ból i cierpienie, w oczach błyszczą łzy, a jej serce przeszy-
wa miecz. Na złotym tle widzimy cztery anioły, które trzymają atrybuty Męki Pań-
skiej: krzyż, kolumnę, drabinę i gąbkę nasączoną octem oraz bicze. Nad głową Marii 
umieszczona jest złota korona wzorowana na koronie andegaweńskiej królowej Ja-
dwigi (korony te umieścił w czasie koronacji obrazu w 1908 roku kardynał Jan Puzy-
na). W naszym obrazie ta korona została namalowana. 

Ten typ przedstawienia Matki Boskiej nosi nazwę Mater Dolorosa, czyli Matka 
Bolesna lub Boleściwa i wywodzi się ze 
scen pasyjnych, który z upływem lat stał 
się samodzielnym tematem obrazowym 
o charakterze kultowym, w którym naj-
ważniejsze jest ukazanie bólu Maryi, 
przez który uczestniczy w o�erze Syna. 

Od późnego średniowiecza wzra-
stało zainteresowanie męką Pańską 
i  udziałem w  niej Marii, która trakto-
wana była jako współuczestniczka Pasji. 
Bowiem dzieło Zbawienia dokonane 
przez Chrystusa wymagało uprzedniej 
zgody Marii na Jej boskie macierzyń-
stwo. Na Golgocie dokonała się wspólna 
o�ara Chrystusa i Marii, której trwanie 
ma charakter ponadczasowy. Matka Boża Bolesna [fot. 10]



129

H I S T O R I A

Już w wieku XI istniało przeświadczenie, że Maria wyrażając zgodę na Wcielenie, 
o�arowała Syna na o�arę. Była to jej o�ara prywatna, ale odnowiła ją publicznie o�a-
rowując Syna w świątyni. Tam starzec Symeon powiedział do niej: Oto Ten przezna-
czony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się 
będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.(Łk 2,34-
35) Temat ten najczęściej występuje w malarstwie XV i XVI wiecznym. Najbardziej 
popularne było wyobrażenie Marii z mieczem tkwiącym w jej piersi (czasami jest tych 
mieczy siedem w nawiązaniu do siedmiu boleści Marii). Niekiedy te miecze otaczają 
całą postać tworząc wokół niej aureolę. Może występować w koronie cierniowej na 
głowie, najczęściej w białym welonie i z załzawioną twarzą. W rozwiniętej wersji to-
warzyszą jej anioły trzymające arma Christi, czyli narzędzia męki Pańskiej. 

Kult Maryi Matki Bożej jest głęboko zakorzeniony w tradycji i kulturze polskiej, 
o tej dawności świadczy chociażby średniowieczna pieśń Bogurodzica, będąca jedno-
cześnie jakby hymnem państwowym. W sztukach pięknych wyraził się on w licznych 
wizerunkach maryjnych, z  których wiele cieszyło się ogromnym kultem, niosło ze 
sobą dodatkowe przesłania łącząc się jednocześnie z ważnymi wydarzeniami w dzie-
jach chrześcijaństwa bądź Polski. Do takich przedstawień należy wyobrażenie Matki 
Boskiej Szkaplerznej i Matki Boskiej Różańcowej. W naszym kościele znajdują się one 
w dwóch pierwszych ołtarzach, licząc od prezbiterium, jako wymienne pod obrazami: 
„Jezu – Ufam Tobie” i Św. Józefa. 

Matka Boża Szkaplerzna – jej święto (wspomnienie) przypada na 16 lipca i jego 
o�cjalna nazwa brzmi: Wspomnienie Matki Bożej z góry Karmel. Wyrosło ono z trady-
cji karmelitańskiej i związane jest z osobą szóstego z kolei generała zakonu św. Szymo-
na Stocka, który zwrócił się z prośbą do Matki Bożej o uczynienie widomego znaku 
stwierdzającego, że sprzyja zakonowi (w początkach swojej działalności zakon prze-
żywał liczne trudności, łącznie z brakiem zgody na swoją regułę). 16 lipca 1251 roku 
św. Szymon miał w Cambridge widzenie, podczas którego otrzymał z rąk Matki Bożej 
szkaplerz z zapewnieniem, że ten, kto będzie go nosił, dozna Jej szczególnej opieki. 

Szkaplerz (łac. scapularae– okrycie pleców) jest to wierzchnia część szaty noszonej 
przez karmelitów. Natomiast od czasu, kiedy zaczęły go nosić również świeckie osoby 
zmniejszył się przybierając formę dwóch kawałków poświęconego sukna spiętych ta-
siemką i noszonych na piersiach i plecach na których umieszczano wizerunki Marii. 

Papież Jan XXII wydał w roku 1332 bullę nazywaną sobotnią (Bulla sabbatina), 
w  której potwierdził przekonanie, że noszący szkaplerz będą wybawieni z  czyśćca 
w pierwszą sobotę po śmierci. Święto Matki Bożej Szkaplerznej pojawiło się najpierw 
w zakonie karmelitańskim pomiędzy rokiem 1376 a 1386. Od roku 1587 było już o�-
cjalnym świętem zakonu, a w roku 1716 rozszerzone zostało przez Stolicę Apostolską 
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na cały Kościół, a kongregacja odpustów w roku 1908 
potwierdziła zapewnienia Bulli sobotniej. 

Prócz praktyki noszenia szkaplerza kult koncen-
trował się wokół bractw, ołtarzy i obrazów ilustrujących 
wydarzenia związane z  objawieniem się Matki Boskiej 
Szymonowi Stock’owi i wiązał się szczególnie z okresami 
chorób, klęsk żywiołowych oraz wojnami. Ludzie szukali 
pocieszenia i wzmocnienia w zapewnieniu sobie szczęśli-
wej śmierci i zbawienia. Przyjęcie szkaplerza, to nie tylko 
pobożna ceremonia, ale zewnętrzny wyraz głębokiej więzi 
z Ikoną Maryi, noszoną w sercu. To pragnienie, by wyra-

zić swoją wdzięczność Maryi i radość z Jej opieki w dążeniu do zjednoczenia z Bogiem. 
Jej czciciele dawali temu wyraz w licznej ikonogra�i Jej wizerunku. Jednym z nich jest 
obraz Matki Bożej Szkaplerznej w Klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej. 

Obraz został namalowany według wzoru bizantyńskiej Madonny Salus Populi 
Romani z Bazyliki S. Maria Maggiore w Rzymie. Jest kopią pierwotnego obrazu pod 
względem wymiarów i kompozycji Madonny z Dzieciątkiem. Na obrazie z Czernej 
przedstawiona jest na tle kraty, złożonej z kwadratów o układzie skośnym, w które 
wpisano czterolistne kwiaty stylizowanej lilii w kształcie krzyża greckiego. Od dołu 
postać wynurza się z obłoków. Na lewej ręce podtrzymuje Chrystusa – Pantokratora. 
Madonna trzyma białą chustę w lewej dłoni, na której krzyżuje się prawa, ujmująca 
palcami chustę oraz karmelitański szkaplerz na serdecznym palcu. Na czole opada-
jącego maforionu złocony krzyż grecki, a  na prawym ramieniu siedmioramienna 
gwiazda. Jak łatwo zauważyć opis ten prawie w całości pasuje do naszego obrazu poza 
drobnymi szczegółami, jak róże w tle zamiast kraty z liliami oraz brak białej chusty 
w dłoniach Marii [fot. 11].4 

Matka Boska Różańcowa – jej wspomnienie przypada na 7 października, a począ-
tek temu świętu dali dominikanie krzewiący zwyczaj odmawiania różańca (modlitwy 
do Najświętszej Maryi Panny). Od początków zakonu odmawiano 150 Psalmów Da-
widowych, kto zaś nie mógł się ich nauczyć na pamięć, mógł odmawiać modlitwę „Oj-
cze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” w odpowiedniej ilości. Św. Dominik dołączył w wieku 
XIII rozważania ogólne o życiu Matki Bożej i Chrystusa. Był to tzw. różaniec domini-
kański, który wielokrotnie reformowany pod koniec XV wieku przybrał dzisiejszą for-
mę. W średniowieczu przy odmawianiu różańca umieszczano na głowie �gury Matki 
Bożej koronę z róż, pereł lub szlachetnych kamieni. 

4 Obraz Matki Boskiej Szkaplerznej znajduje się także na wadowickim Karmelu.

Madonna z Dzieciątkiem [fot. 11]
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Święto Matki Boskiej Różańcowej ustanowił papież Pius V na pamiątkę zwycię-
skiej bitwy �oty chrześcijańskiej nad muzułmańską pod Lepanto 7 października 1571. 
Zwycięstwo to przypisywano wstawiennictwu Matki Bożej, której wizerunek (wspo-
mnianą wyżej ikonę bizantyńską z bazyliki S. Maria Maggiore) obnoszono w dniu 
bitwy w błagalnej procesji po Rzymie odmawiając modlitwy różańcowe. Początko-
wo święto nosiło nazwę Matki Boskiej Zwycięskiej, ale już w roku następnym papież 
Grzegorz XIII zmienił nazwę na Matki Boskiej Różańcowej, chcąc podkreślić szcze-
gólną rolę modlitwy różańcowej. Miesiącem różańca jest październik. 

W wielu kościołach widnieją obrazy Matki Boskiej Różańcowej, świadczące 
o wielkim znaczeniu tego nabożeństwa; powstawały liczne bractwa różańcowe. W pa-
ra�ach do dnia dzisiejszego są praktykowane nabożeństwa tzw. żywego różańca. Mod-
litwom i praktykom różańcowym przypisywano skuteczność w trudnych sprawach 
narodowych, szczególnie w okresie walk z muzułmanami. 

Ikonogra�a Matki Bożej Różańcowej jest różnorodna poczynając od wizerun-
ku w typie wspomnianej ikony bizantyńskiej z Rzymu tylko dodatkowo z koronami 
na głowach Marii i Chrystusa (jest to nawiązanie do wieńców z róż lub klejnotów 
umieszczanych na głowach �gur Marii podczas odmawiania różańca) po inne 
przedstawienia, jak to znajdujące się 
w naszym kościele [fot. 12]. Wspólnym 
motywem występującym w nich jest ró-
żaniec trzymany przez Madonnę oraz 
czasami kwiaty róż. Na naszym obra-
zie Dzieciątko trzyma wieniec różany 
w  jednej ręce, a  pojedynczy kwiat róży 
w drugiej. Marii towarzyszą jeszcze dwie 
postacie w  strojach dominikańskich. 
Jednej z  nich Maryja wręcza różaniec. 
Prawdopodobnie nie są to wyobraże-
nia konkretnych osób, ale symboliczne 
przedstawienia członków tego zako-
nu, który szczególnie czci Maryję i  od 
początku swego istnienia szerzy kult 
różańca. O tym, że są to przedstawicie-
le zakonów dominikańskich poza ich 
ubiorem dodatkowo świadczy �gura psa 
z pochodnią w pysku i kulą na plecach 
namalowana w  dole obrazu. Pomijając Matka Boża Różańcowa [fot. 12]
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artystyczną stronę tej symboliki z pewnością łączy się ona z tym zakonem (swoją na-
zwę dominikanie przyjęli od imienia św. Dominika, założyciela zakonu, ale popular-
nie była również wywodzona z określenia łacińskiego Domini canem łumaczonego 
jako Psy Pana), który płomień wiary i miłości do Maryi niósł na cały świat. 

Polska z racji swojego położenia geogra�cznego znalazła się pod wpływem ma-
larstwa wschodniego i zachodniego, z obu czerpała inspiracje i wzorce. I widać to 
chociażby w obrazach maryjnych z naszego kościoła, gdzie wizerunki w typie ikon 
bizantyńskich sąsiadują z  tymi malowanymi zgodnie z  tradycją Kościoła zachod-
niego. W myśl zasady "przez Maryję do Jezusa", Polacy otaczali wielką czcią obrazy 
maryjne i miejsca, w których się znajdowały. Cudowne wizerunki sławiono w poezji, 
modlitwach i litaniach; możni budowali dla niej kaplice i okazałe świątynie, a adoro-
wane obrazy wschodnim zwyczajem dekorowano bogatymi sukienkami; na skronie 
Madonny i Dzieciątka nakładano papieskie bądź biskupie korony. Obrazy te nie były 
rozpatrywane w kategoriach estetycznych, ale traktowane z nabożnością, spoglądano 
na nie przez pryzmat duchowy. Poprzez przedstawioną na obrazie Maryję wierni do-
świadczali łask i cudownych uzdrowień, a za każdym obrazem stoją wieki modlitw, 
głębokiej wiary i ufności w sprawczą moc Madonny, jako pośredniczki do Boga. 

I ten szczególny kult maryjny spowodował, że w XIX wieku zmieniono wezwa-
nie kościoła, a  następnie ozdobiono papieskimi koronami wadowicką Madonnę 
i podniesiono kościół do rangi bazyliki, a Jan Paweł II wyznawał: Totus tous Maria. 
Totus tous. 

Poza wizerunkami patronki świątyni w kościele mamy szereg innych wyobrażeń 
świętych. Niektórzy należą do bardzo popularnych i obrazy lub �gury ich przedsta-
wiające są powszechne w świątyniach; inni przedstawiani są rzadziej. Fakt, że tutaj 
występują w takiej różnorodności może należałoby połączyć z poprzednim wezwa-
niem kościoła. Jak wcześniej zostało wspomniane do roku 1836 kościół ten nosił tytuł 
Wszystkich Świętych. 

Ołtarze boczne w naszym kościele umieszczone są przy �larach oddzielających 
nawę główną od naw bocznych. Jest ich sześć, w każdym znajduje się malowany ru-
chomy obraz, pod którym znajduje się drugi również malowany. Cztery pierwsze 
ołtarze (licząc od prezbiterium) mają po dwie pełnoplastyczne �gurki umieszczone 
po bokach, a ołtarze środkowe w zwieńczeniu dodatkowo posiadają małe, owalne, 
malowane obrazy również z wizerunkami świętych. W trzech ołtarzach na mensie 
znajdują się obrazy [patrz schemat]: dwa z nich to kopie słynnych obrazów maryj-
nych, a trzeci przedstawia świętą Teresę od Dzieciątka Jezus. 

Ołtarz pierwszy z prawej strony dedykowany jest św. Józefowi i przedstawia 
go z małym Jezusem na jednej ręce i lilią (?) w drugiej. [fot. 13] 
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Św. Józef pochodził z królewskiego 
rodu Dawida, z zawodu był rzemieślni-
kiem, cieślą; opiekunem Marii i Jezusa, 
żył w  czystości; zmarł wcześnie jesz-
cze przed publicznym wystąpieniem 
Jezusa. Ostatni raz wspominany jest 
w Ewangelii, jak wraz z Marią poszuki-
wał dwunastoletniego Jezusa, naucza-
jącego wtedy w świątyni. Jest patronem 
Kościoła powszechnego; zakonu ba-
zylianów; Austrii, Hiszpanii, Kanady, 
Portugalii, Czech, Rusi; diecezji kujaw-
sko-kaliskiej, łódzkiej, włocławskiej; 
miast: Bolonii, Kalisza; rzemieślników; 
małżonków katolickich; rodzin chrześ-
cijańskich oraz dobrej śmierci (umarł 
w obecności Matki Boskiej i Jezusa). 

W roku ok. 400 po Chrystusie po-
wstaje koptyjska Historia o Józe�e cieśli, 
przedstawiająca wydarzenia związane 
z narodzinami Jezusa i poprzedzający-
mi je oraz chorobę i śmierć Józefa, jako wzór szczęśliwego zakończenia życia. Inna 
legenda opowiada, jak doszło do wyboru jego na małżonka Marii: Maria przeby-
wała na wychowaniu w świątyni i odmawiała poślubienia kogokolwiek pomimo, 
że ukończyła już przepisany prawem wiek (12 lat), wtedy kapłanom głos z nieba 
oznajmił, że mają ogłosić, aby zgłosili się do świątyni wszyscy nieżonaci mężczyź-
ni, niosąc w  rękach kawałki rózgi. Na czyjej lasce(rózdze) zakwitnie kwiat, ten 
pojmie Marię za małżonkę. Zakwitła laska Józefa i on został mężem Marii, której 
w tym samym czasie Anioł zwiastował Nowinę i oznajmił, że poślubi Józefa. 

Św. Józef najczęściej przedstawiany jest z  Dzieciątkiem Jezus na ręku i  lilią 
(bądź kwitnącą laską) w drugiej. Często ta lilia będąca symbolem czystości łączy 
się symbolicznie w jedno z kwitnącą różdżką Jessego. Marię i Jezusa określa się 
jako różdżkę z pnia Jessego. u Iz 11,1 zapowiedź przyjścia Mesjasza jako różdżki 
z pnia Jessego jest zacytowana przez Pawła w RZ 15,12. 

Aż do wczesnego średniowiecza wyobrażenia św. Józefa występują sporadycznie. 
Dopiero kiedy w końcu wieku XV rozpoczęto teologiczne dysputy na temat stosunku 
łączącego św. Józefa z Jezusem ożywa jego kult. Jest on szczególnie propagowany od 

Ołtarz Świętego Józefa [fot. 13]
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wieku XVI przez św. Teresę z Avila i za-
kon jezuitów, co zaczyna być widoczne 
w sztukach plastycznych. 

Początkowo przedstawiany był jako 
starszy, brodaty mężczyzna. W późnym 
średniowieczu w  stroju mieszczańsko 
– rzemieślniczym. Jako jego atrybuty 
obok kwitnącej laski pojawia się laska 
wędrowca, narzędzia ciesielskie oraz li-
lia jako symbol dziewictwa. Od wieku 
XVI coraz bardziej popularny staje się 
typ dewocyjnego wizerunku z  małym 

Jezusem trzymanym lub prowadzonym za rączkę i  lilią lub liliami trzymanymi 
przez św. Józefa, albo Aniołów. 

W polskiej sztuce takie indywidualne dewocyjne wizerunki św. Józefa datują 
się od okresu baroku. Wcześniej występował w scenach zbiorowych z życia Marii 
i Chrystusa. 

Naszemu ołtarzowi po bokach towarzyszą dwie rzeźbione �gurki Aniołów 
z jednym skrzydłem każdy [fot. 14 i 15]. 

Postać Anioła rozpoznajemy nie tylko po skrzydłach, ale również po motywie 
heraldycznych lilii na płaszczu. Na szacie niebieskiego Anioła są one przedstawio-
ne w klasycznej postaci, natomiast na płaszczu drugiego Anioła zostały zastąpione 
przez stylizowane liście winnej latorośli. 

Lilia już dla starożytnych ludów, ze względu na swój biały kolor była symbo-
lem czystości i boskiego światła. W Piśmie Świętym lilia jest dodatkowo jeszcze 
symbolem wybrania i przede wszystkim jest kojarzona z Marią, ale także ze św. 
Józefem. Anioł zwiastowania ma w  ręku lilię jako symbol dziewiczego macie-
rzyństwa Marii. W  naszym ołtarzu głównym Dzieciątko trzymane przez Marię 
w swojej rączce też ma kwiat lilii. Św. Józef trzyma kwiat lilii. Liliowa łodyga z he-
raldycznie wystylizowaną w kształcie lilii gałką jest atrybutem Aniołów i Archa-
niołów. Nasz Anioł ma je wymalowane na płaszczu. Figurka jest prawdopodobnie 
niekompletna o czym świadczy gest jej rąk. Ustawione są w pozycji, która wska-
zuje, że podtrzymywały jakiś przedmiot. Być może była to lilia (ręce są ustawione 
skośnie), ale mogło to również być jedno z narzędzi męki Pańskiej (np.: włócznia). 
Ta druga hipoteza wydaje się prawdopodobna, gdy popatrzymy na obie �gurki 
jako na komplet. Drugi Anioł podtrzymuje kielich-puchar symbol przelanej krwi 
Chrystusa. Być może oba Anioły towarzyszyły kiedyś ołtarzowi przedstawiają-

Figurki Aniołów [fot. 14 i 15]
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cemu Ukrzyżowanie lub Chrystusa Umęczonego Ecce Homoco byłoby logiczne 
i zgodne z ikonogra�ą Męki Pańskiej, natomiast nie ma bezpośredniego związku 
z przedstawieniem św. Józefa, ani Matki Boskiej Różańcowej (obecne usytuowanie 
obrazów w ołtarzach wadowickiej bazyliki jest wynikiem kolejnych zmian, a do-
datkowo wiemy, że część z nich pochodzi spoza tego kościoła).5 

Podobny puchar (kielich) trzyma w ręce �gurka z następnego po tej stronie 
ołtarza, warto więc przybliżyć jego symbolikę. 

Puchar lub kielich – to naczynia, przy pomocy których człowiek zaopatruje 
organizm w niezbędne do życia płyny. I  to naczynie stało się symboliczne, z niego 
bowiem czerpiemy niezbędne do życia pokarmy. Ziemskie życie Chrystusa było 
jednym kielichem: Czyż nie mam pić z  kielicha, który Mi podał Ojciec? (J 18,11),  
a w ogrodzie Getsemani, tak mówił: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. 
(Łk 22,42). Kielich cierpień Chrystusa stał się eucharystycznym kielichem Kościoła. 
Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus wziął kielich i podał go swoim uczniom mówiąc Pij-
cie z niego wszyscy (MT26,27n). Nadzieja utrzymania się człowieka przy życiu oparta 
jest na prawdzie o ponownym przyjściu Chrystusa. W ten sposób kielich Ostatniej 
Wieczerzy staje się kielichem życia wiecznego. W sztuce chrześcijańskiej kielich jest 
przede wszystkim symbolem o�ary Chrystusa. Stąd jego szczególna mistyka i liczne 
legendy jak choćby ta o świętym Graalu, który w rzeczywistości miał być kielichem. 

Podczas Eucharystii następuje przemiana 
wina w krew Chrystusa. Idąc tym tropem moż-
na zinterpretować liście na szacie czerwonego 
Anioła jako liście winne i wtedy kwiaty lilii na 
stroju drugiego Anioła mogłyby sugerować, że 
w rękach trzymał gałązkę lilii. 

W dolnej części ołtarza św. Józefa umiesz-
czony jest obraz przedstawiający św. Teresę od 
Dzieciątka Jezus (zwaną popularnie małą Tere-
ską). [fot.16] 

Św. Teresa (1873-1897) od Dzieciątka Jezus 
(nie należy jej mylić ze św. Teresą od Jezusa, 
albo z Avila, doktorem Kościoła, żyjącą w XVI 
wieku) urodziła się w  Alencon w Normandii 
jako dziewiąte dziecko bogobojnej rodziny, wy-

5  Obraz ze św. Józefem jeszcze dziesięć lat temu znajdował się po stronie przeciwnej w miejscu, gdzie dziś jest 
obraz Jezu-Ufam Tobie.

Św. Teresa [fot. 16]



136

H I S T O R I A

chowywała się u benedyktynek w Lisie-
ux i w wieku 15 lat dostała pozwolenie 
na wstąpienie do zakonu karmelitanek 
bosych. W  zakonie o  bardzo ciężkiej 
regule spędziła 9 lat, oddając się idei 
Bożej miłości. Zmarła na płuca, oto-
czona miłością i  szacunkiem współ-
sióstr. Jest patronką kościelnych, misjo-
narzy i  misji; zakonów: karmelitanek, 
teresek, terezjanek; diecezji łódzkiej. 
Jej atrybuty to krzyż z Ukrzyżowanym 
(całe życie poświęciła rozpamiętywa-
niu o�ary Chrystusa), pióro pisarskie 
oraz pęk róż. Róże występują w nawią-
zaniu do relacji wedle których, kiedy 
po kilku latach od jej śmierci otwarto 
trumnę w  związku z  procesem kano-
nizacyjnym, zamiast zapachu śmierci, 
zobaczono dobrze zachowane ciało 
a dookoła roznosił się zapach róż. Tym 

atrybutem różnią się jej przedstawienia od przedstawień św. Teresy z Avila. 
Kult św. Józefa głosiła św. Teresa z  Avila, ale wizerunek drugiej św. Teresy 

umieszczony na ołtarzu dedykowanym św. Józefowi też jest symboliczny. 
Po stronie przeciwnej w ołtarzu mamy obraz „Jezu – Ufam Tobie” [fot. 17], 

poniżej niego kopię wizerunku Madonny Ostrobramskiej oraz dwie kolejne �gur-
ki. Jedna przedstawia postać w szatach 
biskupich [fot. 18], a  druga św. Jana 
[fot. 19]. Kim może być tajemniczy bi-
skup?  W historii Polski mamy dwóch 
świętych biskupów męczenników, św. 
Stanisława i  św. Wojciecha. Ich �gury 
umieszczone są w  dolnej kondygnacji 
fasady kościoła. Ale tam przedstawie-
ni są z  atrybutami umożliwiającymi 
ich identy�kację. Święty z  ołtarza jest 
ich pozbawiony. Jedyny wyróżniający 
go element to ręka położona na sercu. 

Ołtarz „Jezu Ufam Tobie” [fot. 17]

Postać w szatach biskupich [fot. 18] i św. Jana [fot. 19]
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I może to jest wskazówka, która pozwoli odczytać kim jest. Prawdopodobnie jest 
to jeden z czterech wielkich Ojców Kościoła. 

Ojcowie Kościoła byli to znaczący teolodzy okresu wczesnochrześcijańskiego, 
których dzieła zostały uznane przez papieży, bądź sobory za powszechnie obowiązują-
ce dla całego Kościoła. Zalicza się do nich: św. św. Ambrożego, Augustyna, Hieronima 
i Grzegorza Wielkiego. Przedstawiani są na ogół z symbolami czterech ewangelistów 
jako ich atrybutami, ponieważ będąc wiernymi przesłaniu Ewangelii dzięki nim po-
siedli swoją wiedzę. Często mają też księgę, krzyż, pióro lub gołębicę Ducha św. 

Św. Augustyn przedstawiany był na ogół jako biskup, jego atrybutami są: pło-
nące serce przebite strzałą (symbol Boskiej miłości). Czasem ukazywano go z mo-
delem kościoła lub miasta jako odniesieniem do Miasta Bożego. W okresie kontr-
reformacji ukazywano go również jako pokutnika lub pogrążonego w  ekstazie. 
Cykle z jego żywota ozdabiały kościoły augustianów, premonstratensów, bowiem te 
zakony przyjęły jego regułę. Często towarzyszy mu orzeł, symbol Jana Ewangelisty 
co wyobraża ideę Powszechnego Kościoła głoszoną przez Ewangelię i jej wykładnię 
oraz interpretację głoszone poprzez naukę Ojców Kościoła. Podkreśla jedność prze-
słania ewangelicznego i pism Ojców Kościoła. Nasza �gurka jest pozbawiona tych 
atrybutów, ale rękę trzyma na sercu i pozostaje jeżeli nie w ekstazie to w pewnym 
stanie uniesienia. 

Gdy połączymy ją z drugą �gurką (z tego samego ołtarza) stanie się to może 
jeszcze bardziej zrozumiałe. Druga postać to bez wątpienia św. Jan. Pozostaje tylko 
pytanie który? Baranek na jego ręku wskazywałby na św. Jana Chrzciciela, który 
z nim jest ukazywany. To on nazwał Jezusa prawdziwym Barankiem Paschalnym: 
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.(J 1,29) Jednak św. Jan Chrzciciel 
wyobrażany jest jako starszy mężczyzna ubrany w prosty strój, często jest to skóra 
i nigdy nie występuje z księgą (nie ma wzmianek o tym czy umiał czytać), który to 
atrybut wiąże się z ewangelistami. Nasz święty jest wyraźnie młodym mężczyzną. 
Trzyma księgę i Baranka, który tutaj może być Apokaliptycznym Barankiem opisa-
nym przez św. Jana w jego Apokalipsie. 

Jeżeli ta �gurka przedstawia św. Jana Ewangelistę to druga (zgodnie z konwen-
cją omówioną powyżej) będzie przedstawieniem św. Augustyna. I z nimi być może 
łączą się symbolicznie dwie kolejne �gurki z następnego (środkowego) ołtarza po 
prawej stronie. 

Ołtarz dedykowany jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa [fot. 20], a po bokach 
obrazu mamy dwie postacie kobiece w strojach zakonnych, które pozwalają ziden-
ty�kować je jako siostry augustianki (działające w oparciu o regułę św. Augustyna). 
[fot. 21 i 22] 
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Zgromadzenie Sióstr Św. Augustyna 
jest jednym z  najstarszych zgromadzeń 
żeńskich powstałych na ziemiach pol-
skich; jest to gałąź żeńska polskich au-
gustianów. Zakon powstał w roku 1583 
z  inicjatywy kaznodziei królewskiego 
i prowincjała augustianów o. Szymona 
Mniszka, a  zgodę na istnienie żeńskiej 
wspólnoty opartej na duchowości augu-
stiańskiej wyraził bp. Piotr Myszkowski. 
Początkowo była to wspólnota bezha-
bitowa, dopiero od roku 1666 siostry 
zamieszkały za klauzurą i  przywdziały 
habity zakonne. Zgodnie z  duchowoś-
cią augustiańską poprzez pracę nad 
sobą i  modlitwę miały zgłębiać miłość 
Boga i gorliwie pracować nad uświęce-
niem swoim i  innych. Całe życie sióstr 
i  wszelka działalność mają być zwró-

cone ku Bogu. Augustiańska dewiza brzmi: jedno serce i jedna dusza zwrócona ku 
Bogu. Strojem sióstr jest czarny habit i taki sam czarny welon. 

Figurki przedstawione w ołtarzu mają takie habity i trzymają: jedna serce zwróco-
ne do Jezusa, a druga kielich symbol jego o�ary wypełnionej z miłości do ludzi. 

Główny obraz w  tym ołtarzu przedstawia Najświętsze Serce Pana Jezusa.  
[fot. 20] Uroczystość Serca Jezusowego należy do świąt niedawno ustanowionych. 
Idea jego jest jednak dawna i sięga do czasów męki Pańskiej. Wielki mistyk śred-

niowiecza św. Bonawentura, nawią-
zując do przebicia Serca Jezusa, pisze: 
Aby z boku pogrążonego w śnie śmierci 
Chrystusa na krzyżu mógł się ukształ-
tować Kościół oraz aby się wypełniło 
Pismo święte: Zobaczą kogo przebodli 
– stało się Bożym zrządzeniem, że je-
den z żołnierzy przebił włócznią ten bok 
święty otwierając go, aby wytryskująca 
zeń krew i woda wylana była jako cena 
naszego zbawienia. 

Ołtarz Serca Jezusa [fot. 20]

 Siostry augustianki  [fot. 21 i 22]
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Świadomość zasadniczych konsekwencji przebicia włócznią boku Chrystusa na-
siliła w wieku XVII nabożeństwo do Serca Jezusowego. Przyczyniły się do tego pisma 
mistyczne św. Jana z Eudes i objawienia Marii Alacoque (około roku 1674). Papież 
Klemens XVII ustanowił w  roku 1765 święto Serca Jezusowego dla kilku diecezji, 
a Pius IX rozciągnął święto na cały Kościół. Specy�czną właściwością święta stały się 
nabożeństwa ku czci Serca Jezusowego, odprawiane w pierwsze piątki miesiąca. W na-
bożeństwach i adoracjach rozpamiętuje się szczególne okoliczności i skutki przebicia 
serca Pana Jezusa. 

Idea Serca Jezusowego w sztukach przedstawieniowych wywodziła się z histo-
rycznej sceny ukrzyżowania. Posługując się elementami pasyjnymi stała się przede 
wszystkim tematem przedstawień kontemplacyjnych. Wśród średniowiecznych mi-
styków była rozpowszechniana za pomocą obrazków przedstawiających przebite ser-
ce, symbol miłości i cierpień Zbawiciela. W chrześcijaństwie średniowiecznym serce 
stawało się coraz bardziej symbolem miłości w znaczeniu religijnym (Św. Augustyn 
jak już było wspomniane przedstawiany jest z sercem otoczonym płomieniami, a nie-
kiedy przebitym strzałą, co ma symbolizować jego płomienną miłość do Boga). 

We współczesnym kulcie Serca Jezusowego stosowano wizerunek Chrystusa 
z namalowaną na postaci podobizną anatomicznego serca, artyści poszukiwali bo-
wiem takich rozwiązań wizualnych, które uczyniłyby zadość wymaganiom kultowym, 
a równocześnie mogły odpowiednio wyobrażać misterium miłości Chrystusa. 

W górnej kondygnacji tego ołtarza mamy tajemniczą scenę, której nie udało mi 
się zidenty�kować. Przedstawia zarys głowy siwego, zapewne starszego mężczyzny 
w ujęciu od tyłu, a frontalnie postać żołnierza z wydobytym mieczem. Być może jest 
to tylko część wycięta z większej całości ponieważ scena wygląda jak wykadrowana, 
a nie jest to typowy sposób przedstawiania zwłaszcza w malarstwie religijnym, gdzie 
poszczególne elementy powinny składać się na klarowną, logicznie skomponowaną 
całość. 

Postać żołnierza z czerwonym płaszczem i mieczem, może wskazywać na przy-
kład na św. Marcina. 

Św. Marcin żył w IV wieku, urodził się w Panonii (Węgry) i był rzymskim żoł-
nierzem w legionach Konstancjusza w Galii. Następnie opuścił armię stając się ucz-
niem św. Hilarego, przebywał w Panonii, potem w Mediolanie i na wyspie koło Genui. 
W roku 370 został wybrany na biskupa Tours. Założył klasztor w Marmoutier pod 
Tours, propagując idee łączenia życia zakonnego z misyjnym. Jest między innymi pa-
tronem Francji; młynarzy, sukienników i żołnierzy. 

Jest przedstawiany jako kapłan z  mieczem i  płaszczem żołnierskim u nóg lub 
jako rycerz na koniu rozcinający mieczem płaszcz żołnierski, podając go żebrakowi 
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(według tradycji scena miała się rozegrać 
u bram miasta Amiens, kiedy jeszcze 
był legionistą. Św. Marcin, podczas sro-
giej zimy podzielił się swoim okryciem 
z biednym). 

Scena przedstawiona w naszym obra-
zie pozostaje w zgodzie z tą ikonogra�ą  
św. Marcina. 

Drugi wymienny obraz w tym ołta-
rzu przedstawia stygmatyzację św. Fran-
ciszka [fot. 23].  Św. Franciszek (1182–1226)  
pochodził z  bogatej kupieckiej rodziny, 

po rozdaniu całego majątku ubogim żył jak pustelnik pod Asyżem, gdzie przyłączy-
li się do niego kolejni pragnący żyć w ubóstwie i gdzie prowadził pracę apostolską. 
W Rzymie po okresie nieufności do jego idei uzyskał aprobatę papieża i zatwierdze-
nie ustanowionej przez siebie reguły zgromadzeń franciszkańskich. Jako pierwszy 
w dziejach Kościoła otrzymał stygmaty. Miało to miejsce w roku 1224 w pustelni La 
Verna (spolszczona wersja Alwernia), gdzie często szukał samotności. 

Św. Franciszek z Asyżu jest patronem zakonów: franciszkanów, albertynów, bernar-
dynek, franciszkanek, kapucynek; Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca 

Jezusa, a  także patronem Włoch, Bazy-
lei; ekologów; Akcji Katolickiej i pokoju. 
Przedstawiany jest w  brązowym habicie 
franciszkańskim przepasanym sznurem, 
boso, z brodą i głową z widoczną tonsurą 
lub nakrytą kapturem, a jego atrybutami 
są baranek, krzyż, księga symbolizująca 
założenie zakonu, ptaki i przede wszyst-
kim stygmaty. 

Stygmaty (gr. stigma – piętno) to wi-
dzialne znaki, przypominające pięć ran 
Chrystusa jakie niektórzy mistycy mieli 
na rękach, nogach i w boku. Na naszym 
obrazie na tle górzystego krajobra-
zu (pustelnia La Verna była w górach) 
przedstawiono św. Franciszka, ubrane-
go w  strój opisany wyżej, który patrzy Ołtarz Świętego Antoniego [fot. 24]

Św. Franciszek [fot. 23]
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w górę, skąd zbliża się Ukrzyżowany na 
skrzydłach sera�na. Promienie płynące 
z Jego ran tra�ają w dłonie, stopy i bok 
Franciszka i stają się widoczne w tych sa-
mych miejscach. [fot. 23] 

Identy�kacja świętych postaci 
w środkowym ołtarzu po lewej stronie 
nie przedstawia większych trudności ze 
względu na łatwo rozpoznawalne atry-
buty. Na głównym obrazie namalowany 
jest św. Antoni Padewski [fot. 24], któ-
remu towarzyszą �gurki św. Jacka [fot. 
25] i św. Kazimierza [fot. 26], a w owalnym zwieńczeniu malowana postać św. Mi-
kołaja. [fot. 27] 

Św. Antoni Padewski [fot. 24] (1195-1231), prawdziwe nazwisko: Ferdynand Bul-
lone, doktor Kościoła. Portugalczyk urodzony w Lizbonie, w młodym wieku wstąpił do 
zakonu kanoników regularnych przyjmując imię Antoni. Studiował na uniwersytecie 
w Coimbrze, gdzie w roku 1220 sprowadzono relikwie pięciu męczenników francisz-
kańskich co spowodowało, że wstąpił do tego zakonu i udał się do Asyżu. Za pozwo-
leniem swoich przełożonych działał jako ludowy kaznodzieja w północnych Włoszech 
(głosił kazania piętnujące lichwę i zachłanność), które zyskały mu wielką popularność 
wśród biednych ludzi. Następnie wykładał �lozo�ę na uniwersytecie w Bolonii jako 
pierwszy profesor franciszkański, a od roku 1230 osiadł w Padwie, stąd jego określenie 
padewski (dla odróżnienia go od innego św. Antoniego Pustelnika). Jest patronem Liz-
bony; zakonów: franciszkanów, antonianów, antoninek; górników, małżeństw, narze-
czonych, położnic, ubogich; jest orędownikiem w bezpłodności; w sprawach rodzin-
nych oraz ludzi i  rzeczy zaginionych. 
Przedstawiany jest w  habicie francisz-
kańskim, a jego atrybuty to: chleb, Dzie-
ciątko Jezus, które mu się ukazało, ogień 
– symbol gorliwości, serce w ręku. Swą 
wielką popularność zawdzięcza przypi-
sywanej mu skuteczności, jeśli chodzi 
o pomoc w odnajdywaniu rzeczy zagu-
bionych. Jest jednym z  najpopularniej-
szych świętych w Kościele. Jego �gurka 
najczęściej z  Dzieciątkiem Jezus, lilią, 

Św. Jacek [fot. 25] i św. Kazimierz [fot. 26]

Św. Mikołaj [fot. 27]
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chlebem lub Biblią, znajduje się niemal w każdej świątyni katolickiej. W naszym ołta-
rzu mamy malowane, utrzymane w tej konwencji przedstawienie św. Antoniego.

W zwieńczeniu ołtarza przedstawiony jest św. Mikołaj.6 [fot.27] 
Św. Mikołaj, biskup Miry w Azji Mniejszej, znany z dobroczynności i opieki nad 

biednymi, zwany jest czasem św. Mikołajem z Barii – niesłusznie gdyż w Barii znajduje 
się tylko jego ciało, wykradzione z Azji Mniejszej w roku 1087, gdy zaczął się szerzyć 
kult jego relikwii. Jest patronem kupców, żeglarzy, więźniów, studentów i młodych pa-
nien. Jest opiekunem podczas sztormów, w wypadku zaginięcia okrętu. Jego atrybuty 
to Anioł, Chleb, kotwica, okręt, a także troje dzieci w cebrzyku, są to uratowani przez 
niego od śmierci trzej młodziankowie. I z takim atrybutem przedstawiony jest na oma-
wianym obrazie. Historia ta wywodzi się z podań o życiu świętego. Jedno z nich głosi, 
że gdy trzej rzymscy legioniści oskarżeni czekali na śmierć w więzieniu, św. Mikołaj 
objawiwszy się we śnie cesarzowi Konstantynowi, dzięki swej elokwencji uzyskał ich 
uwolnienie. Z tego powodu obwołano go patronem więźniów i adwokatów. Opowia-
dano także o trzech żakach, którzy poprosili swego czasu pewnego rzeźnika o nocleg 
– ten zaś, jako że działo się to w czasach powszechnego głodu, zabił ich, poćwiartował 
i wrzucił do beczki chcąc przeznaczyć do spożycia, ale św. Mikołaj przywrócił ich do ży-
cia. Obrali go więc za patrona uczniowie, studenci, a także bednarze. Niektórzy history-
cy twierdzą, że ta legenda zrodziła się z błędnego odczytania historii trzech rzymskich 
legionistów. Otóż w średniowiecznych iluminacjach pokazywano skazanych żołnierzy 
uwięzionych w okrągłej wieży bez dachu, z której wystawali do połowy, oraz święte-
go nadnaturalnych rozmiarów (zgodnie z przyjętą w średniowieczu koncepcją). Ktoś 
pomyślał zapewne, że chodzi o dzieci, a okrągła wieża nasunęła skojarzenie z beczką. 
Wskazywałaby na to identyczna liczba uciśnionych (trzy) i dość późne powstanie tej 
legendy. Obie wersje pasują do wizerunku świętego ratującego ludzi w potrzebie. 

Św. Jacek [fot.25] (ok.1200–1257), urodzony w  Kamieniu Śląskim w  rodzinie 
Odrowążów, podobno krewny biskupa krakowskiego Iwona i błogosławionego Cze-
sława, studiował we Włoszech, gdzie zetknął się ze św. Dominikiem, z którego ręki 
otrzymał habit zakonny. Jest patronem Polski; diecezji katowickiej; Krakowa. Został 
kanonizowany w  roku 1594 w  Rzymie. Jest jedynym polskim świętym umieszczo-
nym na kolumnadzie Berniniego na placu św. Piotra w Rzymie. Jego atrybuty to: po-
sąg Matki Bożej, monstrancja, czasami puszka z  komunikantami. Związane są one 
z piękną legendą z życia świętego, która mówi o najeździe Mongołów w roku 1241 
(jedna wersja legendy umieszcza te wydarzenia w Polsce, inna podczas jego misji w Ki-

6  Porównując ten obraz z tajemniczym obrazem po drugiej stronie widzimy klarowność kompozycji zawierającej 
wszystkie elementy pomocne w identy�kacji postaci. 
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jowie) podczas którego św. Jacek uciekając z płonącego kościoła wynosił hostię (tu-
taj najczęściej występuje monstrancja, ale może też być puszka z komunikantami) 
i wtedy miał usłyszeć głos Matki Boskiej: Jacku, dlaczego uciekasz? Syna ratujesz, 
a Matkę zostawiasz. Św. Jacek wrócił więc po �gurkę Madonny. I dlatego najczęś-
ciej przedstawiany jest z monstrancją w jednej, a Madonną w drugiej ręce.7 Tak jak 
w naszym wizerunku. W legendzie prawdą jest, że św. Jacek miał wielką cześć dla 
Eucharystii i ogromną miłość do Maryi, był wielkim czcicielem Matki Bożej. Miłość 
do Maryi i modlitwę różańcową przejął od św. Dominika, a potem przekazał polskim 
dominikanom. 

Św. Kazimierz [fot.26] (1458–1484) był drugim synem Kazimierza Jagiellończyka 
i Elżbiety Rakuszanki, wychowankiem Jana Długosza, Filipa Kallimacha i Jana Kante-
go, wiódł życie pełne świętości i pobożności, zmarł w Grodnie w opinii świętości. Jest 
patronem Litwy; archidiecezji białostockiej; Wilna i młodzieży litewskiej. Najczęściej 
przedstawiany jest w mitrze książęcej, w ręku czasami ma banderolę z napisem Omni 
die Marie (Każdego dnia [mów] Maryi). Są to pierwsze słowa hymnu o św. Kazimierzu 
świadczące także o jego wielkiej czci dla Matki Boskiej. 

Nasza �gurka przedstawia młodego mężczyznę w płaszczu podbitym gronostaja-
mi i mitrze książęcej na głowie, co wskazuje na jego książęcą godność, w ręce trzyma 
lilię która jest symbolem Maryi i tutaj zastąpiła banderolę z napisem. 

Ponieważ obie �gurki przedstawiają świętych w szczególny sposób adorujących 
Matkę Bożą, być może pierwotnie towarzyszyły obrazowi Matki Boskiej Różańcowej 
(różaniec wprowadzili i upowszechnili dominikanie). 

Drugim obrazem w tym ołtarzu jest przedstawienie św. Jana Nepomucena. Świę-
ty ten żył w latach 1348–1393 w Czechach. Był synem sędziego z Pomuk (Nepomuk), 
kanonikiem kolegiaty św. Idziego w  Pradze, wikariuszem generalnym arcybiskupa 
Jenzensteina, który był skon�iktowany z królem Wacławem. Jan Nepomucen został 
wmieszany w te spory, uwięziony, torturowany i wrzucony z mostu Karola do Wełtawy. 
Jak głosi jedna z legend hagiogra�cznych został stracony ponieważ nie chciał zdradzić 
tajemnic spowiedzi małżonki władcy. Jest patronem zakonu jezuitów, spowiedników, 
tonących, dobrej sławy, mostów; jest orędownikiem w oszczerstwie oraz w czasie po-
wodzi. Przedstawiany niekiedy jest z palcem na ustach, z krzyżem w ręce, zapieczęto-
wanym listem, kłódką lub mostem z którego został zrzucony, a wokół głowy ma aureolę 
z pięciu gwiazd.8

7 W kościele dominikanów w Krakowie w skarbcu do dzisiaj znajduje się piękny alabastrowy posążek Madonny 
tradycją wiązany ze św. Jackiem i nazywany Madonną Jackową. 

8 Ze względu na trudności techniczne nie można było otworzyć ołtarza, dlatego brak opisu tego konkretnego obrazu. 
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Ciekawie pod względem iko-
nogra�cznym przedstawia się obraz 
umieszczony w trzecim ołtarzu po pra-
wej stronie. [fot.28] Widzimy na nim 
młodą osobę, która podaje starcowi 
naczynie z wodą z gestem jakby błogo-
sławieństwa. 

Jest to przedstawienie św. Zyty, 
biednej Włoszki, która żyła w  latach 
1218–1278 i przez blisko 48 lat służyła 
w domu bogatego kupca słynąc ze świą-
tobliwego życia i  uczynków miłosier-
dzia. W Polsce święta znana już od cza-
sów średniowiecza i  bardzo popularna 
ze względu na fakt, że była patronką pra-
cownic domowych, służących, biednych 
dziewcząt oraz różnych instytucji chary-

tatywnych pomagających potrzebującym. Jej atrybutami są dzban z wodą, który zmie-
niła w cudowny sposób w wino, a także kwiaty w fartuchu przemieniające się w niesio-
ny ubogim chleb. W naszym obrazie zamiast dzbana mamy naczynie z napojem, który 
być może zamienia się w wino. Nie ma wyraźnie przedstawionego dzbana chociaż lewa 
ręka świętej ustawiona jest w takiej pozycji jakby opierała się właśnie na dzbanie. Być 
może artysta wzorował się na innym obrazie, którego w całości nie powtórzył. 

Ze względu na bardzo małą ilość atrybutów obraz trudny do identy�kacji. 
Drugi obraz w tym ołtarzu to w obrażenie Chrystusa umęczonego, Chrystusa 

znieważonego nazywane Ecce Homo. Tych słów Oto Człowiek użył Piłat ukazując 
tłumowi Jezusa ubiczowanego, z koroną cierniową na głowie i ubranego w płaszcz 
purpurowy. Był to król wystawiony na pośmiewisko. [fot. 29] 

Tego typu przedstawienia służy-
ły głównie celom kontemplacyjnym. 
Miały pomóc wiernym rozważać wiel-
kość boskiej miłości, który dla naszego 
odkupienia cierpiał i śmierć i zniewagi. 
Im bardziej dramatyczne było to przed-
stawienia tym lepiej wypełniały swoje 
przeznaczenie (kontemplację Męki Pań-
skiej). 

Ołtarz Świętej Zyty [fot. 28]

Ecce Homo. [fot. 29]
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Nasz obraz nie jest tak dramatyczny 
jak bywają te wyobrażenia, tym bardziej 
że gloria namalowana nad koroną cier-
niową jest widomym znakiem boskości 
i chwały (co pozostaje w sprzeczności ze 
słowami Oto człowiek). Również płaszcz 
Jezusa nie jest purpurowy, który jest ko-
lorem królewskim, ale także kolorem 
przelanej krwi. Wprawdzie jego bogata 
ornamentyka sugeruje płaszcz królewski, 
ale biały kolor jest kolorem Odkupienia 
i  Zbawienia. Pozostaje otwarta kwestia, 
czy artysta malujący obraz, bądź osoba 
zamawiająca miały świadomość tych 
odstępstw, czy zrobiono to świadomie 
nadinterpretując wizerunek typu Ecce 
Homo.

Ołtarz po lewej stronie przedstawia 
Ukrzyżowanie, a poniżej kopię obrazu Matki Boskiej Bolesnej. [fot. 30] 

Obrazy w ołtarzach kościoła wadowickiego zmieniały miejsca. Było to związane 
z odnową kościoła, a także pojawianiem się nowych kultowych wizerunków dla któ-
rych należało znaleźć miejsce. 

Obraz Ukrzyżowania jeszcze w okresie miedzywojennym znajdował się w kapli-
cy Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ale... pochodzi z kościoła św. Krzyża, który stał 
niegdyś nad Choczenką w rejonie tzw. „Bydlanego Rynku” (obecny plac Obrońców We-
sterplatte), a został ufundowany w roku 1735 przez ks. Pawła Zychowicza, dziekana za-
torskiego, plebana Wieprza i Andrychowa na miejscu XVI wiecznej (z 1541 r.) kaplicy 
św Krzyża. Z powodu starości kościół ten został w roku1825 rozebrany, a niektóre obrazy 
przeniesiono do kościoła farnego. Był wśród nich ten „obraz z kościoła swiętokrzyskiego, 
który znajduje się obecnie w bocznym ołtarzu na pierwszym lewym �larze od głównego 
wejścia. Malowany na desce prze J. Stankiewicza w roku 1718 nosi cechy późnobarokowe-
go manieryzmu, a przedstawia Matkę Boską i św. Jana Ewangelistę pod krzyżem.9 

Drugi obraz w  tym ołtarzu przedstawia św. Floriana [fot. 31]. Święty ten 
czczony jest w Polsce od okresu średniowiecza, szczególnie w diecezji krakowskiej 

9 Gustaw Studnicki, Z dziejów kultu wadowickiej Madonny. Pamiątka koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, Wadowice 1999, s.7

Ołtarz Ukrzyżowania [fot. 30] 
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i  w  Krakowie od czasu kiedy książę Kazimierz Spra-
wiedliwy sprowadził jego relikwie do Polski (1182). 

Nie wiemy kiedy św. Florian się urodził, natomiast 
męczeńską śmierć poniósł około roku 304. Jego życiorys 
nie jest w pełni znany. Był podobno rzymskim o�cerem, 
który zginął utopiony w  rzece Enns w  Górnej Austrii 
gdy nie chciał wyrzec się wiary w Chrystusa. Jest patro-
nem Austrii, diecezji katowickiej, Krakowa; hutników, 
kominiarzy, straży pożarnej. Jest również orędownikiem 
w czasie powodzi, pożarów i sztormów. W tradycyjnej 
kulturze ludowej deszcze w dniu św. Floriana (4 V) były 
zapowiedzią dobrych urodzajów. Przedstawiany jest 
jako rycerz rzymski w zbroi, w ręku trzyma chorągiew 
i  naczynie z  wodą, którym polewa płonący budynek, 
czasami sam trzyma płonący dom, rzadziej występuje 
z kamieniem młyńskim u szyi lub orłem. 

Na naszym obrazie św. Florianowi gasić płomienie pomaga Anioł, a w pra-
wym dolnym rogu obrazu widzimy fragment dużego koła kamiennego (koła 
młyńskiego), na którym opiera się podwinięty róg płaszcza świętego. 

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć o  �gurach świętych umieszczo-
nych w niszach dolnej kondygnacji fasady. To główni patroni Polski (obok Marii 
Królowej Polski), św. Wojciech [fot. 32] i św. Stanisław [fot. 33]. Bardzo często 
występują razem, towarzysząc scenom z życia Marii i Jezusa. To ci dwaj bisku-
pi-męczennicy stoją u początków polskiego Kościoła. Zawsze przedstawiani są 

w strojach ponty�kalnych. 
Motywy polskiej sztuki przedsta-

wieniowej odnoszącej się do św. Woj-
ciecha nie mają specjalnego charakteru 
dewocyjnego. Kontemplacja ich treści 
uczy przede wszystkim dziejów naro-
dowych i  dziejów Kościoła w  Polsce. 
Przedstawiany jest najczęściej z księgą, 
jako atrybutem misjonarza; rzadziej 
z  wiosłem (wg. legend przypłynął do 
Prus łodzią i  miał zginąć od ciosów 
wiosłem) narzędziem jego śmierci.

Św. Stanisław kultem darzony był  

św. Florian [fot. 31]

św. Wojciech [fot. 32] i św. Stanisław [fot. 33]
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w  całej Polsce, ale szczególnym w  diecezji krakowskiej, gdzie był biskupem 
i gdzie poniósł męczeńską śmierć w roku 1079. Przedstawiany jest zawsze z �-
gurką powstającego z grobu człowieka u swoich stóp. Jest to postać komesa Pio-
tra, właściciela wsi Piotrowin lub Piotrawin (czasami sam mylnie nazywany jest 
Piotrowinem). Według Vita maior, czyli żywotu św. Stanisława spisanego z okazji 
procesu kanonizacyjnego św. Stanisława przez Wincentego z Kielczy10: św. Stani-
sław nabył od tego komesa wieś Piotrawin, jednak po jego śmierci spadkobiercy 
Piotra zaprzeczyli transakcji i odwołali się do sądu króla (wrogo nastawionego 
do biskupa), na którym nikt nie chciał zeznawać na korzyść biskupa. Św. Sta-
nisław nie mając w tych okolicznościach możliwości przedstawienia odpowied-
nich dowodów udał się do grobu komesa i po trzech dniach modłów ożywił go 
i zaprowadził przed króla aby zaświadczył o dokonanej transakcji. 

Cud ten był najbardziej spektakularny ze wszystkich związanych ze św. Sta-
nisławem, dlatego utrwaliła się tradycja wyobrażania biskupa zawsze z postacią 
wskrzeszonego człowieka u jego stóp. 

Żywoty obu świętych biskupów są do dzisiaj znane w naszej tradycji religij-
nej i historycznej, w związku z czym nie zostały tutaj opisane. Ograniczyłam się 
tylko do prezentacji podstawowej ich ikonogra�i. 

Tradycja kultury polskiej naszkicowała wiele obrazów, ilustrujących treści 
i święta kościelne. W licznych wypadkach uwydatniają one umiejętności lokal-
nego geniuszu interpretacyjnego. Zadziwiać mogą pogłębioną spekulacją teolo-
giczną i homiletyczną, zastosowaniami kontemplacyjnymi i moralizatorskimi. 

W związku z powyższym interesujące wydawałoby się prześledzenie zmian 
w ustawieniu obrazów i �gur na ołtarzach, jakie miały miejsce w kościele w Wa-
dowicach na przestrzeni lat. Ukazanie ich w pierwotnej kon�guracji i potrakto-
wanie całościowo jako jednego zespołu pozwoliłoby na bardziej wszechstronną 
ich interpretację. Okazuje się bowiem, że ilustracje wiązane pierwszoplanowo 
z  poszczególnymi świętymi i  świętami zawierają treści odnoszące się także do 
innych świąt. Wypływa to ze złożoności treści przedstawień plastycznych. Ich 
twórcy dążyli celowo do tego, aby obraz wyrażał większą ilość znaczeń. Fakt, że 
mamy tutaj do czynienia z takimi właśnie postaciami świętych i wyobrażeniami 
treści teologicznych nie był przypadkowy. 

Temat jednak jest zbyt obszerny, aby zawrzeć go w jednym artykule. Powyż-
szy należy potraktować jako wprowadzenie. 

10  Vita maior to rejestr cudów dokonanych przez św. Stanisława za życia i tych, które wydarzyły się już po jego 
śmierci.
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Figura
Św. Kazimierza

Figura
Św. Jacka

Figura
Zakonnicy
z Kielichem

Figura
Zakonnicy

z Sercem

Ołtarz Ukrzyżowania
(Św. Florian)

Matka Boska Bolesna

Ołtarz Świętej Zyty
(Ecce Homo)

F. - Figura
Matka boska ostrobramska… - małe obrazy na mensie ołtarza
Ob. – Owalny obraz w szczycie ołtarza
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Janusz Kotlarczyk i Dominika Mróz

Wokół tWórczości 
stefana kotlarczyka
i WadoWickich c. k. militarióW. 
odgłosy i glosy

Odgłosy…
W ostatnim (11.) numerze Wadovian ukazała się bardzo pochlebna recenzja 

książki zatytułowanej: Stefan Kotlarczyk…Z doby dzisiejszej, Za Matkę Ojczyznę, 
Dwie sztuki sceniczne opatrzone komentarzem i przypisami1, autorstwa Pana Micha-
ła Siwca–Cielebona.

 W książce tej znalazło się m. in. nasze opracowanie pt. Stefan Kotlarczyk i je-
go teatr familijny, miło komplementowane (przysłowiowa „beczka miodu”) przez 
Recenzenta, który wszakże, jako znakomity regionalista, wytknął nam kilka uchy-
bień (przysłowiowa „łyżka dziegciu”). Wprawdzie Recenzent uznał je za „drobne 
potknięcia”, czy „poślizgi”, niemniej poświęcił im całą stronę z czterostronicowego 
tekstu. Zmusza to nas do poważnego ich potraktowania i podjęcia próby wyjaśnie-
nia podniesionych przez Recenzenta spornych kwestii. 

Na wstępie pragniemy wskazać, że pisząc ten artykuł chcieliśmy wpleść w ży-
ciorys naszego przodka kilka ważniejszych wydarzeń z życia Wadowic. Nie będąc 
specjalistami w zakresie historii tego miasta, odpowiednie dane, i  to z  wąskiego 
przedziału czasowego, zaczerpnęliśmy z szeregu opracowań regionalnych. Zostało 
to wyraźnie podkreślone naszym przypisem 3. do strony 14., w którym powołaliśmy 
się na 9 publikacji. Wnikliwy Recenzent nie przeczytał widocznie tej wskazówki, 
gdyż gdyby tak było, swoje uwagi krytyczne skierowałby do tych właśnie publikacji 
źródłowych, a nie tylko do naszej, czerpiącej z nich wtórnie.

Moglibyśmy na tym właściwie zakończyć naszą odpowiedź, gdyż w istocie idzie 
o sprawy marginalne dla naszego opracowania, gdyby nie forma stawianych nam 
zarzutów i wątpliwości odnośnie słuszności niektórych uwag Recenzenta. Odnosi-

1  Wydane przez WCK jako XX tom Biblioteki Zbiorów Historycznych im. Marcina Wadowity 
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my się zatem do nich w kolejności ich pojawienia się na s. 214 – 215 przedmioto-
wego numeru Wadovian.

 1. Wytykane jako „lapsus” zdanie z  15. s. naszego tekstu: „Podwaliny dal-
szego rozwoju stworzyła nowa ustawa gminna z 1889 r.2, w ramach której Wadowi-
ce uzyskały status miasta…” jest parafrazą odpowiednich zdań z  prac historyków 
ustroju miasta Wadowic. U A. Nowakowskiego3 czytamy: „Nadanie Wadowicom 
w 1889 r.  tzw. statusu miejskiego przyczyniło się do umocnienia prestiżu i rozwoju 
miasta…”, a u M. Drozda4: „W r. 1889 nadano Wadowicom tzw. status miejski, co 
przyczyniło się do umocnienia znaczenia i rozwoju miasta”. Krytyczna uwaga Re-
cenzenta winna zatem objąć przede wszystkim cytowane zdania obu historyków. 
Na szczęście zdanie to we wszystkich wariantach jest prawdziwe, a nasze nie „może 
zmylić osobę nie znającą dziejów miasta”, odnośnie jego uprzedniego funkcjonowa-
nia, gdyż wcześniej w tekście piszemy o Wadowicach z lat poprzedzających 1889 r.  
jako o  mieście: na s. 13 – o  radzie miejskiej i  budowie gimnazjum w 1874 r.; na  
s. 14 – o wadowickiej gminie miejskiej z burmistrzem i o  radzie powiatowej dzia-
łającej od 1866 r., o  funkcjonowaniu gimnazjum od tegoż roku, o  siedzibie sta-
rostwa i sądu obwodowego w  Wadowicach od 1867 r., wreszcie o  uczęszczaniu 
dzieci do szkoły mieszczącej się w budynku magistratu m. in. w latach 1880–1886. 
Dla każdego jest chyba oczywiste, że tego typu instytucje nie były lokowane  
w 2. poł. XIX w. poza miastami i to raczej miastami większymi, a do takich zostały 
zaliczone Wadowice wspomnianą ustawą z 1889 r.

2. W sprawie lokalizacji i czasu użytkowania koszar konnicy i koszar obrony 
krajowej w Wadowicach istnieje rzeczywiście „materii pomieszanie”, ale ani my nie 
poczuwamy się do powiększenia tego pomieszania, ani Recenzent nie jest od udziału 
w nim całkowicie wolny. 

(1) Jedyny znany przekaz źródłowy, donoszący o budowie przez Miasto Wado-
wice koszar dla kawalerii i stajni dla 120 koni w r. 1854, zamieszczony został w Me-
moriale spisanym z  okazji położenia w  1874 r.  kamienia węgielnego pod nowy 
gmach gimnazjum przy ul.  Wiedeńskiej (obecnie ul.  A. Mickiewicza). Tekst 
Memoriału opublikował A. Karbowiak5 w  1892 r.  a  informacje o  budowie w/w 

2 Recenzent cytując nasze zdanie podaje błędną datę 1899 r.
3 A. Nowakowski, Z dziejów miasta i para�i Wadowice, Kraków 1985, s. 79.
4 M. Drozd, Organizacja i działalność gminy miejskiej w Wadowicach 1866–1914, [w:] Królewskie Wolne Mia-

sto Wadowice. Studia z dziejów historii i ustroju miasta, red. nauk. A. Nowakowski, Warszawa 1944, s. 57.
5 A. Karbowiak, Przegląd dziejów c. k. gimnazjum wadowickiego, [w:] Sprawozdanie Dyrekcji c. k. Gimnazjum 

w Wadowicach, Wadowice 1892.
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koszar powtórzyli: W. Heck6 w 1892 r. i A. Marczewski7 w 1898 r. Niektórzy regio-
naliści wadowiccy, piszący bez mała wiek później, pokusili się o lokalizację koszar 
konnicy „przy drodze do Zatora”8 lub „przy obecnej ulicy Wojska Polskiego”9, 
a  nawet dokładniej – w  miejscu późniejszych „koszar chocimskich”10. Inna pró-
ba lokalizacji pojawiła się w pracy K. Kuśnierza11. Wprawdzie w tekście12, powta-
rzając informację z  Memoriału, autor nic o  umiejscowieniu koszar nie wspomi-
na, ale na opracowanej przez siebie rycinie 20.13, naprzeciw całego frontu koszar  
56 PP (obiekt 14.), zaznacza podłużny budynek (obiekt 15.) i opisuje go w legendzie:  
„15. ul. Lwowska 37 – 43. Koszary dla kawalerii (1. poł. XIX w.)”; na rycinie tej nie 
wskazano jednak miejsca stajni konnicy, która winna być położona w pobliżu koszar.

 Podobnie, jak w przypadku pierwszego wariantu lokalizacyjnego i tym razem 
nie przytoczono żadnych źródeł ani argumentacji za takim umiejscowieniem ko-
szar. Warto dodać, że w kolejnej opatrzonej już przypisami, zmienionej wersji tego 
opracowania autor14 przy cytowaniu informacji o budowie w 1854 r. koszar konnicy, 
także nie podaje źródła, które wskazywałoby na ich umiejscowienie.

 Przed przyjęciem tej drugiej lokalizacji powstrzymała nas (oprócz wspomnia-
nego braku wskazania źródła) budząca istotne wątpliwości przytoczona wyżej treść 
informacji: po pierwsze, autor datuje budowę koszar inaczej (1. poł. XIX w.) niż 
donosi Memoriał (1854 r.); po drugie, koszary te umieszcza w ciągu budynków, któ-
rych we wskazanym czasie nie było, jak przekonuje o tym mapa katastralna z 1845 r.,  
tj. z końca 1. poł. XIX w. Szkoda, że Recenzent, wytykając nam pomyłkę (będącą 
przecież tylko powtórzeniem wersji obiegowej, tj. wariantu pierwszego), nie zauwa-
żył podniesionych wyżej sprzeczności, ani nie przedstawił swoich źródeł dokumen-
tujących lokalizację koszar konnicy przy ul. Lwowskiej. Sama obecność tu baraków 

6 W. Heck, hasło: Wadowice, [w:] Słownik geogra�czny Królestwa Polskiego i  innych krajów słowiańskich, t. 12, 
Warszawa 1898, s. 884.

7  A. Marczewski, Powiat wadowicki pod względem geogra�cznym, statystycznym i historycznym, Kraków 1898,  
s. 189.

8 A. Siemionow, Ziemia Wadowicka. Monogra�a turystyczno–krajoznawcza, Wadowice 1984, s. 110.
9  E. Kotowiecki, Zarys historii szpitali w Wadowicach i na ziemi wadowickiej, [w:] Wadowice, Studia z dziejów…

dz. cyt., s. 239.
10 R. A. Gajczak, Wadowice miasto rodzinne Jana Pawła II, Warszawa 1986, s. 239.
11 K. Kuśnierz, Z  historii rozwoju przestrzennego Wadowic, [w:] W. Zin, A. Kadłuczka, K. Kuśnierz, Wadowice 

miasto Jana Pawła II, Kraków 1977.
12 Tamże, s. 50.
13 Tamże, s. 48.
14 K. Kuśnierz, Wadowice, uwagi o rozwoju przestrzennym miasta do końca XIX wieku, [w:] Studia z historii archi-

tektury i urbanistyki poświęcone Profesorowi Józefowi Tomaszowi Frazikowi, pod red. K. Kuśnierza i Z. Tołłoczko, 
Kraków 1999, s. 170.
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stajni (które przetrwały do początku XX w.) nie dowodzi, że służyły one oddziałom 
konnicy. Mogły to być bowiem stajnie dla koni i mułów będących na etacie batalio-
nów piechoty, które stacjonowały w dużych koszarach. 

 (2) Jaśniej przedstawia się sprawa lokalizacji koszar obrony krajowej w Wa-
dowicach. Umożliwia ją fotogra�a z podpisem „K. K. Landwehr Kaserne”, umiesz-
czona na pocztówce wydanej w 1900 r.15 Jest to niewątpliwie fotogra�a budynku 
(obecna ul. Lwowska 37–43), stojącego naprzeciwko koszar 56 PP. Widoczna na 
niej jest budka odwachu przy południowej ścianie budynku. Lokalizację tę opa-
trzyliśmy w  naszym opracowaniu uwagą, że „w długim, jednopiętrowym bu-
dynku znalazły pomieszczenie pododdziały 16 lub 31 PP Obrony Krajowej”. Re-
cenzent „prostuje” tę informację pisząc, że w tym budynku „znalazł przejściowo 
w latach 70. i 80. XIX w. kwaterę 54 batalion Landwehry (wadowicki)”. Rzeczy-
wistość jest bardziej złożona. Możemy ją odtworzyć dzięki istniejącym opraco-
waniom16. W ramach reformy wojskowej cesarsko – królewskiej armii powołano  
w 1869 r. nową strukturę obrony krajowej. W jej ramach utworzono (co nas doty-
czy) 20 batalionów galicyjskich, m. in. 49 batalion Landwehry – Wadowice, z gar-
nizonem w Kętach; batalion był rekrutowany z 56. okręgu uzupełnień. Trzy lata 
później (1872 r.) jednostka ta otrzymała nowy numer – 54, i dopiero w 1880 r. zo-
stała przemieszczona do garnizonu w Wadowicach17, najprawdopodobniej od razu 
do omawianego budynku naprzeciwko koszar 56 PP. Nie mógł zatem ten batalion 
kwaterować tu w latach 70., jak to przedstawia Recenzent. Dowódcą batalionu był 
wówczas mjr Severin Jelita – Żelawski. W ramach reformy Landwehry z 1889 r.,  
polegającej na utworzeniu struktury pułkowej, 54 batalion – wadowicki, razem 
z batalionami: 52 – krakowskim, 53 – tarnowskim i 60 – sądeckim wszedł w skład  
16 PP Landwehry Kraków. Dowódcą nowego pułku został w/w dowódca wadowi-
ckiego batalionu. W r. 1894 tę starą numerację batalionową przekształcono na nu-
merację batalionów pułkowych i 54 batalion stał się drugim batalionem liniowym 
16 PP Landwehry. Stan ten trwał do 1901 r. Przy kolejnej reorganizacji w tymże 

15  Patrz album: Wadowice na dawnych pocztówkach, red. P. Wyrobiec, wyd. Zbiory historyczne Ziemi Wadowi-
ckiej, Wadowice, bez daty, s. 137, pocztówka nr 152. Ta sama fotogra�a znajduje się na wcześniejszym wyda-
niu pocztówki, na co wskazuje data 1899, wypisana przez nadawcę [w:] Wadowice kartki z rodzinnego albumu,  
red. P. Wyrobiec, Wadowice 2008, s. 223.

16 A. Wrede, Geschichte der K. und K. Wehrmacht Die Regimenter, Corps, Branchen und Anstalten von 1618 bis 
Ende des XIX Jahrhunderts, Wien 1903, V Band, ss. 405, 432, 433; M. Baczkowski, Galicyjskie formacje piechoty 
do 1914 r., Kraków 1993 ms., s. C, CXV.

17 M. Baczkowski, dz. cyt., s. CXV.
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roku, polegającej na skupieniu wszystkich batalionów danego pułku w  jednym 
garnizonie i utworzeniu nowych pułków, nasz 2 batalion 16 PPL został przenie-
siony do garnizonu w Cieszynie, gdzie wszedł w skład nowego 31 PPL. A zatem, 
dopiero w 1901 r., a nie z końcem lat 80. XIX stulecia, jak chce Recenzent, opu-
stoszały wadowickie koszary Landwehry przy ul. Lwowskiej. Okręg uzupełniają-
cy nr 56 dostarczał odtąd rekruta do swojego byłego batalionu, znajdującego się 
teraz w Cieszynie, natomiast przestał dostarczać do swego byłego 16 PPL, które-
go garnizon znalazł się w Krakowie. Jak z tego widać, przodek nasz, spacerując 
ul. Lwowską nad Skawę mijał jednak – jak to pisaliśmy – w latach 1889 – 1901 
koszary 16 PPL, a po 1901 r., być może, komendę uzupełnień 31 PPL.

3. Ostatni zarzut Recenzenta („nie jakaś wielka wina” autorów, ale jednak 
wina) dotyczy wykorzystania przez nas książki J. Batora Wojna galicyjska, jakoby 
niedoskonałej faktogra�cznie. Otóż: po pierwsze, Recenzent nie wykazał błędno-
ści informacji zaczerpniętych przez nas z tej książki; po drugie, do przygotowa-
nia naszych komentarzy wykorzystaliśmy prócz pracy tego autora, różne artykuły 
i książki z historii wojny i wojskowości, m. in.: S. Błażewicza, prof. J. Dąbrowskiego,  
W. Lipińskiego, J. Materniaka, T. Nowakowskiego, L. Zakrzewskiego, A. Zaręby, 
prof. M. Zgórniaka, wreszcie samego Recenzenta, wymienione w bibliogra�i18; po 
trzecie, część naszych cytacji J. Batora dotyczy udzielonych nam ustnie informacji 
odnośnie dyslokacji tak małych jednostek, jak 56 PP (czy jego bataliony), których 
nie znaleźliśmy w  polskim piśmiennictwie; po czwarte, sugerowanie autorom, 
jakich prac nie powinni czytać i cytować, kłóci się nie tylko z wolnością badań 
naukowych, ale jest w istocie tak absurdalne, że wymaga to naszego wyraźnego 
sprzeciwu.

Z historii wadowickich militariów 
1. CK ułani w Wadowicach i ich koszary.
Jak zauważyliśmy wcześniej, sprawa lokalizacji koszar konnicy i stajni w Wa-

dowicach nie opiera się na opublikowanych dokumentach. W rozmowie z J. Kot-
larczykiem, przeprowadzonej we wrześniu 2008 r., prof. K. Kuśnierz stwierdził, 
że swą lokalizację koszar konnicy przy ul.  Lwowskiej z  r. 1997 oparł na przed-
stawionych mu wówczas przesłankach źródłowych, nie zdołał ich jednak bliżej 
określić. Być może uda się jeszcze odszukać inne mapy katastralne z 2. poł. XIX w.  
z w/w obiektami i ewentualnie związane z nimi zapisy w operatach geodezyjnych, 

18 Patrz recenzowana książka, ss. 118–119.
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bardziej jednak można liczyć na odnalezienie informacji w  sądowych księgach 
hipotecznych lub w aktach miejskich Wadowic. Taki interesujący dokument od-
nalazł w  tych ostatnich (znajdujących się obecnie  w Archiwum Państwowym 
w Katowicach Oddział w Oświęcimiu) M. Baczkowski19.

W dokumencie zawarta jest informacja o naprawie stajni wojskowej w Wa-
dowicach, przeprowadzonej w 1868 r. przez przedsiębiorcę Piotra Maciągę. Jest 
to wskazówka, iż dokładna kwerenda tych akt może przynieść dalsze informacje 
pomocne w lokalizacji koszar konnicy. 

Wobec braku bezpośrednich dowodów pozostała nam jedynie analiza dostęp-
nych przesłanek. Próbowaliśmy zatem odnaleźć nowe wskazówki śledząc historię  
2 pułku ułanów księcia K. Schwarzenberga (2 PU), stacjonującego ongiś w Wa-
dowicach, o  czym donosił Memoriał z 1874 r. Historia pułku, bardzo obszerna 
i szczegółowa, została opublikowana w 1887 r. w Tarnowie przez ówczesnego jego 
dowódcę płk. Oswalda Kielmansegga20. Warto odnotować z tej kroniki kilka inte-
resujących nas faktów. 

(1) Przez prawie cały czas swej z górą stuletniej historii, pułk stacjonował poza 
Galicją, często przebywając w rejonach toczonych przez monarchię wojen. Zgod-
nie z planem reorganizacji cesarskiej kawalerii, ogłoszonym 31 sierpnia 1852 r.,  
każdy pułk miał posiadać w  swoim rejonie uzupełnień jeden Depôt-Escadron  
(D-E), czyli szwadron depozytowy (zasobowy) o liczebności mniejszej niż szwa-
dronu polowego (liniowego). W tymże roku, wynosiła ona 130 jezdnych i 12 pie-
szych. W związku z powyższymi ustaleniami, 2 PU wysłał 3 września 1852 r. z ów-
czesnego garnizonu w Aspern k. Wiednia swój D-E do Rzeszowa, sam zaś udał się 
do Gyöngyös w północnych Węgrzech. 

Najprawdopodobniej, w związku z tą nowa strukturą organizacyjną kawalerii 
Rada Miasta Wadowic, chcąc przysporzyć miastu korzyści, jakie płynęły z posia-
dania licznego garnizonu21 i przyciągnąć szwadron polowy lub D-E któregoś z puł-
ków, wybudowała w 1854 r. koszary i stajnie dla 120 koni. Nie skorzystał z nich, 
jak widzieliśmy, 2 PU, który od roku 1853 rekrutował swoich ułanów z okręgu 
uzupełnień rzeszowskiego 40 PP22, ale mógł to być inny pułk kawalerii rekrutujący 
w zachodniej części Galicji, np. 1 PU – związany od 1853 r. z okręgiem uzupełnień 

19 M. Baczkowski, Pod czarno–żółtymi sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy wobec austro–węgierskich struktur mi-
litarnych 1868–1914, Kraków 2003, ss. 214–215. 

20 O. Kielmansegg, Schwarzenberg–Uhlanen 1790–1887, Tarnów 1887, cyt. dalej jako OKSU.
21 Por. M. Baczkowski, 2003, dz. cyt., ss. 184, 187–189.
22 A. Wrede, dz. cyt., Wien 1901, III Band, 1 Häl�e, s. 324.
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wadowickiego 56 PP23. Inne propozycje rozpatrzone będą dalej. Niewykluczone 
też, że wybudowane koszary i stajnie stały puste przez pewien czas.

(2) W  r. 1871 cały pułk otrzymał rozkaz udania się z  garnizonu w  Ruma, 
nad granicą z Serbią, wprost na północ nad granicę z Rosją – do swego okręgu 
uzupełnień w Galicji, gdzie nastąpiło ulokowanie sztabu w Tarnowie (11 maja) 
i następująca dyslokacja szwadronów polowych: 1. i 3. – Wadowice, 2. – Podgórze, 
4. – Wojnicz, potem Dębica, 5. – Tarnów, 6. – Bochnia. Pułk łącznie z 12 pułkiem 
huzarów (12 PH), stacjonującym od 1866 r. w Rzeszowie, wszedł w skład 12 Bry-
gady Kawalerii. Być może, w związku z planowanym przybyciem szwadronów do 
Wadowic, przystąpiono do wspomnianego wyżej remontu stajni w 1868 r.

Pobyt obu szwadronów 2 PU w Wadowicach trwał krótko: od maja 1871 r.   
do sierpnia 1876 r.  (obecność ta poświadczona jest wzmianką w  Memoriale  
z 9 maja 1874 r.), co stanowi niedługi epizod w dziejach pułku24, ubarwił on jed-
nak życie mieszkańców25. Już na samym początku – 30 lipca 1871 r.  – odbył się 

23 Tamże, s. 319.
24  Takie krótkie postoje były wówczas normą w  CK Armii. Wg obliczeń M. Baczkowskiego, 2003, dz. cyt.,  

ss. 114–115, pułki kawalerii zmieniały swoje garnizony przeważnie co kilka lat (w latach 1867–1885, co dwa, trzy 
lata). Prawidłowość ta, poza niektórymi wyjątkami, obejmowała także pułki piechoty. 

  Zanim wybudowano wielkie koszary piechoty (poświęcenie kamienia węgielnego – 1824 r., oddanie do użytku 
– 1827 r.), Wadowice były siedzibą sztabu kilku różnych pułków: 20 PP w 1814 r., 40 PP w 1815 r., wreszcie 56 PP 
od 1825 r. do 1830 r. (A. Wrede, Bd. I, ss. 257, 402, 508). Sztab tego ostatniego pułku już nigdy potem nie zagościł 
w Wadowicach wędrując po Austrii, Morawach, Italii i Węgrzech, choć poszczególne bataliony stacjonowały tu 
okresowo, a na stałe po 1881 r., kiedy sztab pułku ulokował się w Krakowie. O batalionach tych Wrede informuje 
niewiele, właściwie tylko o III bat., stacjonującym w Wadowicach w latach 1846-1847 i biorącym czynny udział 
w  tłumieniu powstania krakowskiego (bitwa na Podgórzu). Obszerne informacje zawarte są w opracowaniu 
wydanym z okazji 200–lecia pułku pióra jego o�cerów: R. Janoty i S. Bednarskiego, Historia C.K. 56. Pułku 
Piechoty, Wadowice 1884. Praca ta była dla nas niedostępna, ale wyciąg z niej zamieścił G. Studnicki, 1992, dz. 
cyt. Skojarzenie danych z pracy Wredego z danymi Janoty i Bednarskiego (z drugiej ręki) pozwala częściowo 
zrekonstruować wykorzystanie koszar przez 56 PP.

   Po przeniesieniu garnizonu 56 pułku z Wadowic do Salzburga (1831–1835), koszary zajął w 1831 r., na jeden 
rok, 44 PP, ale już w 1832 r. stoi w nich III bat. 56 PP. Po przejściu sztabu do Cieszyna (1836–1844), w 1836 r.  
kwateruje w koszarach przy ul. Lwowskiej ponownie III bat. liniowy i I bat. Landwehry (w strukturze sprzed 
reformy w 1869 r.). Podczas pobytu sztabu w garnizonie ołomunieckim (1845–1848) przebywa w naszych ko-
szarach w latach 1846-1847 bat. III (por. wyżej), zaś w 1848 r., IV i V. Po kilkunastoletniej przerwie, kiedy sztaby 
pułku zajmują kolejno garnizony w Komarnie (1861–1862) i Lewoczy (1863–1866) w Wadowicach stacjonuje 
IV bat. Bat. III strzeże w 1863 r. kordonu z Królestwem Polskim. W 1866 r. wadowicki IV bat. walczy w ramach 
3. korpusu pod Hradcem Kralowym, pozostałe – pod Nachodem, Schurzem (niezidenty�kowane) i Chlumem 
(k. Hr. Kral.), a następnie zwalczają nad Górnym Wagiem powstańcze oddziały Legionu węgierskiego generała 
Klapka. Współdziałał z nimi 1 PU po zakończeniu ochrony granicy z Prusami i bitwie oświęcimskiej. I znów, 
po kilkuletniej przerwie, odnotowana została ponownie obecność batalionów 56 PP w Wadowicach: w 1871 r.  
– I bat., w 1872 r. – II bat., w 1874 r. – IV i V bat. Sztab pułku znajdował się wówczas w Kaiser–Ebersdorf. 

   Jest prawdopodobne, że w licznych i długich przerwach, koszary wadowickie gościły bataliony różnych pułków 
z nieodległych garnizonów. Np. z Krakowa/Podgórza: 40 PP (1835–1842), 30 PP (1836–1847), 29 PP (1845–
1849), 36 PP (1846–1849), 29 PP (1850–1854), 12 PP (1855–1859), 28 PP (1866–1871), 60 PP (1866–1871), 
12 PP (1873–1881), 13 PP (1875–1881); z Bochni: 9 PP (1830–1832), a być może i 54 PP (1847–1849) mający 
stacjonować w „Galicji Zachodniej”.

25  Nawet w sensie dosłownym. Na ulicach Wadowic, prócz jednolitych ciemnoniebieskich mundurów piechoty 
(wprowadzonych niedawno – bo w 1868 r.), pojawiły się teraz barwne mundury ułanów. 2 PU nosił wówczas 
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pojedynek na pistolety między o�cerami pułku: porucznikiem Emilem Müllerem, 
a  podporucznikiem Janem Gryzieckim, zakończony śmiertelnym postrzeleniem 
pierwszego. Jesienią roku 1872 zaktywizowano szkołę podo�cerską dywizjonu 
w Wadowicach. 2 grudnia 1873 r. uroczyście obchodzono 25-lecie objęcia tronu 
przez cesarza Franciszka Józefa. Najbardziej spektakularne manewry i ćwicze-
nia pułku odbywały się jednak poza Wadowicami: od 6 sierpnia do 15 wrześ-
nia 1872 r. w pobliżu Krakowa; w r. 1874 szwadrony wadowickie spędziły wie-
le tygodni na ćwiczeniach kolejno: dywizjonowych (16–31 lipca), pułkowych  
(1–14 sierpnia), wspólnych z innymi broniami (16–30 sierpnia), wreszcie dywizyj-
nych (1–13 września), zakończonych po biwaku w Opatkowicach (k. Swoszowic) 
manewrami marszowymi (13–15 września). W  roku 1875 od 5 do 22 sierpnia,  
pierwszy dywizjon (ze szwadronami wadowickimi) ćwiczył w  Krakowie, a  na-
stępnie (22–26 sierpnia) z  całym pułkiem wzdłuż granicy z  Rosją: w  Krzeszo-
wicach, Bronowicach, Krakowie, Czyżynach i Bieńczycach, zaś od 27–31 sierp-
nia: w ćwiczeniach brygady w Mogilanach. W tymże roku odbyły się ćwiczenia 
dużych jednostek kawalerii na wielkim poligonie wojskowym (istnieje do dziś) 
k. miasta Bruck nad Litawą (na Wschód od Wiednia). W sierpniu 1876 r. dywi-
zjon wadowicki brał udział w  kolejnych ćwiczeniach z  oddziałami innych bro-
ni pod Krakowem, a już we wrześniu tegoż roku, pułk przeniósł się na Morawy 
z miejscem postoju sztabu i  szwadronu 4. w Brnie. Pozostałe szwadrony rozlo-
kowano we wsiach i miasteczkach wokół miasta: 1. w Prossmeritz (Prosimĕřice),  
2. w Hosterlitz (Hostĕradice), 3. w Frainspitz (mała wieś koło Miroslavia przy dro-
dze Brno–Znojmo), 5. w Kossitz26, 6. w Austerlitz (Sławków).

(3) Krótki pobyt dywizjonu 2 PU K. Schwarzenberga w  Wadowicach nie po-
wtórzył się już więcej. Na następny postój w  Galicji, pułk udał się z  okolic Wied-
nia 7 września 1885 r., nie kończąc zespołowych manewrów na Morawskim 

(umundurowanie również ulegało zmianom) ciemnoniebieskie nakrycie głowy – tzw. tatarki lub konfederatki, 
jasnoniebieskie bluzy zwane ułankami, zapinane jednorzędowo na 6 małych, żółtych guzików i ceglasto–czer-
wone rajtuzy (bryczesy). Tegoż koloru były wyłogi i wypustki w ułankach (letnich i zimowych); buty z cholewa-
mi były koloru gra�towego. 

  Nie tylko oczy, ale i  serca Wadowiczan cieszyła przede wszystkim polskość pułku. To polska mowa ułanów, 
wśród których z górą 80% było Polakami (od 1857 r. do 1882 r. pułk rekrutował z obszarów uzupełnień rzeszow-
skiego 40 PP i tarnowskiego 57 PP), to także o�cjalna terminologia części umundurowania i uzbrojenia, mająca 
swe polskie pochodzenie. Były to: Tatarka/Conföderatka – staropolska rogatywka z kwadratowym denkiem bez 
daszka, obszyta barankiem [w niektórych okresach zamieniana na Czapkę ułańską], Ulanka, szyta wg polskiego 
wzoru („nach polnischen Schnitt”) [przed rokiem 1851, noszona była Kurtka, nazwa ta weszła również obok 
lancy, do terminologii konnicy francuskiej], Pas, Ładownica, Lanca.

26  Na kilku mapach z XIX w., nawet na specjalnej mapie z 1869 r., w podziałce 1: 144.000, nie udało się odszukać 
miejscowości o tej nazwie w promieniu 40 km od Brna. Prawdopodobnie idzie tu o miasteczko Rossitz (Rosice, 
na Zachód od Brna). Błędy literowe w nazwach miejscowości występują także w innych miejscach OKSU, np. 
Pratnik zamiast Prądnik, na s. 291.
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Polu. Przemarsz szwadronów odbywał się 
tym razem inną trasą – przez Hodonin,  
N. Jičin, Cieszyn, Kęty, Gdów do Tarnowa, gdzie 
sztab 2 PU zainstalował się 28 września, a z nim 
razem kadra zapasowa (uzupełniająca), 5. szwa-
dron polowy i pluton pionierów. Pozostałe szwa-
drony rozlokowano następująco: 2. i 3. w Bochni, 
1. i  6. w  Dębicy, 4. początkowo w  Ropczycach, 
a potem we wsi Trzęsówka (na NWW od Kolbu-
szowej). 2 PU pozostawał w Galicji aż do 1914 r.27  
i w tymże roku oba dywizjony pułku stacjonowa-
ły w garnizonach Tarnowa (I) i Bochni (II).

(4) Idąc dalej tym tropem, próbowaliśmy 
dotrzeć do podobnie spisanych historii pułków 
kawalerii rozlokowanych w interesującym nas 
okresie, tj. w 2 poł. XIX w., w zachodniej części 
Galicji. Przede wszystkim, interesowały nas losy  
1 PU, którego D-E stacjonował w latach 1853–1854 
w Bochni, a w 1854 r. pułk miał swój garnizon 
w Krakowie, w  latach 1863–66 oraz 1876–1880 
w  Tarnowie i  od 1880–1894 ponownie w Kra-
kowie28. Synowie ziemi wadowickiej, stanowiący 
trzon składu osobowego pułku bili się dzielnie 
z pruskimi oddziałami pod Oświęcimiem w 1866 r.  
dając daninę życia29 (fot. 1.).

Historia tego pułku ma już dość bogatą polską literaturę, a to dzięki polskim 
korzeniom tego pułku, powołanego w 1791 r. z dwóch dywizjonów utworzonych 
wcześniej (1784–1785) przez księcia Józefa Poniatowskiego, będącego wówczas cza-
sowo na służbie cesarza Austrii. Szczególnie obiecujące wydawało się opracowanie 

27  M. Baczkowski, 2003, dz. cyt., s. 114.
28  A. Wrede, dz. cyt., III Bd, 1 H., s. 319.
29  Na pomniku wzniesionym na starym cmentarzu w Oświęcimiu ku czci poległych, widnieją tylko polskie na-

zwiska ułanów: W. Adamczyk, J. Jędryszczak, A. Kasperek, J. Kulczyk, F. Kulik, M. Wolny. Nb pozostaje dla 
nas zagadką, co się stało z analogicznym pomnikiem żołnierzy 56 PP, poległych w wojnie austriacko–pruskiej 
pod Nachodem i Hradcem Kralowym, postawionym i poświęconym w Wadowicach w 1884 r. (por. G. Studni-
cki, Z dziejów C. K. 56 Pułku Piechoty, [w:] G. Studnicki, Wadowice Karty z przeszłości, Wadowice 1992, s. 17;  
M. Baczkowski, 2003, dz. cyt., s. 164.

fot. 1. Oświęcim. 
Stary cmentarz. 

Pomnik ku czci poległych w 1866 r. 
w bitwie pod Oświęcimiem ułanów 

z 1 PU i żołnierzy z 57 PP 
(fot. M. Bartuś)
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ppłk. Kornela Krzeczunowicza Ułani księcia Józefa30. Autor wykorzystał wcześniej-
sze, a niedostępne nam opracowania31, uwzględnił oczywiście także cytowany już 
przez nas III tom pracy A. Wredego. Niestety, poza dość szczegółowym opisem bi-
twy 1. pułku pod Oświęcimiem32 i jednym tropem personalnym, mogącym mieć 
jakiś związek z Wadowicami33 i drugim końskim34, praca nie dostarczyła informa-
cji o miejscach rozlokowania poszczególnych szwadronów, bądź dywizjonów 1 PU 
w Galicji, w rozpatrywanym okresie: 1854–1890. Również nie znaleźliśmy więcej 
danych w kolejnej książce K. Krzeczunowicza35.

Natomiast dość istotną informację przynosi krótkie opracowanie K. Krzeczu-
nowicza36. Podaje on mianowicie za gen. Fischerem, że przed przybyciem 1 PU 
do Tarnowa w 1863 r. (celem strzeżenia granicy w czasie powstania w Królestwie) 
szwadrony pułku były rozmieszczone we wsiach w  Bramie Morawskiej. Z  pracy 
A. Wredego37 wiemy, że garnizon pułku znajdował się w tym czasie w Mährische 
Neusdtadt, obecnie Uničov nad Oskawą (!), miasteczku położonym ok. 20 km na 
Północ od Ołomuńca, u stóp Jeseniku Niskiego. Potwierdza się zatem sytuacja, zna-
na nam już z historii 2 PU, że podawane w różnych zestawieniach (np. cytowany 
Wrede) nazwy garnizonów pokojowych odnoszą się jedynie do miejsca przebywa-
nia sztabu pułku. Szwadrony polowe, w zależności od zadań pułku, mogły stacjono-

30  K. Krzeczunowicz, Ułani Księcia Józefa, wyd. B. Świderski, Londyn, 1960.
31  C. A. Ritter von Jedina, Geschichte des kaiserlichen und königlichen Uhlanen Regiment 1, Wien 1845; Gen. Karl 

Fischer v. Wellenborn, Erinnerungen aus den Feldzugen 1859 u. 1866; almanachy i schematyzmy armii au-
striackiej z lat 1791–1914, a także dwujęzyczna broszura Karty wspomnień z historii 1 p. uł., wyd. w Krakowie 
w 1889 r.

32  K. Krzeczunowicz, 1960, dz. cyt., ss. 36 i 41. 1 PU został przeznaczony do ochrony granicy pruskiej między 
Mysłowicami a Pszczyną, tj. na odcinku ok. 45 km. Chodziło głównie o dozorowanie przejść szlaków kolejo-
wych z Prus do Galicji – w Mysłowicach, Oświęcimiu i Dziedzicach. Istotnie, wzdłuż tych szlaków nastąpiło 
natarcie pruskie, najbardziej intensywne w  Oświęcimiu, gdzie miasta bronił IV bat. 57 PP z  Tarnowa. Szalę 
zwycięstwa przechyliła szarża 1,5 szwadronu 1 PU. Potyczki miały też miejsce w Mysłowicach, Goczałkowicach, 
Dziedzicach (gdzie bronił się również IV bat. 40 PP z Rzeszowa) i pod Kętami, w których brały udział pozostałe 
szwadrony 1 PU. Natarcie pruskie miało zapewne na celu zablokowanie głównego szlaku kolejowego z Galicji 
i uniemożliwienie przerzucania posiłków do Północnych Czech. W tym czasie, tylko w samym Krakowie prze-
bywały czwarte bataliony sześciu pułków piechoty, a także 60 PP i 70 PP.

33  Opisując działania wojenne 1 PU, autor podaje informację (s. 39), że w bitwie w Lombardii z Francuzami pod 
St. Giacomo w 1795 r. odznaczył się m. in. kapral Krista. Być może spokrewniony był z nim Władysław Krysta 
(1891–1915) z Buczkowic k. Bielska, absolwent gimnazjum Wadowickiego z roku 1912, akademik, który jako 
kadet aspirant 56 PP brał udział w I wojnie światowej i poległ w 1915 r. (por. G. Studnicki, Pierwsza wśród rów-
nych, Wadowice 1991, ss. 328, 350).

34  Autor na s. 74 podaje, że szwadron zapasowy 8. pułku ułanów (bezpośredniego następcy 1 PU Austr.) odradzają-
cego się w 1918 r. Wojska Polskiego otrzymał 45 koni z państwowej stadniny w Kleczy Dolnej. Prawdopodobnie 
również i za czasów austriackich, stadnina dostarczała koni także dla kawalerii.

35    K. Krzeczunowicz, Księga 200–lecia ułanów ks. Józefa, Londyn, 1984.
36    Tenże, Jeszcze o lancy i paru innych wspomnieniach [w:] Przegląd zrzeszenia kół pułkowych kawalerii, Londyn,  

t. III, z. 17, ss.17–19.
37    A. Wrede, dz. cyt., III Bd, 1 H., s. 319.



159

H I S T O R I A

wać w odległości przekraczającej nawet 100 km, od m.p. sztabu, jak to miało miejsce 
w przypadku 2 PU (Tarnów–Wadowice). Zatem, istotne jest poszukiwanie informa-
cji o lokalizacji szwadronów w publikowanych historiach poszczególnych pułków 
kawalerii. Niestety, niedostępne były dla nas publikacje dotyczące pułków, stacjo-
nujących w rozpatrywanym okresie w zachodniej części Galicji (np. 9 PD – pułk 
dragonów)38, lub garnizonach północnych Moraw (np. 13 PU)39. 

Pozostała nam tylko możliwość analizy bardzo skrótowych historii tych puł-
ków, przytoczonych w cytowanym już w III tomie pracy A. Wredego. Zakłada-
jąc, że oddalenie poszczególnych szwadronów od sztabu mogło być podobne, jak 
w przypadku 2 PU, poszukiwaliśmy pułków, które stacjonowały w interesującym 
nas okresie w  Tarnowie, Bochni i  Krakowie/Podgórzu. Rozpatrywaliśmy także 
garnizony na Północnych Morawach: w Opawie (Troppau) ok. 120 km od Wado-
wic, w Lipniku (Leipnik) ok. 140 km, a nawet dalej położone – ponad 150 km: we 
wspomnianym wyżej Uničovie, Ołomuńcu (Olmütz), Prościejowie (Prossmitz), 
Kromierzyżu (Kremsier), pamiętając, że skrajnie rozmieszczone szwadrony 2 PU 
w Wadowicach i Dębicy dzieliła odległość ok. 150 km.

Kwerenda przyniosła następujące wyniki40; rozpatrzymy je oddzielnie dla 
trzech odstępów czasowych.

(1) Przed budową koszar w 1854 r. mogły w Wadowicach i okolicznych wsiach 
kwaterować oddziały pułków, znajdujących się w  następujących garnizonach:  
w Krakowie/Podgórzu [1846–1848: 7 PU, 1852–1854: 10 PD]; w Tarnowie [1825–
1829: 12 PD, 1830: 11 PD, 1831: 2 PD, 1839–1846: 6 PU]. Z mniejszym praw-
dopodobieństwem można dopuścić obecność oddziałów pułków stacjonujących: 
w Opawie [1820: 2 PU, 1836–1840: 10 PD, 1846: 11 PD, 1849: 3 PH, 1851–1853:  
6 PH]; w Lipniku [1831: 11 PD]; w Prościejowie [1821: 2 PU, 1832: 11 PD, 1847:  
9 PH, 1849: 1 PH, 1851: 1 PH, 1851–1854: 11 PD].

38    Amon von Treunfest G., Geschichte des K. und. K. Bukowinaschen Dragoner Regiments Freicherr Piret de Bihain 
Nr 9, Wien, 1892.

39    Bühlow–Zibühl H. von, Monogra�e des k. und k. 13 Uhlanen Regiments, Wien 1892.
40   Należy tu jednak pamiętać, że w zestawieniach A. Wredego podane są nr pułków zgodnie ze stanem na koniec 

XIX w., tymczasem C. K. kawaleria przechodziła wcześniej kilkakrotnie różne reformy – przeformowania jed-
nych formacji w drugie, tworzenie nowych jednostek, przenumerowywanie pułków i in., szczególnie w latach: 
1802, 1813/4, 1851, 1860, 1867, 1873 (pisze o  tym m. in. J. Rydel, W służbie Cesarza i Króla, Kraków 2001,  
ss. 47–48). Na szczęście, wszystkie te zmiany zostały przez autora ujęte w tabelarycznym zestawieniu (Wrede, dz. 
cyt., Bd. III, H. 1, Beilage III do s. 19). 

  Do zamieszczonego przez nas wykazu pułków należy zastosować zatem dla cytowanych lat następujące korekty. 
Okres (1): 6 PU i 7 PU były wówczas odpowiednio pierwszym i drugim pułkiem szwoleżerów, zaś 11 PD i 12 
PD były odpowiednio: 3 PD  i 6 PD; 10 PD przed 1851 r. nosił nazwę 5 pułku szwoleżerów, zaś potem – 9 PU;  
2 PD był 2 pułkiem kirasjerów. Okres (2): 9 PD to przed 1860 r. 1 PD, a 8 PD to wówczas 8 pułk kirasjerów. 
Okres (3) nie wymaga korektur.
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(2) Po wybudowaniu koszar, 
a przed przybyciem do Wadowic 2 PU 
mogły tu znaleźć pomieszczenie szwa-
drony z garnizonów: w Krakowie/Pod-
górzu [1854: 1 PU lub 11 PU, 1854–
1855: 2 PH]; w  Bochni [1854–1855:  
6 PH, 1855–1859: 2 PH, 1859–1865: 
6 PH]; w Tarnowie [1857–1859: 9 PD, 
1863–1866: 1 PU (obecność szwadro-
nu w Wadowicach bardzo mało praw-
dopodobna, gdyż zadaniem pułku 
było strzeżenie granicy z Królestwem), 
1866–1870: 1 PH]. Można dopuścić 
też pobyt w  Wadowicach szwadro-
nów z  pułków stacjonujących na Mo-
rawach: w  Prościejowie [1855–1859:  
8 PD, 1861–1866: 4 PH, 1866–1870:  
2 PH, 1870: 1 PD].

Brak wyraźnych przesłanek wzmac-
niających którąś z  opcji: tarnowską  
(9 PD, 1 PH), bocheńską (6 PH,  
2 PH, 6 PH), lub prościejowską  
(8 PD, 4 PH, 2 PH, 1 PD), czy też 
opcję zapełniania koszar wado-
wickich na przemian oddziałami 
z  różnych garnizonów. Opcja delego-
wania szwadronów z garnizonu bo-
cheńskiego pozwala na wypełnienie 
w  sposób ciągły koszar wadowickich 
w latach 1854–1865. W następnych la-

tach, do 1870 r., mógł tu gościć 1 PH z Tarnowa. Opcja tarnowska pozostawia 
koszary puste od roku 1859 po rok 1866, którą to lukę mogły zapełnić szwadrony  
6 PH z Bochni, podobnie, jak i lukę wcześniejszą: 1854–1855. Opcja prościejow-
ska pozostawia lukę w latach 1860–1864, którą mógł wypełnić również szwadron 
6 PH z Bochni.

(3) Po opuszczeniu koszar wadowickich przez 2 PU w  1876 r., mogły 
je wykorzystać oddziały kawalerii z  garnizonów: w  Tarnowie [1876–1879:  

Szkic sytuacyjny dużych i małych koszar 
austriackich w Wadowicach, przy ul. Lwowskiej 

(sporządził: J. Kotlarczyk)
Objaśnienia znaków: 

1. Zarys budynków dziś stojących; 
2. Zarysy budynków przeniesione z planu 

katastralnego z 1845 r.; 
3. Granice dróg i chodników; 

4. Granice drogi z planu katastralnego z 1845 r., 
5. Parkan; 

6. Umiejscowienie przyczółków; 
7. Pomnik poległych o�cerów (14) i żołnierzy 

(336) 12 pp z okresu 1918–1920; 
8. resztki murowanych fundamentów
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1 PU, 1880–1889: 11 PD]; w Krakowie 
[1880–1895: 1 PU, 1888–1893: 11 PU, 
1892–1900: 12 PD]. Niewykluczone, że 
oddziały mogły pochodzić z garnizonów 
morawskich: w Prościejowie [(1871-) 
1876–1878: 12 PD, 1879–1882: 13 PU]; 
w Ołomuńcu [1889–1891: 12 PD, 1892–
1989: 2 PD].

Pojawiają się tu dwie opcje. 
Pierwsza zakłada lokowanie kawale-
rzystów kolejno z  obu pułków gar-
nizonu w Krakowie, druga – wykorzy-
stanie koszar wadowickich stale przez  
1 PU z dwóch kolejnych jego garnizonów: 
w Tarnowie i Krakowie. Opcja zakładająca 
obecność kawalerzystów z  Moraw może 
właściwie dotyczyć tylko 13 PU. Trudno 
przypuścić, by12 PD, stacjonujący od 1871 r.  
w Prościejowie, wysyłał dopiero pod ko-
niec swego tam pobytu jakiś oddział 
do Wadowic. 

Przeprowadzona kwerenda pozwo-
liła wykazać, które pułki z 42 wcho-
dzących w  skład C.K. kawalerii mogły 
potencjalnie użytkować wybudowane 
przez miasto koszary konnicy w Wa-
dowicach. Okazało się, że poza niewąt-
pliwie stacjonującym w Wadowicach 2 PU, mogły to być: 1. i 11. pułki ułanów, 9., 
10. i 11. pułki dragonów oraz 1., 2. i 6. pułki huzarów. Przy uwzględnieniu mało 
prawdopodobnego wykorzystania koszar przez oddziały z garnizonów północ-
no-morawskich, ilość możliwych do rozpatrzenia jednostek wzrasta do 12. 

Pragniemy podkreślić, że powyższe rozważania mają charakter wyłącznie te-
oretyczny, zwłaszcza w odniesieniu do ostatniego, (3) okresu. Tradycja miejscowa 
nie przekazała bowiem wspomnień o pobycie kawalerzystów w Wadowicach, co 
miałoby na pewno miejsce, gdyby mieli oni swój garnizon w Wadowicach, jeszcze 
na przełomie XIX i XX w. Podobnie, nie przechowała się pamięć o wadowickim 
batalionie Landwehry, który wywędrował, jak wspominaliśmy, z miasta w 1901 r.  

fot. 3. Wadowice. Starszy budynek małych koszar 
od strony Skawy. Na pierwszym planie segment 5. 

(6–okienny), za nim 4. (2–okienny, 
obecnie pozbawiony przyczółka) i 3. (6–okienny) 
– wszystkie jasne. W głębi ciemne segmenty 2. i 1., 

a za nimi jasny budynek, młodszy

fot. 2. Wadowice. Małe koszary przy 
ul. Lwowskiej, złożone z dwóch budynków. 

Na pierwszym planie jasny budynek (nr 37–39), 
młodszy; w głębi budynek (nr 41–43), starszy
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do Cieszyna41. Wczesne opuszczenie Wadowic przez kawalerię tłumaczyłoby po-
minięcie motywów ułańskich w twórczości Stefana Kotlarczyka, pełnej skądinąd 
wadowickich wątków militarnych.

2. W poszukiwaniu koszar konnicy w Wadowicach
(1) Przyjęte przez Recenzenta umiejscowienie koszar konnicy i  stajni przy 

ul. Lwowskiej, tzn. akceptacja wariantu 2., zasugerowanego przez K. Kuśnierza, skła-
nia nas do ponownego rozpatrzenia wszystkich argumentów i przesłanek pośrednich 
przemawiających za taką lokalizacją. Istotne są tu informacje zawarte w zapiskach 
klasztornych kronikarzy (wybór opublikowany przez C. Gila42), które uszły wcześ-
niej, niestety, naszej uwagi. Otóż wynika z nich, jak słusznie zauważył Recenzent, że 
na zapleczu szpitala wojskowego, wybudowanego w 1830 r. przy gościńcu zatorskim 
i jego budynków gospodarskich (widocznych na mapie katastralnej z 1845 r.) – tj. 
„na zachodniej stronie ogrodzenia szpitala, aż po drugi (północny) koniec tegoż 
ogrodzenia” – znajdowała się wolna przestrzeń, którą w pasie o szerokości 200 m. za-
budowano w jesieni 1914 r. barakami dla napływających z frontu rannych i chorych 

41 Inną przesłanką opuszczenia Wadowic przez kawalerię austriacką dość wcześnie jest zajęcie ich prawdopo-
dobnych koszar przy ul. Lwowskiej przez Landwehrę w ostatnim 20–leciu XIX w., co postaramy się wyjaśnić 
w następnym rozdziale.

42 Gil H. C., Wadowice w zapiskach klasztornych kronikarzy 1892–1945, Wadowice 2002.

fot. 4. Wadowice. Małe koszary. W środku i z prawej strony zdjęcia widoczna w zbliżeniu zachodnia część 
budynku starszego. Są to: segment 1. z trójkątnym przyczółkiem  (2–okienny) i 2. 

(4–okienny), oba ciemne; segment 3. z bramą główną i balkonem (2–okiennym) nad nią oraz część 
segmentu z czterema oknami, odpowiadająca symetrią segmentowi 2. Przy prawej krawędzi zdjęcia, 

fragment wysuniętego nieco ku przodowi segmentu 2. W głębi budynek młodszy (jasny)
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żołnierzy. Wolną przestrzeń położoną 
na zachód od tychże baraków zajęto na-
stępnie w czerwcu 1915 r. pod „miasto 
z namiotów” przeznaczone na duży obóz 
jeniecki43. Informacje te w sposób istot-
ny podważają możliwość występowania 
koszar i stajni konnicy za szpitalem woj-
skowym. Wprawdzie od ostatniego po-
świadczonego pobytu ułanów w kosza-
rach wadowickich (1876 r.) do 1914 r.,  
tj. zapisu kronikarza upłynęło 38 lat, 
wątpliwe jednak, by miasto w tym czasie 
doprowadziło do rozebrania do funda-
mentów dużego budynku koszar. Nale-
ży zatem uznać pierwszy i powszechnie 
wskazywany wariant lokalizacyjny za 
nietrafny. Za wariantem 2. przemawia 
nie tylko wspomniane wyżej podtrzy-
manie przez prof. Kuśnierza przekona-
nia (wspartego jednak nieokreślonym 
źródłem), ale także szereg innych prze-
słanek. Konieczne jest tu wszakże wpro-
wadzenie szeregu sprostowań i uściśleń. 

(2) Wskazany w tym wariancie jako 
koszary konnicy długi budynek składa 
się w istocie z dwóch podobnych, jedno-
piętrowych budynków, wybudowanych 
w różnym czasie (fot. 2., rys. 1.). Za star-
szy uznajemy budynek wschodni (od 
strony Skawy), o długości ok. 66 m i sze-
rokości ok. 12 m (fot. 3.), prezentowany 
na fotogra�ach pocztówkowych z lat 1889–1900 jako koszary Landwehry (obecnie 
ul. Lwowska 41–43). Składa się on z 5 segmentów, z których 1. i 4. licząc od rynku były 
wąskie – dwuokienne, o typie ryzalitów, zwieńczone trójkątnymi przyczółkami (fot. 4;  
o  pierwotnym występowaniu przyczółku na segmencie 4. świadczy fotogra�a na 

43   Tamże, s. 28, s. 27.

fot. 5. Wadowice. Małe koszary. Fronton 
segmentu 1. i części 2. budynku starszego i części 

budynku młodszego, jaśniejszego. Wyraźne 
różnice w elewacji i wysokości obu budynków

fot. 6. Wadowice. Małe koszary. Tylna ściana 
starszego budynku z aneksem sanitarnym za 

stykiem segmentów 5. i 4. W głębi widać 3 okna 
segmentu 3. i bramę sieni przelotowej
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wspomnianych pocztówkach). Budynek 
posiada jedną dużą bramę wejściową 
z  sienią przelotową, zamkniętą podob-
ną bramą od podwórza; sień ta dzieli 
symetrycznie ciąg segmentów 1–4. Cha-
rakterystyczny dla tych ostatnich jest 
fryz umieszczony nad oknami parteru, 
wypełniony meandrowo splecionymi 
gałązkami, a dla wszystkich segmentów 
małe okrągłe otwory w  ścianie stry-
chu, umieszczone nad każdym z okien  
(fot. 5.). Od strony podwórza przytyka-
ją do budynków dwa aneksy z ustępami 

(rys.1., fot. 6.) o przekroju poziomym ok. 4 x 4 m, rozmieszczone także symetrycz-
nie względem krótszych boków budynku. Omawiany budynek nosi wyraźne cechy 
budowli koszarowej i w miniaturze przypomina nieco formą frontonu i rozmiesz-
czeniem sanitariatów koszary przy ul. Rajskiej w Krakowie (fot. 7.). 

Za późniejszy uznajemy budynek krótszy (30–metrowy) o jednolitym fronto-
nie, dobudowany do poprzedniego od strony rynku (fot.4.). Jest on nieco wyższy 
(fot. 5.) i  nieco węższy od poprzedniego. Zamiast okrągłych otworów strycho-
wych, posiada większe prostokątne okienka nad każdym oknem 1. piętra (fot. 2.).  
Do ściany tylnej przytyka 1 aneks ustępowy, umieszczony tuz przy styku z budyn-
kiem pierwszym, o prostokątnym przekroju i wymiarach 6 x 3 m. Oba budynki two-
rzą długi kompleks, blisko stumetrowy. 

(3) Na planie katastralnym z 1845 r. na miejscu budynku dłuższego, zaznaczone 
są na odcinku ok. 40 m dwa oddzielne budynki, każdy o długości ok. 15 m. Ich zary-
sy i umiejscowienie naniesiono na załączony szkic (rys. 1). Na wspomnianej mapie 
katastralnej intrygujący jest zarys innego budynku, położonego na zapleczu budyn-
ku dłuższego. Ma on kształt kątownika. Ramię północne biegnie wzdłuż granicy 
działek, ramię wschodnie jest do północnego nie całkiem prostopadłe; oba mają 
po ok. 35 m długości i ok. 8 m szerokości. Długość całego budynku mierzona po 
bokach zewnętrznych liczyła ok. 70 m. Podobne podłużne i wąskie budynki zazna-
czone są na tej samej mapie katastralnej w obszarze majątku Mikołaj44. Były to: na 
zachód od dworu – stodoły o długości 50 i 40 m, zaś na zachód od gościńca nowo-
tarskiego (obecnie ul. E. Zegadłowicza) – najprawdopodobniej stajnia i obora, roz-

44 G. Studnicki, Cmentarz Para�alny w Wadowicach, Wadowice 1997, s. 23.

fot. 7. Kraków. Koszary piechoty „na Piasku”, 
przy ul. Rajskiej. Południowo – zachodni róg 
budynku, widoczny wysunięty wąski segment 

z trójkątnym przyczółkiem 
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mieszczone w jednej linii, o łącznej długości 160 m i szerokości ok. 7 m. Można by 
z tego wnosić, że wspomniany „kątownik” pełnił funkcję stajni. Szerokość budyn-
ku umożliwiała rozmieszczenie koni wzdłuż ścian, z przejściem po środku, między 
boksami, jak to powszechnie jest praktykowane w większych stajniach. Rozmiary 
budynku zapewniały pomieszczenie dla ok. 120 koni45. 

(4) Jeśli przyjmiemy, że budynek dłuższy (ul. Lwowska 41–43) był budynkiem 
koszarowym, wybudowanym po 1845 r.  (gdyż brak go na tej mapie), a  budynek 
– „kątownik” na jego zapleczu mógł być stajnią wybudowaną w 1854 r., to możemy 
uznać, że mogły to być pierwotnie koszary konnicy. Pozostaje wszakże do wyjaś-
nienia, dlaczego budynek stajenny pojawił się na mapie katastralnej z r. 1845, a bu-
dynku koszar w jego obecnym kształcie, na niej nie ma. Jedną z możliwych wersji 
wyjaśnienia jest przyjęcie, że dwa małe zaznaczone na mapie katastralnej budynki 
przy ul. Lwowskiej i stajnie powstały już przed lub w 1845 r. (być może data podana 
w Memoriale zawiera czeski błąd: 1854 r. zamiast daty: 1845 r.), a następnie budynki 
koszarowe przebudowano nadając im dzisiejszy kształt (być może taki fakt odno-
towuje Memoriał pod datą 1854 r.) i pojemność. Według naszych szacunków ten 
nowy budynek koszar mógł pomieścić maksymalnie ok. 200–250 osób. A zatem, 
i  ten budynek, i  stajnie z  powodzeniem mogły stanowić kwaterę jednego szwa-
dronu ułanów, którego liczebność zmieniała się ustawicznie od np. 130 konnych  
i 12 pieszych ułanów w roku 185046 do 120 konnych w roku 186047, a wreszcie – do 
155 konnych i 16 pieszych w roku 187048. Do zakwaterowania dywizjonu niezbęd-
ne były obszerniejsze koszary i większe stajnie. Być może z tych właśnie względów 
dobudowano drugi budynek (obecnie ul.  Lwowska 37–39), którego pojemność 
szacujemy na maksymalnie 150 osób. Razem w obu budynkach mogły znaleźć po-
mieszczenie w 1871 r. dwa szwadrony o podwyższonym stanie osobowym. Stajnie 
natomiast, były niedostateczne i prawdopodobnie konie umieszczono w barakach 
– dawnych magazynach w zachodniej części miasta, za ul. Gimnazjalną, w tzw. ko-
szarach Berka Joselewicza. Być może to przystosowanie magazynu do funkcji stajni 
powierzono wspomnianemu przedsiębiorcy P. Maciądze w 1868 r. 

Jeszcze jedna uwaga. Umieszczenie batalionu Landwehry w garnizonie wado-
wickim wymagało przygotowania dlań wielu kwater opłacanych nb przez miasto. 

45 Budynek ten obecnie już nie istnieje. Niewielkie ścianki z cegły stojących dziś na podwórku koszar baraków, 
mają inne usytuowanie w planie i nie mają żadnego związku z „kątownikiem”. Być może zaznaczone na rys. 1 
resztki kamiennych fundamentów, są pozostałością jakiegoś drugiego budynku (stajennego?).

46 OKSU, s. 262.
47 OKSU, s. 271.
48    OKSU, s. 287.
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Być może śladem tego jest kolejny dokument, odkryty przez M. Baczkowskiego49 
w aktach miejskich Wadowic, donoszący, że Adam Tomaszek za przedłużenie przez 
Radę Miejską bez przetargu kontraktu na propinację miejską na lata 1882–1884, 
zobowiązał się do s�nansowania zakwaterowania żołnierzy 54 batalionu. Warto do-
dać, że sprytny kupiec nie tylko uzyskał ten kontrakt, ale został także członkiem 
Rady Miejskiej na lata 1882–188550. Nie dopuszczamy myśli, że to pierwsze mogło 
być funkcją drugiego. 

(5) Z innych możliwych lokalizacji koszar konnicy można by rozpatrzyć przy-
padek stadniny wojskowej w Kleczy Dolnej. O tym, że taka stadnina tam funkcjo-
nowała donosi Marczewski51, informują fotogra�e na pocztówkach z r. 1900, tych 
samych, na których zamieszczono fotogra�ę koszar Landwehry. O  efemerycznej 
obecności niewielkiego oddziału wojskowego w Kleczy Dolnej (43 osoby) informu-
je również wykaz liczebności załóg garnizonów galicyjskich w 1900 r., zamieszczony 
w pracy M. Baczkowskiego52; nie �guruje on w spisach z lat wcześniejszych (1880, 
1890) i późniejszych (1910)53. Wyróżnienie tej załogi w wykazach, jako odrębnego 
garnizonu (poza obszarem miasta Wadowice) i to dopiero ok. roku 1900, przekreśla 
możliwość związku tej stadniny z lokalizacją stajni kawalerii stacjonującej w Wado-
wicach. 

Przeprowadzona powyżej analiza zdaje się z bardzo wysokim prawdopodobień-
stwem wskazywać na długi budynek przy ul. Lwowskiej, jako na koszary miejskie, 
wybudowane dla austriackiej konnicy.

Glosy…
1. Ostatni cytowany nr Wadovian przyniósł niezwykle istotne dokumenty 

dla historii „Towarzystwa im. Króla Władysława Jagiełły” – pierwotny i kolejny 
zmieniony zapis statutu. Zostały one odnalezione we Lwowie i opracowane przez 
Konrada Meusa54. Ujawnił on, jak niepełne są informacje znajdujące się w Kroni-
kach rodzinnych55. Obecnie mogą zostać doprecyzowane cele Towarzystwa, zasady 
członkostwa, struktura organizacyjna Towarzystwa, a także została ustalona data 

49    M. Baczkowski, 2003, dz. cyt., s. 303.
50    G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach, Wadowice, 2004, s. 253.
51    A. Marczewski, dz. cyt., s. 56.
52    M. Baczkowski, 2003, dz. cyt., tab. III, s. 437.
53    Tamże, tab. I, s. 423, tab. II, s. 434, tab. IV, s. 437.
54 K. Meus, Wadowickie „Towarzystwo imienia Króla Jagiełły” w świetle archiwaliów lwowskich 1910–1912, Wado-

viana, nr 11, 2008, s. 114.
55 J. Kotlarczyk i D. Mróz, Stefan Kotlarczyk i jego teatr familijny, s. 61, dz. cyt. na 1. stronie niniejszego artykułu.
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uzyskania statutu (pierwotny: 18 maja 
1910 r.) Nie przesądza to, jak słusznie 
zauważa autor, metryki nieformalnego 
założenia Towarzystwa, które Kroniki 
rodzinne wiążą z  datą 1908 r. (zespół 
teatralny S. Kotlarczyka działał z pew-
nością już w  1906 r.). Odnalezione 
dokumenty zmuszają nas do korekty 
obsady najważniejszych funkcji w  To-
warzystwie. Okazało się, że prezesem 
Komitetu Założycielskiego był ksiądz 
Michał M. (podpis nieczytelny), wika-
riusz wadowicki, jego zastępcą – Sta-
nisław Hiczkiewicz, znany charaktery-
zator w „Jagiellonce”; (używamy nadal 
tego terminu, zadomowionego wśród 
członków i  sympatyków Towarzystwa, 
także celem odróżnienia od licznych 
zespołów sportowych, używających 
nazwy „Jagiellonia”), sekretarzem zaś – Marian Friedl. Podpis tego ostatniego na 
wniosku do Namiestnictwa o zatwierdzenie statutu zdaje się przesądzać, że akto-
rem w Zespole Dramatycznym Towarzystwa był właśnie Marian, a nie Wojciech 
lub Albert Friedl56. Do pewnej konfuzji prowadzi nas konstatacja na ostatniej stro-
nie zmienionego statutu z lutego 1912 r., że prezesem Towarzystwa był wówczas 
Franciszek Buszek, który w styczniu 1911 r. był wiceprezesem57; tak też charakte-
ryzuje go K. Meus58. Możemy to objaśnić dokonaniem wyboru członków nowego 
wydziału (po dwóch latach sprawowania przez nich funkcji), na walnym zgroma-
dzeniu dnia 25 lutego 1912 r., na którym przeprowadzono zmianę statutu. Nowy 
statut przewidywał wybory członków wydziału (w tym prezesa), co dwa lata.

W warunkach tak częstych wyborów, trudno ustalić, zwłaszcza przy braku 
dokumentów, w jakich latach prezesował Towarzystwu Stefan Kotlarczyk. Ze 
wspomnianych Kronik rodzinnych wiemy tylko, że pełnił tę funkcję i o tym infor-
muje napis nagrobny (fot. 8.).

56  Tamże, s. 38.
57    Tamże, s.52.
58    K. Meus, dz. cyt., s. 126.

fot. 8. Wadowice. Cmentarz para�alny. Nagrobek 
Stefana i Marii Kotlarczyków
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2. Dotkliwym mankamentem dokumentacji działań zespołów teatralnych 
Wadowic jest bardzo skąpa ilość fotogra�i. Z  tym większą radością przyjęliśmy 
zdjęcie udostępnione nam przez p. Halinę Różycką z Wadowic (fot. 9.). Przed-
stawia ono zespół aktorsko–orkiestralny, widowiska „Królowa Przedmieścia” z lat 
1927–1928. Autor tego opisu, ojciec p. Haliny, zajmuje pozycje półleżącą w pierw-
szym rzędzie z prawej strony. Piąta od prawej strony postać siedząca to p. Rozalia 
Szklarzówna (Woźniakowa). Piąta postać (w czarnym cylindrze) od prawej, w rzę-
dzie stojących przypomina Stefana Kotlarczyka (juniora). Nie udało się zidenty-
�kować na zdjęciu aktorów wymienionych w obsadzie sztuki59, trudno jest zatem 
stwierdzić z  całą pewnością, iż jest to istotnie zespół „Jagiellonki”(występujący  
w swoim ostatnim, najmłodszym składzie), nie zidenty�kowanym przez nas w ca-
łości. Nie budzi natomiast wątpliwości, że fotogra�a przedstawia jeden z zespołów 
teatralnych Wadowic z końca lat 20. i z tego względu zasługuje na upublicznienie. 
Wyrażamy nadzieję, że może któryś z czytelników rozpozna kolejnych członków 
zespołu. 

3. Od ukazania się drukiem opracowań twórczości Stefana Kotlarczyka 
(2007–2008), udało się nam zdobyć kilka dalszych informacji, a także zauważyć 
pomyłki wymagające sprostowania. 

59    J. Kotlarczyk i D. Mróz, dz. cyt., s. 47.

fot. 9. Wadowice. Scena „Sokoła”. Zespół artystyczny („Jagiellonki”?) z przedstawienia 
„Królowej Przedmieścia”, lata 1927–1928 (ze zbiorów rodzinnych H. Różyckiej)
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 (1) W Tabeli genealogicznej60 mylnie zamieszczono datę pogrzebu Mieczy-
sława Kotlarczyka, zamiast daty śmierci: 21 lutego 1978 r. 

 Pierwszą tabelę genealogiczną można uzupełnić o dalsze potomstwo Stanisła-
wa Kotlarczyka, najmłodszego brata Stefana seniora. Po opublikowaniu książki61 
odnalazł nas wnuk Stanisława (syn Marii Kotlarczyk: 1914–1994 i Emila Ścieszki: 
1908–1987 r.) – Stanisław jun., ur. 25 października 1943 r., ożeniony w 1967 r.   
z Marią Kobylińską i ojciec Ewy, ur. 27 maja 1971 r. Druga córka Stanisława Kot-
larczyka sen. – Stanisława (ur. 1916 r., zm. 2002 r.), żona Wojciecha Janika, miała 
troje dzieci, Halinę, Kazimierę i Andrzeja. 

 (2) Starszy brat Stefana Kotlarczyka–Władysław po pięciu latach uczęszcza-
nia do wadowickiego gimnazjum (1879–1883) rozpoczął, jak pisaliśmy62, naukę 
w seminarium duchownym. Udało się ustalić63, że wstąpił on do zakonu Augu-
stianów w Krakowie i przyjął imię zakonne Aleksy (obłóczyny 26 października 
1884 r., śluby wieczyste: 11 lipca 1889 r., święcenia kapłańskie: 28 lipca 1889 r.). 
Wydaje się interesujące, że zakon ten przyciągał w tym okresie przez lata młodzież 
z Wadowic i ziemi wadowickiej64. Byli to, oprócz

W. Kotlarczyka, (w nawiasie podano rok obłóczyn): Józef Śmiech z Trzebień-
czyc k. Zatora (1886), Józef Guzik z Juszczyna k. Makowa (1887) i Ludwik Styła 
z Wadowic (1888). Grupa Wadowiczan stanowiła, w 1891 r. 38% stanu konwentu 
przy Kościele św. Katarzyny w Krakowie. Być może była to zasługa wadowiczanina 
– ks. Franciszka B. Wołka (ur. 8 października 1820 r.), który w tych latach zajmo-
wał stanowisko Komisarza Generalnego w zakonie. W Szematyźmie za rok 189365 
znajduje się informacja, że ks. Aleksy Kotlarczyk był katechetą w 6–klasowej szko-
le PP. Augustianek w Krakowie. 

4. Z  drobnych uzupełnień, chcielibyśmy dodać kilka przypisów do sztuki  
S. Kotlarczyka …Z doby dzisiejszej (2007).

 Nowy przypis 6a do s. 68, wiersz 5. od góry, po słowach „Biłem się w Italie”: 
Prawdopodobnie Wojciech ma na myśli walki toczone w r. 1866 w Lombardii, Po-
łudniowym Tyrolu i Pobrzeżu. Gdyby przyjąć, że brał w nich udział, jako młody, 

60 J. Grzywna i  J. Kotlarczyk, Uwagi do genealogii rodu Kotlarczyków, [w:] Stefan Kotlarczyk, książka cyt. na 1. 
stronie niniejszego artykułu, s. 63.

61    Stefan Kotlarczyk, książka cyt. na 1. stronie niniejszego artykułu.
62   J. Kotlarczyk i D. Mróz, dz. cyt. na 1. stronie niniejszego artykułu, s. 13.
63   Schematismus Patrum, Fratrum et Monialium Ordinis Eremitarum S. P. Augustini in Magno Ducatu Cracoviensi 

pro anno 1891, [w:] Ordo Divini O�cii Recitandi Sacrique Peragendi Anno Domini 1891, Cracoviae 1891, s. 46.
64   Tamże, s. 43–45.
65   Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, 1893.
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22–letni żołnierz (po roku służby), to w 1914 r. byłby istotnie stary (70 l.). Syn 
Stach, jako rezerwista, mógł liczyć ok. 30 lat.

 Nowy przypis 15a do s. 71, wiersz 6. od góry, do słów „białą bluzę”: Zmiana 
barwy kurtek wojskowych z białych na niebieskie nastąpiła w CK armii w 1868 r.  
W tym lub następnym roku, Wojciech kończył właśnie 3 (4)–letnią służbę woj-
skową. Narzeczona Małgorzata mogła go więc oglądać w białej bluzie pod koniec 
jego służby.

 Uzupełnienie przyp. 57 na s. 91: piki, czyli lance stanowiły broń ułańską 
od momentu powstania pułków ułanów w  kawalerii austriackiej. Wycofano je 
z uzbrojenia w 1884 r.

Dominika Mróz jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim 
(2007 r). i  Uniwersytecie w  Orleanie (2007 r.), doktorantką w  Katedrze Prawa 
Cywilnego UJ, aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych 
w Krakowie

Janusz Kotlarczyk jest emerytowanym profesorem geologii Akademii 
Górniczo Hutniczej im. Stanisław Staszica w  Krakowie, członkiem rzeczywistym 
PAN i członkiem czynnym PAU 



171170

S Y L W E T K I

Stefan Witold Alexandrowicz

jan sarnicki 
– nauczyciel, geograf, 
tWórca map plastycznych

Wprowadzenie
Jan Sarnicki był z wykształcenia geografem 

wybitnie zainteresowanym geologią, z zawodu 
– nauczycielem gimnazjalnym, z zamiłowania i ta-
lentu – rysownikiem i malarzem, a  z  głębokiego 
poczucia obowiązku i patriotyzmu – żołnierzem. 
Większość swojego pracowitego życia związał 
z Wadowicami, a krótkie wspomnienia o nim znaj-
dujemy w tekstach opublikowanych m.in. przez  
J. B. Górkiewiczową (1984), G. Studnickiego 
(1986, 1987) i Z. Raucha (2004). Na jego dorobek 
składają się dwie publikacje o  treści geomorfolo-
gicznej oraz liczne akwarele, ale przede wszystkim 
kilkadziesiąt unikalnych blokdiagramów i  map 
plastycznych, które przez wiele lat służyły jako po-
moce dydaktyczne, a częściowo używane są w tym 
celu jeszcze do dziś. Ten ostatni aspekt jego działalności właściwie nie był dotych-
czas dostrzeżony i  doceniony, a  w pełni na to zasługuje. Należy zwrócić uwagę, 
że wykonane przez niego tablice, bardzo dobrze obrazujące rzeźbę powierzch-
ni i  cechy krajobrazu, odznaczają się nie tylko pełną poprawnością techniczną  
i merytoryczną, ale także wysokim poziomem estetycznym, a nawet artystycznym. 
W tym zakresie jest to dorobek, który zarówno w skali polskiej jak i europejskiej 
wyprzedza osiągnięcia innych geografów, pedagogów i popularyzatorów turystyki. 
Jego blokdiagramy i mapy plastyczne w pełni zasługują na należyte zabezpieczenie 
i właściwą ekspozycję, a  ich upowszechnienie może być wartością wzbogacającą 
miasto, w którym żył i działał. 

Droga życiowa i osiągnięcia J. Sarnickiego są godne przypomnienia, a w środo-
wisku, w którym działał, jest do chwili obecnej wspominany, zwłaszcza przez wie-
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lu uczniów wadowickiej szkoły. Wielu z  nich zawdzięcza mu dobre wykształcenie, 
a kilku – wskazanie właściwego kierunku pracy zawodowej i kariery naukowej. Bo-
gate materiały i informacje dotyczące tego tematu przekazali autorowi jego uczniowie 
i znajomi: Zbigniew Bieniasz, Anna Bursztyn, Jan Dihm, Zbigniew Jurczak, Andrzej 
Kobos, Janusz Kotlarczyk, Zygmunt Kraus, Krzysztof Lenartowicz, Wojciech Naręb-
ski, Jan Rauch i Janusz Sobala. Zbiór blokdiagramów Jana Sarnickiego, zdeponowany 
w Liceum im. Marcina Wadowity został udostępniony przez dyrektorów szkoły – Jana 
Szewczyka i Janinę Turek. Wszystkim wymienionym osobom autor pragnie wyrazić 
swoją głęboką wdzięczność. 

Lata Nauki I Studiów
Jan Bronisław Sarnicki urodził się 22 grudnia 1904 r. w Brzesku, jako syn Ma-

rii i Karola. Jego ojciec był nauczycielem ludowym, a swoją pierwszą pracę rozpoczął 
kilka lat wcześniej w szkole podstawowej w Więcierzy koło Tokarni. Następnie wraz 
z rodziną przeniósł się do Brzeżan nad Złotą Lipą, gdzie podjął nauczanie w tamtej-
szej szkole, która w latach bezpośrednio poprzedzających pierwszą wojną światową 
uzyskała pomieszczenia w pięknym, zabytkowym pałacu Sieniawskich. W tej właśnie 
szkole rozpoczął swoją edukację młody Janek, który wiele lat później wspominał to 
niezwykłe miejsce. 

Wybuch wojny i szybki postęp ofensywy wojsk carskich wywołały przemieszcza-
nie się uchodźców ze wschodu do Galicji Zachodniej, skłoniły też rodzinę Sarnickich 
do opuszczenia domu i miejsca pracy. W sierpniu 1914 r. przenieśli się oni do swoich 
krewnych, mieszkających w Wadowicach, do ich domku nad Choczenką. Karol Sarni-
cki otrzymał tu czasowo pracę jako nauczyciel Szkoły Męskiej nr 1, a następnie został 
zatrudniony w Szkole im. St. Jachowicza (Studnicki 1996). 

Wiosną 1915 r. jedenastoletni Janek przebywał okresowo u swojej ciotki w Brze-
zince pod Oświęcimiem. Był tam świadkiem zdarzenia, które na całe życie pozostało 
w jego pamięci, a kilkadziesiąt lat później, w jesieni 1981 r. zrelacjonował je w wywia-
dzie nagranym przez Z. Bieniasza (1981). Opisał w nim wielką koncentrację wojsk 
niemieckich w pobliżu dworca kolejowego w Brzezince, gdzie kolejne przyjeżdżające 
pociągi przywoziły żołnierzy wycofywanych z frontu we Francji. Przygotowywała ona 
wielkie natarcie wojsk państw centralnych pod Gorlicami, które zatrzymało postępy 
wojsk rosyjskich, załamało ich przewagę i odwróciło kartę wojny. 

 Od września 1915 r. J. Sarnicki był uczniem C.K. Gimnazjum w Wadowicach. 
Budynek szkoły był wówczas zajęty przez wojsko, to też lekcje odbywały się w lokalu 
Kasy Oszczędności, a okresowo także w Bursie im. Króla Stefana Batorego przy ulicy 
Mickiewicza. Opiekunem jego klasy był w tym okresie bardzo ceniony nauczyciel ję-
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zyka polskiego i łaciny, a także geogra�i – Józef Cież. 
Pochodził on z Kasinki Małej, przed wojną był pro-
fesorem gimnazjalnym we Lwowie, a następnie ewa-
kuowany wraz z innymi uchodźcami do Styrii, uczył 
tam w szkole w Grazu. W pamięci młodego ucznia 
pozostało dokładne wspomnienie o pierwszej, cało-
dniowej wycieczce szkolnej do Kalwarii Zebrzydow-
skiej i Lanckorony, zorganizowanej w ostatnim dniu 
maja 1916 r. przez jego wychowawcę. Zwiedził wte-
dy klasztor w Kalwarii i ukryte wśród drzew ruiny 
zamku na Górze Lanckorońskiej. Szczególne wraże-
nie zrobił na nim nie zasłonięty wtedy lasem widok 
z góry Żarek, skąd po raz pierwszy zobaczył panora-
mę ośnieżonych szczytów Tatr (Bieniasz 1981). 

 Po latach wojny przeżytych w biedzie nadeszło 
wyzwolenie od zaborców, ale niepodległa ojczyzna wkrótce znowu stanęła w obliczu 
nowego niebezpieczeństwa i walk z wojskami Czerwonej Armii. Wobec tego zagro-
żenia, w miesiącach letnich 1920 r. Drużyna Harcerska im. Hetmana Stanisława Żół-
kiewskiego w Wadowicach utworzyła oddział wartowniczy, który otrzymał zadanie 
pilnowania mostu na Skawie, a członkiem tego oddziału został J. Sarnicki – harcerz 
i uczeń IV klasy gimnazjalnej. Otrzymał on legitymację tego oddziału, uprawniającą 
do noszenia odpowiedniej odznaki, a sygnowaną datą 5 VIII 1920 r. (ryc. 1). Wraz 
z kolegami odbywał wówczas służbę na moście, a pozostało mu po niej wspominane 
po latach zdumiewające wrażenie, że w nocy „muszka karabinu świeciła” (Bieniasz 
1981). 

Trzy tygodnie później grupa czternastu harcerzy, uczniów IV i V klasy gimna-
zjum z Wadowic zgłosiła się do służby wojskowej w Krakowie, a wśród tych ochot-
ników był także J. Sarnicki. W koszarach im. T. Kościuszki przy ulicy Rajskiej Ko-
misja Zaciągowa uznała go za zdatnego do służby w  piechocie. Kartę powołania  
nr 4364 otrzymał on 26 VIII 1920 r. (ryc. 2), poczym wraz ze swoimi kolegami został 
zaprzysiężony i przydzielony do batalionu harcerskiego 201 pułku piechoty. Całą gru-
pę młodzieży zakwaterowano w gmachu Sokoła przy ul. Wolskiej. Ćwiczenia odby-
wały się na Błoniach Krakowskich, a obiady przynoszono w kotłach z Pałacu pod Ba-
ranami. Po karabiny trzeba było maszerować błotnistą drogą dzisiejszych Alei Trzech 
Wieszczów aż do koszar Sobieskiego przy ulicy Warszawskiej (obecnie budynki Po-
litechniki Krakowskiej), a była to broń pochodząca z różnych krajów, m.in. z Włoch 
i Japonii (Bieniasz 1981). 
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 Młodsi uczniowie z  IV klasy gimnazjalnej, a wśród nich J. Sarnicki, zakończyli 
swoją pierwszą przygodę z wojskiem z końcem września i zostali odesłani do domów. 
Uczniowie z wyższej klasy, starsi od nich o rok lub dwa, po zaliczeniu ćwiczeń zostali 
odkomenderowani na front i uczestniczyli w marszach pościgowych między Ostrołęką 
a Grodnem oraz na Wołyniu, a do Wadowic powrócili pod koniec października. Cała ta 
grupa uczniów z niechęcią odnosiła się potem do kolegów, którzy nie zgłosili się ochot-
niczo do wojska, a kilku z nich wskutek tego zmieniło nawet szkołę (Bieniasz 1981). 

 W  latach bezpośrednio poprzedzających ukończenie przez J. Sarnickiego na-
uki w gimnazjum, jego rodzice wraz z siostrą przeprowadzili się do Białej, gdzie oj-
ciec podjął pracę jako nauczyciel. On sam mieszkał w  tym czasie w  Wadowicach, 
częściowo na stancji przy ulicy Zatorskiej, a  częściowo u dziadków nad Choczen-
ką. W  czasie ostatnich wakacji szkolnych przed maturą, wraz z  trzema kolegami 
z  Wadowic był w  lipcu 1922 r.  uczestnikiem obozu przysposobienia wojskowego 
w  Rytrze. Wszyscy oni, którzy dwa lata wcześniej, w obliczu zagrożenia ojczyzny 
ochotniczo zgłosili się w Krakowie do służby w „prawdziwym wojsku”, byli zawie-
dzeni programem realizowanym w  czasie tego obozu. Swój pobyt w Beskidzie Są-
deckim wykorzystali natomiast jako okazję do wycieczek w góry, zwiedzając m.in. 
jego najwyższy szczyt – Radziejową (relacja J. S. w  listach do Marii Lenartowicz  
i Wojciecha Narębskiego).

 Naukę w gimnazjum wadowickim ukończył J. Sarnicki jako uczeń VIII klasy 
w roku 1923, a wraz z nim dwie koleżanki i 26-ciu kolegów. Był wśród nich Tadeusz 
Kotlarczyk, późniejszy nauczyciel gimnazjum księży Palotynów na Kopcu w Wado-
wicach, a w październiku 1939 r. także nauczyciel gimnazjum im. Marcina Wadowi-
ty (Studnicki 1991, Kotlarczyk 2001). Stanowisko opiekuna tej klasy sprawował już 
wówczas Antoni Wróbel, bowiem poprzedni wychowawca – Józef Cież zmarł dwa lata 
wcześniej. Egzamin maturalny odbył się 29 V 1923 r. i przebiegł z pełnym powodze-
niem. Z języka polskiego pytał Tadeusz Sokólski, a łaciński tekst do przetłumaczenia 
(elegia Jana Kochanowskiego) przywiózł ze sobą przewodniczący Komisji Egzamina-
cyjnej, wizytator Stanisław Rzepiński. Wpisał on do protokołu uwagę, że Jan Sarnicki 
wykonał swoje zadanie ani razu nie korzystając ze słownika (!). Była to duża satysfak-
cja dla jego nauczyciela łaciny – Zygmunta Damasiewicza (Bieniasz 1981). Na świade-
ctwie dojrzałości widnieje werdykt, że abiturienta uznano dojrzałym z postępem ce-
lującym, kwali�kującym do studiów w szkołach akademickich. Świadectwo podpisali: 
przewodniczący komisji – Stanisław Rzepiński, dyrektor gimnazjum – Jan Doroziński 
i opiekun klasy – Antoni Wróbel (ryc. 3). 

We wrześniu tego samego roku J. Sarnicki rozpoczął studia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w  Krakowie. Zgodnie z  zainteresowaniami i  zachętą ze strony ro-
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dziców zapisał się na Wydział Lekarski, na którym został immatrykulowany 23 IX 
1923 r.  (Archiwum UJ SII 517). W czasie trzech trymestrów I roku oraz w pierw-
szym trymestrze II roku studiów zetknął się z  wieloma znakomitymi i  sławnymi 
profesorami, a  byli to: Kazimierz Kostanecki, Stanisław Maziarski, Emil Godlew-
ski, Władysław Szumowski i  inni. Uczestniczył w wykładach i  ćwiczeniach m.in. 
z  propedeutyki lekarskiej, anatomii opisowej i  praktycznej, histologii, embriolo-
gii, �zjologii, antropologii oraz z chemii nieorganicznej i  lekarskiej. Przez wiele lat 
wspominał później swój kontakt z prof. K. Kostaneckim, sekretarzem generalnym,  
a następnie prezesem Polskiej Akademii Umiejętności, którego zapamiętał jako swoje-
go ulubionego, doskonałego wykładowcę, a zarazem wytwornego znawcę malarstwa. 
W liście przesłanym 10 IV 1978 r. do M. Lenartowicz ze wzruszeniem wspominał, że 
gdy po czterech trymestrach rezygnował z dalszych studiów na Wydziale Lekarskim, 
prof. K. Kostanecki pożegnał go w swoim gabinecie „miłym uściskiem dłoni i ciepłym 
słowem życzeń powodzenia na nowo obranej drodze”. 

W następnym roku akademickim (1924/1925) J. Sarnicki zmienił kierunek swoich 
zainteresowań i od drugiego trymestru przeniósł się na Wydział Filozo�czny, a więc  
w stosunku do normalnego toku studiów stracił jeden rok. Jako główny kierunek swo-
jej specjalizacji obrał geogra�ę i w tym zakresie kontynuował naukę przez następnych 
14 trymestrów. Mieszkał wówczas w Krakowie, początkowo przy ulicy Lenartowicza 
14, a następnie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 74. Uczestniczył w wykładach, semi-
nariach i ćwiczeniach prowadzonych przez wybitnych profesorów i doktorów. Jednym 
z nich był prof. Ludomir Sawicki, geograf i podróżnik, od 1916 r. kierownik Gabinetu 
Geogra�cznego, przekształconego dzięki jego inicjatywie i staraniom w Instytut Geo-
gra�czny UJ. Wykładał m.in. takie przedmioty jak: antropogeogra�a, geogra�a gospo-
darcza, geogra�a polityczna, demogra�a, geogra�a �zyczna ziem polskich oraz me-
teorologia i klimatologia, a także organizował dla studentów wycieczki i zagraniczne 
wyjazdy. 

Opiekunem naukowym J. Sarnickiego był prof. Jerzy Smoleński, znakomi-
ty geomorfolog zaangażowany w  badania geologiczne. Uzyskał on doktorat na 
podstawie pracy o  treści geologiczno–paleontologicznej, habilitował się z  zakresu 
geomorfologii, w  roku 1921 został mianowany profesorem nadzwyczajnym a  rok 
później objął kierownictwo katedry i seminarium geogra�i �zycznej w  Instytucie 
Geogra�cznym UJ. Przez 4 lata był także współpracownikiem Państwowego Insty-
tutu Geologicznego w  Warszawie, gdzie zajmował się organizacją badań nad dy-
luwium i geomorfologią. Dla studentów geogra�i prowadził m.in. wykłady i semi-
naria z  geogra�i �zycznej, geogra�i matematycznej, geomorfologii i hydrogra�i, 
oceanogra�i, a  także z  kartogra�i i  teorii rzutów. Ten ostatni zakres tematyczny 
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przejął i znacznie rozszerzył lektor – Stanisław Korbel, autor wydanego w 1927 r.  
skryptu i podręcznika do kartogra�i. 

W trakcie studiów na Wydziale Filozo�cznym J. Sarnicki zapoznał się z tematy-
ką z zakresu geologii, która w znaczącym stopniu przykuła jego uwagę. Przyczynili 
się do tego jego wybitni nauczyciele, z którymi zetknął się na wykładach i semina-
riach oraz ćwiczeniach terenowych. Wykłady z geologii ogólnej i stratygra�i pro-
wadził prof. Władysław Szajnocha, kierownik Gabinetu Geologicznego UJ, zajęcia 
z paleontologii, tektoniki, geologii wojennej i geologii ziem polskich – prof. Jan No-
wak, a wykład z zasad geologii tektonicznej – prof. Walery Goetel. Program studiów 
przewidywał również takie przedmioty jak epoki lodowe (doc. Walery Łoziński) 
i stratygra�a trzeciorzędu (doc. Stanisław Zuber), a także zarys ogólnej geogra�i ro-
ślin oraz ochrona przyrody (prof. Władysław Szafer). 

Pod wpływem studiów na uniwersytecie wyraźnie rozwinęły się zainteresowa-
nia plastyczne J. Sarnickiego i jego umiejętności w tym zakresie. W znaczący sposób 
wpłynął na to jego kontakt z prof. K. Kostaneckim, który na prowadzonych przez sie-
bie zajęciach z anatomii biegle posługiwał się odręcznym rysunkiem, bardzo dobrze 
ilustrującym treści przekazywane w trakcie wykładu. To właśnie od niego przejął tą 
umiejętność, którą wykorzystywał później z  wielkim powodzeniem zarówno jako 
nauczyciel gimnazjalny jak też jako twórca blokdiagramów i map plastycznych (Bie-
niasz 1981). Prof. J. Smoleński – naukowy opiekun młodego studenta był autorem 
pierwszej polskiej publikacji poświęconej blokdiagramom, służącym przedstawianiu 
rzeźby powierzchni ziemi w nawiązaniu do budowy geologicznej, a zarazem bardzo 
pomocnych w nauczaniu geogra�i (Smoleński 1924). Diagramy takie były w tym cza-
sie wykonywane także przez kilku innych geografów i geologów, a konstruowanie ich 
stało się kilka lat później przedmiotem szczególnego zainteresowania J. Sarnickiego, 
który kojarząc swoją wiedzę z talentem plastycznym właśnie w tym zakresie uzyskał 
niezwykłą biegłość i osiągnął znaczące sukcesy. 

Jako student geogra�i Jan Sarnicki był w  latach akademickich 1925/1926–
1930/1931 członkiem Koła Geografów Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ak-
tywnie uczestniczył w pracach sekcji naukowej Koła, brał udział w zebraniach, a na 
jednym z nich przedstawił sprawozdanie z wycieczki w Gorgany i na Czarnohorę. 
W latach akademickich 1926/1927 i 1927/1928 prowadził dwu- i trzydniowe wyciecz-
ki w pasmo Pilska i Wielkiej Raczy oraz w Beskid Mały, a przez jeden rok (1926/1927) 
pełnił obowiązki bibliotekarza (Ciętak 1933). Bardzo aktywnym członkiem Koła był 
również jego przyjaciel i gimnazjalny kolega – Tadeusz Czort. Przez 6 lat uczestniczył 
on czynnie w pracach Zarządu Koła, sprawując kolejno funkcje: sekretarza (1923/24), 
wiceprezesa (1924/25), prezesa (1925/26) i członka Komisji Rewizyjnej (1926-1928). 
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W czasie swoich studiów i działalności w Kole Geografów J. Sarnicki miał oży-
wiony kontakt z  kolegami, którzy w  późniejszych latach osiągnęli znaczące suk-
cesy naukowe, a byli to m.in.: Marian Książkiewicz (kierownik Katedry Geologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego), Stanisław Leszczycki (kierownik Katedry Geogra�i 
Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektor Instytutu Geogra�i i Przestrzennego Zago-
spodarowania Polskiej Akademii Nauk) oraz Mieczysław Klimaszewski (kierownik 
Instytutu Geogra�i i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego). Po ukończeniu drugiego 
roku studiów, w lipcu 1926 r. wziął również udział w wycieczce na Słowację, zorga-
nizowanej i prowadzonej przez prof. L. Sawickiego, a upamiętnił to odręczną dedy-
kacją zamieszczoną na odwrocie strony tytułowej swojej pracy doktorskiej, napisa-
nej 3 lata później (Sarnicki 1929). 

W  czerwcu 1927 r.  odbył się w  Polsce II Zjazd Słowiańskich Geografów 
i Etnografów. O�cjalne otwarcie tego kongresu odbyło się 5 VI 1927 r. w War-
szawie, po czym podzielił się on na 8 sekcji, a obrady jednej z nich, obejmującej 
problematykę z  zakresu geologii i  geomorfologii (Sekcja II) odbyły się w  Kra-
kowie (Smoleński 1927). Uczestniczyli w niej m.in. studenci geogra�i: T. Czort  
i J. Sarnicki, przedstawiając wyniki swojego opracowania dotyczącego analizy roz-
kładu wysokości względnych w Beskidach Zachodnich. Było to studium karto-
metryczne zaprezentowane i przedyskutowane uprzednio w trakcie seminarium 
prowadzonego przez prof. J. Smoleńskiego. Opierało się ono na obliczeniu różnic 
wysokości wyznaczonych dla 7200 kwadratów o powierzchni 4 km2 i zestawieniu 
ich na mapie w skali 1:200 000. Wynikiem tej pracy było uzasadnienie wyróżnie-
nia Beskidów Magurskich i Beskidów Średnich oraz ich podziału na podrzędne 
jednostki (ryc. 4). Treść wystąpienia jest zawarta w komunikacie opublikowanym 
w materiałach zjazdu (Czort, Sarnicki 1927), a referat na ten temat przedstawili 
oni również w  jesieni tego roku na posiedzeniu naukowym Krakowskiego Od-
działu Polskiego Towarzystwa Geogra�cznego. Wzmiankę o omawianym komu-
nikacie podała w swojej rozprawie historycznej L. Czechówna (1969), a po latach 
został on również zacytowany w artykule dotyczącym wskaźnika rozwinięcia po-
wierzchni (Lach i in. 1980). 

Rozprawa doktorska
Studia w zakresie geogra�i ukończył Jan Sarnicki w 1929 r., zaliczając jednak 

na Wydziale Filozo�cznym tylko 14 trymestrów, a więc o jeden mniej niż przewi-
dywał to o�cjalny program. W związku z tym zwrócił się on do Dziekana Wydziału 
z prośbą o uznanie mu studiów odbytych uprzednio na Wydziale Lekarskim jako 
podstawy zaliczenia brakującego trymestru. Prośbę tą, specjalnym pismem skie-
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rowanym 28 II 1929 r. do Rady Wydziału usilnie poparł prof. J. Smoleński. Przed-
stawił on informację o ukończeniu przez kandydata pracy doktorskiej i wskazał na 
uzasadnioną możliwość uznania mu czterech trymestrów odbytych na Wydziale 
Lekarskim za podstawę zaliczenia jednego, brakującego na studiach przyrodni-
czych. Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony następnego dnia na posiedzeniu 
Rady, a w ślad za tym zestaw wymaganych dokumentów wraz z rękopisem rozprawy  
6 III 1929 r. został złożony w Dziekanacie (Archiwum UJ, WF II 504, 505). 

Praca doktorska Jana Sarnickiego, zatytułowana „Karpaty Zachodnie w  świet-
le wysokości względnych”, zachowana w  Archiwum UJ (WF II 505), obejmuje  
79 stron tekstu złożonego jako kaligra�czny rękopis. W spisie treści zamieszczonym na 
początku pracy wymienione są ponadto: wykaz literatury i 12 ilustracji, których brak 
jednak w omawianym zbiorze archiwalnym. Rozprawa przedstawia obszerne studium 
wykonane na podstawie pomiarów przeprowadzonych na mapach topogra�cznych, 
odpowiednio zinterpretowanych i uogólnionych, a jej tekst został podzielony na roz-
działy, podrozdziały i podrzędne wyróżnienia (Sarnicki 1929). 

 We wstępie doktorant stwierdził, że początkowo opracowanie miało obejmować 
tylko część Beskidów Zachodnich (Beskidy Magurskie), ale po uwagach uzyskanych 
od prof. J. Smoleńskiego na Seminarium Geogra�i Fizycznej, podjęta została próba 
przeprowadzenia regionalizacji całego obszaru. Przedstawił on również podstawowe 
założenie dotyczące znaczenia zastosowanej metody kartometrycznej oraz opisał ge-
nezę pracy: 

 Dopóki potężne wciąż luki w całokształcie znajomości z terenu form kra-
jobrazu nie znikną, trzeba je zastąpić kartometrią; dopóty nie można robić 
zarzutu, że „nowoczesna morfologia weszła w Karpaty drogą dedukcji”, nie 
można też nie docenić prac kartometrycznych, chociaż bowiem wydawać się 
będzie niejednokrotnie, że wyniki kartometrii nie stoją we widomym związku 
z wynikami pracy terenowej, to przecież stanowią one podkład tak do analizy, 
jak i syntezy morfologicznej w świetle swego założenia, a więc podejmowanie 
prac tego rodzaju, uważać można za pożyteczne. /…/ Zainteresowany począt-
kowo jedynie podziałem Beskidów Zachodnich i to tylko ich części, mianowicie 
Beskidów Magurskich, referowałem dyskusję ich dotychczasowych podziałów 
na Seminarium Geogra�i Fizycznej. Zachęcony przez prof. J. Smoleńskiego, 
szukałem nowych a  ścisłych kryteriów dla regionalizacji tegoż obszaru /…/. 
O ile strona metodyczna zagadnienia /…/ była szczególną troską prof. J. Smo-
leńskiego /…/, o tyle impulsem do rozszerzenia żmudnej pracy na pozostały 
obszar Karpat Zachodnich, stało się wezwanie prof. ś.p. Ludomira Sawickiego, 
niestrudzonego badacza tych gór /…/. 
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 Podstawowy rozdział pracy: „Wysokości względne Karpat Zachodnich” jest 
podzielony na 5 części. Pierwsza z nich (I) zawiera skrótowo ujętą charakterystykę 
ogólnego rozkładu deniwelacji. Część druga, znacznie bardziej rozbudowana (II), 
przedstawia terytorialne zróżnicowanie tych wartości wraz z wyróżnieniem sześ-
ciu typów krajobrazu, scharakteryzowanych na podstawie wysokości względnych 
i  bezwzględnych. Doktorant wyróżnił tu i  opisał kolejno: równiny (łęgi i  rozłogi 
– <50 m), pogórza (grzędy i typowe pogórza – 50-200 m), śródgórza (200-300 m), 
góry średnie (300-600 m), wierchy (600-800 m) oraz turnie (800-1300 m). W trze-
ciej części rozprawy (III) omówione zostały cykle rozwoju rzeźby w nawiązaniu do 
klasycznego schematu Davisa, a część czwarta (IV) zawiera omówienie zależności 
między rozkładem deniwelacji a czynnikami budowy geologicznej, a zwłaszcza tek-
toniką i zróżnicowaniem odporności skał (petrogra�ą). Ostatnia, piąta część oma-
wianego rozdziału (V) obejmuje regionalizację Karpat Zachodnich na podstawie 
analizy rozkładu wysokości względnych. Sformułowane w nim wnioski dotyczyły 
różnic między podziałem na jednostki �zjogra�czne, a podziałem opartym o de-
niwelacje terenu. Głównym zamiarem takiego rozumowania było zwrócenie uwagi 
na obszary o cechach nietypowych i odbiegających od otoczenia, a więc zarówno 
wskazanie okolic nie górskich wśród zwartych obszarów gór, jak też wyliczenie kra-
jobrazów górskich tam, gdzie dotychczas nie zwrócono na nie uwagi. 

W rozdziale zamykającym rozprawę doktorant wskazał, że wysokości względne 
są najistotniejszą cechą rzeźby terenu, decydującą o charakterze krajobrazu. Analiza 
zróżnicowania tej cechy decyduje o regionalizacji gór oraz naświetla genezę górskie-
go krajobrazu, zarówno w szczegółach jak i w ujęciach syntetycznych. Kartogra�cz-
ne ujęcia tej cechy nie tylko służą jako podstawa badań i uogólnień, ale również 
mogą być bardzo pomocne przy konstruowaniu map w małych podziałkach, takich 
jak mapy szkolne stosowane z dużym powodzeniem w nauczaniu geogra�i. 

 Na recenzentów rozprawy doktorskiej J. Sarnickiego Rada Wydziału Filozo-
�cznego UJ wyznaczyła dwóch profesorów: Jerzego Smoleńskiego i  Jana Nowa-
ka. Pierwszy z nich w swojej ocenie nadesłanej 18 III 1929 r. wskazał na właściwy 
dobór tematu i stwierdził, że spośród analogicznych opracowań wyróżnia się ona 
zastosowaniem bardzo szczegółowej metody postępowania, obejmuje największy 
obszar opracowany z taką istotnością oraz podejmuje zagadnienie zależności mię-
dzy zróżnicowaniem deniwelacji a stadiami erozji i strukturą podłoża, a zwłaszcza 
przebiegiem dyslokacji. Podkreślił on również, że mapa izarytmiczna zestawiona 
przez autora w skali 1:200 000, a ze względu na duży rozmiar zgeneralizowana do 
skali 1:900 000 jest wysoce reprezentatywna, bowiem opiera się na wykorzystaniu 
blisko 20 tysięcy obliczonych wartości deniwelacyjnych. Główny zarzut postawio-



181180

S Y L W E T K I

ny przez recenzenta dotyczył stylu i sformułowań językowych, utrudniających nie-
kiedy zrozumienie tekstu. W konkluzji prof. J. Smoleński stwierdził, że rozprawa  
J. Sarnickiego stanowi wzbogacenie literatury metodologicznej w zakresie morfo-
metrii a równocześnie jest cennym przyczynkiem naukowym do znajomości Karpat 
Zachodnich. Ze względu na swoją wartość naukową w pełni odpowiada ona pozio-
mowi dysertacji doktorskiej (Arch. UJ WF II 504). 

 Opinia opracowana przez prof. J. Nowaka, przesłana do Dziekanatu  
22 III 1929 r. zawiera kilka uwag krytycznych, które dotyczą poglądów na budowę 
geologiczną Karpat, ale jest również zakończona jednoznacznie pozytywnym wnio-
skiem. W jego uzasadnieniu recenzent podkreślił zbieżność wyników kartogra�cz-
nej prezentacji zróżnicowania wysokości względnych dokonanej przez doktoranta 
z  rezultatami badań geologicznych, a  zwłaszcza z interpretacjami tektonicznymi. 
Podkreślił również, że szerokie zastosowanie przez doktoranta metody kartome-
trycznej, dokonane z pełnym krytycyzmem, było uzasadnione zamiarem wprowa-
dzenia nowego kryterium do badań nad krajobrazem (Arch. UJ WF II 504). 

Uzyskanie obu pozytywnych recenzji pracy doktorskiej umożliwiło J. Sarnickie-
mu przystąpienie do dwóch egzaminów, przewidzianych w postępowaniu o uzyska-
nie stopnia naukowego. Pierwszym z nich było jednogodzinne rygorozum z �lozo-
�i, które odbyło się 11 V 1929 r. z udziałem profesorów: W. Semkowicza (dziekan),  
W. Rubczyńskiego i W. Heinricha. Wynik jego był dla doktoranta niepomyślny, 
a jego odpowiedzi udzielone na postawione pytania zostały ocenione jako niedo-
stateczne, dano mu jednak możliwość ponownego przystąpienia do tego egzami-
nu i  poprawienia tej noty. Drugi egzamin – dwugodzinne rygorozum z  geogra-
�i i geologii, odbył się 27 V 1929 r. przed komisją w składzie trzech profesorów:  
W. Semkowicza, J. Nowaka i J. Smoleńskiego. Przebieg jego był dla zdającego w pełni 
pomyślny, a jego wynik komisja uznała za celujący. 

 Po ukończeniu studiów w jesieni 1929 r. rozpoczął J. Sarnicki służbę wojskową, 
którą odbył w Cieszynie, przydzielony tam do trzeciej kompanii strzeleckiej. W liście 
skierowanym 9 VII 1975 r. do prof. W. Narębskiego wspomniał później dwóch swo-
ich dowódców, a zwłaszcza drugiego z nich – kapitana Baczkowskiego. Zapamiętał 
go jako człowieka opanowanego i o wysokiej inteligencji, który nie pochwalał po-
wszechnie panującego drylu. Spotkał go jeszcze, po pogrzebie marszałka Józefa Pił-
sudzkiego, a wiele lat później wdowie po nim postanowił przesłać jeden ze swoich 
blokdiagramów. 

 Do egzaminu doktorskiego z �lozo�i przystąpił J. Sarnicki ponownie po upływie 
dwóch lat (13 VI 1931 r.), a w składzie komisji dziekana, prof. W. Semkowicza zastępo-
wał wówczas prof. R. Dyboski. Niestety i w tym egzaminie kandydat otrzymał oceną 
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niedostateczną, ale także prolongatę na 3 miesiące, umożliwiającą kolejne podejście 
do poprawki. Nie skorzystał jednak z  tej możliwości, głównie ze względu na brak 
środków �nansowych potrzebnych do utrzymania się w Krakowie. W rezultacie jego 
starania o uzyskanie stopnia naukowego doktora nie zostały ostatecznie zakończone 
powodzeniem (Arch. UJ WF II 504). Kilkadziesiąt lat później, w kartce koresponden-
cyjnej skierowanej 28 VII 1975 r. do prof. W. Narębskiego napisał nie bez nutki żalu, że 
nie udało mu się ukończyć studiów uniwersyteckich doktoratem, chociaż zdawał so-
bie sprawę, że i tak nie miał ani warunków ani możliwości podjęcia pracy naukowej: 

Drogi Doktorze! ani mgr ani dr nie jestem, choć pracę doktorską przyjęli 
Jerzy Smoleński (ojciec sufragan) i Jan Nowak (poprzednik M. Książkiewicza) 
bo 2 kroć przepadłem z historii �lozo�i na tzw. małym rygorozum – niech 
Bozia da wieczne odpoczniecie Wład. Heinrichowi – spoczywa vis à vis  
E. Romera na Salwatorze, bo cóż by mi przyszło w życiu z dr, gdy nie było 
możliwości pracy naukowej?. 
Rozprawa doktorska J. Sarnickiego pozostała wprawdzie w rękopisie, ale o  jej 

istnieniu właściwie nic nie wiedziano. Parę lat po jej ukończeniu ważna część tej roz-
prawy doczekała się jednak publikacji odnalezionej w wydawnictwie Koła Geogra-
fów Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego (Sarnicki 1933). Jest to właściwie tekst 
czwartej części drugiego rozdziału pracy o objętości 9 stron, ujęty w zmienionej for-
mie i pod nieco zmody�kowanym tytułem: „Zależność reliefu Karpat Zachodnich 
od czynników budowy geologicznej”. Jednoznacznie został w nim wykazany związek 
między przebiegiem stref i linii tektonicznych a obrazem i rozmieszczeniem deniwe-
lacji, które dobrze odwzorowują główne jednostki strukturalne Karpat. Na podkre-
ślenie zasługuje szczególnie znaczący wpływ najmłodszych ruchów tektonicznych na 
relief tych gór. W tym względzie szczegółowo opisane zostały następujące elementy: 
nasuniecie magurskie, nasunięcie godulsko-wiśnickie, nasunięcie wielickie, spłasz-
czenia w Beskidach Zachodnich wraz ze strefą „dołów” między Sanokiem a Zakli-
czynem, próg podkarpacki, poprzeczne elewacje i depresje, pasma erupcyjne oraz 
horst sudecki na Morawach. 

Tekst tej publikacji jest uzupełniony wykazem cytowanej literatury oraz dwo-
ma rycinami. Pierwsza z nich to mapa zatytułowana „Karpaty Zachodnie w świetle 
wysokości względnych”, a  jest to podstawowy załącznik do oryginalnej pracy dok-
torskiej, będący zarazem jej gra�czną syntezą. Warto podkreślić, że zachował się on 
właśnie dzięki opublikowaniu tej pracy (ryc. 5). Druga rycina przedstawia stosunek 
linii orogra�cznych do tektonicznych w ujęciu kartogra�cznym. Ilustruje ona prze-
bieg nasunięć (magurskiego, godulskiego i  cieszyńskiego), elewacji i  depresji oraz 
progów: beskidzkiego i podkarpackiego. 
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Skrót pracy doktorskiej i  wspomniany uprzednio tekst referatu wygłoszone-
go wraz z T. Czortem, to dwie publikacje J. Sarnickiego, dotyczące tematyki geo-
gra�cznej, a właściwie preferowanego przez niego kierunku – kartometrii. Należy 
wspomnieć, że ani w wydanych dotychczas wspomnieniach o Janie Sarnickim, ani 
w  bardzo wyczerpującym opracowaniu, dotyczącym historii wadowickiego gim-
nazjum i liceum (Studnicki 1991) nie ma żadnej wzmianki o jego opublikowanym 
dorobku. 

 W latach, gdy studia uniwersyteckie nie kończyły się jeszcze uzyskaniem stop-
nia magisterskiego, absolwenci pragnący podjąć zawód nauczyciela gimnazjalnego, 
musieli zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami złożyć specjalne egzami-
ny, przewidziane rozporządzeniem z dnia 29 I 1923 r., wydanym przez Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Niepowodzenie Jana Sarnickiego 
w staraniach o stopień doktorski, a zarazem chęć poświęcenia się pracy nauczyciel-
skiej z perspektywą otrzymania stałego zatrudnienia spowodowały, że postanowił 
on uzyskać formalnie potwierdzoną możliwość nauczania w  szkołach średnich 
i poddać się takiej procedurze. Były to egzaminy trudne i wieloetapowe, wymagające 
wielostronnego przygotowania i stawiające przed zdającymi wysokie wymagania. 

W materiałach archiwalnych wadowickiego gimnazjum zachowało się odręcz-
ne pismo dokumentujące zakres i  przebieg tego postępowania egzaminacyjnego. 
Jest to odpis oryginalnego dokumentu potwierdzony podpisem dyrektora szkoły 
(mgr Kazimierz Foryś), sporządzony dnia 30 X 1958 r. Zawiera on pełną informację 
wskazującą, że w styczniu 1931 r. J. Sarnicki zgłosił się do Państwowej Komisji Egza-
minacyjnej dla kandydatów na nauczycieli szkół średnich w Krakowie i otrzymał do 
opracowania temat pracy przedmiotowej. Do oceny przedstawił Komisji swoją roz-
prawę doktorską, za którą otrzymał ocenę bardzo dobrą. Prace klauzurowe pisemne 
z zakresów: geogra�a z geologią oraz nauka obywatelska złożył w dniach 16-18 IV 
1931 r. uzyskując oceny bardzo dobrą i dobrą, a dwa dni później zdał z podobnym 
rezultatem egzamin ustny, zaliczając dodatkowo język niemiecki. Jego egzaminato-
rami byli profesorowie: J. Smoleński, J. Nowak, W. Konopczyński i K. Kumaniecki. 

Dopiero ponad dwa lata później odbyły się uwieńczone pełnym powodzeniem 
trzy egzaminy ustne: z pedagogiki i �lozo�i, z dydaktyki geogra�i z geologią oraz 
z dydaktyki nauki obywatelskiej. Odpowiadał on m.in. na pytania prof. J. Smoleńskie-
go: „Blokdiagramy jako środek pomocniczy przy nauczaniu geogra�i” i „Możliwość 
zastosowania kinematografu w nauczaniu geogra�i”. Na podstawie przebiegu całego 
postępowania egzaminacyjnego i oceny odpowiedzi 23 X 1933 r. Państwowa Komi-
sja Egzaminacyjna stwierdziła, że Jan Sarnicki posiada kwali�kacje do nauczania 
w szkołach średnich geogra�i z geologią jako przedmiotu głównego i z nauki oby-
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watelskiej jako przedmiotu dodatkowego z językiem wykładowym polskim. Wynik 
ten przesądził o całej jego przyszłej karierze zawodowej.

Praktyka Nauczycielska w Wilnie
 Z początkiem roku szkolnego 1931/32 J. Sarnicki przeprowadził się do Wilna, 

zamieszkał tam i zadebiutował jako nauczyciel geogra�i w prywatnym gimnazjum 
koedukacyjnym im. Tadeusza Czackiego. Pierwsze kontakty z uczniami sprawiały 
mu trudność, a do swoich podopiecznych zwracał się per „Pan” i „Pani”, co zosta-
ło mu wytknięte przez dyrektora szkoły (Bieniasz 1981). Wspominał później, że 
jedną z jego uczennic była w tym czasie Hanna Skarżanka, w późniejszych latach 
znana i bardzo ceniona aktorka, aktywna m.in. jeszcze w latach osiemdziesiątych, 
w okresie stanu wojennego. Poza swoimi podstawowymi obowiązkami pedagogicz-
nymi uczył on uczestników kółka krajoznawczego, działającego przy Gimnazjum 
im. Adama Mickiewicza, zapoznając ich z umiejętnością posługiwania się mapa-
mi. W drugim roku pobytu w Wilnie szczególne znaczenie miały dla niego zajęcia 
dydaktyczne z zakresu kartogra�i, które prowadził w ramach kursów dla o�cerów 
i podo�cerów. Wynagrodzenie za te lekcje zapewniało mu wówczas środki �nanso-
we, które umożliwiały względnie dostatnie utrzymanie. 

Bezpośredni kontakt z młodzieżą i pierwsze doświadczenia zdobyte w szkole 
uświadomiły początkującemu nauczycielowi potrzebę i  celowość stosowania po-
mocy dydaktycznych, których w  tamtym czasie właściwie nie było. Dysponując 
pewną ilością wolnego czasu, a zarazem wykorzystując nabyte umiejętności i swoje 
zdolności plastyczne, już w 1931 r. zaczął J. Sarnicki opracowywać i rysować blok-
diagramy, wykorzystując w tym celu dostępne mu mapy topogra�czne w skalach 
od 1:75000 do 1:300000. Tak zaczęły powstawać kolorowe, ścienne tablice dokład-
nie odwzorowujące zarówno rzeźbę terenu oraz budowę geologiczną, a  zarazem 
uwzględniające szczegóły godne uwagi w  procesie dydaktycznym. Ze sposobami 
ich zestawiania zapoznał się jeszcze w  czasie studiów uniwersyteckich, m.in. na 
seminariach u swojego opiekuna naukowego, profesora Jerzego Smoleńskiego, au-
tora bardzo instruktywnego artykułu o wykonywaniu takich rysunków (Smoleński 
1924). Były one zresztą również przedmiotem zainteresowania niektórych jego ko-
legów (K. Guzik) oraz innych geografów, którzy opisywali metody ich zestawiania 
(Moniak 1927, Guzik 1933). Dobre przygotowanie do technicznego konstruowania 
diagramów blokowych dało mu również uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach 
z zakresu kartogra�i i konstrukcji rzutów, prowadzonych w trakcie drugiego roku 
studiów przez lektora – Stanisława Korbela, późniejszego znanego współtwórcę pol-
skiej stenogra�i. 
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O ilości omawianych diagramów, wykonanych przez J. Sarnickiego w Wilnie 
w latach 1931-1933 można wnioskować wyłącznie na podstawie zamieszczonej na 
nich numeracji. Najwcześniej wykonane, oznaczone liczbami rzymskimi, ukazują 
formy krajobrazu związane z określonymi typami środowisk oraz procesów geolo-
gicznych i rzeźbotwórczych, podczas gdy następne, ponumerowane liczbami arab-
skimi w zdecydowanej większości obrazują rzeźbę oraz budowę geologiczną wybra-
nych rejonów Karpat, a także obszarów leżących poza Karpatami. Poza numeracją 
zazwyczaj �guruje na nich napis: „J.S. Wilno 1932” (także „1931” lub „1933”). Nie-
kompletny zbiór tych obrazów, oprawionych w  ramki i zabezpieczonych szkłem, 
znajduje się w  Zespole Szkół Ogólnokształcących w  im. Marcina Wadowity Wa-
dowicach, a w sumie jest ich 22 (tab. 1). Nie zachowały się natomiast informacje  
o pozostałych blokdiagramach, nie wiadomo nawet, czy przynajmniej część z nich 
nie pozostała w Wilnie. 

Każdy z blokdiagramów został uzupełniony zwięzłym tekstem wpisanym kali-
gra�cznie na marginesie rysunku. Są to objaśnienia zawierające podstawowe infor-
macje o usytuowaniu poszczególnych obszarów, o ukształtowaniu ich powierzchni 
ze wskazaniem nazw konkretnych miejscowości, pasm górskich i dolin rzecznych. 
Informują one o charakterystycznych formach geomorfologicznych, elementach 
budowy geologicznej z uwzględnieniem występowania surowców mineralnych, 
a  także o  sposobie zagospodarowania regionu, przebiegu linii komunikacyjnych 
i gęstości zaludnienia. Dodatkowo na niektórych blokdiagramach zamieszczone zo-
stały wykresy ilustrujące geologiczną historię obszaru, a zwłaszcza fazy transgresji 
i regresji morskich. Wobec małej ilości podręczników szkolnych dostępnych z po-
czątkiem lat trzydziestych, tablice przygotowane przez J. Sarnickiego stanowiły dla 
uczniów niezastąpioną pomoc w nauce geogra�i, głównie dzięki łatwo zrozumiałym 
tekstom ujętym w sposób skrótowy i przystępny, a także dzięki znakomitym ilustra-
cjom. Służyły one zresztą z powodzeniem jako pomoce dydaktyczne także w okresie 
powojennym, a niektóre z nich są nawet nadal używane. Cztery z omawianych blok-
diagramów ilustrują działanie procesów i rozwój wybranych form rzeźby (Lodowiec 
i  jego rzeźba, Rzeźba krasowa, Klimat monsunowy, Wiatry i pogoda w Europie), 
natomiast pozostałe przedstawiają ukształtowanie oraz budowę geologiczną wybra-
nych regionów, głównie z terenu Polski (tab. 1). 

Wśród blokdiagramów wykonanych przez J. Sarnickiego w  czasie pobytu 
w Wilnie, a dostępnych obecnie w wadowickim liceum, można przykładowo wska-
zać kilka szczególnie interesujących. Jeden z nich, oznaczony jako „Tablica II”, jest 
poświęcony charakterystyce rzeźby krasowej (ryc. 6). Na przykładzie zaczerpnię-
tym z rejonu Postojnej w Słowenii ukazuje on rozmieszczenie powierzchniowych 
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i podziemnych form krasowych na tle budowy geologicznej, opisane w szeroko po-
traktowanym tekście objaśniającym: 

Na powierzchni diagramu blokowego przedstawiono idealny rozwój 
rzeźby krasowej w różnych jej stadiach: (a) początkowe płytkie rozlewiska 
w  obszarze słabo nachylonym – z  nich powstają lejki (b) które łączą się 
w doliny (c). Dno ich wyścielone żyzną glebą przyciąga osadnictwo człowieka 
(wioski d), który chroni swe pólka, położone na stokach gór przed spłukaniem 
w czasie ulewy murem kamiennym (e). Już strome zbocza gór zbudowanych 
z wapienia wykazują ostrą rzeźbę „żłobków” (f). Zbiegają się on w potoku 
(g) ginącym w tunelu krasowym, tak zwanej „ponorze” (h), by się ukazać po-
nownie w wywierzysku (i) na dnie jaru o prostopadłych ścianach: powstał 
on z zawalenia się groty (j). Tam gdzie występują skały nieprzepuszczalne, 
zjawiska krasowe nie rozwijają się (k), a  ustają zupełnie, skoro warstwa 
skały przepuszczalnej zostanie stoczona przez pracę niszczącą wody. Wtedy 
na odkrytej powierzchni skały przepuszczalnej rozpocznie się normalna ero-
zja. Pod powierzchnią ziemi kras wytwarza groty, powstałe z rozszerzonych 
szczelin (1, 2), któremi spływa, ucieka wgłąb ziemi woda i w zagłębieniach 
nieprzepuszczalnego podłoża rozlewa się w podziemne jeziora (3) lub płynie 
rzeką (4) po warstwie naniesionej przez siebie, czerwonej zwietrzeliny zwanej 
„terra rossa”. Ze stropów jaskiń zwisają „sopleńce” rozpuszczonego węglanu 
wapnia. – Proces ten wymaga ciepłego klimatu. Taki wygląd ma pogranicze 
Jugosławji i Włoch w okolicy Postojny, noszące serbską nazwę „Kras” – od 
niej to nazwano taki rodzaj erozji „krasem”. Tra�a się też w Polsce, na Sło-
waczyźnie i w Causses we Francji – zaś najczęściej w skałach wapiennych. 
Kierunek szczelin i spękań jest zależny od tektoniki. Skały nieprzepuszczalne 
nie wykazują zjawisk krasowych. Objaśnienia pozostałych symboli: 5 – skała 
przepuszczalna, 6 – skała nieprzepuszczalna, 7 – budowa fałdowa, 8 – bu-
dowa bryłowa. 
 W  cyklu licznych tablic obrazujących rzeźbę i  budowę geologiczną Karpat 

m.in. zwraca uwagę blokdiagram „Kotliny Podtatrzańskie”, oznaczony numerem  
T. 14. Ukazuje on skalisty łańcuch Tatr wznoszący się miedzy Podhalem i Orawą 
a Liptowem i Spiszem, z pasmami Babiej Góry, Gorców i Radziejowej w tle (ryc. 7). 
Tekst objaśniający zawiera podstawowe informacje o poszczególnych pasmach gór-
skich i kotlinach, a także wskazuje na czas i miejsce powstania tablicy (J.S. Wilno 
1932): 

Z Tatr widnieją: przyparte do skrzydła granitowego trzonu Tatr Wyso-
kich (W) od wschodu wapienne T. Bielskie (TB) od zachodu T. Zachodnie (Z) 
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i poprzerywane głębokimi potokami bloki dolomitowe Chocza (Ch). Kotliny 
na Podtatrzu są zwykle na działach wodnych południkowych płaskie: miedzy 
Orawą a Podhalem (2) i (1) oraz między Liptowem (3) a Spiszem (4). Płasz-
czyzny te usypały rzeki tatrzańskie, zaś lodowiec Tatr zostawił wał moren 
widocznych pod Tatrami Wysokimi (5). Im dalej jednak od źródeł rzek wy-
pływających po tych samych stokach Tatr, np.: Dunajca i Orawicy, tem głębiej 
wrzynają się te rzeki w góry, by w głębokich przełomach połączyć się z roz-
bieżnymi początkowo wodami, Wag z Orawą (6), Dunajec z Popradem (7). 
Wzdłuż Orawy i Dunajca łukiem aż do Popradu sterczą tu i ówdzie z �iszu 
tak zwane skałki + najwyższe w Pieninach (8). Flisz wznosi się w Orawskiej 
Magórze (9), w Beskidach: Pilsko (P), Babia Góra (B), Gorce (G) i Radziejo-
wa (R) oraz wypełnia płaskimi wzgórzami Magury Spiskiej i Gór Lewockich 
(MS) i (L) Spisz – Czerwone słupki znaczą granicę Polski. Wg mapy 1:200 
tys.
 Bardzo instruktywny jest blokdiagram oznaczony numerem T. 17., obrazujący 

budowę geologiczną Podola ze szczególnym uwypukleniem rzeźby doliny Dnie-
stru. W tekście objaśnione zostały poszczególne formy krajobrazu, wraz z poda-
niem warunków ich powstawania, z uwypukleniem dominującej roli działalności 
rzeki. Jego uzupełnieniem jest wykres ilustrujący geologiczną historię tego regio-
nu od kambru po czwartorzęd, z wyróżnieniem i gra�cznym wskazaniem trans-
gresji i okresów akumulacji osadów morskich oraz epizodów lądowych, w których 
osady nie tworzyły się (ryc. 8):  

Jar Dniestru między Podolem a  Pokuciem powstał skutkiem po-
wolnego dźwigania się płyty podolsko-pokuckiej. Rzeka zataczająca się 
pierwotnie po równinie i  rozsypująca żwiry karpackie na Podolu wcię-
ła się głęboko, zachowując typowe dla nizinnej zakola i  pętle: najwęższe 
miejsce pętli zostaje wreszcie przerwane, ale woda stoi czas jakiś w tych 
„Dniestrzyskach” (1). Dawniejsze opuszczone zakola zostały wysoko nad 
dzisiejszym zwierciadłem rzeki. Pod (2) widać, że okrągłe wzgórze oto-
czone kolistą doliną, powstało przez ścięcie pętli. Czeka to pętlę Dniestru: 
pod Łuką (L), a wtedy język zakola stanie się też taką górą zakolową. Jary 
dopływów podolskich zaczynają się dolinkami bez potoków, t.zn. „su-
chodołami” (3). Na Pokuciu widać prócz tego liczne, jakby ospowate za-
padliska gipsowe, a  na dnie ich błyszczy często „okno” jeziorka. Osiedla 
ciągną się wzdłuż potoków, na łagodnie pochyłych językach zakoli Dnie-
stru, rzadziej na płaskowyżu wyżyny, gdyż brak tam wody: popękane, 
stare skały płyty tłumaczą ów brak. Drogi prowadzą najchętniej działa-
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mi wodnymi, unikają zaś przekraczania wpoprzek jarów. – Blokdiagram  
wg mapy 1:75 tys. JS Wilno 1932. 
 Osią blokdiagramu „Babia Góra w Beskidach”, oznaczonego numerem T. 20. 

jest dolina Skawicy widziana od północnego-wschodu. Od strony południowej jest 
ona ograniczona pasmem Babiej Góry i Policy, a od północy i północnego zachodu 
grzbietem ciągnącym się od szczytu Mędralowej, natomiast pozycję centralną zaj-
muje uzdrowisko w Zawoi (ryc. 9). Bardzo wyraźnie zarysowana jest północna ścia-
na najwyższego szczytu Beskidów Zachodnich z ukazaniem jej łukowatego zarysu 
i wyjątkowego, skalistego charakteru. Szczegóły rzeźby, ze wskazaniem śladu kotła 
lodowcowego i  jednego stawku zostały omówione w stosunkowo krótkim tekście 
objaśniającym: 

Jest najwyższą i najpiękniejszą górą Beskidów magurskich. Gmach jej wznosi 
się ponad regiel górny (1300 m), nad piętro kosówki (1600 m), strefę turni 1725 m  
npm. Wydłużona grań szczytowa pokryta jest rumowiskiem skalnem, pod nią widać 
kotły po lodowcu oraz zachował się jeden ze stawów (S). Stromą ścianę północną 
poorały żleby, a w nich bieli się wczesnym latem śnieg. Ramiona Babiej Góry, Polica 
(P) i Mędralowa (M) obejmują ogromną puszczę i słynne uzdrowisko Zawoja (Z). 
Łańcuch Babiej Góry jest zbudowany z �iszowego piaskowca. Łańcuch ten dzieli 
niższą krainę Beskidów od Kotliny Orawskiej, a częściowo Polskę od Czechosłowa-
cji (CS).

 Kolejny blokdiagram (T. 21.) ukazuje położenie i charakter rzeźby pienińskie-
go pasa skałkowego oraz przełomów Dunajca w Pieninach i w Beskidzie Sądeckim. 
Bardzo wyraźnie oddane zostało odmienne ukształtowanie krajobrazu poszczegól-
nych pasm górskich, a zwłaszcza Gorców i Radziejowej, Pienin oraz Spisza. Skom-
plikowana budowa geologiczna tego regionu została nakreślona schematycznie, 
jednak z zaznaczeniem wielu szczegółów, m.in. występowania skał wulkanicznych 
(ryc. 10). Dołączony tekst charakteryzuje poszczególne elementy rzeźby: 

Pasmo Skałek ciągnie się (w Polsce) wzdłuż granicy Spisza i Beskidów, tam 
gdzie Dunajec zaczyna swój przełom, na północ, przez Beskidy (1). Wpierw 
jednak przebija się ta tatrzańska rzeka krętym przełomem Pienin (P) przez 
białe i czerwone wapienie Skałek. Podziw budzi jego malowniczość, oraz to, 
że Dunajec mając szeroki rów wzdłuż Beskidów (2) – omija go. W rowie tym 
wznoszą się szczątki wulkanów: góra Żar (Z) i Bryjarka nad uzdrowiskiem 
Szczawnica (B). Dunajec kręci się po szerokim łożysku, zasłanym otoczakami 
granitu i wapieni stanowi tutaj granice Polski, której strzegły zamki: Czor-
sztyn (Cz) i naprzeciw Niedzica (N). Dziś same Pieniny za rezerwat przyrody 
uznane są pod opieką sąsiadów: Polski i Czechosłowacji. Budowa Skałek jest 



189188

S Y L W E T K I

dosyć złożona, ale podobna do budowy �iszowych Beskidów tzn. że warstwy 
skalne są tu nasunięte ku północy. 
 Blokdiagram ilustrujący przełom Soły przez Beskid Mały oraz strukturę geolo-

giczną północnego brzegu Karpat i zapadliska przedkarpackiego został wykreślony 
w 1932 r., jak na to wskazuje umieszczony na nim zapis (ryc. 11). Na jego ścianach 
przedstawiona została geologiczna struktura regionu z uwzględnieniem obu elemen-
tów płaszczowiny śląskiej (nasunięcie godulskie i nasunięcie cieszyńskie) oraz intruzji 
cieszynitów, osadów miocenu wypełniających zapadlisko oraz utworów karbońskich 
w podłożu. Na załączonym wykresie przedstawiony jest schemat dziejów geologicz-
nych obszaru, obejmujący przedział czasu kreda – trzeciorzęd – czwartorzęd, z wy-
różnieniem okresów opisanych: 

„Beskidy lądem – B. morzem płytkim – B. morzem głębokiem”, a  tekst 
obejmuje podstawowe informacje dotyczące rzeźby regionu. Przełom Soły 
przecina Beskid Mały (A) łącząc kotlinę Żywiecką (B) z Pogórzem (C). Prze-
krój tłómaczy budową Beskidu jego rzeźbę: stromą ścianę północną – nasu-
nięciem piaskowca godulskiego (1), podłogą na południu, wzdłuż zapada-
nia skał. Beskid ma grzbiety płaskie, – słabo porozcinane zbocza, za to silnie 
rozwiniętą erozję w  pobliżu dna dolin. – Pogórze, kraina rolnicza, opada 
stromym brzegiem Pra-Soły nad jej płaski stożek nasypowy (D). Tu stanęło 
miasteczko Kęty na skrzyżowaniu dróg: wiodącej z gór wzdłuż rzeki z drogą 
prowadzącą podnóżem Beskidów. Przekrój uwidacznia nasunięcie godulskie 
(1) na łupki i wapienie nasunięcia cieszyńskiego (2) przebitego pniem law 
cieszynitu. Pod trzeciorzędem Pogórza (3) skały wyżyny Małopolskiej tutaj 
mianowicie węglowe. 
Ostatni z cyklu wykonanych w Wilnie blokdiagramów karpackich (T. 56.), do-

stępny w wadowickim liceum, przedstawia rzeźbę i budowę geologiczną Śląska Cie-
szyńskiego. Jego osią jest dolina Olzy między Jabłonkowem, Trzyńcem i Cieszynem, 
ograniczona od wschodu Beskidem Śląskim, a od zachodu pasmem Beskidu Mo-
rawskiego (ryc. 12). W obszernie ujętym tekście znalazły się informacje o budowie 
geologicznej i  eksploatowanych tu surowcach mineralnych, a  także o  warunkach 
rozwoju gospodarczego i turystycznego tego regionu: 

Śląsk Cieszyński to kolebka geologii karpackiej, gdzie związek uroz-
maiconej rzeźby doliny Olzy z widoczną budową podłoża rzucał się w oczy 
górnikom, wydobywającym tu jeszcze w XIX w. lichą rudę żelaza. Zrozu-
miano, że to nacisk zwałów górskich pogniótł warstwy wapienia, sterczącego 
w pagórach, n.p. pod Czantorią (995), zaś w miejsca jego pęknięć wydosta-
ły się lawy, zakrzepłe w cieszynity, że szeroki niższy od wyżyny pogórza rów 
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podbeskidowy wypłukały w miękkich łupkach potoki, że kręty bieg Olzy wy-
wołały szypoty widoczne w Cieszynie. Krzyżowanie się dróg podgórskich ze 
szlakiem handlowym zakarpackim przełęczy Jabłonkowskiej, przypadające 
czeskiemu Cieszynowi, pozwala przewidywać jego rozwój ekonomiczny, pol-
skiemu pozostaje rola ośrodka turystyki w pobliżu źródeł Wisły. Cementow-
nia w Goleszowie „G” na obszarze Polski, podobnie jak huta w Trzyńcu „T” 
w części politycznie czechosłowackiej, lecz narodowo polskiej, jak również ka-
mieniołomy piaskowca godulskiego „nazwa od góry Goduli: 739 m” wyrosły 
ze surowców podłoża. Znaki: U – Ustroń, J – Jabłonków, xx – granica państw. 
Przewyższenie 3x. 
 Poza Karpatami przedmiotem szczególnego zainteresowania J. Sarnickiego były 

również tereny wschodniej i północno-wschodniej Polski, którym poświęcił pewną 
ilość wykonanych przez siebie blokdiagramów. Dla przykładu warto zwrócić uwagę 
na jedną z dwóch tablic ilustrujących budowę geologiczną podłoża i ukształtowanie 
powierzchni Polesia (t. 34.), wykonaną w 1932 r. i uzupełnioną relatywnie szeroko 
rozbudowanym tekstem opisowym (ryc. 13): 

Płaska jak stół, granatowa od lasów, tu i tam dominuje w rzeźbie Pole-
sia linia horyzontu. Wśród lasów błyszczy tu woda: rzeki gubią swój nurt, 
kierunek, a nawet i nazwę (n.p. ramię Prypeci między jeziorem Nobel „N” 
a  Piną pod Pińskiem – przybiera nazwę Strumień) zmieniają niespodzie-
wanie głębokość i szerokość koryta od wąskiego kanału do rozległego jezio-
ra, zasnuwając kraj pajęczyną wodną licznych „sto-chodów” i  „stu-błot” 
„nazwy rzek”: Najniższa płaszczyzna otwartych bezdrzewowych „hał” 
rozciąga się od 20 m wyniosłego suchego Zahorodzia: jest to zalewane co 
wiosnę Zarzecze „Z”. Brak mu ostoi dla siedzib ludzkich, jakich użyczają  
w lesistej części i na płd, od ciemnozielonego hała płowe wydmy pojedyncze, 
częste nad rzekami, gdzie odgrywają rolę lokalnych brzegów dolinnych, po-
dobnie jak wąskie wyniosłości wzdłuż większych rzek, lasem porosłe, zwane 
tam: „hrywy”: dolin we właściwym znaczeniu Polesie nie zna. Tajemnicą nie-
zwykle słabego spadku rzek jest podłoże granitowe, zdradza się ono dalej ku 
wsch. w korytach rzek. Gleby są na przemian: czarne, torfowe lub płowe od 
piasków rzek, częściowo i moren. Rysowane wg mapy 1:100 tys, ark. Pohost, 
uzup. mapę 1:1M. 
Dwuletni pobyt w Wilnie i autentyczne zainteresowanie zabytkami tego miasta, 

a także pierwsze doświadczenia w pracy nauczycielskiej wywarły poważny wpływ na 
dalsze losy J. Sarnickiego i na wiele lat zapisały się w jego pamięci. Wykonane w tym 
czasie pomoce dydaktyczne i  ich użyteczność sprawdzona w trakcie prowadzenia 
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lekcji, utrwaliły w nim przekonanie zarówno o celowości podejmowania takich pra-
cochłonnych zadań, jak też o potrzebie doskonalenia swoich umiejętności w tym 
zakresie. W latach poprzedzających wybuch II wojny światowej jeszcze parokrotnie 
tu powracał, a swoim wspomnieniom z Wilna wielokrotnie dawał wyraz w bogatej 
korespondencji wymienianej z profesorem Wojciechem Narębskim. 

Powrót Do Wadowic
Po zakończeniu roku szkolnego 1932/33 J. Sarnicki powrócił do Wadowic. Po dłu-

giej przerwie mógł wówczas znowu, hołdując swoim zainteresowaniom, podejmować 
wycieczki geologiczne w pobliskie Beskidy oraz na Wyżynę Krakowską, aby kontynuo-
wać zbieranie okazów skamieniałości i skał. Jeden z takich okazów – fragment limonitu 
i galmanu pochodzący z doliny Czernej koło Krzeszowic, złożony przez niego w zbio-
rze ćwiczeniowym Gimnazjum w  Wadowicach, został wiele lat później przekazany 
wraz z dużą częścią jego kolekcji do Instytutu Geogra�i Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
(Akademii Pedagogicznej) w Krakowie. Metryczkę napisaną 21 VI 1933 r. przez nie-
go własnoręcznie, a dokumentującą ten okaz, udało się odnaleźć wśród kilkuset kartek, 
informujących o rodzaju i miejscu zbierania materiałów, służących potem w nauczaniu 
geogra�i i geologii, a udostępnionych autorowi przez prof. R. Tarkowskiego. 

W październiku 1933 r., po odbyciu praktyki nauczycielskiej i złożeniu egzami-
nów przed Państwową Komisją, J. Sarnicki uzyskał o�cjalnie potwierdzone prawo 
do nauczania w szkołach średnich. Nie mając stałego zatrudnienia zamieszkał wraz 
z matką i siostrą w Białej. Otrzymał wówczas bardzo cenną dla siebie propozycję 
prowadzenia lekcji geogra�i w  wadowickim gimnazjum, wraz z  kontraktem na  
12 godzin lekcyjnych i tak rozpoczął pracę w tej szkole (Bieniasz 1981, Studnicki 
1991). Wynagrodzenie, które za te lekcje mu płacono było jednak bardzo skrom-
ne, co powodowało konieczność podejmowania dodatkowych zajęć zarobkowych. 
Wielce pomocna okazała się wówczas zaawansowana umiejętność rysowania map 
plastycznych i doświadczenie w tym zakresie nabyte podczas pracy w Wilnie. Po-
zwoliło mu to na podjęcie propozycji, którą przywiózł do Białej dr Stanisław Lesz-
czycki, jego młodszy kolega ze studiów na Wydziale Filozo�cznym, asystent Insty-
tutu Geogra�i UJ. Propozycja ta wynikała z  inicjatywy Towarzystwa Krzewienia 
Narciarstwa, a inspirował ją ówczesny wiceminister komunikacji – Stanisław Bob-
kowski. Było to zlecenie opracowania pięciu map plastycznych wybranych rejonów 
Karpat, które miały wskazywać i propagować tereny szczególnie dogodne dla upra-
wiania turystyki narciarskiej. 

Wspomniane mapy, oznaczone jako blokdiagramy o  numeracji 1-5, zosta-
ły wykonane w latach 1933-1934, a przedstawiają one następujące pasma górskie:  
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1 – Grupa Babiej Góry, 2 – Gorce i Beskid Wyspowy, 3 – Grupa Pilska, Wielkiej 
Raczy i Baraniej Góry, 4 – Beskid Śląski i Mały, 5 – Czarnohora z częścią Beskidu 
Huculskiego (tab. 2). Znakomicie ilustrują one rzeźbę terenu oraz szczegóły topo-
gra�czne (linie kolejowe i szosy, kościoły i kapliczki), odznaczają się przy tym pre-
cyzją rysunku, perfekcyjnie wykonanego przez J. Sarnickiego. Treść turystyczną,  
a to przebieg znakowanych i nie znakowanych szlaków, usytuowanie schronisk i sta-
cji narciarskich itp., zestawił M. Klimaszewski. Wspomniane mapy plastyczne, wy-
dane nakładem Towarzystwa Krzewienia Narciarstwa, były drukowane w Krakowie 
i we Lwowie. Ich udostępnianiem zajmowało się Polskie Towarzystwo Księgarni Ko-
lejowych „Ruch”, a były one rozpowszechniane przez naklejanie na ścianach dwor-
ców kolejowych oraz w wagonach pociągów kursujących w południowej Polsce. 

Podjęcie omawianego zlecenia miało dla J. Sarnickiego duże znaczenie. Za każ-
dą wykonaną mapę plastyczną otrzymał on po 120 zł, co w sumie zabezpieczało 
utrzymanie w trudnym dla niego okresie, a zarazem było widomym wyrazem zna-
czącego wzbogacenia dorobku publikacyjnego. Autorskie egzemplarze tych map 
mógł on przedstawić dyrektorowi wadowickiego gimnazjum (Jan Królikiewicz), 
gdy starał się o  uzyskanie stałego zatrudnienia w  tej szkole. Obecnie mapy te są 
właściwie zupełnie niedostępne, a  w kartogra�cznych zbiorach Biblioteki Jagiel-
lońskiej w Krakowie zachowała się tylko jedna z nich – Gorce i Beskid Wyspowy 
(ryc. 14). Nie miał ich również sam autor tych blokdiagramów, który w 1981 r.   
oświadczył w wywiadzie, że „… dałbym wszystkie pieniądze, gdyby ktoś potra�ł po-
kazać albo oddać mi taką mapę …” (Bieniasz 1981). 

Na marginesie warto podkreślić, że mapy plastyczne terenów górskich, szcze-
gólnie atrakcyjnych dla narciarzy i turystów, są obecnie powszechnie publikowa-
ne w  folderach wydawanych i  oferowanych przez biura podróży, które zajmują 
się promocją ośrodków wypoczynkowych i turystycznych. Pod względem ujęcia 
i wykonania mapy te nie różnią się one zasadniczo od wykonanych ponad 75 lat 
wcześniej na zlecenie Towarzystwa Krzewienia Narciarstwa. Tak więc J. Sarnickie-
go można uznać za jednego z pierwszych, o ile nie w ogóle pierwszego twórcę ta-
kich obrazów. Podobną funkcję pełnią obecnie mapy i blokdiagramy ukazujące 
trasy zjazdowe, a także przebieg ścieżek turystyki pieszej, eksponowane w wielu 
ośrodkach jako duże, barwne plansze. Z jedną z takich map, przedstawiającą wi-
dok na Tatry, a wykonaną przez Z. Korosadowicza, można zapoznać się w górnej 
stacji kolejki szynowej na Gubałówkę, inna – obrazująca Beskid Mały, jest jako 
plansza eksponowana w Wadowicach przy zbiegu ulic Lwowskiej i Matki Bożej 
Fatimskiej. 
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W miesiącach letnich 1934 r. J. Sarnicki zaliczył kolejną fazę ćwiczeń wojsko-
wych. W tym celu pojechał gratisowo z powrotem do Wilna, gdzie w 6. pułku pie-
choty Legionów odbywały się te zajęcia. Wynikiem pozytywnej oceny przebiegu 
tych ćwiczeń było uzyskanie przez niego stopnia podporucznika. Szkolił go wów-
czas podpułkownik Zygmunt Berling, który w latach II wojny światowej, jako gene-
rał był współorganizatorem I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, a następnie 
dowódcą Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Związku Radzieckim. 

Po ukończeniu ostatniego etapu szkolenia wojskowego J. Sarnicki powrócił do 
Wadowic i  ponowił starania o  uzyskanie stałego zatrudnienia w  Gimnazjum im. 
Marcina Wadowity. Wkrótce zostały one uwieńczone pełnym powodzeniem tak, 
że 16 VIII 1934 r. otrzymał on stanowisko nauczyciela w tej szkole i podjął prowa-
dzenie lekcji z  zakresu geogra�i jako przedmiotu głównego. Dodatkowo nauczał 
również rysunków i języka niemieckiego, a ponadto przejawiał znaczną aktywność 
w działalności pozalekcyjnej. Polegała ona na sprawowaniu opieki nad Kołem Ligi 
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Ligi Morskiej i Kolonialnej oraz nad Kół-
kiem Geogra�cznym (Studnicki 1991). Epizodycznie nauczał również w innej wa-
dowickiej szkole, a było to Gimnazjum OO. Karmelitów Bosych (Studnicki 1996). 

Z dużym zaangażowaniem organizował i prowadził J. Sarnicki wycieczki z mło-
dzieżą, przekazując w  ich trakcie swoją bogatą wiedzę z krajoznawstwa i geogra�i, 
skutecznie pobudzając przy tym zainteresowanie uprawianiem turystyki. Szczególnie 
dużo czasu poświęcał przy tym tematyce z zakresu geologii, pokazywał i objaśniał for-
my terenu związane z erozją i z innymi procesami, a także z działalnością człowieka. 
Zwracał również uwagę na zróżnicowanie skał, uczył ich rozpoznawania i wskazywał 
na możliwość znajdowania skamieniałości, a ponadto własnym przykładem zachęcał 
do zbierania i kolekcjonowania interesujących okazów. Odwiedzał również czynne 
i opuszczone kamieniołomy, omawiając sposoby eksploatacji różnych rodzajów skał 
oraz możliwość ich zastosowania, głównie w budownictwie. Był także żywo zaintere-
sowany astronomią i organizował cieszące się dużym powodzeniem wieczorne spo-
tykania się z uczniami w wadowickim parku, w czasie których objaśniał mapę nieba,  
a w szczególności nazwy gwiazdozbiorów. Swoje podejście do pracy w szkole charak-
teryzował on później następującymi słowami (Bieniasz 1986, str. 46): 

„Sam uczyłem geogra�i w sposób inny niż moi poprzednicy, przeważnie 
historycy. Wyżywałem się w geologii co nie było łatwe dla słuchaczy, przy-
wykłych do orogra�cznego opisu krajów. Często posiłkowałem się rysun-
kiem na tablicy. Był to wynik udziału w wykładach profesora Kazimierza 
Kostaneckiego, w czasie moich studiów na medycynie, który zaimponował 
mi właśnie stosowaniem rysunku w czasie wykładu. Miałem zresztą szero-
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kie zainteresowania plastyczne; malowałem dużo akwarelą i sporządziłem 
wiele map plastycznych Beskidów.” 
Już w  pierwszym etapie pracy nauczycielskiej wspomniane zainteresowania 

plastyczne Jana Sarnickiego wyrażały się nie tylko rysowaniem blokdiagramów jako 
pomocy dydaktycznych oraz map zamawianych przez Towarzystwo Krzewienia Nar-
ciarstwa, ale także twórczością malarską. Posługując się techniką akwarelową utrwa-
lał widoki skupiając się głównie na urodzie beskidzkich krajobrazów, a przedmiotem 
jego zainteresowań były ponadto kapliczki, kościoły i szczegóły architektoniczne. Do-
robek w tym właśnie zakresie był eksponowany na wystawie prac: F. Suknarowskie-
go, W. Bałysa, J. Lacha, J. Sarnickiego, zorganizowanej w dniach 18 XI – 2 XII 1935 r.  
w specjalnie urządzonej świetlicy gimnazjum w Wadowicach (Studnicki 1991). 

W latach 1934-1936 naukę u Jana Sarnickiego odbywał Karol Wojtyła. Zgod-
nie z programem nauczania przedmiot geogra�a przerabiał on jako uczeń klasy 
V i VI. Uczestniczył również w wycieczkach szkolnych, organizowanych i prowa-
dzonych przez profesora, co zresztą po latach parokrotnie wspominał. W książce 
poświęconej młodości papieża Jana Pawła II Z. Bieniasz (1986, str. 63) przytoczył 
zapisaną później na taśmie magnetofonowej relację epizodu, który wydarzył się 
podczas jednej z takich wycieczek (Bieniasz 1981): 

„Utkwił mi jeden szczegół związany z wybitnym uczniem, Karolem Woj-
tyłą. Mieliśmy wycieczkę gimnazjum do Katowic. Jechaliśmy specjalnym po-
ciągiem na objazdową wystawę Ligi Obrony Powietrznej Państwa. Przy spo-
sobności zwiedzaliśmy i Katowice. Znużeni odpoczywaliśmy w jakim zaułku. 
W pewnym momencie przybiega do mnie dwóch uczniów: - Panie psorze, 
panie psorze! Tam, o tam … Wojtyła klęczy i modli się. Myślałem wtedy, że 
to jest przekora chłopca, który nic sobie nie robił z konwenansów, tylko jak 
przyszło południe, odmawiał modlitwę na Anioł Pański. Dziś inaczej o tym 
myślę. Jeżeli przekora to »beatum scaelus« przyszłego Ojca Świętego.” 
Szczególne zamiłowanie do uprawiania turystyki oraz zainteresowanie Beski-

dem, a zwłaszcza Beskidem Małym, owocowało angażowaniem się J. Sarnickiego 
w popularyzację wycieczek górskich. Współdziałał przy tym z innym profesorem 
wadowickiego gimnazjum – Czesławem Panczakiewiczem, który w  szkole pro-
wadził lekcje gimnastyki, a zarazem był bardzo aktywnym działaczem Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego oraz jednym inicjatorów budowy schroniska na Le-
skowcu, któremu zresztą w czerwcu 2002 r. nadano jego imię (Szlompek 2002). 
Od 1930 r. Cz. Panczakiewicz pełnił obowiązki prezesa Koła PTT w Wadowicach. 
Pięć lat później członkiem zarządu tego Koła został wybrany J. Sarnicki, który 
funkcję tą sprawował do wybuchu II wojny światowej (Siemionow 1984). Parę lat 
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przed wojną wykonał on dwa blokdiagramy obrazujące Beskid Mały oraz Powiat 
Wadowicki. Do dnia dzisiejszego, a więc już 70 lat zdobią ścianę jadalni schroni-
ska na Leskowcu. W tym samym czasie epizodycznie powrócił on również do pro-
pagowania terenów narciarskich, tworząc mapę plastyczną rejonu Rabki (Turbacz 
– Luboń Wielki) dla Komisji Zdrojowej tego uzdrowiska (tab. 2). Ukazała się ona 
drukiem w folderze „Dawno temu w Rabce Zdroju”, który w 1937 r. został wyda-
ny przez Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa. Obecnie folder ten jest dostępny 
w internecie (http://www.region-rabka.pl/starabka/narciarstwo/mapa.jpg). 

Jako nauczyciel geogra�i w wadowickim gimnazjum J. Sarnicki nadal przy-
gotowywał pomoce dydaktyczne. W  ostatnim roku przed wojną sporządził on 
bardzo instruktywne blokdiagramy, przedstawiające rzeźbę i budowę geologiczną 
trzech regionów: Gór Świętokrzyskich, Niecki Nidy i Wyżyny Krakowskiej (tab. 
2). Były to podręczne, kolorowane obrazki, przedstawione na kartonach w  for-
macie 24 x 16 cm, a w czasie lekcji służyły one za podstawę do wykonywania na 
tablicy rysunków, które następnie uczniowie przerysowywali w swoich zeszytach. 
Szczególnie interesujący jest blokdiagram zatytułowany „Jura Krakowska – Rów 
Krzeszowicki”, obejmujący obszar rozciągający się od Olkusza i Pustyni Błędow-
skiej po zapadlisko przedkarpackie i dolinę Wisły. Są na nim zaznaczone m.in. 
ruiny zamków oraz ważniejsze odsłonięcia geologiczne; wyraźnie odwzorowane 
zostały zarówno zróżnicowanie rzeźby jak też skomplikowana budowa geologicz-
na (ryc. 15). 

Sympatią Jana Sarnickiego, a zarazem młodszą koleżanką z  lat studenckich 
była wadowiczanka – Maria Grünerówna. W  latach 1926–1931 studiowała ona 
geogra�ę na Wydziale Filozo�cznym UJ i ukończyła ją, uzyskując stopień magi-
stra. Jej praca dyplomowa, wykonana z zastosowaniem metod kartometrycznych, 
dotyczyła rozwoju den dolinnych, a podstawowa treść tej rozprawy została opubli-
kowana w wydawnictwie Koła Geografów Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(Grünerówna 1933). W tym samym czasie i na tym samym wydziale studiowała 
Jadwiga Burtan, po studiach zatrudniona jako asystentka w Katedrze Geologii UJ, 
a po wojnie jako geolog (docent) Oddziału Karpackiego Instytutu Geologicznego. 
Obie koleżanki przez wiele lat utrzymywały bliski kontakt, a po przejściu na eme-
ryturę zamieszkały razem w przy ulicy Wenecja w Krakowie. Kolegą z roku był 
również wspomniany uprzednio Stanisław Leszczycki, który już w czasie studiów 
pełnił obowiązki młodszego asystenta Instytutu Geogra�cznego UJ, a po wojnie 
był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i  dyrektorem Instytutu Geogra�i 
i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk. Po latach znajomo-
ści i wymiany korespondencji ślub Jana Sarnickiego i Marii Grünerównej odbył 
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się 26 VI 1937 r., poczym zamieszkali oni w Wadowicach przy Alei Wolności, 
w pobliżu parku miejskiego (ryc. 16). 

Okres Drugiej Wojny Światowej
W obliczu wybuchu wojny Jan Sarnicki został 25 VIII 1939 r. zmobilizowany 

jako podporucznik Wojska Polskiego. Wraz z oddziałami wadowickiego 12 puł-
ku piechoty wydostał się z grożącego okrążenia, a następnie uczestniczył w jego 
akcjach bojowych (Siwiec-Cielebon 2008). W  pocztówce i  w  liście przesłanych 
40 lat później do Marii Lenartowicz znalazły się informacje, że w nocy z 16 na  
17 września 1939 roku skończył się dla niego ten pierwszy epizod wojny. Pociągiem 
wojskowym z Tarnopola przez Potutory i Podwysokie wraz z oddziałem dojechał 
do Jezupola nad Dniestrem, a stąd wzdłuż torów kolejowych przeszedł przez Sta-
nisławów i Jaremcze do Köresmezö, przekraczając granicę węgierską. Jako o�cer 
został internowany i w okresie od 23 IX 1939 r. do 25 I 1940 r. przebywał w obozie 
polskich żołnierzy w Egerze. Niemal od razu zaczął malować akwarele, głównie 
fragmenty miejscowej architektury. Zaprzyjaźniony z  nim nauczyciel rysunku  
i geometrii – Zoltan Szerencsi, profesor tamtejszego gimnazjum, urządził wkrótce 
wystawę jego obrazów. W ciągu kilku dni na 30 eksponowanych akwarel aż 27 
zostało sprzedanych, natomiast trzy pozostałe powróciły do Wadowic. Po wojnie 
obaj utrzymywali przez wiele lat kontakt korespondencyjny, a w 1966 r. spotkali 
się jeszcze raz w Budapeszcie. 

Wkrótce po swoim sukcesie wystawowym J. Sarnicki wraz z drugim podporucz-
nikiem zostali przeniesieni do obozu internowanych żołnierzy polskich w Högyesz 
w pobliżu granicy jugosłowiańskiej, gdzie przebywał w okresie od 26 stycznia do  
23 kwietnia 1940 r. Zamysł pozostania na Węgrzech w zupełnej bezczynności był 
dla niego nie do zaakceptowania, to też bez wahania zdecydował się na konspira-
cyjną ucieczkę do Francji, odbywając tygodniową podróż przez Wenecję i Turyn. 

Jako o�cer Armii Polskiej we Francji, przed demobilizacją, a więc do 18 VI 1940 r.,  
przebywał kolejno w  obozach Carpiagne pod Marsylią, Vichy i  Chateaubriant 
w  Bretanii. Po demobilizacji został przeniesiony do Espagots oraz do Idron na 
północnym przedpolu Pirenejów, nieopodal miasteczka Pau. Ten ostatni obóz 
służył uprzednio jako miejsce zamieszkania robotników wietnamskich, poczym 
po niewielkiej adaptacji przeznaczono go dla ponad 700 internowanych żołnierzy 
polskich. Przebywał także w polskiej kompanii pracy w Burbon - Archambault. 
Zawsze był bardzo aktywny w zajęciach oświatowo-kulturalnych z żołnierzami. 

Z inicjatywy i za namową wielkiej przyjaciółki polaków – Rosy Bailly, zro-
dził się zamysł zbudowania kilku przydrożnych kapliczek, upamiętniających pol-
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skich żołnierzy przebywających we Francji. Z artykułu opublikowanego przez nią 
w wydawanej w Pau gazecie l’Eclair Pyrénées (21 III 1969) wynika, że w sumie 
powstały trzy takie kapliczki: jedna koło obozu w Espagots i Livron, druga w Sept 
Fontagines i trzecia w Idron. Właśnie ta ostatnia kapliczka, poświęcona Czarnej 
Madonnie, została zbudowana w  pobliżu wspomnianego obozu dla internowa-
nych Polaków w 1941 r., przy drodze prowadzącej od zatoki Gascogne w kierun-
ku Andory do Tarbes, około 7 km na wschód od centrum Pau (droga narodowa 
– Route Nationale 117). Żołnierze mieszkający w obozie pracowali przy jej bu-
dowie z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem, a prace prowadził jeden z nich 
– absolwent Politechniki Warszawskiej, inżynier architekt Józef Waltosz. Łupkiem 
dachówkowym pokrył ją Bolesław Drąszcz, a krzyż wieńczący jej szczyt został wy-
kuty przez inż. Romańskiego. 

Kapliczka w Idron została zaprojektowana przez J. Sarnickiego, który czynnie 
uczestniczył w  jej budowie, a ponadto uświetnił ją pięknie wykonaną mozaiką, 
przedstawiającą Matkę Boską Częstochowską oraz wizerunkiem orła w koronie.  
W następnych latach wielokrotnie malował i  rysował on tą kapliczkę, zarówno 
w jej naturalnym otoczeniu jak też na tle polskich krajobrazów. 

Uroczystość poświecenia kapliczki odbyła się 15 sierpnia 1941 r. przy licznym 
udziale żołnierzy oraz okolicznych mieszkańców, a  inauguracyjne przemówie-
nie wygłosił komendant obozu – mjr Alfred Pragier. Fotogra�ę upamiętniająca 
to zdarzenie przewiózł dwa lata później przez Pireneje do Barcelony szeregowy  
W. Wysmołek, poczym przez Gibraltar i Anglię dotarła ona w 1946 r. do Zembrzyc. 
Przebudowa dróg i skrzyżowania, przy którym pierwotnie postawiono kapliczkę 
spowodowała, że w 1947 r. została ona przeniesiona w pobliskie miejsce. Odno-
wiono ją gruntownie w 1969 r., a następnie wykonano ozdobne ogrodzenie oraz 
mały daszek wsparty na czterech kolumnach, osłaniający wspomnianą mozaikę 
(ryc. 17). 

Kapliczka w Idron stała się miejscem spotkań polskich kombatantów, które na 
wiosnę odbywają się tam corocznie przy udziale władz lokalnych. W maju 2004 r.,  
dla upamiętnienia 60. rocznicy walk Polaków o wyzwolenie Francji, z okazji tego 
spotkania Zygmunt Kraus – kierownik i właściciel prywatnego muzeum w Wa-
dowicach, zorganizował w Idron wystawę obrazów J. Sarnickiego. Pochodziły one 
z jego własnych zbiorów, a za hasło wystawy uznano: „Kapliczki – Idron i okolice 
Wadowic” (ryc. 18). W tym samym czasie, 14 V 2004 r. kapliczka została w szcze-
gólny sposób wyróżniona przez władze, uzyskując o�cjalny wpis do rejestru za-
bytków Francji. 

Odosobnienie i bezczynność, będące udziałem internowanych żołnierzy, były 
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dla  J. Sarnickiego trudne do zaakceptowania, to też dwukrotnie podejmował on 
próby ucieczki przez Pireneje do Hiszpanii, z zamiarem przedostania się do An-
glii i wstąpienia w  szeregi Wojska Polskiego. Przebieg ich opisał on w  liście do  
J.B. Górkiewiczowej, która jego treść zamieściła w opublikowanym przez siebie 
opowiadaniu (Górkiewiczowa 1984). Pierwsza nieudana próba miała miejsce na 
przełomie listopada i  grudnia 1942 r., a  uczestniczyło w  niej sześciu śmiałków, 
wśród nich wspomniany uprzednio major Alfred Pragier. Prowadzeni przez prze-
mytnika przekroczyli granicę, ale natknęli się na uzbrojonych hiszpańskich straż-
ników, którzy nakazali im odwrót. Po długim, powrotnym marszu okazało się, że 
major przez nieuwagę zostawił na górze teczkę z wartościowym zbiorem znaczków 
pocztowych, z którym wiązał duże nadzieje. Przewodnik zdecydował się wówczas 
wrócić po tą teczkę i przyniósł ją. Ucieczka nie powiodła się, a w dzień Św. Barba-
ry szóstka niedoszłych uciekinierów była już znowu w punkcie wyjścia.

W następnych miesiącach J. Sarnicki, przebywając w Burbon - Archambault 
wykonał cykl obrazów w formacie 24 x 22 cm, a ich spis i krótkie charakterystyki 
przekazał już po wojnie pp. Lenartowiczom. Były to akwarele o tematyce wojen-
nej, nawiązujące do własnych przeżyć lub do tematów zaczerpniętych z literatury. 
Według listy sporządzonej własnoręcznie 20 I 1970 r., a więc w czasie, gdy miesz-
kał już w Białej, miały one następujące tytuły: 
1. „Przeczucia” – widmo żołnierza na tle ściany skalnej Czupryny ze szczytem Mni-

cha w tle i z dziewczyną, góralką, która zjawy nie widzi ale czuje jej obecność; 
2. „Przez granicę” – zimowy wieczór w  lesie karpackim, dziewczyna przewod-

niczka przy słupku granicznym wskazuje młodemu ochotnikowi dalszą drogę; 
3. „Madziary-huzary” – żołnierz otrzymuje od Madziarki łyk wina, o�cer salu-

tuje polaka, a obok stoją polskie karabiny ustawione w kozły; 
4. „Żebym ci się śniła całą noc …” – nad zabitym polskim żołnierzem pod Bac-

carat wznosi się brzoza - dziewczyna; 
5. „Ku Rolandowej Szczerbie” – we mgle idzie ku granicy hiszpańskiej żołnierz 

- zbieg, przed nim zjawa Janosika jako przewodnik; 
6. „Narwik” – żołnierz ostrzeliwujący łódź z niemieckim wojskiem (pod wpły-

wem opowiadania K. Pruszyńskiego); 
7. „Janosikowi sława nigdy nie zaginie” – dziewczyna - wieszczka z pacholęciem na 

tle Tatr i chmur układających się w postać żołnierza w kapelusiku z piórkiem. 
Wszystkie te obrazy, poświęcone tematyce żołnierskiej i mające patriotyczne 

odniesienia, były stylizowane według twórczości A. Grottgera i J. Malczewskiego. 
Nie wiadomo czy zachowały się one i gdzie się obecnie znajdują. We francuskich 
gazetach relacjonujących spotkania przy kapliczce w Idron podana została infor-
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macja, że J. Sarnicki w czasie swojego internowania we Francji wykonał około 40 
obrazów, brak jednak bliższych danych na ten temat. 

Druga próba ucieczki przez Hiszpanię do Anglii, została podjęta przez in-
ternowanych żołnierzy polskich z końcem września 1943 r., a zakończyła się ona 
fatalnie. Jeden z sześciu uciekinierów zmarł tuż po przejściu przełęczy, a pozosta-
łych pięciu przedostało się wprawdzie do Andory, ale tu zostali aresztowani przez 
Gestapo i przewiezieni z powrotem do Francji. Dla J. Sarnickiego rozpoczął się 
okres szczególnie trudny. Od 30 września został on osadzony w więzieniu Weh-
rmachtu w Tuluzie, a od 9 grudnia w więzieniu we Fresnes.

W połowie stycznia 1944 r.  przewieziono go do obozu koncentracyjnego 
w  Compiègne, z końcem stycznia stał się więźniem obozu koncentracyjnego 
w Buchenwald i w końcu w połowie marca 1944 r. został umieszczony w obozie 
Dora koło Nordhausen, na południowym przedpolu Harcu. 

Ostatni z wymienionych był bardzo ciężkim obozem pracy, usytuowanym przy 
podziemnej fabryce Wunderwa�e. J. Sarnicki był tu więziony do czasu wyzwolenia 
przez armię amerykańską, które nastąpiło 11 IV 1945 r. Niestety cztery miesiące 
wcześniej (16 XII 1944 r.) uległ on ciężkiemu wypadkowi, spadając z samochodu 
ciężarowego przewożącego więźniów do miejsca pracy. Doznał wtedy złamania 
kości miednicowej i przez dłuższy czas przebywał w lazarecie obozowym, a na-
byta kontuzja spowodowała trudności w poruszaniu się, które ustępowały powoli 
przez kilkanaście lat. Po wyzwoleniu, przez 3 miesiące nadal pozostawał w obozie, 
spędzając czas na zwiedzaniu okolicy wraz z towarzyszem niedoli, który później 
opisał ten epizod w swojej książce (Pęckowski 1974, str. 146-147): 

„Zaprzyjaźniłem się z Janem Sarnickim, profesorem geogra�i w gimna-
zjum w Wadowicach, moim sąsiadem na sali /…/, obaj byliśmy malarza-
mi amatorami, malowaliśmy obrazki znalezionymi gdzieś kredkami. /…/ 
Poza tym wspólnie zwiedzaliśmy Nordhausen oraz bliższe okolice obozu. 
Ze szczytu góry Kohnstein ogarniało się wzrokiem pasma i szczyty Harcu 
/…/ Cała góra, w której znajdowały się tunele fabryki „Wunderwa�e”, była 
pokryta mnóstwem szybów - odwietrzników”, /…/ tak wszystko zręcznie 
zamaskowane, że najbystrzejsze oko lotnika ani nawet najbardziej precy-
zyjny aparat fotogra�czny nie wychwyciłyby tych szczegółów.” 
 Z  początkiem lipca linia demarkacyjna między sojuszniczymi państwami 

została przesunięta, tak że okolice Nordhausen znalazły się w radzieckiej stre�e 
okupacyjnej. Wkrótce potem dla Polaków, więźniów obozów koncentracyjnych, 
został zorganizowany kolejowy transport repatriacyjny do Polski. 
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Nauczyciel Państowego Liceum 
w Wadowicach
 Jan Sarnicki opuścił w dniu 9 VII 1945 r. obóz Dora i pociągiem przejechał 

do Rawicza, a następnie do Wadowic. Cała ta podróż trwała 18 dni. Zaraz po po-
wrocie skierował się do domu państwa J. i M. Dihmów przy Alei Wolności, blisko 
miejsca, w którym wraz z żoną mieszkał jeszcze przed mobilizacją. Był ubrany 
w więzienny pasiak, miał brodę, chodził z laską i wyraźnie utykał. Od zakończe-
nia wojny mieszkała tam wówczas jego żona – Maria, dla której niespodziewany 
powrót męża był radosną niespodzianką. Przez gospodarzy został przyjęty z ot-
wartymi rękami i pozostał w ich domu przez następne 24 lata, aż do przejścia na 
emeryturę. Następnego dnia po powrocie, 28 VII 1945 r.  zgłosił się do Liceum  
i Gimnazjum w Wadowicach, deklarując gotowość powrotu do pracy. Dyrektorem 
szkoły był wówczas Jan Królikiewicz, który znał go jeszcze z okresu przedwojen-
nego. Stanowisko etatowego nauczyciela uzyskał we wrześniu 1945 r., od początku 
kolejnego roku szkolnego. Pół roku wcześniej Maria Sarnicka została nauczycielką 
w tym samym Gimnazjum, podejmując lekcje z biologii i geogra�i.

W ramach swoich obowiązków dydaktycznych J. Sarnicki prowadził głów-
nie dwa przedmioty: tradycyjnie – zajęcia z geogra�i oraz nowo wprowadzony 
do programu nauczania przedmiot – geologię. Okresowo nauczał również as-
tronomii i  rysunku, a ponadto w ramach działalności pozalekcyjnej opiekował 
się kilkoma kółkami zainteresowań uczniów, m.in. przez 5 lat prowadził zor-
ganizowane przez siebie kółko geologiczne. Mimo trudności spowodowanych 
kontuzją odniesioną w obozie koncentracyjnym, stopniowo ale powoli ustępu-
jącym, jeszcze przez kilkanaście lat prowadził wycieczki, które cieszyły się dużą 
popularnością zainteresowanych uczniów. Wraz z nimi odwiedzał okolice Wa-
dowic, Beskidy oraz południową część Wyżyny Krakowskiej, m.in. odsłonięcia 
utworów geologicznych i kamieniołomy w Kozach i w Kaczynie, w Podłężu, na 
Ratowej, w Regulicach i okolicach Krzeszowic, a także Jezioro Goczałkowickie. 
Objaśniał przy tym budowę geologiczną, formy rzeźby terenu, zróżnicowanie 
skał oraz możliwości ich zastosowania, a  także zbierał skamieniałości i  próbki 
wzbogacające kolekcje używane w czasie lekcji. Kontynuował również przedwo-
jenną inicjatywę spotkań astronomicznych w parku wadowickim, które do dziś 
wspominają jego uczniowie. 

 Z  informacji przekazanej autorowi przez prof. J. Kotlarczyka wynika, że 
z końcem lat czterdziestych katecheta gimnazjalny – ks. E. Zacher postanowił prze-
kazać do Rzymu informację o działaniu Koła Sodalicji Mariańskiej w szkole. Po-
prosił wówczas J. Sarnickiego o sporządzenie odpowiedniej oprawy gra�cznej teks-
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tu, a on wykonał to artystycznie, pięknymi literami malowanymi według wzorów 
ze starych rękopisów klasztornych. Inicjator listu był w pełni usatysfakcjonowany, 
a uczniowie byli dumni, że uczył ich tak utalentowany profesor. 

 Przez szereg lat przedmiotem zainteresowania geologów i geografów była nie-
czynna i nieistniejąca już od wielu lat cegielnia w Wadowicach, w której dostępne 
były utwory czwartorzędowe. Pod koniec 1951 r., w trakcie eksploatacji gliny odko-
pano w niej czaszkę i fragmenty szkieletu dużego kręgowca. Wkrótce po dokonaniu 
tego odkrycia odsłonięcie odwiedził J. Sarnicki i uznał początkowo, że są to szczątki 
mamuta, później jednak okazało się że należą one do innego wymarłego gatunku – 
nosorożca włochatego, na co zwrócił uwagę J. Kotlarczyk, student III roku Wydziału 
Geologiczno-Poszukiwawczego AGH, mieszkający w pobliżu cegielni (Alexandro-
wicz 2004). W kolejnych latach (1952-53), z inicjatywy prof. M. Klimaszewskiego 
zostały tu podjęte szczegółowe badania, a realizujący zespół Koła Studentów Geo-
grafów Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał od J. Sarnickiego realną pomoc w ich 
zorganizowaniu (Sobolewska i in. 1964). 

 Do Jana Sarnickiego przylgnęło przezwisko „Cyrul”. Trudno obecnie rozstrzyg-
nąć, kiedy i przez kogo po raz pierwszy zostało ono użyte. Po II Wojnie Światowej 
było już powszechnie stosowane, o on sam całkowicie to zaakceptował i często sto-
sował je m.in. w podpisywanych przez siebie listach, pocztówkach i na rysunkach. 
Z  treści jednego z  takich listów, skierowanych przez niego do Marii Lenartowicz  
(19 XII 1976) można domniemywać, że przezwisko to było spontanicznie wymyślo-
ne i nadane przez uczniów w okresie międzywojennym. 

 W latach 1949-1951 Ministerstwo Oświaty organizowało kursy dokształcają-
ce dla kadry nauczycielskiej, prowadzone w skali ogólnopolskiej. Odbywały się one 
w Szklarskiej Porębie i w Warszawie, a dotyczyły zarówno tematyki przedmioto-
wej (geogra�a) jak też zagadnień ideologicznych. W aktach Państwowego Liceum 
w Wadowicach zachowały się odpisy zaświadczeń potwierdzających, że J. Sarnicki 
brał udział w trzech takich kursach i zaliczył je na podstawie pozytywnych ocen, 
uzyskanych w trakcie komisyjnych egzaminów. W liście skierowanym 18 IX 1977 r.  
do W. Narębskiego wspomniał on, że na jednym z tych kursów poznał asystent-
kę Katedry Paleontologii Uniwersytetu Warszawskiego – Zo�ę Kielanówną, któ-
ra wiele lat później kierowała pracami ekspedycji badawczej na pustyni Gobi 
w Mongolii. 

 Jako nauczyciel poświęcał dużo czasu na przygotowywanie pomocy dydak-
tycznych. Były to zarówno mapy plastyczne i blokdiagramy, jak też tablice objaś-
niające poszczególne zagadnienia z zakresu geologii, geogra�i �zycznej i geogra�i 
gospodarczej, a  także demonstrujące znaczenie form gra�cznych w  nauczaniu 
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geogra�i (ryc. 19). Jednak pierwsza z map, wykonana wkrótce po powrocie do 
Wadowic (1945 r.), nie została przeznaczona dla uczniów. Była ona echem prze-
żyć obozowych, a ukazywała rzeźbę terenu w otoczeniu obozu koncentracyjnego 
Dora, wzgórza Harcu z najwyższym szczytem tego pasma (Brocken 1142 m npm.) 
oraz sam obóz z  barakami, ogrodzeniem i  wieżyczkami strażniczymi (ryc. 20). 
Widniejący na niej drut kolczasty jest symbolem obozowego zniewolenia. 

 W  następnych latach powstało kilkanaście nowych blokdiagramów i  map 
plastycznych (tab. 3). Od pierwszych, rysowanych jeszcze w Wilnie, różnią się one 
mniejszymi wymiarami oraz brakiem tekstów opisowych. Tylko nieliczne z nich 
zostały oprawione i  zabezpieczone jako obrazy za szkłem. Do najciekawszych 
i najbardziej instruktywnych należy zaliczyć: „Jura Krakowska i Wyżyna Śląska”, 
„Masyw Babiej Góry”, „Śnieżnik Kłodzki” (ryc. 21), „Zrównania w  Beskidach 
Zachodnich”, „Doliny Będkówki i Kobylanki”, „Tektonika (Wyżyna Krakowska 
– Pogórze)”, „Rzeźba Środkowego Roztocza” oraz „Roztocze i Wyżyna Lubelska” 
(ryc. 22). Rysunki te, wykonywane głównie na kartonach formatu A4 lub A3, były 
używane na lekcjach jako ilustracje omawianych treści, były one także przeryso-
wywane przez uczniów. 

 W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych szczególnie dużo uwagi poświęcił  
J. Sarnicki przygotowaniu zestawu tablic dydaktycznych, które służyły do ilustro-
wania prowadzonych przez niego lekcji z geogra�i, a zwłaszcza z geologii. Są to 
w  większości wykresy i  schematy gra�czne ukazujące m.in. geologiczne dzieje 
ziemi, historię ery kenozoicznej, zlodowaceń czwartorzędowych i okresu postgla-
cjalnego, podział nauk o ziemi oraz związki łączące geologię z górnictwem, a tak-
że zakresy tematyczne geologii górniczej, gleboznawstwa, geochemii, hydrogeo-
logii i geologii inżynierskiej (tab. 4). Zestaw obejmuje również plansze ukazujące 
niektóre zagadnienia geogra�i gospodarczej, a  wszystkie te tablice znajdują się  
w zbiorach Liceum w Wadowicach. Uzupełniają go 4 diagramy obrazujące relief 
dna oceanów, wykonane w tym samym okresie przez Marię Sarnicką. 

 Wszystkie blokdiagramy i mapy plastyczne wykreślone przez J. Sarnickiego 
były rysowane według oryginalnej, przyjętej przez niego metody. Polegała ona na 
sporządzeniu podkładu w rzucie ortogonalnym lub perspektywicznym i uwzględ-
nieniu na nim licznych punktów wysokościowych, zlokalizowanych według mapy 
i  zaznaczonych w  odpowiedniej, przewyższonej podziałce. Przez łączenie tych 
punktów można było uzyskać zarys grzbietów górskich i  wyniosłości, uzupeł-
nionych następnie przebiegiem dolin i szczegółami topogra�cznymi. Stosowanie 
zróżnicowanej szrafury i barw pozwalało w końcu na dokładne odwzorowanie 
cech rzeźby terenu, dobrze ilustrujących genezę krajobrazu. W odróżnieniu od 
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podobnych diagramów, wykonywanych przez wielu innych autorów, przebieg po-
ziomic nie był w tych konstrukcjach uwzględniany. 

 Państwowe Wydawnictwo Naukowe wydało w 1955 r.  tłumaczenie książki 
„Blokdiagram”, której autorem w oryginalnej edycji czeskiej był J. Kunsky (1955). 
W  lutym 1956 r.  J. Sarnicki nabył tą książkę i  zapoznał się z  zamieszczonymi 
w niej, szczegółowymi opisami różnych metod sporządzania blokdiagramów, ilu-
strowanych przykładami. Nie były one jednak dla niego przydatne, a swoje nie-
liczne uwagi o tekście zapisał on ołówkiem na kilku stronach swojego egzempla-
rza książki, udostępnionego autorowi przez A. Bursztyn. Uwagi te nie odnoszą się 
jednak do sposobów konstrukcji diagramów i nie komentują ani merytorycznej 
treści tekstu ani załączonych rysunków.

 Planowana i projektowana regulacja doliny Skawy zwróciła uwagę J. Sarni-
ckiego i stała się przedmiotem jego szczególnego zainteresowania. Plany te datu-
ją się od zakończenia Pierwszej Wojny Światowej, a ich inicjatorem był Gabriel 
Narutowicz, ówczesny profesor Politechniki w  Zurychu, późniejszy prezydent 
Rzeczypospolitej. We wrześniu 1919 r. odbył on rekonesansową podróż, odwie-
dzając miejsca, w których przewidywano usytuowanie zbiorników wodnych na 
Sole i Skawie (Narutowicz 2005). 

 W  latach 1954-1958 przedsiębiorstwo Hydroprojekt podjęło koncepcyjne 
studia i przygotowania projektów hydrotechnicznego zagospodarowania Wisły 
i  jej karpackich dopływów. Motywem przyspieszającym te prace były szkody 
wyrządzone w czasie wezbrań powodziowych w latach 1958 i 1960, to też w na-
stępnej dekadzie powstały perspektywiczne plany gospodarki wodnej dla Śląsko-
Krakowskiego Okręgu Przemysłowego oraz dla województw krakowskiego i rze-
szowskiego. W dolinie Skawy, jeszcze według wstępnych założeń G. Narutowicza, 
planowano usytuowanie głównej zapory w Świnnej Porębie koło Mucharza. Roz-
ważano także ewentualność założenia drugiego, mniejszego zbiornika w Grodzi-
sku, około 10 km na północ od Wadowic, jednak pomysł ten nie został podjęty 
nawet w późniejszych pracach projektowych. Mimo to, na podstawie wstępnych 
informacji dostępnych w urzędzie gminy, a także zamieszczanych w prasie, w ro-
ku 1963 J. Sarnicki wykonał dwa ujęcia mapy plastycznej otoczenia tego wstępnie 
planowanego zbiornika, obejmujące obszar położony między Zatorem a Wadowi-
cami (tab. 3). Jest to obecnie jedyny, publicznie dostępny ślad obiektu hydrotech-
nicznego, później całkowicie zaniechanego i zapomnianego (ryc. 23). W miejscu 
pierwotnie przewidzianej zapory w Grodzisku czynny jest natomiast jaz. 

 W tym samym okresie powstały dwa inne, bardzo instruktywne blokdiagra-
my. Jeden z nich przedstawia dolinę Skawy pod Wadowicami. Na tle Jaroszowi-
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ckiej Góry oraz pasma Iłowiec – Łysa Góra ukazuje on fragment doliny od ujścia 
Ponikiewki po ujście Choczenki, a więc odcinek nie objęty projektami technicz-
nej zabudowy rzeki. Drugi rysunek przedstawia zaporę wodną w Tresnej na Sole 
oraz Jezioro Żywieckie, a był on wykonany w 1964 r., wkrótce po uruchomieniu 
tego stopnia wodnego (tab. 3). 

 Przeżycia wojenne, a zwłaszcza uwięzienie i przymusowa praca w obozach 
koncentracyjnych nie pozostały bez wpływu na stan zdrowia J. Sarnickiego. Nie 
bez znaczenia były również narastające nieporozumienia między nim a  żoną. 
W konsekwencji w 1962 r. Maria Sarnicka wyprowadziła się z domu państwa 
Dihmów, pozostawiając go tam samego. Szczególnie niepokojące były jednak 
niedomagania sercowe i powtarzające się ataki nerwicy serca, wymagające stałe-
go i systematycznego zażywania leków, co niekiedy zaniedbywał. Jeden z takich 
ataków zaskoczył go we czwartek 13 VII 1961 r. w czasie samotnej wycieczki do 
Skoczowa, co opisał w  liście skierowanym 4 dni później do zaprzyjaźnionych 
z nim państwa J. i M. Lenartowiczów, mieszkających przy Alei Wolności, a więc 
w jego najbliższym sąsiedztwie, a właściwie do żony doktora Józefa Lenartowi-
cza, który był wówczas dyrektorem szpitala w Wadowicach:  

/…/ we czwartek 13 bm. zabrało mię „w szczerym polu” pogotowie – 
w Skoczowie – dokąd sobie przyjechałem w pogodny poranek. Odtąd moje 
ataki nerwicy serca niepokoją cały dom. /…/ Pogody są zmienne barycznie 
– pisze to rano w poniedziałek kiedy czuję się zupełnie dobrze. Może nie 
zażywanie moich codziennych leków spowodowało wybuch tej choroby. 
 Zacieśnienie kontaktów towarzyskich z doktorem J. Lenartowiczem, z jego 

żoną –Marią oraz z synem i córką (Krzysztofem i Kingą) miało dla J. Sarnickiego 
duże znaczenie. Wspólnie odbywali wycieczki w Beskidy, w bliższe i dalsze okolice 
Wadowic, upamiętniane nie tylko na fotogra�ach, ale także na obrazach malowa-
nych przez niego w plenerze (ryc. 24). Korzystając z ich samochodu organizowali 
również dalekie wyjazdy, m.in. nad Jeziora Mazurskie i wybrzeże Bałtyku. W cza-
sie tych wycieczek i  ekspedycji powstało nie tylko wiele rysunków kreślonych 
w podręcznym notatniku zatytułowanym „Przygody naszego  życia”, udostępnio-
nym autorowi przez prof. K. Lenartowicza, ale także liczne fotogra�e oraz od-
dzielnie wykonane szkice i akwarele. Jeden z tych rysunków, datujący się z 1963 r.,   
ukazuje panoramiczny widok ze szczytu Koskowej Góry ku Tatrom (ryc. 25). 

 Pomoce dydaktyczne przygotowywane przez J. Sarnickiego były gromadzone 
w  jego małej pracowni, na parterze budynku wadowickiego liceum. Uczniowie 
nazywali to pomieszczenie „Cela Ojca Jana” lub „Grota Ojca Jana”, a według rela-
cji jego wychowanków panował tam wzorowy porządek. Obok plansz i rysunków 
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w  pracowni znajdowała się bogata kolekcja różnych skał, minerałów i  skamie-
niałości, zbieranych w czasie wycieczek oraz specjalnie organizowanych wyjaz-
dów i  poszukiwań terenowych w  Karpatach, na terenie Jury Krakowskiej oraz 
w Sudetach. Część tych geologicznych okazów była przechowywana na półkach, 
a mała część znajdowała się w osobnych pudełeczkach, zaopatrzonych w opisy  
i metryczki. Okazy służyły w  czasie lekcji jako ilustracja przekazywanych tre-
ści, a zwłaszcza były szczególnie przydatne przy nauczaniu rozpoznawania skał. 
W tym swoim „królestwie” profesor spędzał wiele czasu. 

Ciężkie doświadczenia wojenne, lata pracy pedagogicznej, niezbyt udane 
małżeństwo i pogarszający się stan zdrowia niekorzystnie odbijały się na stanie 
psychicznym i na samopoczuciu J. Sarnickiego. Z biegiem lat stopniowo zmieniał 
się jego stosunek do otoczenia, zwłaszcza że jego żołnierskie przeżycia były nie-
dostrzegane, a otaczająca go młodzież w ogóle nic o nich nie wiedziała. W takich 
warunkach stawał się coraz bardziej nerwowy, częściej okazywał zniecierpliwienie 
i zdenerwowanie, coraz ostrzej reagował na brak dyscypliny i niechęć swoich ucz-
niów do nauki, a zwłaszcza na ich niewłaściwe i nieodpowiedzialne zachowanie. 
Dodatkowym utrudnieniem była dla niego epizodycznie podjęta praca w Szkole 
Podstawowej nr 4 imienia W. Broniewskiego w Wadowicach, gdzie prowadził za-
jęcia w roku szkolnym 1966/67. Te narastające trudności spowodowały w końcu, 
że wspomnienia o nim wśród absolwentów Gimnazjum i Liceum w Wadowicach 
były i są nadal rozbieżne w treści. Obok opinii pozytywnych i bardzo pozytyw-
nych, które są zresztą w większości, można spotkać zdania mniej przychylne,  
a  nawet niechętne. Charakterystyczne wspominki jego uczniów, wzbogaco-
ne o osobiste doznania, spisała w swoim opowiadaniu J. Górkiewiczowa (1984,  
str. 21-23): 

Cyrul ? Nie był podobny do reszty belfrów /…/. Cenił tylko myślenie. 
Mogłeś wykuć z podręcznika całe stronice. Postawił takie pytanie, że i tak 
musiałeś otrzymać dwóję /…/. Na wycieczki w liceum to tylko profesor Sar-
nicki. W okolice dostępne pieszą wędrówką, w tereny niedalekie kolejową 
jazdą /…/ zna każdy zakątek tej ziemi, na której pracował. Kamienie po 
imieniu zna. /…/ Niełatwo było zdobyć uznanie w oczach Cyrula. Raz zdo-
byte było trwałe. Budził szacunek, wtedy przez nas nazywany strachem. 
/…/ Bywał młodszy od nas, nastolatków, z uśmiechem aprobaty na szczup-
łych policzkach, w głębokich oczach, w geście mocno wiązanych dłoni tak 
cudownie władających pędzlem i cyrklem. 
 Szczególną satysfakcję sprawiły J. Sarnickiemu decyzje dwóch jego uczniów, 

którzy zdecydowali się po maturze na studia w  zakresie geologii, a  następnie 
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w swojej działalności zawodowej osiągnęli znaczące sukcesy. Pierwszym z nich 
był Janusz Kotlarczyk, syn Tadeusza Kotlarczyka – profesora gimnazjalnego 
z Wadowic, absolwent, asystent a następnie profesor Akademii Górniczo-Hutni-
czej, członek PAN i PAU, znakomity geolog specjalizujący się w badaniach Kar-
pat. Lekcje z geogra�i i geologii w wadowickim liceum i sposób prowadzenia tych 
zajęć wpłynęły na ukształtowanie jego zainteresowań. Przez wiele lat utrzymywał 
on później kontakt ze swoim profesorem. 

 Drugim geologiem, uczniem J. Sarnickiego był Józef Porzycki, absolwent 
Instytutu Politechnicznego w  Donbasie, doktor, docent i  kierownik Oddziału 
Górnośląskiego Instytutu Geologicznego, szczególnie zasłużony w odkryciu Lu-
belskiego Zagłębia Węglowego. Swoje wspomnienie o  profesorze przekazał on 
w wypowiedzi opublikowanej przez A. Mańkowską w książce „Górnicze Przed-
wiośnie”, wydanej w 1976 r. przez Wydawnictwo Lubelskie: 

Do studiów geologicznych zachęcił mnie mój profesor gimnazjalny – Jan Sarni-
cki. W czasie gdy zdawałem maturę, w roku 1951, geologia była jeszcze przedmio-
tem w szkole. Właśnie Sarnicki wykładał nam geogra�ę, geologię i astronomię. Był 
to pedagog starej daty, sam robił maturę w 1923 roku. Ale do czego zmierzam – po 
maturze zdawałem na Uniwersytet Jagielloński na wydział rolno-leśny, ale równo-
cześnie rysowała się możliwość wyjazdu na studia do ZSRR. /…/ Wtedy właśnie 
prof. Sarnicki wybijał mi z głowy leśnictwo i namawiał na geologię, argumentując, 
że w ZSRR nauki geologiczne wysoko stoją. Posłuchałem go. 

 W wieku 65. lat, w sierpniu 1969 r. J. Sarnicki przeszedł na emeryturę i za-
kończył swoją wieloletnią pracę nauczycielską w Wadowicach. Przeniósł się wów-
czas do Białej, do domu przy ul. Zapolskiej 14, gdzie już ponad 20 lat mieszkały 
jego matka i siostra. 

Emerytura
 Po przejściu J. Sarnickiego na emeryturę nauczanie geogra�i w wadowickiej 

szkole przejęła po nim początkowo jego żona – Maria, która już uprzednio wraz 
z nim częściowo prowadziła ten przedmiot. Po kilku latach objęła go jego uczenni-
ca, absolwentka studiów geogra�cznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uni-
wersytetu Jagiellońskiego – mgr Anna Bursztyn. Blokdiagramy oprawione w ramki 
i zabezpieczone szkłem pozostały w liceum, natomiast większa część zbiorów geo-
logicznych, okazów skał, minerałów i skamieniałości zgromadzonych w pracowni 
profesora, została wkrótce przekazana do Katedry Geogra�i Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej w Krakowie, która mieściła się wówczas jeszcze w lokalu przy Rynku 
Głównym. 
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 Wolny czas, jakim J. Sarnicki dysponował po zakończeniu pacy w liceum, po-
zwalał mu na kontynuacje swoich zainteresowań plastycznych oraz na prowadzenie 
korespondencji z wieloma osobami. Głównym źródłem informacji na ten temat są 
właśnie pisane przez niego listy, wzmiankowane przez J. Górkiewiczową (1984) oraz 
udostępnione autorowi przez profesorów: W. Narębskiego i K. Lenartowicza. Przez 
pierwszych kilka lat jego uwaga skupiała się na sprawach związanych z kapliczką 
w Idron, znajdującą się wówczas pod opieką inicjatorki jej powstania – Rosy Ba-
illy oraz poznanianki zamieszkałej w  Pau – Li Torlay. Obie panie były wówczas 
w nie najlepszym stanie zdrowia, co jednak tylko w pewnym stopniu ograniczało 
ich aktywność. Z zachowanych listów wynika, że w 1971 r. trwały przygotowania 
do uroczystości obchodu 30-tej rocznicy powstania tej kapliczki, zaplanowane na  
6 VI 1971 r. Ze strony francuskiej wyłoniła się propozycja zaproszenia J. Sarnickiego 
do udziału w tym wydarzeniu, nie doszło to jednak do skutku. 

 Odciążony od codziennych obowiązków w szkole, profesor postanowił poświę-
cić czas na wykańczanie odręcznych rysunków i szkiców, wykonywanych wcześniej 
w czasie wyjazdów i wycieczek. Były to m.in. naszkicowane widoki i panoramy Tatr, 
rysowane w 1963 r. z Naprawy i z Koskowej Góry (ryc. 25). Innym przedmiotem 
jego zainteresowania stały się Brzeżany i znajdujący się tam pałac, a właściwie za-
mek Sieniawskich, znane J. Sarnickiemu jeszcze ze szkolnych lat. Zainteresowania 
te zostały pobudzone zwłaszcza przez przypadkowo znalezioną książkę, wydaną 
jeszcze przed wybuchem Pierwszej Wojny Światowej z okazji jubileuszu tamtejsze-
go gimnazjum (Czernecki 1905), a także przez emitowany właśnie telewizyjny serial 
„Królowa Bona”. W wyniku tego powstało kilka akwarel i kolorowanych rysunków 
zamku oraz jego otoczenia, zaopatrzonych dodatkowo w krótkie teksty. Dwa z nich 
są wiernie wzorowane na fotogra�ach zamieszczonych w cytowanej książce J. Czer-
neckiego na stronach 27 i 29 (ryc. 26). 

 Sytuacja �nansowa J. Sarnickiego jako emerytowanego profesora gimna-
zjalnego była niekorzystna. Mieszkał on wraz z matką i siostrą. Siostra pracowała 
w  bibliotece, początkowo jako kierowniczka, a  następnie w  niepełnym wymia-
rze zatrudnienia, natomiast stan zdrowia matki szybko się pogarszał. Zmarła ona  
6 X 1973 r.  i  została pochowana na cmentarzu w Białej. W tych okolicznościach 
podjął on malowanie w celach komercyjnych i sprzedawał wykonywane przez sie-
bie obrazki. Większość z nich przedstawiała przydrożne kapliczki, a zwłaszcza ulu-
bioną przez niego kapliczkę w Idron. Była ona rysowana lub malowana w różnych 
ujęciach i na różnym tle, a wiele egzemplarzy tych rysunków i akwarel przyczyniło 
się do jej upowszechnienia; niektóre z nich powędrowały nawet za ocean. Na uwagę 
zasługuje także informacja zawarta w liście do Marii Lenartowiczowej, wskazująca 
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że dysponował on także siedmioma świątkami wadowiczanina Jędrzeja Wowry, któ-
re także były przedmiotem sprzedaży. 

Bardzo istotne znaczenie dla działalności i twórczości J. Sarnickiego miało jego 
zainteresowanie się bitwą pod Monte Cassino. Nastąpiło to pod wpływem wiado-
mości od pary jego uczniów, absolwentów Politechniki Krakowskiej – Aleksandry 
i Ryszarda Sośniaczyńskich, którzy pod koniec kwietnia 1975 r., w czasie zwiedza-
nia pola bitwy spotkali i poznali trzech jej uczestników, w tym geologa i petrografa 
– prof. W. Narębskiego, pracującego w Zakładzie Mineralogii UJ w Krakowie. Za-
chwyceni uzyskanymi od nich wiadomościami, pocztówką adresowaną do Białej 
przesłali swojemu nauczycielowi pozdrowienia i informację o tym spotkaniu, załą-
czając adres do krakowskiego profesora. Korzystając z tej wskazówki J. Sarnicki na-
wiązał owocną i trwającą wiele lat korespondencję z W. Narębskim, pisząc do niego 
w pierwszym liście z 19 V 1975: 

Z końcem ub. miesiąca oprowadzał Pan, razem z dwoma takimi jak Pan 
weteranami młodą parę inżynierską z naszego miasta: ona, architekt po stu-
diach krakowskich, on mechanik - konstruktor z  tej samej uczelni. Młodzi 
rodacy mieli dzięki szczęśliwemu spotkaniu z Panem możność przeżycia tak 
bardzo wzruszającego, jakie dać może tylko oprowadzanie »su kuesta terra 
sanguinosa« przez uczestnika bitwy o Monte Cassino. Kartkę stamtąd wysła-
ną otrzymałem dziś (szła 21 dni i nocy). Jako nauczycielowi pani Aleksandry 
w liceum wadowickim, nie szczędzili mi pielgrzymi, szczerze przejęci, opisu 
miejsc tak dla nas świętych. 
 Z  następnych listów pisanych przez 4 kolejne miesiące wynika, że dzięki 

uzyskaniu materiałów kartogra�cznych i  fotogra�i podjął on rysowanie blok-
diagramów (właściwie map plastycznych ukazujących obraz terenu z  lotu ptaka), 
wykonywanych w  kilku ujęciach. Ostatecznie wykończone zostały dwa z  nich, 
a podstawą rysunku były mapy 1:25000 Szefostwa Służby Geogra�cznej 2 Korpu-
su Polskiego z  roku 1945, uaktualnione bezpośrednio w  terenie i  na podstawie 
zdjęć lotniczych oraz uwzględniające dane zawarte w książce M. Wańkowicza 
(1972). Pierwszy z tych obrazów ma tytuł w języku włoskim, a drugi, wskazujący 
położenie grup bojowych i  kierunki natarcia oraz skład polskiego korpusu jest 
zatytułowany po polsku (ryc. 27, 28). Ten ostatni jest dość dokładnie wzorowa-
ny na ilustracji opublikowanej w książce M. Wańkowicza (1972). Na prośbę prof. 
W. Narębskiego J. Sarnicki przeznaczył jeden z  tych blokdiagramów dla druży-
ny harcerskiej „Czerwonych Maków” z  Nowej Huty, a  ostatecznie ukończył go  
4 IX 1975 r.; zapowiedział także, a następnie wykonał jego replikę dla szkoły w Kę-
tach. W następnych latach rysował kolejne egzemplarze tych map przeznaczone 
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na sprzedaż, a w maju 1979 r. przygotował taki obraz dla Ojca Świętego. Zawiózł 
go do Rzymu uczeń wadowickiego Gimnazjum – Tomasz Romański. 

Innym przedmiotem szczególnego zainteresowania J. Sarnickiego była duża 
zapora na Skawie i  planowane utworzenie sztucznego zbiornika wodnego mię-
dzy Świnną Porębą, Stryszowem i  Zembrzycami. Założenia gospodarki wodnej 
dorzecza Skawy i regulacji rzeki zostały opracowane jeszcze w 1968, a 9 lat później 
zatwierdzono decyzję o lokalizacji zapory i plan całej inwestycji. Jej budowę roz-
poczęto w 1986 r. z perspektywą wykonania po dziesięciu latach, a następnie ter-
min ukończenia prac i oddania inwestycji przekładano parokrotnie. Niezależnie 
od tego określenie w 1977 r. miejsca i wysokości planowanego spiętrzenia rzeki, 
było dla wytrawnego geografa zupełnie wystarczającą informacją, umożliwiającą 
mu rekonstrukcję kształtu i zasięgu przyszłego jeziora na tle mapy doliny Skawy. 

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych J. Sarnicki sporządził kilka, a praw-
dopodobnie nawet kilkanaście blokdiagramów i map plastycznych „Beskidzkiego 
Jeziora”. Były to mapy malowane lub jednokolorowe, z uwypukleniem rzeźby po-
wierzchni terenu za pomocą cieniowania lub szrafowania, wykonywane w różnych 
ujęciach. Bardzo wyraziście odwzorowane są na nich doliny i poszczególne pasma 
górskie Beskidów oraz doliny potoków i miejscowości, a na horyzoncie zarys pas-
ma Tatr. Na niektórych ujęciach, poza główną zaporą, uwzględniona została także 
mała zapora ze zbiornikiem wyrównawczym, zlokalizowana między Gorzeniem 
a Jaroszowicami. Na mapach umieszczone zostały winiety z kaligra�cznie wyko-
nanymi napisami o treści: 

Ktokolwiek będziesz w  Wadowickiej stronie w  dolinę Świnnej Poręby 
wjechawszy, pomnij zatrzymać swe konie byś się przypatrzył Jezioru Muchar-
skiemu”. „Nie zapomnij kto z was może po Mucharskie nabyć morze skrawek 
a w nim leśny domek, by zaśpiewał wam potomek: »Gdy fale huczą wkoło nas 
weselmy bracia się, nie straszny dla nas burzy czas choć wicher żagle rwie«. 
 Na większości map plastycznych wpisane są daty ich wykonania (1977 i 1978), 

a na niektórych także dedykacje dla wybranych osób (ryc. 29). Jedna z tych map, za-
adresowana do przewodniczącego zjazdu organizowanego z okazji XX-lecia matury 
z roku 1957, została dokładnie skopiowana przez absolwentów wadowickiej szkoły: 
Jadwigę Kłobuch i Macieja Bielę. Kopia ta znajduje się w jednej z pracowni geogra-
�cznej liceum (ryc. 30). Bardzo podobna mapa była reprodukowana na kalendarzu 
wydanym w  2002 r.  przez Ruch Wspierania Budowy Zbiornika „Świnna Poręba”. 
W lipcu 1977 r. J. Sarnicki przesłał taki egzemplarz mapy plastycznej Janinie Gór-
kiewiczowej, pisarce mieszkającej w Mucharzu. Wywarł on na niej duże wrażenie 
i pobudził wyobraźnię, a w efekcie skłonił ją do napisania po kilku latach opowiada-
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nia „Wieś na dnie jeziora”, w którym opisała ona swoje pierwsze wrażenie (Górkie-
wiczowa 1984): 

/…/ Szara koperta dopiero swoją zawartością wprawiła w  osłupienie. 
/…/ Panoramiczny, naukowo dokładny obraz mapy plastycznej zakątka Be-
skidu miedzy Babią Górą a zaporą na Skawie w Świnnej Porębie. /…/ Nikt 
jeszcze nie widział krajobrazu malowanego na tym kartonie. Krajobraz do-
piero się stanie. /…/ O przeszłości i o teraźniejszości tego terenu łatwo pisać. 
O tym, co było i jest. Ale zobaczyć przyszłość? Choćby tę geogra�czną? To jest 
piękne. Ale i okrutne zarazem./…/ Niczego tu już nie będzie! Nikt po nas nie 
zobaczy, nie dowie się nawet o tylu latach historii tej ziemi, którą zasłoni na 
wieki ta�a jeziora./…/ 
  Ukończenie budowy zapory i powstanie sztucznego jeziora, pierwotnie zaplano-

wane na rok 1996 było parokrotnie odraczane, głównie wobec braku odpowiednich 
funduszów przeznaczanych na realizację tej inwestycji. Prace przy tej inwestycji są już 
zaawansowane, a jej s�nalizowanie jest obecnie przewidywane na rok 2010 lub 2012. 

 Jednym z ostatnich blokdiagramów wykonanych przez J. Sarnickiego był obraz 
ścieżek pątniczych między Kalwaria Zebrzydowską a Lanckoroną. Wprawdzie nie 
zachował się on i nie jest obecnie dostępny, ale wiadomość o nim została zawarta 
w liście, który skierował on 6 IV 1979 r. do państwa Lenartowiczów. Wynika z niej, że 
widok obszaru rozciągającego się między Górą Lanckorońską a Żarkiem sięgającego 
na zachodzie po Mucharz i zamkniętego od południa panoramą Tatr i Babiej Góry, 
obejmujący dróżki i kapliczki kalwaryjskie, a narysowany w manierze jednobarwnej, 
został przesłany w sztywnej teczce do Rzymu jako dar dla papieża. Był on zaopatrzo-
ny w napis:  Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, uczniowi Gimnazjum Marcina Wa-
dowity, chodzącemu po dróżkach kalwaryjskich od dziecka, ich widok z lotu ptaka. 

 Rysowanie blokdiagramów, map plastycznych i tablic dydaktycznych, bardzo 
pomocnych w prowadzeniu lekcji geogra�i i geologii, a także ukazujących krajobra-
zy i obiekty szczególnie na to zasługujące, przez wiele lat było przedmiotem szcze-
gólnej uwagi J. Sarnickiego i wypełniało mu wiele wolnego czasu. Dużą aktywność 
w tym zakresie wykazał on zwłaszcza w początkowej fazie swojej działalności zawo-
dowej oraz bezpośrednio po wojnie, gdy podjął nauczanie geologii jako oddzielnego 
przedmiotu (ryc. 32). W pierwszym z tych okresów, w latach 1931-1933 w Wilnie 
powstało ponad 60 jego blokdiagramów (w tym 22 zachowane w wadowickim lice-
um), natomiast bezpośrednio po przeniesieniu się do Wadowic, w ciągu następnych 
sześciu lat ilość nowych obrazów wzrosła nieznacznie. W latach 1945-1959 zajmo-
wał się on głównie przygotowywaniem tablic ilustrujących treści przekazywane 
uczniom w czasie lekcji. W ostatnich latach pracy nauczycielskiej oraz po przejściu 
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na emeryturę powstało jeszcze kilkanaście nowych blokdiagramów, ale większość 
z nich nie miała już dydaktycznego przeznaczenia (ryc. 32). 

 W  latach swojego pobytu w  Białej, jako emerytowany profesor gimnazjal-
ny J. Sarnicki żywo interesował się losami swojej dawnej szkoły, ale z biegiem lat 
coraz trudniej było mu ją odwiedzać. Ostatni raz był w Wadowicach 2 VI 1979 r.  
i uczestniczył w Liceum w Zjeździe Maturzystów z rocznika 1949. Dwa lata póź-
niej otrzymał zaproszenie na uroczystość przywrócenia szkole imienia jej dawnego 
patrona – Marcina Wadowity, w miejsce wprowadzonego w 1966 r. Emila Zegad-
łowicza. Na zmianę taką oczekiwał z wielką niecierpliwością, nie wierząc nawet, że 
jej doczeka. Stan zdrowia nie pozwolił mu jednak osobiście uczestniczyć w tej tak 
oczekiwanej przez siebie uroczystości. Swoje odczucia z okazji wspomnianej zmia-
ny zilustrował natomiast w formie kolorowego obrazka o satyrycznej treści. Wyra-
ził na nim aprobatę dla takiej decyzji Kuratorium w Bielsku, dając wyraz swojego 
negatywnego stosunku do powieści E. Zegadłowicza „Zmory”, w której autor ten 
w krzywym zwierciadle przedstawił życie i stosunki panujące w okresie galicyjskim 
w Wadowicach (ryc. 31). 

 W ostatnich dniach grudnia 1982 r. mgr Tadeusz Janik – dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity w Wadowicach (taka była wów-
czas nazwa Liceum) wystąpił z wnioskiem o nadanie J. Sarnickiemu Krzyża Kawa-
lerskiego Orderu Odrodzenia Polski, podając w uzasadnieniu następującą opinię: 

Prof. Jan Sarnicki należał do nauczycieli niezwykle uzdolnionych i o sze-
rokich zainteresowaniach. Pozostawił po sobie przebogaty dorobek. Jego dzie-
łem było zgromadzenie okazów skał z całej Polski, które w znacznej części 
przekazano Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie a część nadal znaj-
duje się w szkole. Był znakomitym wykonawcą pomocy naukowych, w tym 
szczególnie map, plansz, rysunków, które nadal znajdują się w szkole i służą 
jako pomoce naukowe nauczycielom i młodzieży. Był gorącym propagatorem 
turystyki, organizatorem wypraw poszukiwawczych, jego prace znajdują się 
prawie w każdym schronisku górskim na Podbeskidziu. Potra�ł zarażać ucz-
niów swą pasją kolekcjonerską i poszukiwawczą. Był człowiekiem czynu tak 
w czasie pokoju jak i działań wojennych. 
 Wniosek dyrektora Liceum spotkał się z pełnym zrozumieniem i uznaniem,  

a w  konsekwencji J. Sarnicki na podstawie Uchwały Rady Państwa z  dnia 12 IX  
1984 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

 W ostatnim okresie życia J. Sarnicki leczył się przez pewien czas w szpitalu 
w Bystrej, gdzie odwiedził go prof. Krzysztof Lenartowicz. Po powrocie do domu 
odwiedzała go również mgr A. Bursztyn, która umówiła się z nim, że w ich następ-
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nym spotkaniu będzie uczestniczyć jego żona – Maria Sarnicka, mieszkająca wów-
czas w Krakowie (informacja przekazana autorowi przez A. Bursztyn). Odwiedziny 
te miały nastąpić w sobotę, 26 I 1985 r., niestety dzień wcześniej J. Sarnicki zmarł. 
Został pochowany na cmentarzu w Białej, w najbliższym sąsiedztwie domu, w któ-
rym mieszkał. 

 
Posłowie
Jan Sarnicki był postacią niezwykłą, a  jego dorobek twórczy, działalność i pa-

triotyczna postawa w pełni zasługują na upamiętnienie. Pomimo że nie pochodził 
z Wadowic, z miastem tym związał większość swojego życia, a zarazem najważniej-
szy okres swojej aktywności zawodowej. W czasie studiów na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim uzyskał gruntowne wykształcenie w  zakresie geogra�i, specjalizując się 
w geomorfologii, kartogra�i i geologii. Pogłębił je w trakcie wykonywania pracy dok-
torskiej, która była w owym czasie jedną z najważniejszych rozpraw dotyczących kar-
tometrii Karpat. Zawarta w niej tematyka nie była już później nigdy w takim zakresie 
podejmowana. Niepowodzenia na egzaminach z �lozo�i uniemożliwiły mu zarówno 
uzyskanie stopnia naukowego doktora, jak też dalszą działalność naukową na wyższej 
uczelni, do czego był w pełni przygotowany i w pełni predysponowany. W tych oko-
licznościach spełnił ustawowe warunki uzyskania patentu nauczyciela gimnazjalne-
go i swoją dalszą działalność z całym przekonaniem poświecił temu zawodowi. 

Osiągnięcia J. Sarnickiego w latach pracy pedagogicznej są znaczące i zasługują 
na uznanie. Był nauczycielem dbającym o poziom i przystępność wiadomości prze-
kazywanych młodzieży, uważnie studiował literaturę ze swojej specjalności, znacząco 
wzbogacał program nauczania geogra�i zwłaszcza o wiadomości z zakresu geologii. 
Uczniowie szczególnie zainteresowani przedmiotem prowadzonych przez niego lek-
cji wspominają, że były one prowadzone na wzór zajęć uniwersyteckich. Z rzadko 
spotykaną umiejętnością posługiwał się rysunkiem w trakcie prowadzenia lekcji oraz 
nie szczędząc własnego czasu przygotowywał liczne tablice i diagramy, ilustrujące 
wykładane treści. Poza zajęciami w szkole organizował i prowadził wycieczki, pro-
pagował wśród młodzieży turystykę, zwłaszcza piękno Beskidów i Jury Krakowskiej, 
a także inicjował wieczorne spotkania poświęcone astronomii.

Patriotyczna postawa J. Sarnickiego ujawniła się jeszcze wtedy, gdy w czasie bol-
szewickiego najazdu na Polskę, jako uczeń wadowickiego gimnazjum z karabinem 
w ręku pilnował mostu na Skawie, a następnie jako ochotnik zgłosił się do wojska. 
W czasie studiów i po ich zakończeniu odbył służbę wojskową i uzyskał stopień pod-
porucznika. W latach wojny był dwukrotnie internowany i dwukrotnie bez powo-
dzenia usiłował przedostać się z Francji do Wielkiej Brytanii, a w końcu aresztowany, 
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został osadzony w niemieckim obozie koncentracyjnym. Służbę wojskową zawsze 
uważał za swój podstawowy obowiązek. 

 W czasie swojej pierwszej praktyki nauczycielskiej w Wilnie J. Sarnicki zain-
spirowany przez swojego promotora, prof. Jerzego Smoleńskiego, podjął wykony-
wanie blokdiagramów uzupełnionych merytorycznymi tekstami, jako podstawowej 
pomocy w nauczaniu geogra�i. Przygotowywane przez niego plansze znakomicie 
oddają ukształtowanie rzeźby terenu i  jej charakterystyczne elementy, odznaczają 
się niespotykaną w owych czasach przejrzystością, wyróżniają się przy tym piękną 
formą plastyczną, a uwzględnione na nich geologiczne przekroje w pełni odpowia-
dają ówczesnemu stanowi wiedzy. Dużo uwagi poświęcał on również przygotowy-
waniu tablic dydaktycznych, ilustrujących treść poszczególnych tematów z zakresu 
geogra�i i geologii, ujętych w sposób interesujący i przystępny, bardzo pomocnych 
w prowadzeniu lekcji szkolnych. 

 Blokdiagramy i mapy plastyczne, które J. Sarnicki rysował na zlecenie Towa-
rzystwa Krzewienia Narciarstwa w latach poprzedzających wybuch Drugiej Wojny 
Światowej, wyprzedzają o kilkadziesiąt lat analogiczne rysunki, wykonywane, pub-
likowane i  używane w ostatnich kilku dekadach dla ilustrowania i  propagowania 
atrakcji turystycznych. Perfekcja, którą osiągnął on w  tej działalności wynikała ze 
skojarzenia jego wiedzy w zakresie geomorfologii i geologii z talentem plastycznym, 
przejawiającym się również bogatą twórczością artystyczną. W tym zakresie szcze-
gólnym przedmiotem jego zainteresowań były beskidzkie krajobrazy oraz szczegóły 
architektoniczne, a zwłaszcza przydrożne kapliczki, którym poświęcił najwięcej uwa-
gi. Nie stronił także od obrazów symbolicznych i re�eksyjnych, związanych z tema-
tyką żołnierską i patriotyczną, co przejawiło się zwłaszcza w okresie jego pobytu we 
Francji. 

 Aktywność i osiągnięcia Jana Sarnickiego nie zostały dotychczas dostrzeżone 
i docenione. Nawet w Wadowicach, w mieście z którym związał niemal całą swo-
ją działalność, pamięć o  nim ogranicza się niemal wyłącznie do kręgu jego ucz-
niów i osobistych znajomych. Większość szczegółów z  jego bogatego życia zatarł 
czas, a opublikowane informacje są nad wyraz skąpe lub bardzo trudno dostępne. 
Ta ostatnia uwaga dotyczy wiadomości, które ukazały się we Francji z okazji spot-
kań przy kapliczce w Idron koło miasteczka Pau na przedpolu Pirenejów. W latach  
1969 i 1979 artykuły te zamieściła gazeta Éclaire Pyrénées, która pisała o nim jako 
o twórcy mozaiki Matki Boskiej Częstochowskiej w Idron („créateur de la mosaïque 
de la Vierge de Czestochowa à Pau Idron”) oraz jako o nauczycielu papieża („pre-
fesseur du pape”). 

 Za główne osiągnięcie Jana Sarnickiego należy uznać zbiór wykonanych przez 
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niego blokdiagramów i map plastycznych. Poza dwoma, eksponowanymi od sie-
demdziesięciu lat w sali jadalnej schroniska na Leskowcu, nie są one jednak publicz-
nie dostępne, a sposób ich przechowywania nie gwarantuje im pełnego bezpieczeń-
stwa. Nasuwa się wniosek o potrzebie utrwalenia wszystkich tych obrazów w zapisie 
elektronicznym i  o  wykonanie ich kopii. Zagwarantuje to zabezpieczenie całego 
tego zbioru, a zarazem możliwość stałego lub okresowego udostępniania wybranych 
tablic, przynajmniej na terenie Wadowic.

Z powodzeniem mogą one dokumentować dorobek wybitnego człowieka, bez 
reszty związanego z tym miastem. 
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Blk – blokdiagramy, Tbl – tablice dydaktyczne 

Tab. 1. Blokdiagramy i tablice dydaktyczne wykonane w Wilnie w latach 1931-1933 

Lp Nr Treść blokdiagramu Wykonanie
 1  I Lodowiec i jego rzeźba Wilno 1931
 2  II Rzeźba krasowa Wilno 1931
 3 III Nizina Lombardzka Wilno 1931
 4 IV Budowa Basenu Paryskiego Wilno 1932
 5  V Rzeźba wybrzeża Bretanii Wilno 1932
 6 14 Kotliny Podtatrzańskie Wilno 1932
 7 16 Klimat monsunowy Azji Wilno 1932
 8 17 Jar Dniestru (Podole-Pokucie) Wilno 1932
 9 20 Babia Góra w Beskidach Wilno 1932
10 21 Pasmo Skałek Wilno 1932
11 23 Przełom Soły Wilno 1932
12 24 Pogórze koło Wieliczki Wilno 1932
13 25 Bagna Polesia Wilno 1932
14 27 Wiatry i pogoda w Europie Wilno 1932
15 28 Krążenie powietrza Wilno 1932
16 29 Wołyń, przełom pod Dubnem Wilno 1932
17 34 Polesie Wilno 1932
18 54 Beskidy Wyspowe Wilno 1932
19 56 Śląsk Cieszyński Wilno 1933
20 59 Wyżyna Nowogrodzka Wilno 1933
21 60 Narew na Kurpiach Wilno 1933
22 61 Okolice Świtezi Wilno 1933

Tab. 2. Blokdiagramy i mapy plastyczne wykonane w latach 1934-1939

Lp Treść blokdiagramu Wykonanie
 1 Grupa Babiej Góry Biała 1933
 2 Gorce i Beskid Wyspowy Biała 1933
 3 Grupa Pilska i Baraniej Góry Biała 1934
 4 Beskid Śląski i Mały Biała 1934
 5 Czarnohora - Beskid Huculski Biała 1934
 6 Okolice Rabki (folder TNK) W-ce 1937
 7 Beskid Mały (Leskowiec) W-ce 1937
 8 Powiat Wadowicki (Leskowiec) W-ce 1938
 9 Jura Krakowska W-ce 1939
10 Niecka Nidy W-ce 1939
11 Góry Świętokrzyskie W-ce 1939 
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Tab. 3. Blokdiagramy i mapy plastyczne wykonane w latach 1944-1978

Lp Treść blokdiagramu Wykonanie
 1 Obóz koncentracyjny Dora (Harc) W-ce 1945
 2 Babia Góra i Beskid Mały W-ce 1948
 3 Rzeźba Śnieżnika Kłodzkiego W-ce 1948
 4 Zrównania w Beskidach Zach. W-ce 1949
 5 Rzeźba Gór Stołowych W-ce 1954
 6 Ojcowski Park Narodowy W-ce 1956
 7 Doliny Będkówki i Kobylanki W-ce 1956
 8 Dolina Skawy w czwartorzędzie W-ce 1957
 9 Tektonika Wyżyny Krakowskiej W-ce 1957
10 Dolina Skawy pod Wadowicami W-ce 1961
11 Rzeźba Środkowego Roztocza W-ce 1961
12 Lodowiec na Spitsbergenie W-ce 1962
13 Zapora w Grodzisku (widok od S) W-ce 1963
14 Zapora w Grodzisku (widok od N) W-ce 1963
15 Roztocze i Wyżyna Lubelska W-ce 1964
16 Jezioro Żywieckie W-ce 1964
17 Himalaje – Karakorum W-ce 1965
18 Monte Cassino (widok od SW) Biała 1975
19 Monte Cassino (widok od NW) Biała 1975
20 Zapora w Świnnej Porębie Biała 1977
21 Dróżki pątnicze w Kalwarii Biała 1978

Tab. 4. Tablice dydaktyczne wykonane w latach 1947-1954

Lp Treść tablicy Wykonanie
 1 Kopalnia węgla kamiennego W-ce 1947
 2 Geologiczne dzieje ziemi W-ce 1948
 3 Era kenozoiczna W-ce 1950
 4 Czwartorzęd Karpat polskich W-ce 1950
 5 Holocen w Polsce W-ce 1950
 6 Morze: zasolenie, odsady, prądy W-ce 1950
 7 Geologia górnicza: węgiel, rudy W-ce 1951
 8 Rudy wokół batolitu W-ce 1951
 9 Geologia dynamiczna-stratygra�a W-ce 1951 
10 Hydrogeologia, źródła W-ce 1951
11 Geologia a gleboznawstwo W-ce 1951
12 Elementy geologii inżynierskiej W-ce 1951
13 Gra�ka w nauczaniu geogra�i W-ce 1952
14 Klasy�kacja metod gra�cznych W-ce 1952
15 Krzywa hipsogra�czna W-ce 1952
16 Tabela stratygra�czna W-ce 1953
17 Przekroje geologiczne Polski W-ce 1953
18 Geochemia, rozkład pierwiastków W-ce 1954
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Ryc. 1. Legitymacja Harcerskiego Oddziału Wartowniczego w Wadowicach

Ryc. 2. Wojskowa karta powołania Jana Sarnickiego jako ochotnika
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Ryc. 3. Świadectwo dojrzałości Jana Sarnickiego, 
kopia duplikatu

Ryc. 4. Tekst publikacji 
T. Czorta i J. Sarnickiego

Ryc. 5. Mapa wysokości względnych Karpat Zachodnich (Sarnicki 1933) 
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Ryc. 7. Tatry i kotliny podtatrzańskie

Ryc. 6. Rzeźba krasowa – blokdiagram dydaktyczny



221220

S Y L W E T K I

Ryc. 8. Podole - Pokucie i Jar Dniestru 

Ryc. 9. Babia Góra
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Ryc. 10. Pieniński Pas Skałkowy

Ryc. 11. Przełom Soły przez Beskid Mały
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Ryc. 12. Śląsk Cieszyński

Ryc. 13. Polesie
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Ryc. 15. Blokdiagramy (małe): Wyżyna Krakowska 

Ryc. 14. Gorce i Beskid Wyspowy – dla TNK 
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Ryc. 16. J. Sarnicki z żoną na balkonie domu w Wadowicach (Foto)

Ryc. 17. Kapliczka w Idron (17) 
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Ryc. 18. Zaproszenie na wystawę obrazów J. Sarnickiego w Idron 

Ryc. 19. Schemat stosowania gra�cznych pomocy dydaktycznych na lekcjach geogra�i 
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Ryc. 20. Blokdiagram obozu pracy Dora

Ryc. 21. Blokdiagram Śnieżnik Kłodzki 
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Ryc. 22. Blokdiagram Roztocze i Wyżyna Lubelska 

Ryc. 23. Zapora i sztuczny zbiornik w Grodzisku
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Ryc. 24. Widok z Koskowej Góry w stronę Tatr

Ryc. 25. Jan Sarnicki przy sztalugach 

Ryc. 26. Zamek – pałac Sieniawskich w Brzeżanach z baniastą basztą narożną 
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Ryc. 27. Panorama Monte Cassino (opis po włosku)

Ryc. 28. Panorama Monte Cassino (opis po polsku) 
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Ryc. 30. Zapora w Świnnej Porębie (kopia wykonana przez uczniów) 

Ryc. 29. Zapora w Świnnej Porębie (rysunek dla Kingi Lenartowicz) 
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Ryc. 31. Satyryczny rysunek z okazji zmiany patrona Liceum w Wadowicach 

Ryc. 32. Jan Sarnicki nad Skawą



233232

S Y L W E T K I

Honorat Czesław Gil OCD

o. rudolf Warzecha 
(1919-1999)1

Środowisko rodzinne
Bachowice, wieś rodzinna Stanisława Wa-

rzechy, w  zakonie karmelitańskim o. Rudolfa od 
Przebicia Serca św. Teresy, należą do najstarszych 
wiosek zachodniego krańca Pogórza Wielickie-
go. Najwcześniejsza wzmianka o  niej pochodzi 
z końca XIII wieku. Od połowy XIV wieku wioska 
posiadała drewniany kościół �lialny pw. św. Bar-
tłomieja, który należał do para�i w Spytkowicach. 
Po pierwszym rozbiorze Polski zaniedbany od lat 
kościół groził ruiną, stąd władze austriackie po-
leciły go rozebrać, a na jego miejscu postawiono 
murowaną kaplicę, w której umieszczono sprzęty 
i paramenty liturgiczne z dawnego kościoła.2

Datą przełomową w  historii Bachowic, po-
dobnie jak w  historii innych wiosek w  Galicji, 
było uwłaszczenie chłopów, przeprowadzone przez władze austriackie w  1848 
roku. W  roku 1854 wioska otrzymała szkołę para�alną, która trzy lata później 
przekształciła się w szkołę ludową. Obie były jednoklasowe. Dopiero trzydzieści 
lat później otwarto szkołę dwuklasową, która stała się nieco szerszym oknem na 
świat dla młodych bachowiczan. Droga ta najczęściej prowadziła przez Gimna-
zjum w Wadowicach. Między innymi skorzystał z niej ks. Franciszek Gołba (1862-
1944), wykładowca języków biblijnych na Uniwersytecie Jagiellońskim i katecheta 

1 Pisząc ten artykuł korzystałem z opublikowanej kilka lat temu pracy: Jestem kapłanem dla was. O. Rudolf Warze-
cha w oczach świadków, Kraków 2005.

2  Ks. Franciszek Gołba, Bachowice dawniej a dziś, [Bachowice 1939]. Przedruk w: W służbie Bogu
i ludziom. Życie i dzieła księdza prałata dr. Franciszka Gołby, [Bachowice 1997]; Słownik geogra�czny Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1, Warszawa 1880, s. 78; Paweł Mostowik, Dawne Spytkowice (do 1513 r.),  
w: Księga jubileuszowa 800 lat Spytkowic, praca zbiorowa red. ks. J. Warzecha SAC i in., Ząbki 2000, ss. 15-32.
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w Gimnazjum św. Jacka w Krakowie. Dla ubogich studentów ze wsi założył bursę 
na Zakrzówku, którą z czasem powierzył zgromadzeniu salwatorianów.

Ks. Gołba nigdy nie zapomniał o rodzinnej wiosce. Wyznawał zasadę, że nie 
ma rzeczy niemożliwych dla tego, kto „umie chcieć”. I  właśnie tę wolę chcenia 
na wszelki sposób starał się rozbudzić u swoich rodaków. W  tym celu założył 
spółdzielnie drobiarską i mleczarską, organizował kursy oświatowe, zakładał or-
ganizacje młodzieżowe, otworzył szkołę gospodarstwa domowego dla dziewcząt 
i  szkołę rzemieślniczą dla chłopców, poparł założenie kasy Stefczyka, otworzył 
przytułek dla osób starszych potrzebujących opieki, wreszcie zbudował kościół 
i doprowadził do erekcji para�i w 1929 roku, zostając jej pierwszym proboszczem. 
Żył w  skrajnym ubóstwie, przeznaczając wszystkie dochody osobiste, a  potem 
również para�alne na potrzeby społeczne.3

W cieniu takiego kapłana upłynęły dziecięce lata życia Stanisława, syna Woj-
ciecha (1881-1951) i Stefanii z Momotów (1886-1932). Urodził się 14 listopada 
1919 roku. Imię odziedziczył po swoim bracie, który zmarł jako niemowlę (1914-
1915). Poprzedzili go również Maria (1906-1974, żona Jana Rzepy) i Franciszek 
(1909-1996, mąż Marii Jarguzówny). Miał także młodsze rodzeństwo, a mianowi-
cie brata, Józefa (1922-1967), żonatego z Anną Górecką, oraz dwie siostry: Rozalię 
(ur. 1926, zmarła niedługo po urodzeniu) i Zo�ę (ur. 1929), zamężną za Mieczy-
sława Gnojka. 

Matkę stracił, gdy miał zaledwie 13 lat. Pamięć o  mamie nieco zatarła się 
w pamięci Stanisława, tym bardziej, że w roku jej śmierci opuścił dom rodzinny 
i zamieszkał w internacie Prywatnego Gimnazjum Karmelitów Bosych w Wado-
wicach. Ojciec należał do bardziej aktywnych gospodarzy we wsi. W latach 30. był 
dyrektorem miejscowej kasy Stefczyka. Zdaniem ks. Gołby, to jego pracowitości 
i  wytrwałości kasa zawdzięczała „...utrzymanie [się] na wysokości społecznego 
zadania”.4

W szkole podstawowej katechetą małego Staszka był ks. Gołba i on przygo-
towywał go do I Komunii św. Nie wydaje się prawdopodobne, i o. Rudolf nigdy 
o  tym nie wspominał, żeby ks. Gołba wywarł bezpośredni wpływ na małego 
chłopca. Sądzę, że dopiero jako kapłan, już po śmierci ks. Gołby, w pełni uświado-
mił sobie, jak niezwykłego człowieka i kapłana postawił Bóg na jego drodze.5

3 Michał Gulgowski, Ksiądz Franciszek Gołba (1862-1944) – sługa Boga i ludzi, w: Chrześcijanie, red. bp B. Bejze, 
Niepokalanów 1992, ss. 55-93.

4 Ks. Franciszek Gołba, Bachowice dawniej a dziś, dz. cyt., s. 64.
5  Rudolf Warzecha OCD, Apostoł nowej miłości, „Pod Opieką św. Józefa”, 3/1950, ss. 28-30. 
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W Niższym Seminarium
Chociaż droga z Bachowic na wadowicką Górkę wynosiła 13 kilometrów, już 

na początku XX wieku niektórzy mieszkańcy tej wioski korzystali ze spowiedzi  
u karmelitów i uczęszczali na odpusty klasztorne, zwłaszcza na odpust Matki Bo-
żej Szkaplerznej, a w okresie międzywojennym ks. Franciszek Gołba na rekolek-
cjach w klasztorze odnawiał swoje siły duchowe6. Wiedziano także o istniejącym 
tam niższym seminarium. Do I wojny światowej jego alumni uczęszczali do Gim-
nazjum im. Marcina Wadowity. Pierwszym bachowiczaninem, który wstąpił do 
alumnatu był Józef Dębski. Po ukończeniu klasy czwartej przyjął habit karmeli-
tański w nowicjacie czerneńskim, opuścił jednak zakon przed złożeniem ślubów 
zakonnych.7

Początkowo ojciec nie chciał pozwolić Staszkowi na kontynuowanie nauki 
w szkole średniej. Wyraził na to zgodę dopiero pod koniec sierpnia 1932 roku. 
W  przeddzień nowego roku szkolnego, 31 sierpnia, Stanisław został przyjęty 
do klasy trzeciej Prywatnego Gimnazjum Karmelitów Bosych w  Wadowicach.8 
W  trakcie roku szkolnego musiał uzupełnić program dwóch pierwszych klas 
i zdać egzamin.

Collegium Męskie OO. Karmelitów Bosych w  Wadowicach, tak bowiem 
brzmiała urzędowa nazwa szkoły, rozwijało się bardzo powoli. Warunki lokalowe 
pozwalały na równoczesne istnienie tylko dwóch klas, w związku z czym przyjmo-
wano co drugi rok bezpośrednio do drugiej klasy. Przełożonym zakonu zależało 
na uzyskaniu przez szkołę praw państwowych, Kuratorium natomiast jako waru-
nek ich uzyskania stawiało nie tylko realizację państwowego programu nauczania, 
ale również zapewnienie ciągłości nauki w szkole. Szczęśliwym zbiegiem okolicz-
ności w roku 1932 doszło w Polsce do reformy systemu oświaty. Od roku szkol-
nego 1932/33 w całej Polsce obowiązywała siedmioletnia szkoła podstawowa. Do 
czteroletniego gimnazjum nowego typu przyjmowano po ukończeniu klasy szó-
stej. Kontynuacją gimnazjum było dwuletnie spro�lowane liceum z egzaminem 
dojrzałości uprawniającym do studiów wyższych. 

W roku szkolnym 1932/33 w  Collegium istniały dwie klasy gimnazjalne: 
trzecia i czwarta, które kontynuowały naukę według programu gimnazjum daw-
nego typu. Obie klasy nie były liczne: klasa trzecia liczyła 20, natomiast czwarta  

6 Tamże, s. 29.
7 AKW (= Archiwum Klasztoru w Wadowicach), sygn. VI, 21, Spis studentów przyjętych do Alumnatu OO. Kar-

melitów w Wadowicach 1892-1951, s. 18.
8 AKW, sygn. VI, 21, Spis studentów, s. 35.
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25 uczniów.9 Koledzy Staszka pochodzili przede wszystkim z sąsiednich wiosek, 
oraz z Wadowic, Kalwarii, Żywca, Zatora, Trzebini, Krakowa, Radomia, Rzeszo-
wa..., czyli przede wszystkim z dawnej Galicji. 

Dyrektorem szkoły i  jedynym wychowawcą od trzech lat był o. Jacek Ko-
mendera, który na tym stanowisku zastąpił jej organizatora i długoletniego wy-
chowawcę, bł. Alfonsa Marię Mazurka. Na wiosnę 1933 roku dyrektorem został  
o. Józef Prus. Mimo choroby sercowej, z wielką energią przystąpił do budowy no-
wego gmachu dla szkoły. W maju 1934 roku rozpoczęto kładzenie fundamentów, 
w  jesieni tego roku dwupiętrowy budynek był pod dachem, w  1935 urządzano 
wnętrza, rok szkolny 1936/37 rozpoczynano już w nowych klasach. Dzięki tej in-
westycji gimnazjum zachowało prawa państwowe i mogło się rozwijać. 

Od kilku lat wszystkich przedmiotów, z wyjątkiem religii i łaciny, uczyli na-
uczyciele świeccy. W roku szkolnym 1932/33 byli to: Franciszek Gwiżdż, Henryk 
Gawor, Władysław Romańczyk, Jan Dihm, Józef Titz, Ludwik Jach, Mieczysław 
Kotlarczyk. W  następnych latach w  gronie nauczycielskim zachodziły zmiany. 
Między innymi odszedł Franciszek Gwiżdż, wrócił do pracy Jan Gebhardt, zastę-
powany z powodu choroby przez Kotlarczyka, Zbigniew Czaderski zaczął uczyć 
greki, a Tadeusz Hanusiak języka polskiego. Z wymienionych, najbardziej ze szko-
łą związał się dr Jan Dihm, który przez pewien czas pełnił obowiązki dyrektora 
wobec władz oświatowych.10

Nie zachowały się żadne osobiste wspomnienia o. Rudolfa o trzech latach spę-
dzonych w Niższym Seminarium. Od jego szkolnego kolegi wiemy, że na początku 
miał pewne trudności w nauce: „Nadrobił szybko zaległości i znalazł się wśród 
lepiej ocenianych. Dobry matematyk, jeszcze lepszy w językach, tak że gdy w 4-ej 
klasie wszedł w program język grecki, Warzecha zabłysnął w nim, otrzymując od 
profesora Czaderskiego chlubny tytuł «ho héllenes», Grek, Ateńczyk. Był chłop-
cem żywym… Lubiło się go...”.11

Chłopcy przeżywali wspólnie nie tylko godziny nauki, ale również czas wolny, 
wspólnie spożywali posiłki, każdy dzień zaczynali i kończyli wspólną modlitwą. 
Do domów rodzinnych udawali się tylko na wielkie wakacje oraz na ferie związa-
ne z świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W czasie cotygodniowych spa-
cerów wychodzili na okoliczne górki, dłuższe wycieczki prowadziły ich szlakami 

9 AKW, sygn. VI, 21, Spis studentów, ss. 34-35; APKB (= Archiwum Prowincji Krakowskiej Karmelitów Bosych 
w Czernej), sygn. APGW 3c, Kronika Niższego Seminarium, t. 3, s. 17.

10 C. Gil OCD, Karmelici bosi w Wadowicach, Kraków 2003, ss. 188-207.
11 O. Otto Filek OCD, Szedł drogą miłości i krzyża (śp. O. Rudolf Warzecha OCD, jakiego dostrzegałem), w: AKW, 

sygn. Rd 5b, Wspomnienia karmelitów bosych o O. Rudol�e, k. 6.
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turystycznymi Beskidu Małego i dalej w Beskid Wysoki, aż na szczyt Babiej Góry, 
zwiedzali zabytki i muzea Krakowa. 

O. Józef Prus położył duży nacisk na wychowanie religijne młodzieży, od nie-
go bowiem w dużym stopniu zależało, czy Niższe Seminarium spełni pokładane 
w nim nadzieje i wychowa kandydatów do życia w zakonie karmelitańskim. Każ-
dy dzień w seminarium rozpoczynał się mszą św., do której przygotowywano od-
czytanie pobożnego rozważania. W soboty chłopcy przystępowali do spowiedzi, 
po której przez kilka dni przyjmowali Komunię św. Modlitwy wieczorne kończyło 
„słówko” dyrektora lub prefekta. Było to krótkie rozważanie religijne, oparte za-
zwyczaj na jakimś przykładzie. Wszystko powinno wspomagać rozwój powołania 
kapłańskiego i zakonnego, którego początki, jak sądzono, chłopcy przynosili ze 
sobą z domów rodzinnych.12

Takie początki powołania miał również Staszek Warzecha, kiedy został ucz-
niem Niższego Seminarium. Wzrastał w pobożnej rodzinie, jego katechetą w szko-
le podstawowej był wzorowy kapłan, którego życie i działalność, początkowo na 
pewno podświadomie, kształtowały w nim atrakcyjny obraz księdza. W Niższym 
Seminarium poznał z bliska karmelitów. Tutaj też przeczytał Dzieje duszy św. Te-
resy od Dzieciątka Jezus, które, jak twierdził pod koniec życia, ostatecznie zaważy-
ły, że wybrał zakon karmelitański. Miał wówczas niespełna 16 lat i ukończył piątą 
klasę gimnazjalną dawnego typu. 

Formacja zakonna
Zgodnie z utartym już zwyczajem, kandydaci do nowicjatu wybrali się na 

kilkudniową – od 22 do 25 lipca – wycieczkę do Zakopanego. Było ich dwu-
nastu. Towarzyszyli im o. Józef Prus i o. Adeodat Surmiński, który od stycznia 
1935 roku był prefektem i  równocześnie katechetą. 27 lipca kapituła wadowi-
cka wyraziła zgodę na przyjęcie całej dwunastki do zakonu. 9 sierpnia, również 
zgodnie ze zwyczajem, udali się z o. Augustynem Kozłowskim na Jasną Górę, 
aby prosić Matkę Bożą o błogosławieństwo na drogę nowego życia.13 Rozpoczę-
li je w klasztorze czerneńskim, gdzie znajdował się nowicjat. Każdy otrzymał 
własną celę. Jako kandydaci mieli prawo do udziału w aktach życia zakonnego, 
czyli we wspólnych posiłkach, modlitwach, w rekreacji razem z nowicjuszami. 
O północy wstawali, by z całym zgromadzeniem wielbić Boga psalmami i po-
bożnymi czytaniami. 

12 C. Gil OCD, Karmelici bosi w Wadowicach, dz. cyt., ss. 210-219.
13 AKW, sygn. I, 3, Kronika klasztoru w Wadowicach, t. 3, ss. 90-91.
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Obłóczyny wyznaczono na środę, 28 sierpnia. Przygotowali się do nich przez 
ośmiodniowe rekolekcje. Habit zakonny przyjęli z rąk przeora klasztoru, o. Alfon-
sa Marii Mazurka. 

Bezpośrednim wychowawcą nowicjuszów był ich magister. Brat Rudolf miał  
w nowicjacie dwóch mistrzów. „Pierwszy, o. Gabriel Klimowski (1899-1981), czło-
wiek serca, poświęcający wiele godzin kierownictwu duchowemu w konfesjonale 
– wspomina współbrat w nowicjacie – dawał nam dużo okazji do swobody, ale 
perswazją i prośbą osiągał wiele efektów wychowawczych. Po 8-miu miesiącach 
pracy o. Gabriela kończył z  nami przez 4 miesiące «zmagania» wychowawcze  
o. Bazyli Jabłoński (1910-1978).14 Był to mistrz równie dobry, lecz energiczniej-
szy… Brat Rudolf wyszedł spod ręki o. Bazylego przemieniony. Z żywiołowego 
młodzieńca stał się ułożonym i dziwnie skupionym profesem”.15

Po roku nowicjatu, 29 sierpnia 1936 roku, o. Bazyli poprowadził brata Rudolfa 
i  jego współbraci przed ołtarz Matki Bożej Szkaplerznej, gdzie złożyli pierwsze 
śluby zakonne na ręce prowincjała o. Franciszka od Nawiedzenia NMP (Kozi-
ckiego). 

Niespełna dwa tygodnie po złożeniu ślubów zakonnych, 10 września, brat 
Rudolf ze swoimi współbraćmi wrócił do klasztoru w  Wadowicach, aby przed 
rozpoczęciem studiów �lozo�cznych ukończyć szkołę średnią i zdać egzamin doj-
rzałości.16

Brat Rudolf i  jego koledzy w  ciągu półtora roku mieli przerobić materiał 
klas szóstej, siódmej i ósmej. W zasadzie przerobienie dwóch klas gimnazjalnych 
w ciągu jednego roku szkolnego, i to pod kierunkiem wytrawnych profesorów, nie 
przekraczało możliwości przeciętnie zdolnych i  pilnych studentów. Trzeba jed-
nak pamiętać, że brat Rudolf i jego koledzy byli klerykami zakonnymi i studia nie 
zwalniały ich z żadnych obowiązków życia zakonnego.

A każdego dnia zajmowały one kilka godzin. Brat Rudolf, dzięki systematyczno-
ści i pilności, podołał obowiązkom studenta, nie zaniedbując równocześnie troski 
o rozwój własnego życia duchowego, zwłaszcza życia modlitwy. W maju 1938 roku 
zdał w Prywatnym Gimnazjum OO. Karmelitów Bosych w Wadowicach „gimna-
zjalny rozszerzony egzamin dojrzałości dawnego typu klasycznego wobec Państwo-
wej Komisji Egzaminacyjnej, powołanej przez Kuratorium Oświaty pismem z dnia  

14  Na wiosnę 1936 r. odbyła się kapituła prowincjalna, która o. Gabriela Klimowskiego wybrała przeorem w Wado-
wicach. Na tejże kapitule przeorem w Czernej został wybrany o. Jacek Komendera. Poprzedni przeor, o. Alfons 
Maria Mazurek, pozostał w Czernej jako ekonom.

15  AKW, sygn. Rd 5b, O. Otto Filek OCD, Szedł drogą miłości i krzyża, k. 7.
16  APKB, sygn. AP 11, Acta De�nitorii Provincialis... 1911-1951, s. 383 (5 X 1936). 
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30 marca 1938 r.”. W skład Komisji wchodzili: Tadeusz Hanusiak – egzaminator 
z języka polskiego, Józef Borowiec – egzaminator z matematyki, Józef Titz – eg-
zaminator z języka niemieckiego, dr Jan Dihm – egzaminator z historii, Henryk 
Gawor – egzaminator z języka greckiego i łaciny, oraz o. Józef Prus – egzaminator 
z  religii. Przewodniczącym Komisji był Edward Turszmit, dyrektor VI Gimna-
zjum w Krakowie. Świadectwo dojrzałości nosi datę 25 maja 1938 r. Brat Rudolf 
otrzymał oceny bardzo dobry z religii, polskiego i łaciny, dobry z greki, historii, 
�zyki, propedeutyki �lozo�i i ćwiczeń cielesnych, a dostateczny z niemieckiego 
i matematyki.17

Po maturze brat Rudolf rozpoczął studia �lozo�czne, również w Wadowicach. 
W ramach dwuletniego studium �lozo�i, oprócz dyscyplin ściśle �lozo�cznych, 
jak meta�zyka, ontologia, logika, metodologia, psychologia, historia �lozo�i, 
uczył się także apologetyki, historii Kościoła, języków greckiego i  francuskiego 
i śpiewu gregoriańskiego.18

Drugi rok �lozo�i brat Rudolf z  kolegami miał kontynuować w  Krakowie. 
18 czerwca zdał komisyjny egzamin z wszystkich przedmiotów pierwszego kur-
su.19 Kilka tygodni po egzaminie, 8 lipca 1939 roku, zgodnie z planem brat Rudolf 
z kolegami wyjechał do klasztoru w Krakowie20. Dziesięć dni później de�nitorium 
prowincjalne zmieniło pierwotne plany i podjęło decyzję o wysłaniu tego kursu do 
klasztoru we Lwowie. Dnia 7 sierpnia brat Rudolf był już w stolicy byłej Galicji.

Trzy tygodnie później lawina ludzka ruszyła na wschód. Łudzono się, że na 
wschodnich rubieżach Polski będzie można bezpiecznie przeczekać do zakończe-
nia wojny. W lawinie tej znaleźli się nowicjusze i klerycy karmelitańscy z Czernej, 
Wadowic i Krakowa, a także – zwłaszcza młodsi – ojcowie i bracia. 

Kiedy już w pierwszych dniach września samoloty niemieckie zaczęły bom-
bardować Lwów, w klasztorze wybuchła panika. Jedni chcieli uciekać do klasztoru 
w Wiśniowcu, inni przez Rumunię do Rzymu. Brat Rudolf znalazł się wśród tych, 
którzy z polecenia prowincjała udali się do Wiśniowca, gdzie zastał ich tragiczny 
dzień 17 września. Obawa przed bolszewikami była znacznie większa niż przed 
Niemcami, dlatego „bieżeńcy” bezzwłocznie wyruszyli w drogę powrotną. Było 
coraz niebezpieczniej. Z nieba groziły niemieckie samoloty, na ziemi zaś wrogie 
nastawienie części ludności ukraińskiej. Poczucia bezpieczeństwa dodawały spo-

17  AKW, sygn. Rd 1, 8, Świadectwo dojrzałości Stanisława Warzechy. 
18 APKB, sygn. AP 11, Acta De�nitorii Provincialis... 1911-1951, s. 404 (10/11 V 1938).
19 AKW, sygn. I, 3, Kronika klasztoru w Wadowicach, t. 3, s. 171. 
20 AKW, sygn. I, 3, Kronika klasztoru w Wadowicach, t. 3, s. 171, 173.
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tykane tu i ówdzie oddziały polskiej armii. Na krótko zatrzymali się w Krzemień-
cu, w budynku słynnego ongiś Liceum. We Lwowie prowincjał polecił im wracać 
do Krakowa.21

Grupa adeptów �lozo�i ponownie zebrała się w Krakowie, już pod okupacją 
niemiecką, pod koniec października. Ponieważ trudno było wyżywić tak liczne 
zgromadzenie, z końcem listopada tego roku kurs brata Rudolfa przeniesiono do 
klasztoru w Czernej, gdzie brat Rudolf ukończył drugi rok �lozo�i i razem z ko-
legami został promowany na pierwszy rok teologii, ale już w Krakowie. Musieli 
zwolnić cele dla przyszłych nowicjuszów. Ponadto w Czernej pozostawała grupa 
młodych profesów, która wstąpiła do nowicjatu w jesieni 1939 roku.22 

W styczniu 1940 roku, na polecenie władz niemieckich, większą część ogrodu 
i zachodniego skrzydła klasztoru w Krakowie oddano do użytku Polakom wysied-
lonym z Poznańskiego. Sytuacja wspólnoty zakonnej jeszcze bardziej pogorszyła 
się, gdy w pierwszych dniach stycznia 1943 roku Niemcy zajęli prawie cały klasz-
tor, z wyjątkiem kościoła i pomieszczeń bezpośrednio z nim związanym. Więk-
szość zakonników, w  tym wszyscy klerycy, wyjechała do Czernej. W  Krakowie 
zostali tylko ci, którzy byli niezbędni dla obsługi kościoła.23 

W czasie studiów seminaryjnych klerycy nie tylko przyswajają sobie wiedzę 
niezbędną do pełnienia posługi kapłańskiej, ale są formowani na godnych szafarzy 
tajemnic zbawienia. Jednym z elementów tej formacji jest stopniowe wprowadza-
nie w obowiązki kapłańskie poprzez przyjmowanie kolejnych posług i  święceń.  
18 stycznia 1942 roku brat Rudolf otrzymał święcenia subdiakonatu u bonifratrów 
w Krakowie. Poprzedziły je siedmiodniowe rekolekcje, odprawione już w listopa-
dzie poprzedniego roku. 

Święcenia diakonatu, również poprzedzone rekolekcjami, otrzymał 29 czerw-
ca 1943 roku w Krakowie. Wreszcie nadszedł oczekiwany dzień, kiedy mógł o so-
bie powiedzieć: „Tu es sacerdos in aeternum – Jesteś kapłanem na wieki”.24 

Kapłaństwo przeżył brat Rudolf jako zobowiązanie do pełnego oddania 
się Bogu, którego obecność adorował w  głębi swojej duszy: „Uwielbiam Cię, 
Trójco Najświętsza, we mnie obecna!”. Pragnął pozwolić działać Chrystusowi 
w sobie, pragnął się stale wsłuchiwać w Jego słowa, aby je wprowadzać w życie: 

21 Ks. H. Młynarczyk, Ojciec Rudolf – perła wadowickiego Karmelu. Rozmowa z O. Rudolfem Warzechą, „Dzień 
Pański”. Informator niedzielny para�i Przemienienia Pańskiego w Radoczy, 35/1998, 23 VIII 1998, s. 5.

22 APKB, sygn. AP 11, Acta De�nitorii Provincialis... 1911-1951, s. 429a-b (20/21 VIII 1940).
23 AKK (= Archiwum Klasztoru w Krakowie), Liber Visitationum Provincialium Conventus Cracoviensis PP. Car-

melitarum Discal., wizytacje o. Józefa Prusa z 17-21 XI 1943 i z 19-11 XII 1947 r.
24  AKW, sygn. Rd 75, Zapiski rekolekcyjne o. Rudolfa Warzechy 1941-1949, k. 14v.
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„Dać działać Chrystusowi w mej duszy, nie wyprzedzać działania Jego, ale iść 
za nim”.25

Święcenia miały miejsce 24 czerwca 1944 roku, rankiem, w  kościele czer-
neńskim. Brat Rudolf i jego współbrat Otto Filek przyjęli je z rąk bpa Stanisława 
Rosponda, który w tym czasie wizytował para�ę w Paczółtowicach. Ustronie Ce-
zerneńskie sprzyjało skupieniu uwagi wyłącznie na ważności przeżywanej chwili. 
Do brata Rudolfa nikt nie przyjechał. Chociaż jego rodzinne Bachowice nie leżały 
daleko, były już jednak w Reichu, a Czerna znajdowała się w Generalnym Guber-
natorstwie, czyli za granicą.26

Następnego dnia po święceniach odprawił mszę św. prymicyjną w klasztorze 
krakowskim, a 9 lipca w Czernej. Mszę św. prymicyjną w rodzinnej para�i o. Ru-
dolf odprawił dopiero po zakończeniu wojny. 

Wychowawca młodzieży zakonnej
Bezpośrednio po święceniach o. Rudolf został pomocnikiem magistra nowi-

cjuszów w Czernej. I odtąd, z krótkimi przerwami (1951-1952 i 1953-1954) przez 
prawie pięćdziesiąt lat pełnił obowiązki wychowawcy młodzieży zakonnej: dwa 
lata był socjuszem w  Czernej (1944-1946), trzy lata magistrem w  Wadowicach 
(1946-1948 kleryków, 1952-1953 nowicjuszów), piętnaście lat magistrem studen-
tów teologii w Krakowie (1948-1951, 1954-1966), dziewięć lat magistrem nowi-
cjuszów w  Czernej (1972-1981) i  osiemnaście lat ojcem duchownym Niższego 
Seminarium w Wadowicach (1966-1972 i 1981-1993).

W większości przypadków obowiązki te łączył z urzędem podprzeora klasz-
toru. Był więc najbardziej doświadczonym wychowawcą w dziejach polskiej pro-
wincji. Tylko nieliczni zakonnicy okresu powojennego nie zetknęli się z nim jako 
wychowawcą.

W Niższym Seminarium jako ojciec duchowny był spowiednikiem i organiza-
torem życia religijnego alumnów. W nowicjacie wprowadzał młodych w życie za-
konne, przede wszystkim jednak w życie modlitwy. Pierwsza gorliwość młodych 
ułatwiała pracę, własne zaś doświadczenie ostrzegało przed emocjonalnym podej-
ściem do życia, tak częstym u młodych. Praca ze studentami teologii była jeszcze 
bardziej wymagająca, szczególnie kiedy oczekiwali oni pomocy w podejmowaniu 
decyzji przed złożeniem uroczystych ślubów zakonnych i przyjęciem sakramentu 
kapłaństwa.

25 Tamże, k. 9v, 11r.
26 Ks. H. Młynarczyk, Ojciec Rudolf – perła wadowickiego Karmelu, s. 6.
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„Z całą pewnością – wspomina jego wychowanek z  nowicjatu – był magi-
strem wymagającym. Nie cofał się przed częstym pouczaniem i  upominaniem, 
jednak zawsze bez okazywania emocji, choć nieraz miałby słuszne powody, aby się 
zdenerwować. Wobec trudności, z którymi się do niego przychodziło, sam zacho-
wywał spokój i starał się wlewać prawdziwy pokój w nasze młode serca i umysły 
(…).

Uczył nas swoją postawą ogromnego pietyzmu do Ojca św., pasterzy Kościoła  
i przełożonych zakonnych, a także szacunku wobec każdego współbrata w Za-
konie, nawet gdy słabości ludzkie były aż nadto widoczne. Dobroć jego uze-
wnętrzniała się także we wszelkich kontaktach z  ludźmi świeckimi, których 
spotykaliśmy czy to w czasie naszych przechadzek, czy na wielkich rekreacjach. 
Podejście do ludzi miał proste, serdeczne i pełne szacunku, może niekiedy tro-
chę lękliwe. We wszelkich trudnościach zalecał usilną modlitwę i wzbudzał na-
dzieję, że przecież Pan Bóg sprawom jakoś zaradzi. Jego ufność w siłę modlitwy 
była nadzwyczajna”.27

Naczelną zasadą o. Rudolfa było zaufanie do wychowanka, do jego dobrej 
woli. Dlatego z reguły bronił kleryków, kiedy decydowały się ich losy na zebra-
niach kapituły klasztornej, czy potem wspólnoty wychowawczej. „Do jego litości 
uciekał się ten i ów. I za to płacił drogo, gdy potem zawiodło kilku jego nadzieje”, 
napisał inny wychowawca z tego okresu. To prawda. Ale prawdą jest również, że 
można to powiedzieć o każdym wychowawcy, nawet najsurowszym. Jedni nad-
używają dobroci, a inni karmią się doznaną dobrocią i potem nią żyją.

Z całą pewnością o. Rudolf nie był wybitnym konferencjonistą czy też ka-
znodzieją. Pamiętam, że niektórzy współbracia krzywili się, że nie przekazywał 
w swoich konferencjach systematycznej wiedzy o życiu wewnętrznym. Jego kon-
ferencje były raczej komentarzami do tekstów Pisma Świętego, nauczania papieży, 
dokumentów Kościoła, prawa zakonnego, teologów, zwłaszcza zaś św. Teresy od 
Jezusa i  św. Jana od Krzyża. Oświecały one umysł, ale przede wszystkim pobu-
dzały wolę. Komentarze te ubogacało i potwierdzało świadectwo jego życia. Ono 
zostawiało trwalszy ślad w pamięci, do którego się potem wracało chętniej, niż do 
usłyszanych słów.

Pozornie o. Rudolf nie był również wybitnym organizatorem. Potra�ł jednak 
wyzwalać i wspierać inicjatywy swoich wychowanków. A ponieważ w latach 50. 
kursy kleryckie były liczne, nie brakowało więc studentów zdolnych i przedsię-

27 AKW, sygn. Rd 5b, Wspomnienia karmelitów bosych o O. Rudol�e, P.N., Kilka słów wspomnień o śp. Ojcu 
Rudol�e, k. 34r.
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biorczych. Klerycy realizowali udane spektakle sceniczne, chór klerycki mógł za-
chwycić nawet wybredne ucho. Kiedy pod koniec 1956 roku otworzyły się moż-
liwości wydawania czasopisma kleryckiego, o. Rudolf poparł tę inicjatywę. W ten 
sposób periodyk „Juventus Teresiana”, wydawany najpierw na powielaczu, a gdy to 
stało się niemożliwe, przez pewien czas jako maszynopis, dał szansę spróbowania 
swego pióra większości tych, którzy później, już po studiach specjalistycznych, 
trudnili się pisarstwem naukowym czy popularnym. 

Rozmiłowany w tradycji i historii Zakonu, cenił dobro, które niosła współ-
czesność. Aby ułatwić klerykom kontakt ze współczesną nauką, zapraszał z wy-
kładami profesorów krakowskich uczelni. Studenci mieli dostęp do wszystkich 
wychodzących wówczas katolickich czasopism i wielu korzystało z tej możliwości. 
O. Rudolf w różnoraki sposób troszczył się o kształtowanie powołań do zgroma-
dzeń żeńskich, a jako spowiednik i kierownik duchowy miał wpływ na formację 
sióstr zakonnych. 

Wychowawczyniom młodych zakonnic radził „indywidualne podejście, za-
wsze dobroć i wyrozumiałość, ale połączoną ze stanowczością, i zawsze świado-
mość, że Jezus jest Mistrzem, Jezus jest Przełożonym, my – Jego narzędziami. 
Radził przypominać przełożonym miejscowym, by do sióstr juniorystek podcho-
dziły z wielką cierpliwością, długomyślnością, z dobrocią, z wyczuciem i miłością 
matki...”. Siostry przygotowywał do tego, by były gotowe na wszystko, na każdą 
pracę, ale równocześnie radził wykorzystać wykształcony zawód i zamiłowania.28

Wychowawca 
dzieci i młodzieży
W pierwszych latach powojennych wystąpiło ogromne ożywienie działalno-

ści duszpasterskiej na ziemiach polskich. W tym ożywieniu wzięli również udział 
karmelici bosi. Przybyło kilkudziesięciu młodych księży, którzy rwali się do pracy 
duszpasterskiej: głosili rekolekcje i misje para�alne, prowadzili katechizację, wiele 
klasztorów podjęło się prowadzenia duszpasterstwa para�alnego, na kilka lat od-
żyły III Zakon Karmelitański i bractwa. Do najbardziej żywotnych należało bra-
ctwo Praskiego Dzieciątka Jezus.

Pierwsze bractwa Praskiego Dzieciątka Jezus powstały na ziemiach polskich 
u schyłku XIX wieku. W 1914 roku erygowano bractwa w klasztorze krakowskim 
i wadowickim.

28 AKW, sygn. Rd 4, Wspomnienia o śp. Ojcu Rudol�e SS. Karmelitanek Dz. Jezus, N.C., Wspomnienia o śp. Ojcu 
Rudol�e-Marii, k. 8.
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W okresie II wojny światowej oba bractwa przestały istnieć. Odnowienie dzia-
łalności bractwa wadowickiego nastąpiło 1 stycznia 1947 roku.29

O. Rudolf był opiekunem bractwa wadowickiego przez półtora roku, do 
czerwca 1948, a potem przez trzy lata kierował bractwem w klasztorze krakow-
skim. W obu przypadkach był równocześnie magistrem kleryków, co było jego 
głównym obowiązkiem. I trudno w to uwierzyć, że wystarczyło kilka lat, aby zro-
bić tyle dobrego!

W Wadowicach o. Rudolf przyjął do bractwa około 400 dzieci. Te, które brały 
czynny udział w życiu bractwa, podzielił na trzy kółka, w zależności od wieku. 
„Kółko Aniołów Stróżów” było przeznaczone dla chłopców i dziewczynek do lat 
dziesięciu, „Kółko św. Stanisława Kostki” – dla chłopców starszych, do lat piętna-
stu, i „Kółko Przyjaciółek św. Tereni” – dla dziewczynek starszych, również do lat 
piętnastu. Ważną rolę w życiu bractwa odgrywały starsze opiekunki, najczęściej 
rodzice dzieci. Na podkreślenie zasługuje współpraca pani Janiny Piotrowkiej, 
która z talentem reżyserowała wszystkie przedstawienia, akademie i uroczystości 
przygotowywane przez dzieci. 

Miesięczne nabożeństwo brackie, początkowo odprawiane 25 każdego mie-
siąca, z czasem zostało przeniesione na niedzielę najbliższą tej dacie. Składało się 
ze śpiewanej „Drogi betlejemskiej”, nauki o. Rudolfa i procesji z Najświętszym Sa-
kramentem. Po nabożeństwie o. Rudolf spotykał się z członkami bractwa w dru-
giej zakrystii. Spotkanie to miało charakter formacyjny. Bractwo miało własny 
sztandar, poświęcony 11 maja 1947 roku. 

Bardzo liczne imprezy brackie, urządzane z  udziałem rodziców, odgrywały 
ważną rolę formacyjną. Dzieci organizowały dni matki, w okresie świątecznym 
grały jasełka, a przy innych okazjach „Legendy o Matce Bożej” według Stachie-
wicza, „Jasia i Małgosię”, „By zbawić dusze” na tle życia św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus... O. Rudolf organizował dla nich wyjazdy do grobu o. Rafała Kalinowskiego 
w Czernej lub na kilkudniowe rekolekcje w domu rekolekcyjnym sióstr karmelita-
nek Dzieciątka Jezus. Spotkania w Czernej stały się stałym elementem jego pracy 
duszpasterskiej. W grudniu 1947 roku zanotowano w kronice klasztornej, że na 
imprezy brackie, nawet tak niewinne, jak „Wieczór św. Mikołaja”, było potrzeb-
ne pozwolenie Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.30 Jak słabą musiała czuć się 
nowa władza, która się bała spotkań kilku- lub kilkunastoletnich dzieci!

29 AKW, sygn. I, 3, Kronika klasztoru w Wadowicach, t. 3, s. 360-361. Zob. także: C. Gil OCD, Karmelici bosi 
w Wadowicach, dz. cyt., ss. 163-165.

30 C. Gil OCD, Karmelici bosi w Wadowicach, dz. cyt., ss. 165-166.
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Młodzi artyści wyjeżdżali z przedstawieniami do Czernej, Bachowic, Krako-
wa…

O. Rudolf zapraszał do Wadowic bractwa z Czernej i Krakowa, aby mogli się 
zapoznać, wymienić doświadczenia.31 Ten sam styl pracy kontynuował o. Rudolf 
w Krakowie w latach 1948-1951. 

O. Rudolf nie pozostawiał samym sobie dorastających dzieci. Z tymi, którzy 
chcieli, najczęściej były to dziewczęta, podtrzymywał kontakt także w wieku mło-
dzieńczym, towarzyszył ich studiom, doradzał w wyborze zawodu, dawał śluby, 
chrzcił dzieci, odwiedzał rodziny... Tworzyli oni pewnego rodzaju rodzinę du-
chową, z którą spotykał się na rekolekcjach w Czernej, na opłatku, a z niektórymi 
również „na kwaśnym mleku” u swojej siostry w Bachowicach. Przez kilka lat 
w Krakowie (1948-1952) pewnego rodzaju pośrednikiem w tych kontaktach był 
miesięcznik „Pod Opieką św. Józefa”, wydawany przez karmelitów bosych. Pismo 
było poświęcone rodzinie, świetnie więc mieściły się w nim jego artykuły skiero-
wane najpierw do dzieci, a potem do młodzieży i dorosłych. Często w tych arty-
kułach opisywał „przygody” z własnego życia duszpasterskiego.

Za pośrednictwem dzieci o. Rudolf nawiązywał kontakty z  ich rodzinami, 
często potrzebującymi różnorakiej pomocy. Licealistki, zwłaszcza te, które marzy-
ły o pracy pielęgniarki, wysyłał do obłożnie chorych, zarówno dzieci, jak i doro-
słych, z różnego rodzaju zleceniami. Czasem trzeba było z chorym przykutym do 
wózka inwalidzkiego wyjechać na spacer, czasem posprzątać u staruszki, czasem 
zanieść jakieś słodycze dla dzieci… A kiedy już zdobyły dyplom pielegniarki, da-
wały zastrzyki, zmieniały opatrunki, stawiały bańki itp.

Duszpasterz akademicki
O. Rudolf nigdy nie był duszpasterzem akademickim w obiegowym znaczeniu 

tego słowa. Nikt mu nie zlecił duszpasterskiej posługi wobec młodzieży akademi-
ckiej. Mimo to w czasie swego pobytu w  Krakowie wielu studentów, zwłaszcza 
studentek, korzystało z jego kapłańskiej posługi. Dla jednych była to kontynuacja 
opieki duszpasterskiej rozpoczętej w szkole podstawowej czy średniej, inne nawią-
zywały z nim kontakt już jako studentki.

I chociaż z czasem część jego penitentek utworzyła pewnego rodzaju wspól-
notę, która się spotykała przy różnych okazjach, duszpasterstwo to miało raczej 
charakter indywidualny. Nie było jednak pozbawione wymiaru społecznego.  

31 AKW, sygn. Rd 4, Wspomnienia o śp. Ojcu Rudol�e SS. Karmelitanek Dz. Jezus, T., Śp. O. Rudolf Maria OCD, 
k. 115r.
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O. Rudolf – „kapłan z otwartymi oczami” – swoim przykładem i zachętą otwierał 
oczy studentek na potrzeby koleżanek, chorych, potrzebujących pomocy. 

O. Rudolf troszczył się nie tylko o życie duchowe studentek, ale również in-
teresował się ich zdrowiem, odżywianiem, rozrywkami, ilością snu, zachęcał 
do odpoczynku na świeżym powietrzu. Interesował się również ich rodzinami, 
zwłaszcza gdy byli w nich chorzy. Starał się o lekarstwa dla chorych. Towarzyszył 
uroczystościom rodzinnym, pamiętał również o uroczystościach studentek, które 
założyły rodziny czy też wstąpiły do zakonu. „Ojciec okazywał zawsze delikatne 
zainteresowanie całym człowiekiem – zdrowiem (czasem podał adres lekarza, 
znał ich wielu), gdy odwiedzałam Ojca, przynosił do rozmównicy (przeważnie 
osobiście) posiłek na tacy, klucz do toalety, zapytywał o podróż, w razie potrzeby 
był gotowy zapewnić miejsce na nocleg itd. Tak czynił wobec mnie, tak też czynił 
wobec wszystkich”.32

Do pomocy studentom wciągał również bractwo Dzieciątka Jezus. „Naprzeciw 
klasztoru OO. Karmelitów znajduje się dziś Wyższa Szkoła Ekonomiczna (obecnie 
pod nazwą Uniwersytetu Ekonomicznego). Dużo studentek wybierało sobie za 
spowiednika O. Rudolfa. Były wśród nich też biedne, które nie miały pieniędzy 
na podstawowe wydatki. Niektóre z nich nie miały pieniędzy nawet na podręcz-
niki i przybory szkolne. Czasem chodziłam do nich z książkami oraz listami od  
O. Rudolfa. Studentkom zamiejscowym z różnych uczelni starał się pomóc w zna-
lezieniu tanich kwater. Martwił się o nie, pamiętam, jak mówił do mojej mamy, 
że to taki trudny i  niebezpieczny okres dla młodych dziewcząt. A  moja mama 
szukała wśród naszych dobrych znajomych lokum dla nich. Okresowo niektó-
re z nich mieszkały u nas. Pamiętam kilka studentek z Wadowic, poleconych do 
nas na mieszkanie. Staraliśmy się im pomóc, mimo naszych trudnych warunków 
mieszkaniowych”.33

Podstawowa praca formacyjna miała miejsce przy konfesjonalne i podczas in-
dywidualnych rozmów. On zazwyczaj niewiele mówił, cierpliwie słuchał, modlił 
się i problemy jakoś same się rozwiązywały. Zachęcał do lektury Pisma Świętego, 
do korzystania z mszalika w czasie mszy św., aby bardziej owocnie ją przeżywać. 
W  razie potrzeby i możliwości ułatwiał nabycie mszalika. Informował student-
ki także o sprawach i potrzebach Kościoła i zachęcał do modlitwy w tych inten-
cjach. 

32 AKW, sygn. Rd 5, Wspomnienia o O. Rudol�e Warzesze, K.P., Ojciec Rudolf – Stanisław Warzecha w moich 
wspomnieniach, k. 6.

33 Tamże, k. 34.
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W pracy kapłańkiej o. Rudolfa, także w jego duszpasterstwie akademickim, 
szczególną rolę odgrywał siedemnastowieczny klasztor karmelitów w  Czernej. 
Zagubiony pośród lasów i wzgórz, stwarzał atmosferę wewnętrznego wyciszenia, 
pokoju, wolności... Ułatwiała ona nawiązanie kontaktu z Bogiem, usłyszenie głosu 
Boga, który mówił przez piękno przyrody, przez czcigodne pamiątki przeszłości, 
a także był lepiej słyszany we własnym sercu, bo nic Go tam nie zagłuszało. Po-
nadto w Czernej był łaskami słynący obraz Matki Bożej Szkaplerznej, grób sługi 
Bożego, a z czasem błogosławionego i świętego O. Rafała, był wreszcie dom reko-
lekcyjny karmelitanek Dzieciątka Jezus. O. Rudolf chyba zawsze miał przy sobie 
serię widokówek klasztoru i  obrazki Matki Bożej Czerneńskiej, jak Ją nazywał, 
które pokazywał i rozdawał przygodnie spotkanym ludziom, zachęcając ich do 
odwiedzenia tego miejsca. Gdy ktoś zwierzał mu się z  jakichś szczególnie trud-
nych problemów, których nie potra�ł rozwiązać, radził udać się do Czernej i tam 
pomodlić się przed obrazem Matki Bożej. Młodych, zwłaszcza maturzystów, za-
chęcał do odprawienia rekolekcji w Czernej.34 W domu rekolekcyjnym dwa, trzy 
razy w  roku spotykał się ze swoją rodziną duchową. Autorki cytowanych w  tej 
książce wspomnień często piszą o tych spotkaniach. Spotkaniom tym przewod-
niczył do końca życia. 

W domu rekolekcyjnym w Czernej o. Rudolf najpierw prowadził rekolekcje 
dla studentów, a potem, w  latach 80. i 90. „dla grupy tych dawnych studentów, 
a później już założonych przez nich rodzin wraz z ich dziećmi. Wzruszający to był 
obraz, gdy O. Rudolf był otoczony przez tych ludzi różnych zawodów w jadalni  
u Sióstr na wspólnych dyskusjach i osobistych rozmowach, gdzie ci znajomi, a te-
raz wspólnie odprawiający rekolekcje, dni skupienia, szukali wskazówek i porad 
oraz pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych. Wśród całej tej 
grupy, dość zróżnicowanej wiekowo, bo ludzie dorośli jako rodzice ze swoimi, czę-
sto dorastającymi już dziećmi, a nawet spotykałam i małe dzieci, panowała wielka 
rodzinna atmosfera, pogoda i  radość, a  jednocześnie Czcigodny Ojciec Rudolf 
umiał wprowadzić wszystkich w klimat modlitwy i skupienia. Wzruszające było 
widzieć całe rodziny wraz z dziećmi na adoracji nocnej, zmieniające się co godzinę. 
Posiłki w czasie tych spotkań rekolekcyjnych Czcigodny Ojciec spożywał razem, 
by móc wykorzystać czas jeszcze na rozmowy. Poświęcał się całkowicie, by służyć 
poprzez głoszone konferencje, sakrament pojednania, rozmowy indywidualne czy 
wspólne dyskusje. Centralnym momentem tych dni skupienia czy rekolekcji była 

34 Zob. AKW, sygn. Rd 4, Wspomnienia o  śp. Ojcu Rudol�e SS. Karmelitanek Dz. Jezus, L.D., Wspomnienia  
o śp. Ojcu Rudol�e k.b., k. 21-22.
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codzienna Msza św. z homilią bardzo treściwą, głoszoną przez Czcigodnego Ojca, 
i wcześniej przygotowane czytania i śpiewy przez uczestników rekolekcji”.35

Duszpasterz chorych
Od 1981 roku o. Rudolf pracował w klasztorze wadowickim. W 1984 roku, 

kiedy miejscowy klasztor objął kapelanię szpitala, zaczął systematycznie odwie-
dzać chorych w tym szpitalu, czasem zastępując, częściej uzupełniając urzędowego 
kapelana. Ponadto odwiedzał obłożnie chorych w domach, zwłaszcza w pierwsze 
piątki, służył im spowiedzią i Komunią świętą. W każdy wtorek odprawiał Mszę 
św. wieczorną, połączoną z czytaniem próśb polecanych Bogu za przyczyną bło-
gosławionego, a potem świętego Rafała. Wiele z tych próśb pisał sam w szpitalu 
lub otrzymywał od chorych, niektóre przychodziły pocztą, inne składano przy 
furcie klasztornej lub do skrzynki przy ołtarzu św. Rafała. Na tych Mszach świę-
tych zawsze było znacznie więcej wiernych niż w inne dni tygodnia. Każdą Mszę 
św. poprzedzał krótkim tekstem św. Rafała i komentarzem. Bardzo często tych, 
którzy przychodzili do niego po radę i pomoc lub po prostu go odwiedzali, prowa-
dził do Celi św. Rafała i tam się wspólnie z nimi modlił. Często sam odwiedzał tę 
Celę i długo na klęczkach się modlił; można powiedzieć, że znosił do niej ludzkie 
biedy i cierpienia.

Tylko wyjątkowo opuszczał odwiedziny w szpitalu, gdzie miał zawsze jakieś 
„zobowiązania”. Mimo tak licznych zajęć, starał się brać udział we wszystkich ak-
tach życia wspólnego. Ale ważniejszy dla niego był człowiek i jego potrzeby. Z całą 
pewnością nie potra�łby odmówić posługi kapłańskiej, ponieważ musi pójść do 
chóru na brewiarz czy na obiad do refektarza. 

Niekiedy zdarza się, że kapłani boją się chorych, zwłaszcza umierających,  
o. Rudolf ich szukał. Niekiedy intuicyjnie wyczuwał, że znajoma osoba chora po-
trzebuje go i na niego oczekuje. W Krakowie został telefonicznie wezwany do swo-
jej penitentki, pani E. Od dłuższego czasu była obłożnie chorą, a on w pierwsze 
piątki przynosił jej Komunię św. Kiedy zadzwonił do drzwi, zebrani w mieszkaniu 
zrobili wielkie oczy. Na jego prośbę dopuszczono go do umierającej. Udzielił jej 
sakramentu chorych, po czym penitentka otworzyła oczy i poprosiła o spowiedź. 
Wyspowiadała się i dopiero potem zmarła.36 I nigdy się nie wyjaśniło, kto do niego 
telefonował.

35 AKW, sygn. Rd 4, Wspomnienia o śp. Ojcu Rudol�e SS. Karmelitanek Dz. Jezus, K., Wspomnienia o Przew.  
O. Rudol�e, k. 118r-v.

36 Zob. AKW, sygn. 5b, Zapiski wspomnień O. Rudolfa Warzechy, k. 44v.
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Nie było dla niego przypadków „beznadziejnych”, chorego, do którego nie warto 
się fatygować. Pod koniec listopada 1991 roku wychodząc z konfesjonału spotkał 
przy drzwiach kościoła klęczącą i zapłakaną kobietę. Zatrzymał się przy niej i za-
pytał, czy nie czeka na spowiedź? Odpowiedziała, że nie, ale w szpitalu umiera jej 
ojciec i nie chce się spowiadać. Poprosił, aby go do niego zaprowadziła. Uczyniła to 
bez przekonania. Ciężko chory bez żadnej trudności skorzystał z sakramentu po-
kuty.37

W marcu 1992 roku po powrocie ze szpitala, sprowokowany przeze mnie, opo-
wiedział: „Jestem pod wrażeniem wielkiego miłosierdzia Bożego. Na sali leżał chory 
w ciężkim stanie, już niemówiący. Gdy tam wszedłem, inni chorzy, którzy go dobrze 
znali (pochodzili z tej samej wioski), mówili: Proszę księdza, on nie. Od lat nie przy-
stępował do sakramentów świętych, nie chodził do kościoła, uważał się za niewie-
rzącego”. O. Rudolf podszedł jednak do niego, wyciągnął krzyż i powiedział: może 
pan ucałuje krzyż? Chory chwycił krzyż i kilkakrotnie ucałował. O. Rudolf udzielił 
mu sakramentu chorych, ku zaskoczeniu, a nawet zgorszeniu niektórych pacjentów 
z sali.38

 W kwietniu 1998 roku o. Rudolf wrócił ze szpitala bardzo obolały. Opowiedział 
mi o pacjencie, który od wielu lat nie korzystał z sakramentów świętych. Po długiej 
rozmowie chory uległ dobroci o. Rudolfa i skorzystał ze spowiedzi. Potem poprosili 
go o spowiedź dwaj inni pacjenci z sąsiedniej sali. O. Rudolf był przekonany, że to 
właśnie dla nich Pan Bóg przyprowadził go do szpitala, ponieważ bardzo potrzebo-
wali spowiedzi.39

O. Rudolf szczególnie łatwo nawiązywał kontakt i  zaprzyjaźniał się z  chorymi 
dziećmi. Wspomina jedna z pielęgniarek: „Kiedy już po dyplomie pracowałam w szpi-
talu jako pielęgniarka, przychodził O. Rudolf do nas, gdyż nie miałyśmy kapelana. 
Leżały tam po parę miesięcy dzieci i młodzież z chorobami przewlekłymi (na serce, 
nerki, choroby reumatyczne), ostrymi białaczkami. Po wyjściu ze szpitala wracały czę-
sto ponownie. Uczyły się też w szpitalu. Niektóre z nich, chore na białaczkę, umierały 
w szpitalu. O. Rudolf często przychodził do nich z posługą religijną. Ale też odwiedzał 
je często, przynosił książki, owoce i słodycze. Dzieci za nim przepadały”.40

O tej umiejętności nawiązywania kontaktu z dziećmi i młodymi wspomina 
również inna pielęgniarka: „O. Rudolf, cichy, spokojny i nigdy nienarzucający się 

37 Tamże, k. 43r-v.
38 Tamże, k. 45r.
39 Tamże, k. 45v.
40 AKW, sygn. Rd 5, Wspomnienia o O. Rudol�e Warzesze, K.P., Ojciec Rudolf – Stanisław Warzecha w moich 

wspomnieniach, k. 35.
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nikomu, wnosił na sale chorych taki spokój i radość, dużo spowiadał, ale przede 
wszystkim rozmawiał, w sobie dobrze znany sposób umiał do tej rozmowy wciąg-
nąć wszystkich: dzieci, młodzież i starszych.

Szczególnie upodobał sobie dzieci i młodzież. Tłumaczyć to można zapewne 
tym, że był nauczycielem i wychowawcą. Jeśli miałyśmy go szukać na oddziale, 
bo na przykład był telefon, że ktoś z innego oddziału nagle prosi o spowiedź czy 
sakrament namaszczenia, to przeważnie siedział na sali wśród dzieci i młodzieży; 
one bardzo go lubiły. Przynosił chorym dużo książek, modlitw, obrazków na dłu-
gie szpitalne godziny”.41

Przedmiotem niezwykłej troski o. Rudolfa były matki oczekujące potomstwa 
i przychodzące na świat dzieci. Ilu dzieciom wymodlił szczęśliwe narodziny, ilu 
matkom zdrowie – tylko Pan Bóg wie. Oto kilka wspomnień, które opowiadają 
o tej jego wielkiej miłości dla rodzącego się życia: „Pierwsze osobiste spotkanie 
z Ojcem Rudolfem miałam w szpitalu w Wadowicach na oddziale ginekologicz-
no-położniczym. Odwiedził mnie Ojciec Rudolf, gdy leżałam w siódmym miesią-
cu ciąży. Była to ciąża bliźniacza i wszystko wskazywało na to, że będzie to poród 
przedwczesny, i tak też się stało.

Co czułam, gdy Ojciec mnie odwiedzał? Spokój i wiarę w to, że wszystko do-
brze się ułoży”. I skończyło się dobrze.42

„Na jednej z sal – opowiada pielęgniarka – leżała ciężarna kobieta, matka kil-
korga dzieci. Miała nowotwora złośliwego dróg rodnych. Lekarze nakłaniali ją do 
usunięcia ciąży, twierdząc, że złośliwy guz w czasie porodu zagraża życiu matki 
i dziecka. (…) O. Rudolf odwiedzał ją bardzo często. Modlił się za nią w każdej 
Mszy świętej i podtrzymywał ją na duchu”. Kiedy odmówiła zgody na zabieg, na-
tychmiast wypisano ją ze szpitala. Kobieta szczęśliwie urodziła zdrowe dziecko, 
a złośliwy nowotwór zniknął bezpowrotnie. „W tym szpitalu, w którym pracowa-
łam, kontynuuje pielęgniarka, pacjentów wzywało się do kontroli do ambulato-
rium jeszcze przez kilka lat. Pamiętam zdziwienie lekarzy za każdym razem, jak 
przyjeżdżała – śladu po nowotworze złośliwym, czyli raka nie było”.43

O. Rudolf często jakby przypadkowo pojawiał się w czyimś życiu, przy róż-
nych okazjach przypominał o swoim istnieniu, potem się o nim zapominało, a on 
również nie chciał się zbytnio narzucać. Na dnie duszy pozostała jednak pamięć, 

41 AKW, sygn. Rd 5, Wspomnienia o O. Rudol�e Warzesze, F.W., list z 7 I 2001, k. 43r-44r.
42 AKW, sygn. Rd 5, Wspomnienia o O. Rudol�e Warzesze, D.K., Wspomnienia, k. 30r-31r.
43  AKW, sygn. Rd 5, Wspomnienia o O. Rudol�e Warzesze, K.P., Ojciec Rudolf – Stanisław Warzecha w moich 

wspomnieniach, k. 35-36.
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że jest, że w razie potrzeby można szukać u niego pomocy. Kiedyś wracał z Oświę-
cimia, gdzie spowiadał karmelitanki bose. Ze szkoły w Oświęcimiu wracała rów-
nież uczennica, która widząc kapłana, pochwaliła Pana Boga. On nawiązał z nią 
rozmowę, wymienili adresy, przez kilka lat trwała między nimi korespondencja, 
zapraszał ją na jasełka do Wadowic, potem ona wyszła za mąż, przyszły dzieci, 
dużo pracy, korespondencja urwała się. „W styczniu 1999 – opowiada dalej matka 
– zorientowałam się, że jestem w odmiennym stanie. Przeraziłam się, ponieważ 
wszystkie nasze dzieci przyszły na świat przez cięcie cesarskie i  po bliźniakach 
lekarze ostrzegali nas, żeby absolutnie nie planować więcej dzieci, gdyż byłoby to 
zagrożeniem dla mojego życia. I  faktycznie bardzo źle się czułam, miałam silne 
bóle brzucha, a był to przecież dopiero początek ciąży. Bałam się iść do lekarza, 
nie mogłam jeść, spać, byłam załamana. W głowie kotłowały się najgorsze my-
śli: co się stanie ze mną, z dziećmi, czy przeżyję? I wtedy pomyślałam, wiedziona 
Bożym natchnieniem, o O. Rudol�e. Przyjechałam więc do Wadowic, na Karmel, 
z drżącym sercem stanęłam przed furtą klasztoru i poprosiłam o widzenie z Oj-
cem Rudolfem. (…)

Po tym spotkaniu, które bardzo ucieszyło o. Rudolfa, strapiona matka odzy-
skała nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I tak faktycznie było. Urodziła zdrową 
córeczkę.44

Odwiedzając chorych w szpitalu, spotykał się także z lekarzami i „...pozosta-
wiał po sobie wrażenie kapłana oddanego całkowicie Bogu, a przy tym tak pro-
stego, dostępnego dla ludzi, promieniującego życzliwym uśmiechem, pokojem 
i dobrocią”.45

Kapłan 
z otwartymi oczami
W lecie 1989 roku, po godzinie 8.00 wieczorem, o. Rudolf spotkał na scho-

dach kościoła karmelitów w Wadowicach kobietę. Kościół był już zamknięty. Za-
interesował się nią. Okazało się, że przyszła na piechotę z Kęt. Jej zachowanie się 
wskazywało na chorobę psychiczną.

O. Rudolf doprowadził ją do szpitala „na Karmelu”, gdzie chorą zajęły się 
pielęgniarki. Sprowadzony przez nie samochód odwiózł ją do szpitala psychia-
trycznego w Andrychowie. Przed odjazdem o. Rudolf przyniósł jej z klasztornego 

44 AKW, sygn. Rd 5, Wspomnienia o O. Rudol�e Warzesze, J.F., list z lipca 2003, k. 143r-144r.
45 AKW, sygn. Rd 4, Wspomnienia o śp. Ojcu Rudol�e SS. Karmelitanek Dz. Jezus, N.C., Wspomnienia o śp. Ojcu 

Rudol�e-Marii, k. 7.
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refektarza coś do zjedzenia, okazało się bowiem, że od rana nic nie jadła. Potem 
wyszło na jaw, że już wcześniej spotkali ją dwaj inni ojcowie, zapytali się, czy czeka 
na kogoś, a ona odpowiedziała, że tak. Odeszli więc uspokojeni. Postąpili „nor-
malnie”. O. Rudolf, dzięki swoim „otwartym oczom” potra�ł odkryć potrzebę 
człowieka i przyjść mu z pomocą.46

Na tych, którzy uczestniczyli we Mszach świętych odprawianych przez  
o. Rudolfa, głębokie wrażenie robiło jego skupienie. Jedna z zakonnic po 26 latach 
pamiętała jego pierwszą homilię, chociaż zapomniała następne. Po przeczytaniu 
fragmentu Ewangelii o  rozmowie Jezusa z  Nikodemem, trzymając lekcjonarz 
w rękach powiedział z wielką mocą: „Tak Bóg umiłował świat, że dał nam swego 
Syna...”. „Dziś, po tylu latach – wspomina owa zakonnica – widzę jasno, że słowa 
Pisma Świętego dla Ojca były życiem w Jego życiu kapłańskim. Tą świadomością 
Boga jako Ojca po prostu żył”.47

„Udzielał swego kapłańskiego błogosławieństwa zawsze z wielką wiarą, z po-
wagą i z czcią, jakby sam Pan Jezus to czynił, z takim głębokim zaufaniem do Pana, 
stając się tylko narzędziem w Jego rękach. Lubił błogosławić rodziny, lubił błogo-
sławić małżeństwa, matki oczekujące dziecka i na każdego zwrócić uwagę...”.48

Umiejętnie wpływał na stałe pogłębianie życia religijnego, potra�ł też leczyć 
zastarzałe rany i urazy, na które pozornie nie było lekarstwa: „Ojciec Rudolf był 
dobrym aniołem dla całej naszej rodziny. Nie pominął żadnej okazji, ażeby umoc-
nić nas w miłości Boga. Tak właśnie nastąpiło o�arowanie całej naszej rodziny 
Najświętszemu Sercu Jezusa. Miało to miejsce w mieszkaniu, gdzie mieszkaliśmy 
razem z moimi rodzicami. (...) 

Również w przypadku mojego Ojca przekonaliśmy się, ile dobrego może spra-
wić taki bezpośredni kontakt ze świętym kapłanem. Mój Ojciec był człowiekiem 
głęboko wierzącym, uczęszczał na Msze święte, rozczytywał się w Biblii, ale miał 
opory z przystąpieniem do spowiedzi, a w konsekwencji z przyjmowaniem Pana 
Jezusa w Komunii świętej. Prowadził z Ojcem długie dysputy, których owocem 
było całkowite pojednanie się z Bogiem i tak już pozostało do jego śmierci”.49

Pamiętał o imieninach swoich „dzieci Bożych”, o ich uroczystościach rodzin-
nych, o życzeniach świątecznych, a także o ich troskach i potrzebach. Pamięć tę 

46 Zob. AKW, sygn. 5b, Zapiski wspomnień O. Rudolfa Warzechy, k. 43r.
47 AKW, sygn. Rd 4, Wspomnienia o śp. Ojcu Rudol�e SS. Karmelitanek Dz. Jezus, A., Wspomnienie o O. Rudol�e 

k.b., s. 105r.
48 AKW, sygn. Rd 4, Wspomnienia o śp. Ojcu Rudol�e SS. Karmelitanek Dz. Jezus, L.D., Wspomnienia o śp. Ojcu 

Rudol�e k.b., k. 24.
49 AKW, sygn. Rd 5, Wspomnienia o O. Rudol�e Warzesze, Z.O., Wspomnienia o O. Rudol�e, k.116-117.
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wyrażał krótkim ale serdecznym listem, w  którym zawsze było coś dla ducha, 
podsunięte w sposób delikatny i niedrażniący. Pamiętał także wtedy, gdy „dzie-
cko Boże” zapomniało o nim. „Na uroczystość imienin – pisał – proszę przyjąć 
wiązankę dobrych życzeń. Nade wszystko życzę ob�tych, cichych radości w głębi 
duszy, radości ze spełnionych obowiązków matki, radości dobrej córki względem 
Waszej, potrzebującej serca i pomocy mamy, radości uśmiechniętej wiernej żony. 
Niech i Matka Boża, Królowa wiosny, uśmiechnie się do Ciebie, Dziecko Boże, niech 
wyleje i wyprasza Wam swe błogosławieństwo i matczyne pociechy w dobrym zdro-
wiu i radosnej rodzinnej miłości, a kiedyś i wdzięcznej miłości dzieci i wnucząt”.50 
W innych kartkach pytał adresatkę, czy ma coś dobrego do czytania?

Gdy do furty klasztornej przychodził ktoś z prośbą o pomoc duchową w trud-
nych sprawach, najczęściej wysyłano do niego o. Rudolfa, w przekonaniu, że właś-
nie on najskuteczniej pomoże. 

Miał niewątpliwie niezwykły dar otwierania serca człowieka na Boże miło-
sierdzie. To nie znaczy, że zawsze potra�ł przełamać ludzkie opory. Ale nigdy nie 
rezygnował i wiedział, że nie on jest ostatnią instancją, że łaska Boża działa od 
wewnątrz człowieka i dosięga go nawet wtedy, kiedy zewnętrznie nic na to nie 
wskazuje. Najczęściej jednak przełamywał lody i urazy narosłe przez lata. 

Zaczynał rozmowę od spraw banalnych, by delikatnie przejść na tematy re-
ligijne. Zawsze, bez podkreślania tego, był kapłanem. A gdy trzeba było usłużyć 
człowiekowi, czas dla niego nie istniał.

W ostatnich latach życia w swych rozmowach często wracał do wielkości daru 
kapłaństwa Chrystusowego w życiu chrześcijanina. Gdy o tym mówił, wyraźnie 
jego twarz jaśniała pogodą i radością. Cieszył się, że może służyć ludziom jako ka-
płan. Posługa jego w tym czasie dotyczyła przede wszystkim sakramentu pokuty, 
pociechy zanoszonej chorym w szpitalu wadowickim i doradztwa duchowego. 

W posłudze kapłańskiej o. Rudolfa centralne miejsce zajmowała modlitwa. 
Jednogłośnie podkreślają to wszyscy, którzy mieli z  nim kontakt. W  szkicach 
konferencji, które głosił klerykom, znajdujemy najpiękniejsze zdania na temat 
modlitwy z Pisma Świętego i znanych pisarzy religijnych, na czele ze św. Teresą od 
Jezusa i św. Teresą od Dzieciątka Jezus. Tajemnicę jego życia nie stanowiły jednak 
piękne słowa, ale głębokie przekonanie, że ufna modlitwa „czyni cuda”. Wycho-
dził z założenia, że Chrystus nie na darmo powiedział: „Proście, a otrzymacie...”,  
a w Ewangelii nie zanotowano przypadku, by nie wysłuchał czyjejś prośby. 

50 AKW, sygn. Rd 5, Wspomnienia o O. Rudol�e Warzesze, Z.O., Wspomnienia o O. Rudol�e, k. 124r-v (fotokopia 
listu z 15 V 1960).
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O. Rudolf w  szczególny sposób cenił modlitwę Kościoła, czyli modlitwę 
wspólnoty – rodzinnej, przyjacielskiej. Ta modląca się wspólnota przekraczała 
granice tego świata. Dla niego dogmat o świętych obcowaniu nie był pustą for-
mułą, o której pamięta się tylko w dniu Wszystkich Świętych. Wierzył, że istnie-
je głęboka więź między Kościołem pielgrzymującym tu na ziemi, a tymi, którzy 
już odeszli do Chrystusa. Ta jedność Kościoła uwidacznia się przede wszystkim 
w O�erze Eucharystycznej. Dlatego o. Rudolf często zachęcał do duchowej łącz-
ności z nim czasie Mszy św. Miał swoich szczególnych patronów. Na pierwszym 
miejscu oczywiście była Matka Boża, potem św. Józef, uważany przez niego 
– za św. Teresą od Jezusa – za mistrza modlitwy, św. Teresa od Dzieciątka Jezus,  
św. Rafał Kalinowski... .51

Autorzy wspomnień niejednokrotnie piszą o wielkim zaufaniu, z jakim cho-
rzy i potrzebujący powierzali swoje prośby modlitwie o. Rudolfa. A on z całą pro-
stotą „szeptał” o nich Matce Bożej, powierzał je św. Józefowi, „biegł” z nimi do 
Celi św. Rafała, by tam na klęczkach przedstawić je Bogu. 

W 1991 roku o. Rudolf wziął udział w kanonizacji bł. Rafała Kalinowskiego 
w Rzymie. Był opiekunem jednej z grup pielgrzymów, które autokarem wyjechały 
z Wadowic. Pielgrzymi byli oczarowani jego delikatnością i dobrocią. Po drodze 
zwiedzali Wiedeń, Wenecję, Padwę, Florencję, Asyż, a  w Rzymie najważniejsze 
kościoły, z bazyliką św. Piotra na czele. W Asyżu tak długo prosił, aż mu przy-
gotowano ołtarz do odprawienia Mszy św. W niedzielę, 17 listopada, pielgrzymi 
uczestniczyli we Mszy św. kanonizacyjnej, a w poniedziałek, po Mszy św. dzięk-
czynnej w bazylice św. Pawła za Murami, udali się do Auli Pawła VI na specjalną 
audiencję dla uczestników kanonizacji.52 Tutaj o. Rudolf miał okazję przywitać się 
z Ojcem świętym Janem Pawłem II. 

xxx
W ostatnich miesiącach 1998 roku o. Rudolfowi w sposób zauważalny uby-

wało sił. Na swoje słabości nie skarżył się, inni również nie przywiązywali do nich 
większej wagi, nigdy bowiem nie był zbyt mocny, a przecież już miał „swoje lata” 
i miał prawo być słabszym. Niepokój budził postępujący brak apetytu.

W końcu 28 stycznia 1999 roku gorączka i słabość zmusiły go do położenia 
się do łóżka. Wydawało się, że jest to tylko grypa, tym bardziej, że w  tym cza-

51 Zob. szkic konferencji w: AKW, sygn. Rd 25, k. 8r-v, 10r.
52 AKW, sygn. Rd 5, Wspomnienia o O. Rudol�e Warzesze, J.G., Pielgrzymka Wadowice – Rzym, 10.11.1991 roku 

na kanonizację św. Rafała Kalinowskiego, k. 154-155.
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sie panowała epidemia tej choroby. Po dwóch tygodniach gorączka opadła, cho-
ry jednak nie mógł prawie nic przełknąć. Kiedy proponowano mu sprowadzenie 
lekarza, nie chciał, twierdząc, że skontaktuje się ze znajomą sobie lekarką, któ-
ra rzeczywiście go odwiedziła. W dzień wspomnienia Najświętszej Maryi Panny 
z Lourdes, 11 lutego, który jest równocześnie światowym dniem chorego, o. Ru-
dolf poprosił o sakrament chorych. W tym czasie już nie miał sił, aby odprawiać 
Mszę św., codziennie przyjmował Komunię św. Następnego dnia, przed godziną 
ósmą wieczorem nagle poczuł się gorzej. Wezwano pogotowie. Lekarz orzekł, że 
należy go przewieźć do szpitala. Okazało się, że ma bezgorączkowe zapalenie płuc 
i inne zastarzałe choroby. Przypuszczalnie tego wieczoru doznał również zawału 
serca. Lekarze nie dawali nadziei na wyzdrowienie, chociaż chory miał wolę życia 
i nie poddawał się. 

W piątek, 26 lutego, odwiedził go o. Kamil Maccise, przełożony generalny 
Zakonu, który w tym właśnie dniu wizytował klasztor w Wadowicach. O. Rudolf 
ucieszył się z tych odwiedzin i zamienił z o. generałem kilka słów po łacinie. 

W szpitalu odwiedzało go wielu przyjaciół i rodzina. Odwiedziny te z jednej 
strony były mu bardzo miłe, z drugiej męczyły go, zwłaszcza że noce spędzał bez-
sennie. 

Późnym wieczorem jeszcze raz poprosił kapelana szpitala o sakrament cho-
rych. Około godziny 22.00 stracił przytomność. Zmarł przed godziną trzecią 
następnego dnia, to jest 26 lutego. Była to sobota. Pogrzeb o. Rudolfa odbył się 
dopiero 4 marca. Mszy św. i obrzędom pogrzebowym przewodniczył przełożony 
generalny Zakonu o. Kamil Maccise. Koncelebrowało z nim kilkudziesięciu kapła-
nów z obu prowincji karmelitów bosych w Polsce oraz diecezjalnych. 

Po Mszy św. i  modlitwach za Zmarłego kondukt pogrzebowy wyruszył na 
stary cmentarz. Mimo zimy, było piękne, słoneczne popołudnie. Świeżą mogiłę 
pokryły liczne wieńce i kwiaty – znaki przyjaźni, wdzięczności i prośby, aby w no-
wym życiu pamiętał o troskach i bólach tych, których pozostawił na ziemi.

dr hab. O. Honorat Czesław Gil OCD; karmelita, autor  wielu ksią-
żek i publikacji o historii zakonu oraz Wadowic
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Piotr Wyrobiec 

WadoWickie Wspomnienia 
Września 1939 r.

W tym roku mija 70 lat od rozpoczęcia II wojny światowej. Działania wojenne 
nie ominęły Wadowic. W literaturze historycznej nie znajdziemy szczegółowego opisu 
wydarzeń czterech pierwszych dni września w mieście, a autorzy  podają jedynie in-
formację, że wojska niemieckie wkroczyły do Wadowic w poniedziałek 4 września. 

Dzięki odnalezieniu w archiwum para�i O�arowania NMP wspomnień uczniów 
wadowickiego liceum, którzy opisali swoje przeżycia wojenne, będziemy mogli szcze-
gółowiej opisać losy wadowiczan i wydarzenia w na ziemi wadowickiej z pierwszych 
dni kampanii wrześniowej. 

Odnalezione wspomnienia, to oprawiony introligatorsko zeszyt formatu A5 li-
czący 730 stron. Znajdują się w nim 124 wypracowania pisane przez uczniów w paź-
dzierniku 1939 roku, kiedy to na krótko wznowiono naukę przed zamknięciem szkoły 
przez Niemców 30 października 1939 r. 1  Nieliczne prace są datowane i dzięki nim 
wiemy, że wspomnienia pisane były prawie przez cały październik. Najwcześniej, bo 
już 5 października napisał swoją pracę Józef Warmuz, a najpóźniej Henryk Gajczak 
(22 października). 

Spośród 124 uczniów, którzy opisują swoje przeżycia aż 89 opuściło swoje domy 
w pierwszych dniach września, uciekając przed frontem wojennym. Najdalej dotarł 
Roman Zieliński - aż do Kowla (dzisiejsza Ukraina), a wielu skończyło swoją wędrów-
kę w okolicach Niepołomic oraz na Sanie.

Wypracowania uczniów dotychczas nie były wykorzystywane jako źródło histo-
ryczne i praktycznie poza Gustawem Studnickim chyba nikt ich nie przeglądał i nie 
wiedział, że się zachowały do naszych czasów.2

O ich powstaniu jedynie pisze w swoich wspomnieniach Tadeusz Królikiewicz. 
Twierdzi on, że  powstały one z inicjatywy jego ojca, ówczesnego dyrektora liceum 
Jana Królikiewicza.3 Jest to jak na razie jedyna informacja dotycząca inicjatorów po-

1 Studnicki G., Kalendarium historii szkoły, Peryskop  nr 30, 12.1996, s. 4
2 Studnicki G., Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996, s. 152
3  Wspomnienia Tadeusza Królikiewicza, www.wadowita.net, s. 25,
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wstania wspomnień. Prawdopodobnym jest jednak, że inicjatywa wyszła także od 
pozostałych nauczycieli wadowickiego liceum i została zrealizowana na lekcjach 
języka polskiego jako zadanie domowe. Potwierdza te domniemania także Tade-
usz Królikiewicz, który nie wyklucza zaangażowania także innych nauczycieli, bo 
według niego wypracowania pisane były na lekcjach języka polskiego4.

Prawdopodobnym jest, że dwóch nauczycieli było zaangażowanych w to 
przedsięwzięcie, gdyż  w znacznej większości zadań są dwa powtarzające się tytuły 
(Moje przeżycia wojenne oraz Moje wspomnienia wojenne).

Zadając temat wypracowania nauczyciele nie mieli zamiaru go oceniać, a mia-
ło służyć wyłącznie dokumentacji wydarzeń i spisania losów wojennych uczniów. 
Może o tym świadczyć  aż 15 niepodpisanych wypracowań. Nie można jednak 
wykluczyć ingerencji introligatora, który przycinając kartki do oprawy po prostu 
odciął część z podpisem autora.

Prawdopodobnie powstały dwa oprawione introligatorsko zeszyty wspo-
mnień. Większy z wypracowaniami młodszych klas oraz mniejszy z pracami star-
szych uczniów.5  

Gdzie obecnie znajduje się  drugi zeszyt, jakie były okoliczności pisania wspo-
mnień, czy postawione powyżej hipotezy są prawdziwe? 

Bez pomocy autorów nie będziemy w stanie na te pytania odpowiedzieć. 
Dlatego prosimy wszystkich, którzy posiadają jakąkolwiek wiedzę na ten te-

mat o kontakt z Muzeum Miejskim w Wadowicach. 
Poniżej zamieszczamy kilka krótkich fragmentów wypracowań oraz pełną li-

stę uczniów – autorów wspomnień.   

(...) w czas rano już samoloty niemieckie latały nad moją miejscowością  cie-
szyłem się bardzo gdy widziałem jak cztery polskie samoloty goniły dwa niemie-
ckie, bo wszak patrzyłem się przez lornetkę. Lecz niewiedziałem że to już wojna 
prawdziwa, myślałem że to niemieckie samoloty tak sobie wtargnęły do Polski, aż 
radio o dwunastej ogłosiło tą wiadomość 

(Paweł Brańka)  

* * * 
Rozgorączkowani czekaliśmy na wiadomości o postępach naszych wojsk, do-

póki się dało siedzieliśmy przy radiu i cieszyliśmy się pospołu z innymi na wia-

4 Rozmowa autora z T. Królikiewiczem, kwiecień 2009 r.
5 ibidem
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domość o nowych postępach wojsk. Radość naszą spotęgowała jeszcze podana  
w drugim dniu wiadomość o zdobyciu przez nasze wojska Gliwic, Bytomia  
i Gdańska a nawet pogłoski o zdobyciu Prus Wschodnich. Tymczasem nie wia-
domo skąd zaczęły nadchodzić pogłoski czarne i ciężkie jak ołów dla każdego 
Polaka, o zdobyciu przez wojska niemieckie Zaolzia, Zakopanego, Bielska i innych 
miejscowości.

(Tadeusz Brońka) 

* * * 
Dnia 1 IX o godzinie 5.30 (sprawdzam to wg pamiętnika) zbudził nas warkot 

samolotów lecących na dużej wysokości. (...) o godz. 9.15 radio nadało wiado-
mość o bombardowaniu Gdyni. Grodna, Krakowa, Częstochowy i miast śląskich. 
O 12.15 nadano orędzie Prezydenta Mościckiego do narodu polskiego ...

(NN)

* * * 
Tymczasem zaczęły krążyć coraz to groźniejsze pogłoski o zbliżaniu się Niem-

ców i w niedzielę rano ujrzałem, że wszystkie domy przy ulicy z wyjątkiem nasze-
go i kilku innych są puste. Z całą rodziną byłem w rozterce, nie wiedzieliśmy co 
począć. Ojciec był w Kalwarii na stacji, Matka pieszo nie uszłaby daleko a na wóz 
nie mieliśmy pieniędzy. 

(Adam Krawiec)

* * * 
(...) Od tego czasu ja miałem stałą służbę przy odbiorniku radiowym. Słu-

chałem różnych sygnałów szyfrowych jak: „Kawa, Czekolada, Przeszedł, Koma 2 
Nadchodzi” itp.

Gdy radio-telegra�sta mówił „56,32 Kawa albo Czekolada” to wiedziałem, że 
samoloty lecą w naszym kierunku. To też się sprawdzało, bo zaraz po tym syreny 
fabryki i tartaku trąbiły alarm. Wszyscy schodzili wtenczas do schronu ... 

Sądny dzień dla Andrychowa  zaczął się w niedzielę popołudniu i trwał do 
poniedziałku rano. W pół do czwartej zbierałem w ogrodzie jabłka, a tu armaty 
przeciwlotnicze ustawiają żołnierze za naszym płotem. Ledwie armaty ustawiono 
a tu słychać warkot. Patrzę i widzę sześć dużych bombowców nad Andrychowem. 
Artyleria rozpoczęła ogień, a samoloty jakby drwiąc sobie z niej suną nienaruszo-
ne dalej. Eskadra zatoczywszy łuk leciała znów na Andrychów. Wtedy rozpoczęło 
się bombardowanie. Bomby sypały się dość często ale z małym skutkiem. Bombar-
dowano Fabrykę B.C. Sanatorium i samo śródmieście. Fabryka jakoś szczęśliwie 
wyszła z tego bombardowania. Sanatorium zostało obrzucone dookoła ale nie-
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uszkodzone, jedynie w rynku jeden z budynków został tra�ony, ale poza zrobie-
niem dziury w dachu bomba nic nie uszkodziła. Podczas bombardowania polska 
artyleria strąciła jeden jeden samolot, który spadł na pole dworskie na „Łęgu”. (...) 
Wieczorem zaczęła strzelać artyleria niemiecka z Złotej Górki, a odpowiadała jej 
polska z Choczni. Siedzieliśmy wszyscy w schronie ...  Co chwilę słyszeliśmy huki 
wystrzałów i wybuchów. W nocy musiał być drugi nalot bo u nas w ogrodzie była 
wielka wyrwa od bomby; a w piwnicy wydawało mi się, że beton po wielkiej de-
tonacji jakby się podniósł i opadł. Nad ranem wszystko ucichło. Gdy wyszedłem 
na podwórze oczom swoim nie chciałem wierzyć. Przednia ściana domu  zrujno-
wana z rynny wiszą kawałki, dach podziurawiony a z słupka betonowego od płotu 
szczępki. Leżał tam też żołnierz zabity, któremu odłamek oderwał połowę twarzy. 
Przyniosłem jego odrzucony płaszcz i nakryłem go. (...)

Jak później obliczono nad Andrychowem było około studziesięciu pocisków 
z czego na teren Andrychowa spadło około 30-tu. Zrujnowały one drogę koło 
Basenu uszkodziły 2 domy (nie licząc mojego) zapaliły magazyn bawełny w Fa-
bryce.( ...) 

W poniedziałek rano miasto wyglądało jak umarłe ani jednego człowieka ani 
zwierzęcia, w takiej chwili doczekaliśmy się wkroczenia Niemców. 

(Stanisław Kurzyniec)

* * * 
O czwartej godzinie popołudniu hałas przycichł. Na szosie zrobiło się prze-

strzenniej. Aż tu nagle ukazało się na horyzoncie 12 olbrzymich bombowców nie-
mieckich, które w mgnieniu oka znalazły się nad polskim wojskiem. Daremnie 
odzywały się nasze działa przeciwlotnicze, aby ich odstraszyć. Ich błyszczące kule 
zawodziły, oplatając swymi krzywymi torami silnik samolotowy. Aż nagle zaległ 
ziemię grad  pocisków, huk olbrzymi, a ziemię zakryła zasłona dymu, w którym 
było słychać jęki i wołania. A gdy dym rozrzednął  widać było widok straszny. 
Wozy potrzaskane odrzucone ciśnieniem zawartości pocisków, zabitych żołnierzy, 
poszarpanych w kawałki i przysypanych czarnym pyłem. 

(Stanisław Czarny)      

* * * 
Przez całą noc z 2 X na 3 X (oczywista pomyłka autora, oczywiście chodzi  

o 2 i 3 IX-przyp. PW) musiałem pełnić straż przy moście na szosie w Choczni.  
Przez całą noc miałem możność zaobserwowania odwrotu taborów wojsk pol-
skich oraz nieprzeliczonego tłumu uciekinierów. O 6-stej godzinie rano w dniu  
3 X straż przy moście objęło wojsko polskie. (...)
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Po drodze zobaczyłem ustawiające się baterie dział przeciwlotniczych i kara-
binów maszynowych. W czasie nabożeństwa nagle odezwały się strzały z dział prz.
lot i przejmujący jazgot karabinów maszynowych. Ostrzeliwano nieprzyjacielski 
samolot wywiadowczy, który po kilku strzałach zwiał za chmury. W kilka minut 
po skończonym nabożeństwie nadleciały znów trzy bombowce, które usiłowały 
bombardować cofającą się artylerię polską i uciekinierów. Przywitane silnym og-
niem obrony przeciwlotniczej musiały zaniechać swych zamiarów. (...)

Tymczasem baterie dział i karabinów przeciwlotniczych cofnęły się ze swych 
stanowisk i odjechały w stronę Wadowic. Toteż już w niedługim czasie  widocznie 
w jakiś sposób powiadomione o stanie obrony prz. lot. nadjechała cała eskadra 
bombowców nieprzyjacielskich i na cofający się 6 pułk artylerii polowej i 4 pułk 
strzelców podhalańskich oraz tłumy uciekinierów otworzyła straszliwy ogień, za-
sypując ich gradem bomb i seriami karabinów maszynowych. (...)

Obudziło mię dopiero silna detonacja około 11 godziny w nocy. To baterie 
dział nieprzyjacielskich otworzyły ogień na Chocznię. Jednak biły bezcelowo gdyż 
już w Choczni nie było wojska polskiego. Ogień trwał do rana. Około 9-wiątej 
rano 4. IX. wkroczyły pierwsze oddziały nieprzyjacielskie do Choczni, a około 
południa otworzyły ogień artyleryjski i karabinowy na pozycje wojsk polskich za 
Wadowicami. Po krótkiej walce posunęli się dalej. (...)

Po południu około 17-stej godziny poszedłem się popatrzeć wraz z kolegą 
na teren gdzie bombardowano poprzedniego dnia. Wygląd był straszny. Leje  
w ziemi co kilka metrów, a na szosie, w rowach i na polach pełno trupów ludz-
kich i końskich oraz masy wozów i kilka dział połamanych i popalonych. Przed 
dwa następne dni musiałem zbierać zabitych oraz kopać groby. Wśród zabitych 
przeważały osoby cywilne. Było też zabitych kilkoro dzieci. Zabici przedstawiali 
straszny widok, jedni porozrywani, inni bez nóg lub rąk. 

(Edward Oleksy)

* * * 
W poniedziałek przed południem do Wadowic wkroczył  patrol niemiecki, 

który zastał w mieście tylko niewielką ilość mieszkańców. A za nim przybyła 
wkrótce większa ilość wojska, rozmieszczając się w naszych koszarach.

Zaraz następnego dnia wróciłem do domu. Miasto wyglądało jak wymarłe.  
W mieście panował straszliwy huk przejeżdżającej armii niemieckiej, która spie-
szyła na wschód, aby tam prowadzić operacje wojenne. 

(Broda Robert)    
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WYKAZ AUTORÓW WSPOMNIEŃ
Lista została sporządzona w porządku alfabetycznym. 
Przy spisywaniu listy w przypadku niewyraźnie podpisanych wypracowań do 

ich poprawnego zapisu wykorzystano wykaz absolwentów liceum sporządzony 
przez Gustawa Studnickiego i zamieszczony w książce „Pierwsza wśród równych”. 

Piętnaście wypracowań jest niepodpisanych.

(?)ącki Jacek  
Backi Tadeusz, bez kl.   
Banasik Tadeusz, bez kl.     
Banaś Antoni , bez kl.   
Banaś Jerzy, II a  
Banaś Jerzy, II b    
Bednarczyk Mieczysław, bez kl.    
Bernacki J. Ryszard, I liceum
Bobak Tadeusz, I  
Borgosz Aleksander, bez kl.  
Brańka Paweł, bez kl.  
Brańka Tadeusz, II lub IV  
Broda Robert, I c  
Bronisław (nazwiska nie można 
odczytać) 
Brońka Tadeusz, I liceum 
Bryndza Władysław, IV b  
Burzej Stefan, IV b 
Byrski Bronisław II liceum 
Czaderski Stanisław, II a 
Czapik Kazimierz  
Czarny Stanisław, bez kl. 
Dębiec E., bez kl.  
Domański Wiesław, III a 
Dzidek Józef, III b 
Dziewit Aleksander 
Frączek Eugeniusz, III b 

Gajczak Henryk, III e 
Gąsiorek Bronisław 
Gałecki M.  
Gaweł Feliks, II   
Górski Jan, III b 
Gzela Jerzy, I liceum 
Gzela Stefan, bez kl.  
Haralewicz Marian, IV b 
Hojdys Tadeusz, II a 
Jabłoński Franciszek, III b 
Jach Ludwik, bez kl. 
Jach Stanisław, bez kl. 
Jaskiernia Mieczysław, III b 
Jurkowski Zdzisław, I b 
Kardaś Zbigniew, bez kl. 
Karpiński Leszek, II liceum  
Kasprzycki Andrzej, bez kl.   
Kądziołka Stefan, Iv b  
Klaczak Mieczysław, III a 
Klaczak Tadeusz, bez kl. 
Klęczar Jan, III a 
Kornelak Jerzy, III b  
Kornelak Zbigniew, Iv b 
Korzeniowski Kazimierz, bez kl.  
Koterba Jan, IV b, 
Krawiec Adam 
Królikiewicz Tadeusz, bez kl.  
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Kublin Zdzisław, IV b  
Kurzyniec Stanisław, bez kl. 
Kwapin Stanisław 
Legan Sergiusz, bez kl. 
Lisko (brak imienia), IV b
Łącki Jacek Kądzi, I a  
Machalica Zbigniew, III b 
Markielowski Jan, III b 
Mirosławski Wiesław  
Mizera Edward, III b 
Mleczko Tadeusz, Ia 
Młocek Adam, II b 
Molendowicz Kazimierz 
Mydlarz Stanisław, bez kl.  
Nowobilski (brak imienia)  
Ogiegło Józef, bez kl. 
Oleksy Bronisław, IV b   
Oleksy Edward, IV b 
Oleksy Edward, Stanisław, IV b  
Oleksy Mieczysław, II b 
Ogiermann Norbert, II liceum 
Opidowicz Leon, bez kl. 
Orlicki Marian, bez kl.   
Pietroń Edward, I liceum 
Pindel Ludwik, III b 
Piotrowicz Julian, II b 
Pszczeliński Stanisław, bez kl.  
Radwan Władysław, III a 
S. Fr., bez kl. 

Sajnok Edward, II a  
Sikora Jerzy, III b 
Sikora Stanisław, bez kl. 
Siwiec Franciszek, bez kl. 
Skowron Czesław, IV b 
Skrzyński Eugeniusz, IV b 
Skrzypczak Kazimierz, III a 
Smolarek Stanisław, bez kl. 
Sołtysik Zbigniew, bez kl.  
Sowiński Tadeusz, IV b 
Stawowy Stanisław, II b 
Strzała Kazimierz, bez kl. 
Strycharski Leszek, I a  
Świętek Jan, bez kl. 
Tomiak Kazimierz, II a 
Warmuz Józef  
Wawro Anastazy, III b 
Weber Zbigniew, bez kl. 
Wiecheć Zdzisław, bez kl. 
Wolas Józef, II b 
Woźniak Józef, bez kl. 
Woźniak Mieczysław, bez kl. 
Wójcicki Jerzy, IV b
Zacny Władysław, bez kl. 
Zając Mieczysław, bez kl.  
Zieliński Roman, IV b 
Zieliński Władysław, IV b 
Zięba Zdzisław, I liceum 
Żydek Jan 

Piotr Wyrobiec; historyk, obecnie dyrektor Wadowickiego Centrum 
Kultury
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Krzysztof Koźbiał

z dziejóW ponikWi

 W roku 2008 w Ponikwi ukazała się niezwy-
kle interesująca publikacja historyczna autorstwa 
Stanisława Książka „Ponikiew. Śladami naszych 
przodków 1395 – 2005. Monogra�czny zarys dzie-
jów wsi i  jej kolonii”. Skłania ona do wielu re�ek-
sji na temat dziejów tej podwadowickiej wsi, tym 
bardziej uzasadnionych, że Ponikiew jak dotąd nie 
była tematem opracowań monogra�cznych. Pre-
kursorskość pracy autora jest zatem godna pod-
kreślenia na samym wstępie. 

 Rzecz jasna jednocząca się na naszych oczach 
Europa powinna skłaniać nie tylko do zaintereso-
wania ogólną historią Europy ale także właśnie do 
bliższego poznania dziejów tzw. małych ojczyzn. To właśnie ich obywatelami 
jesteśmy w  pierwszym rzędzie. Dobrze, że tak właśnie się stało w  przypadku 
recenzowanej pozycji. Bez wątpienia S. Książek jest takim obywatelem „małej 
ponikiewskiej ojczyzny”, sam zresztą wielokrotnie to podkreśla, jest to również 
widoczne w książce napisanej w sposób emocjonalny. 

Autor nie będąc z  zawodu historykiem – jak sam pisze we wstępie „pod-
jął trud przywrócenia prawdy o ludziach, nazwach i historii, jaka przetoczyła się 
przez te ziemię”  (s. 14). Tak nakreślone zamierzenie zostało ze wszech miar 
zrealizowane. Praca jest zapisem kilkunastoletniej pracy S. Książka podczas 
której sięgnął on do wielu dokumentów źródłowych znajdujących się głównie 
w archiwach krakowskich. Skorzystał także z dostępnych opracowań, monogra-
�i i  artykułów opisujących poszczególne fragmenty dziejów wsi. Część doku-
mentów znalazła się w samej publikacji - szczególnie cenne jest zamieszczenie 
fragmentu kopii kroniki para�alnej Ponikwi (ss. 208-217) jak i wykazu nazwisk 
mieszkańców wsi i osób spoza niej, które przyczyniły się do ufundowania i zbu-
dowania miejscowego kościoła (ss. 225-228). Poprzez to czytelnik zyskuje do-
stęp do źródeł, z którymi nie ma możliwości zetknięcia się na co dzień. Autor 
dotarł także, co warte uwagi, do niepublikowanych dotąd materiałów Słownika 
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Geogra�czno – Historycznego woj. krakowskiego w średniowieczu opracowy-
wanego sukcesywnie przez Polską Akademię Nauk. Źródła i monogra�e przyta-
czane są z dużą dokładnością co świadczy o bardzo dobrym opanowaniu sztuki 
dokumentowania swojej pracy przez autora, który – co jeszcze raz podkreślam 
– nie jest zawodowym historykiem. Efekt pracy jest imponujący powstała bo-
wiem publikacja licząca 340 stron.

 Praca ma charakter chronologiczny, historia wsi została przedstawiona 
od najdawniejszych czasów aż po prawie dzień dzisiejszy (do 2005 r.). Analizie 
poddano zarówno okres przedrozbiorowy kiedy osada – najprawdopodobniej 
od momentu swego powstania - należała do starostwa zatorskiego, okres zaboru 
austriackiego, czasy międzywojenne, okres II wojny światowej jak i czas po jej 
zakończeniu. Autor zwraca przy tym szczególną uwagę na nakreślenie dziejów 
wsi na tle ogólnym co jest zabiegiem jak najbardziej prawidłowym i co pozwala 
czytelnikowi na kompleksowe zrozumienie opisywanych zagadnień. 

Lektura publikacji jest interesująca ponieważ autor skupił się, można po-
wiedzieć, na codziennych aspektach funkcjonowania osady. Znajdziemy tu za-
tem wiele opisów zwykłego życia Ponikwian w dawnych czasach, kultywowa-
nych obyczajów, obrzędów i tradycji. Jest to tym ważniejsze, że większość z nich 
niestety zanika i o wielu będziemy dowiadywać się tylko i wyłącznie z książek, 
zdjęć w starych albumach, wspomnień ludzi starszych. Ponikiew to bez wątpie-
nia miejscowość, która ma się czym pochwalić w zakresie bogatych obyczajów 
życia codziennego. Przez długi czas istotne znaczenie, z  uwagi na ukształto-
wanie terenu, odgrywało tu pasterstwo, istniały jeszcze do niedawna kuźnie 
i „huty” wytapiające pozyskiwaną na miejscu rudę. Dawne zwyczaje zachowały 
się w nazewnictwie – do dziś jeden z przysiółków tej miejscowości to przecież 
„Huta”. W pracy znajdziemy także opisy dawnego gospodarowania (np. na ss. 
151-156), opisy strojów (ss. 158-160), obyczajów weselnych (ss. 290-294) czy 
budownictwa (ss. 161-166). Jak wspomniałem obecnie obyczaje te zanikają. Pi-
szący te słowa pamięta jak jeszcze w latach 80. XX w. na Ponikwi można było 
zobaczyć oranie ziemi pługiem zaprzężonym w woły a nie konie, co było spo-
wodowane ukształtowaniem terenu. Dziś takiego widoku w tej miejscowości już 
nie uświadczymy. 

Sporo miejsca autor poświęca przybliżeniu czytelnikowi geogra�cznego po-
łożenia miejscowości, zwraca też uwagę na nazwy miejscowe i  odnosi się do 
ich pochodzenia (ss. 265-288). Nie jest to zadanie łatwe gdyż interpretacja tego 
zjawiska jest bardzo utrudniona i po wielu stuleciach niełatwo rozstrzygnąć jak 
doszło do narodzin określonej nazwy. Interpretacji nazw miejscowych w oko-
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licach Wadowic dokonywał już ponad 20 lat temu – z  wątpliwym skutkiem -  
A. Siemionow1. Do dziś nie pojawiło się jednak żadne inne opracowanie, które 
naukowo objaśniałoby pochodzenie tychże nazw. Stanisław Książek, jak się wy-
daje, również nie dochodzi do konstruktywnych wniosków w tym zakresie. Zbyt 
dużo w tej materii niedomówień, nadinterpretacji i przeinaczeń.

Najwięcej miejsca autor poświęcił historii kościoła i religii w Ponikwi. Wy-
nika to z faktu istnienia bogatych źródeł, m.in. kronik para�alnych, dotyczących 
choćby budowy kościoła, która została dokończona ponad 150 lat temu. Jest to 
pierwsza publikacja poruszająca ten temat w  tak szczegółowy sposób. Zdecy-
dowanie mniej fragmentów książki autor przeznaczył na opis szkoły i oświaty 
co – jak sam dowodzi – spowodowane jest jej niezbadanymi dotąd dziejami. 
Ów dysonans w opisie dwóch ważnych instytucji w tejże miejscowości stanowi 
najistotniejszą słabość pracy, która mogłaby zostać rozwiązana jedynie poprzez 
pogłębienie badań nad miejscowym szkolnictwem, legitymującym się rów-
nież długą historią. Badania nad dziejami oświaty w tej miejscowości pozosta-
ją zatem ważkim postulatem badawczym, który zostanie być może rozwiązany 
w niedalekiej przyszłości. 

Wątpliwości budzić może również fakt ustalenia przez autora początków 
Ponikwi na rok 1395. Kwestionuje on przede wszystkim (s. 62) fakt założenia 
osady przez Wołochów co dotąd było tezą dominującą, wręcz jedyna, w litera-
turze historycznej na ten temat2. Wspomnianą datę wiąże z mającym wówczas 
miejsce ruchem kolonizacyjnym w okolicach Wadowic. Trudno dociec jak było 
naprawdę. Dokumenty jednoznacznie nie wskazują na to aby założenie Ponikwi 
było możliwe jeszcze pod koniec XIV w. Należy pamiętać o tym, że położenie 
osady w dolinie, raczej na uboczu ówczesnych szlaków komunikacyjnych3, po-
wodowało stosunkowo późne zainteresowanie jej obszarem przez potencjalnych 
osadników. Na początku II połowy XVI stulecia kiedy to przeprowadzano lustra-
cję dóbr królewskich w starostwie zatorskim – do którego należała także Poni-
kiew – w osadzie „villa Ponikiew” nie zamieszkiwało zbyt wiele osób. Z imienia 
wymieniono niejakiego „Marcina Słowaka”, który był sołtysem. Kmiecie mieli 
odprowadzać do Zatora „kur 8, sery 4, jajek 60” a z istniejącego na rzece tartaku 

1 A. Siemionow, Ziemia Wadowicka. Wadowice 1984. 
2 Wołosi mieli założyć także sąsiednie miejscowości: Kaczynę i Rzyki, i to w tym samym okresie co Ponikiew czyli 

w połowie XVI wieku. 
 Obecna droga prowadząca z Wadowic w kierunku Suchej Beskidzkiej i dalej na Podhale była wówczas zupełnie 

nieznaczącym szlakiem komunikacyjnym.
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„tarcic jodłowych pół kopy”4. Istniał tam również młyn, także  przy rzece, a 4 tzw. 
wolników5 nie płaciło jeszcze żadnych należności. Wzmianka o istnieniu wolni-
ków świadczy o tym, że miejscowość musiała zostać założona niewiele wcześ-
niej, być może 10 – 15 lat wcześniej, być może 20 lat. Problem polega jednak na 
tym, że najprawdopodobniej nigdy nie dowiemy się kiedy dokładnie założono 
Ponikiew. 

Książka napisana jest zrozumiałym językiem, stanowi dla odbiorcy ciekawą, 
momentami nawet fascynującą, lekturę. Jej czytelniczą wartość podnoszą nie-
wątpliwie liczne zdjęcia, tabele i wspomniane już dokumenty. Tym samym sama 
w sobie staje się znakomitym źródłem dla przyszłych pokoleń, nie tylko w sensie 
informacji ale i zamieszczonej w niej ikonogra�i. Trudno sobie wyobrazić bada-
nie dziejów Ponikwi w przyszłości bez sięgnięcia do pracy Stanisława Książka, 
pracy bez wątpienia pionierskiej.

Pozycja powinna stać się niezbędną częścią składową domowej biblioteczki 
nie tylko fascynatów historii Ponikwi ale i ludzi zainteresowanych szeroko poję-
tymi dziejami Wadowic i okolic. Poprzez pryzmat tej miejscowości autor kreśli 
bowiem obraz przeszłości charakterystyczny także dla innych wsi w sąsiedztwie 
Wadowic. Jednym słowem jest to godna polecenia publikacja będąca wynikiem 
wieloletniego zaangażowania badawczego historyka – miłośnika swej „małej oj-
czyzny”, który kończąc swą pracę podkreśla, że „Ponikiew to (...) najpiękniejszy 
zakątek ziemi wadowickiej”. 

dr Krzysztof Koźbiał – pracownik naukowy Instytutu Europeistyki UJ  
w Krakowie, równocześnie jest nauczycielem w Zespole Szkół w Ponikwi. 

4 Lustracja dóbr województwa krakowskiego w 1564 roku. Wydał J. Małecki. Warszawa 1962-64, s. 223. Oprócz 
młyna tartacznego istniał także zwykły młyn.

5 Okres tzw. wolnizny, który w zależności od miejsca osiedlenia się kolonistów mógł wynosić nawet ponad 20 lat 
miał pomóc im w zagospodarowaniu się na nowym miejscu pobytu. W tym czasie nowi osadnicy karczowali np. 
las aby uzyskać pola uprawne. Zapewne tak samo musiało to wyglądać w Ponikwi, zwłaszcza że i tam warunki 
uprawy roli były i do dziś są trudne chociażby z powodu położenia pól uprawnych na stromych stokach. 



267266

W Y D A R Z E N I A

Dr Tomasz Graff

spraWozdanie 
z konferencji naukoWej 
„WadoWice - karola Wojtyły 
ojczyzna domoWa”

23 stycznia 2009 roku gmach wadowickiego domu kultury gościł naukow-
ców, którzy licznie zgromadzonej publiczności przedstawili 8 referatów dotyczą-
cych dziejów Wadowic – od czasów średniowiecza aż do 1945 roku. Inicjatorami 
i głównymi organizatorami tej konferencji byli: z ramienia Inicjatywy Małopol-
skiej im. króla Władysława Łokietka Tomasz Gra� i Dyrektor Wadowickiego Cen-
trum Kultury Piotr Wyrobiec. Warto zauważyć, że dużą cześć słuchaczy stanowiła 
młodzież z krakowskiego I LO im. B. Nowodworskiego, szkoły powstałej w 1588 
roku, szczycącej się wielu sławnymi absolwentami - m.in. królem Janem III So-
bieskim.

W pierwszej części konferencji moderatorem dyskusji był stojący na czele Ini-
cjatywy Małopolskiej Paweł Nowakowski, w drugiej - wspomniany Tomasz Gra�.

Pierwszy referent – prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski (Uniwersytet Jagiel-
loński) przedstawił następujące zagadnienie: „Wadowice i region wadowicki jako 
obszar pograniczny w I Rzeczypospolitej”. Zanim profesor przeszedł do zasadni-
czych kwestii swojego wystąpienia, sięgnął najpierw do czasów funkcjonowania 
państwa wielkomorawskiego i  państwa Wiślan, zastanawiając się nad przyna-
leżnością terenu dzisiejszych Wadowic, podkreślając przy okazji przygraniczny 
charakter obszaru tej części dorzecza Skawy. Następnie ten wybitny mediewista 
omówił znane skądinąd w historiogra�i podziały zachodniej Małopolski w okre-
sie rozbicia dzielnicowego. Poddając wnikliwej analizie poglądy wcześniejszych 
historyków zauważył zmienność granicy na tym obszarze aż do końca XIII wieku. 
W dalszej części referatu profesor omówił szkicowo dzieje Wadowic i sąsiednich 
osad, wiele uwagi poświęcając m.in. szlakom handlowym biegnącym rzeczywi-
ście, bądź prawdopodobnie, przez te tereny. Nie uszły uwagi tego historyka także 
stosunki etniczne w księstwie zatorskim i oświęcimskim, jak i problemy ustrojo-
wo prawne - aż do inkorporacji tych ziem do Korony w 1564 roku.
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Kolejny prelegent – mgr Jarosław P. Kazubowski (Kraków) przedstawił za-
skakująco bogatą panoramę zabytków architektury i  sztuki znajdujących się na 
obszarze sąsiadujących z Wadowicami miejscowości. Temat wystąpienia brzmiał: 
„Między Śląskiem a Krakowem - krajobraz artystyczny powiatu wadowickiego”. 
Okazuje się, że teren ten, jako typowe pogranicze, był przez wieki poddany wza-
jemnemu przenikaniu się artystycznych wpływów śląskich, małopolskich, czeskich 
itd. Szczególnie jest to widoczne na przykładzie zachowanych zabytków miejsco-
wej rzeźby. Przy okazji J.P. Kazubowski zwrócił uwagę na olbrzymie spustoszenia, 
jakie dokonały się w ostatnich dziesięcioleciach w skatalogowanych stosunkowo 
niedawno – bo kilkadziesiąt lat emu arcydziełach. Wiele cennych eksponatów ule-
gło dewastacji, albo wręcz przestało istnieć.

Jedyna kobieta wśród zaproszonych naukowców – dr Bożena Czwojdrak 
(Uniwersytet Śląski) ukazała średniowieczne dzieje obszaru lanckorońskiego – 
znajdującego się dzisiaj w powiecie wadowickim. Już tytuł wystąpienia: „Sąsiedzi 
Wadowic – dzieje latyfundium lanckorońskiego w średniowieczu” uzmysławiał, 
że nie można rozpatrywać dziejów Wadowic w oderwaniu od bogatej historii ota-
czających miasto terenów. To przenikliwe studium dziejów tenuty lanckorońskiej, 
wymagało od badaczki przeprowadzania skrupulatnych badań źródłowych, które 
objęły okres od czasów Kazimierza Wielkiego do schyłku średniowiecza i począt-
ków doby nowożytnej. Mediewistka wykazała, że tenuta znajdowała się w rękach 
kilku wybitnych postaci, jak np. Spytka z Melsztyna, który dostał ją w 1398 roku 
i Zbigniewa z Brzezia (od ok. 1407 roku), a następnie przechodziła zmienne ko-
leje losu, aby ostatecznie dostać się w 1522 roku w ręce Mikołaja Wolskiego i jego 
rodu. W 1564 roku starostwo lanckorońskie liczyło 22 wsie, a jego pomyślny roz-
wój gospodarczy zakończył się w wieku następnym.

Pierwszą część konferencji zamykał referat dr. Tomasza Gra�a (Papieska 
Akademia Teologiczna) pt.: „Intelektualiści w otoczeniu Marcina Wadowity”. Au-
tor zaznaczył, iż dotychczasowa historiogra�a nie zajmowała się szerzej związ-
kami Wadowity ze znanymi intelektualistami epoki. Tym samym zachodzi ko-
nieczność zbadania bezpośrednich relacji i związków łączących uczonego teologa 
z innymi koryfeuszami nauki i myśli. Marcin Wadowita w ciągu długiego życia był 
ściśle związany z wybitnymi profesorami Uniwersytetu Krakowskiego, z którymi 
nierzadko łączyły go nie tylko sprawy zawodowe, ale także prywatne kontakty.  
Do plejady wybitnych osobistości, które stykały się z wadowickim teologiem na-
leżeli m.in. rektorzy i  znani uczeni: Jakub Górski, Stanisław Pik Zawadzki, Jan 
z Wieliczki, Marcin Glicjusz z Pilzna, Stanisław Sokołowski, Jan Musceniusz, Wa-
lenty Widawita, Piotr z Gorczyna, Mikołaj Dobrocieski, Andrzej Schoneus, Adam 
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z Opatowa, Marcin Gilewski, Adam Fałęcki, Sebastian Krupka z Wieliczki, Jakub 
Janidło, Błażej Bazyli Goliniusz, Jakub Turobojski, Jakub Najmanowicz i jego brat 
Krzysztof, Wojciech Borowski, Daniel Sigonius, Stanisław Pudłowski oraz chy-
ba najsłynniejszy z tej grupy Jan Brożek. Prelegent podkreślił też bliskie związki 
Wadowity z  biskupem krakowskim Piotrem Tylickim, jak i  z  innym pasterzem 
krakowskiej katedry Jakubem Zadzikiem, z ramienia którego pełnił funkcję wi-
cekanclerza uczelni. Historyk omówił ponadto listy do Wadowity pisane przez 
znanego profesora prawa Tomasza Eustachego Piotra Świniarskiego z Piątku. Ko-
respondencja ta do tej pory nie została wydana i znajduje się w księdze rękopi-
śmiennej w Bibliotece Jagiellońskiej pod sygnaturą 2501. Co ciekawe, odnaleźć 
można tam historię o wypasaniu wieprzy przez młodego Wadowitę, znaną z póź-
niejszych źródeł. W innym miejscu swojego wystąpienia T. Gra� zajął się listem 
przywódcy arian Fausta Socyna skierowanym do Marcina Wadowity w podzięce 
za uratowanie życia. Znany uczony wyrwał bowiem z rąk żaków maltretowanego 
heretyka, kiedy ten był prowadzony na śmierć przez okrutnych oprawców. So-
cyn oprócz podziękowań przedstawił ponadto swoje racje teologiczne i bronił się 
przed zarzutem, jakoby był heretykiem. Co ciekawe w innym liście, tym razem do 
swojego znajomego, arianin wspomniał Marcina Wadowitę, ale nie jako przyjacie-
la, lecz przeciwnika doktrynalnego, który krytykuje zawzięcie jego poglądy. Tym 
samym okazało się, że wadowicki akademik z  jednej strony był zdolny do oka-
zania miłosierdzia i pomocy atakowanemu przez motłoch arianinowi, a z drugiej 
strony w sposób pryncypialny bronił zasad katolickiej teologii przed heretyckimi 
naukami. Na zakończenie swojego odczytu T. Gra� zaznaczył, że postać Wadowi-
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ty bezapelacyjnie zasługuje na naukową monogra�ę, tym bardziej, że jeszcze wiele 
aspektów jego biogra�i wymaga fachowego opracowania.

Kolejny uczony, ks. dr Grzegorz Babiarz (Kraków) wygłosił odczyt pt.: „Pis-
ma teologiczne Marcina Wadowity”. Badacz dokonał wysiłku przetłumaczenia 
zachowanych do tej pory dzieł teologicznych słynnego wadowickiego akademika. 
Przy tej okazji ukazał również klimat religijny w dobie kontrreformacji. Wadowita 
w swoich rozprawach zajmował się m.in. problematyką znalezienia prawdziwego 
Kościoła Chrystusowego na ziemi, kwestią Eucharystii, Bożego Wcielenia, woli 
Bożej, uszczęśliwiającej wizji świętych w niebie, jak również wiecznej szczęśliwo-
ści. Co warte podkreślenia, nikt dotychczas przed ks. G. Babiarzem nie podjął się 
przedstawienia myśli teologicznej Marcina Wadowity. Dzieła krakowskiego teo-
loga były znane w historiogra�i zasadniczo tylko z ich tytułów. Warto dodać, że 
w najbliższym czasie ks. dr G. Babiarz ma zamiar przygotować do druku w wersji 
łacińskiej i polskiej pełne wydanie dzieł teologicznych Wadowity.

Natomiast dr hab. Michał Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński) podjął się 
przedstawienia tematu: „Austriacki garnizon w Wadowicach”. Referent będąc wy-
bitnym znawcą wojskowości austriackiej rozpoczął swoje rozważania od naszki-
cowania panoramy pierwszych dziesięcioleci po włączeniu Wadowic do monar-
chii habsburskiej w 1772 roku. Słuchacze dowiedzieli się m.in., że latem 1809 roku 
w rejonie wadowickim przejściowo stacjonowały siły VII korpusu arcyksięcia Fer-
dynanda, który wycofał się wtedy z Krakowa wskutek skutecznej ofensywy wojsk 
polskich pod wodzą ks. Józefa Poniatowskiego. M. Baczkowski podkreślił, że prze-
łomową datą w historii wojskowej Wadowic był rok 1819, kiedy to wraz z utwo-
rzeniem cyrkułu wzrosło znaczenie militarne Wadowic. Tym samym 4 lata póź-
niej przeniesiono do Wadowic oddziały zapasowe myślenickiego 56 pp. Następnie 
już w 1825 roku Wadowice stały się stałą siedzibą garnizonu 56 pp. W 1827 roku 
powstały koszary, a 3 lata później szpital wojskowy. Nieco później, bo w 1854 roku 
zbudowano koszary dla kawalerii. Po wybuchu powstania listopadowego pułk 
opuścił Wadowice i miał za zadanie nadzorować granicę z Rzecząpospolitą Kra-
kowską na linii Oświęcim-Podgórze. Potem żołnierze tra�li do Salzburga, byli też 
w Cieszynie, Ołomuńcu, Piacenzy, Brescii, Mediolanie, Mantui, Ankonie, Peszcie, 
w Komarnie, Lewoczy, Maros-Vasarhély, Wiedniu, Kaiser-Ebersdorf, jak również 
w Krakowie. Z kolei dywizjon grenadierów 56 pp. w latach 1823-1852 znajdował 
się przede wszystkim na Morawach. W Wadowicach tymczasem, oprócz komendy 
uzupełnień, stacjonował trzeci batalion 56 pp., jak również komenda uzupełnień. 
Z kolei w  II połowie XIX wieku przebywał w mieście zazwyczaj jeden batalion  
56 pp. i  pododdziały jazdy oraz czasowo inne formacje jak np. Landwehra czy 
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jednostki artylerii. Stan liczebny wynosił wtedy kilkuset żołnierzy. W 1880 roku 
garnizon wadowicki plasował się pod tym względem nawet na 5-6 miejscu w Gali-
cji. W dobie powstania krakowskiego część garnizonu wadowickiego brała udział 
w walkach z powstańcami jak i w zdobyciu Podgórza i zmasakrowaniu procesji na 
której czele szedł Edward Dembowski. Co więcej, w czasie powstania styczniowe-
go Polacy z 56 pp. wyróżnili się wielką gorliwością w wyłapywaniu powstańców. 
Żołnierze z garnizonu wadowickiego prezentowali mozaikę narodów monarchii 
habsburskiej, choć przeważali tu Polacy (około 60%). Warto podkreślić, że byli 
oni stosunkowo dobrze wykształceni. Odsetek piśmiennych w ostatnich dziesię-
cioleciach istnienia garnizonu wahał się nawet do 88%. Na zakończenie swojego 
referatu M. Baczkowski stwierdził, że władze samorządowe Wadowic z  jednej 
strony niewiele wydawały na strukturą wojskową, ale też z tego tytułu miastecz-
ko nie odnosiło znaczących korzyści ekonomicznych, choć były one jednak za-
uważalne. 

Autor zakończył konkluzją, że obecność garnizonu austriackiego z pewnością 
wpłynęła na podniesienie prestiżu miasta, które także i z innych względów wyróż-
niało się pośród małych ośrodków Galicji.

Następny referent mgr Konrad Meus (Uniwersytet Pedagogiczny) zaprezen-
tował temat: „Miasto Wadowice, jako siedziba C.K. Sądu kolegialnego w okresie 
autonomii galicyjskiej”. Co warte podkreślenia, autor uatrakcyjnił swoje wystąpie-
nie pokazem zdjęć i dokumentów, które udało mu się odszukać w czasie kweren-
dy archiwalnej. Historyk w pierwszej części swojej prelekcji ukazał zarys dziejów 
sądownictwa na terenie Wadowic począwszy od początków doby nowożytnej aż 
do 1819 roku, czyli do daty utworzenia w mieście cyrkułu. Następnie poruszona 
została problematyka regulacji prawnych dotyczących sądownictwa austriackie-
go w latach 1850-1867, jak również przedstawiono rolę samorządu wadowickiego 
w pierwszych latach autonomii w staraniach o zainstalowanie Sądu kolegialnego 
w  mieście. Podkreślono przy okazji znaczenie Floriana Ziemiałkowskiego dla 
tej sprawy. W  dalszej części referatu prelegent poruszył kwestie związane z  in-
frastrukturą, budową i  adaptacją gmachu sądu i  więzienia. Wymienieni zostali 
ponadto najbardziej znani urzędnicy sądowi tego okresu. Zasygnalizowana zo-
stała następnie sprawa praktycznego funkcjonowania wadowickiego więzienia, 
np. w odniesieniu do aprowizacji w latach 1913 i 1915. Ukazano również niektó-
re znane procesy sądowe, m.in. proces Wandy Krahelskiej-Dobrodzickiej z 1908 
roku, sądzonej ze względu na jej związki z nieudanym zamachem na gubernatora 
Skałłona. Autor zakończył konkluzjami dotyczącymi znaczenia Sądu kolegialnego 
dla rozwoju Wadowic.
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Zasadniczą część konferencji zamknął odczyt dr. Krzysztofa Koźbiała (Uni-
wersytet Jagielloński) pt.: „Wadowice Anno Domini 1945. Obraz życia miasta”. 
Autor przedstawił życie codzienne mieszkańców Wadowic tuż po zakończeniu 
II wojny światowej. Główna część wystąpienia dotyczyła spraw politycznych 
powiązanych z  organizacją administracji lokalnej i  spraw gospodarczych. Nie 
zostały pominięte i inne kwestie; dr K. Koźbiał przedstawił m.in. zwykłe proble-
my mieszkańców Wadowic, jak i ważne wydarzenia kulturalne w życiu lokalnej 
społeczności. Stąd mowa była np. o uruchomieniu kina i obchodach różnorakich 
świąt. Tłem wystąpienia był także mechanizm obejmowania władzy przez komu-
nistów, który w zasadniczych elementach był zbieżny z praktyką stosowaną w ca-
łym kraju. Tym samym ludność Wadowic została poddana rządom narzuconym 
z zewnątrz, za którymi stała potęga ZSRR. Szybko zatem marzenia o pełnej wol-
ności i  niepodległości Polski zostały skonfrontowane z  nierzadko brutalną rze-
czywistością kreowaną przez komunistyczną władzę. Komuniści szybko jednak 
zdobywali sobie zwolenników i mimo znikomego poparcia tuż po zakończeniu 
II wojny światowej – szeregi osób gotowych współpracować z nowym systemem, 
bądź przynajmniej częściowo go zaakceptować szybko rosły. Powody były różne: 
chęć zrobienia kariery i perspektywa awansu społecznego, brak alternatyw i upa-
dek nadziei na zmianę sytuacji politycznej, jak i chęć rozpoczęcia nowego życia po 
okropieństwach wojennych.

Warto podkreślić, że w dyskusji, która miała miejsce po każdej z części kon-
ferencji pojawił się m.in. głos z zapytaniem o możliwość wyniesienia na ołtarze 
znanego z  miłosierdzia Marcina Wadowity. Inny akcentem dyskusji był spór 
o  okoliczności przejmowania władzy przez komunistów w  Wadowicach. W  tej 
części liczne wątpliwości zgłaszane przez wadowickich miłośników historii zosta-
ły rzeczowo rozwiane m.in. przez dr. Krzysztofa Koźbiała. 

Organizatorzy konferencji zapowiadają, że pokłosiem konferencji będzie 
publikacja książkowa, która ukaże się w najbliższych miesiącach.

Dr Tomasz Graff; urodzony w Wadowicach, mediewista i historyk ziemi 
wadowickiej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (2001), gdzie obronił pracę 
doktorską z zakresu historii Kościoła w XV wieku (2006). Obecnie wykładowca  
w Papieskiej Akademii Teologicznej i nauczyciel w krakowskim I LO im. Bartło-
mieja Nowodworskiego.




