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W S T Ę P

Szanowni Państwo,

Przed Państwem lektura kolejnego numeru naszego czasopisma.
Dzięki pozyskaniu do współpracy nowych autorów i coraz większemu zaintereso-

waniu historią naszego regionu ten numer ma podwójną objętość. 
Ale nie tylko ze względu na większą ilość artykułów wart jest polecenia. Podobnie 

jak i w poprzednich numerach zamieszczone artykuły poszerzają naszą wiedzę o prze-
szłości ziemi wadowickiej oraz niejednokrotnie rzucają nowe światło na dzieje miasta. 
Tak jest między innymi z historią Towarzystwa Upiększania Miasta Wadowic i Okolicy. 
Konrad Meus, młody historyk z Wadowic, dokonując kwerendy w archiwach we Lwowie 
i wrocławskim Ossolineum, odnalazł dokumenty wskazujące na wcześniejsze założenie 
TUMWiO niż do tej pory podawano.

Tenże autor również uzupełnia naszą wiedzę dotyczącą wadowickiej „Jagiellonki” 
oraz opisuje początki elektryfikacji miasta.

W tym numerze zamieszczamy kolejny artykuł o wadowickim cmentarzu żydow-
skim. Autorka skupia się szczególnie na analizie nagrobków i inskrypcji cmentarnych. 
Podaje także dokładny wykaz osób  spoczywających na wadowickim cmentarzu.  

W ubiegłym roku Wadowickie Centrum Kultury wydało książkę z dwiema sztukami 
teatralnymi Stefana Kotlarczyka. Teraz na naszych łamach drukujemy cztery monologi 
sceniczne tego autora, poprzedzone bardzo rzetelną analizą dokonaną przez Janusza 
Kotlarczyka i Dominikę Mróz w artykule „Z czego śmiały się galicyjskie Wadowice”.    

Kontynuujemy także cykle rozpoczęte w poprzednich numerach. Znajdą więc Pań-
stwo dalszy ciąg historii walk 12 pułku piechoty w kampanii wrześniowej oraz działania 
wadowickiej „Solidarności” od stanu wojennego do ponownej legalizacji związku.  

To nie wszystkie artykuły w tym numerze. Wszystkie godne są polecenia.    
Zapraszam do lektury

Piotr Wyrobiec 
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Studenci z WadoWic
w świetle Metryki UniwersytetU
krakowskiego z lat 1400–1508

T O M A S Z  G R A F F

WADOWICE I UNIWERSYTET KRAKOWSKI
U SCHYŁKU WIEKÓW ŚREDNICH
XV wiek i początek następnego – to okres szczególny zarówno dla Wadowic 

jak i Uniwersytetu Krakowskiego. W tych latach malutkie miasteczko znajdu-
jące się w posiadaniu Piastów oświęcimsko-zatorskich przeżyło ogromny po-
żar i  lokację na prawie chełmińskim w 14301. Z pewnością lokacja (być może 
w ogóle pierwsza), była ważnym czynnikiem generującym rozwój i odbudowę 
miejscowości. Niedługo później miało miejsce także stopniowe uniezależnia-
nie się piastowskich władców Oświęcimia i Zatora od Korony Czeskiej i coraz 
ściślejsze związki z Królestwem Polskim2. Kościół wadowicki był wtedy filią 
parafii woźnickiej, ale można przypuszczać, że faktycznie proboszcz mieszkał 
tutaj3. Cześć mieszkańców zajmowała się typowymi zajęciami rzemieślniczymi, 
ale zdecydowana większość musiała być związana jeszcze z uprawą roli i  ho-
dowlą bydła. Do końca średniowiecza liczba ludności nie przekraczała zapew-
ne kilku setek. W pierwszym okresie po pożarze wynosiła prawdopodobnie 
100–200 osób. Niewielka odległość od Krakowa, stolicy politycznej i kulturalnej 
Królestwa Polskiego, a także położenie na przecięciu ważnych szlaków handlo-
wych, z których korzystali często kupcy krakowscy, może sugerować, że związki 
z Krakowem już wtedy były silne. 

W tym kontekście warto postawić pytanie, czy wadowiczanie zasilili także 
szeregi studentów krakowskiej uczelni? Wszak kariera uniwersytecka była wtedy 

 1 Zbiór Dokumentów Małopolskich, cz. 2, wyd. S. Kuraś, Wrocław 1963, nr 429. Szerzej zob.: 
A. Nowakowski, Z dziejów miasta i parafii Wadowice, Kraków 1985, s. 24-25.

 2 Zob. K. R. Prokop, Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej w latach 1438-1513. 
Dzieje polityczne, Kraków 2002.

 3 Formalnie zależność wadowickiego kościoła  od Woźnik zlikwidował dopiero w 1780 biskup 
krakowski Kajetan Sołtyk. Zob. Archiwum Parafii NMP w Wadowicach – osobna księga.
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jedną z przepustek do lepszego życia, nierzadko wraz z osiągnięciem wysokich 
godności państwowych i kościelnych. 

Zanim bliżej przyjrzymy się wadowickim studentom warto przypomnieć, że 
odnowiona w 1400 r. krakowska Alma Mater, z własnym rektorem wybieranym 
spośród profesorów i kanclerzem – biskupem krakowskim, przeżywała w tym cza-
sie lata swojego najbujniejszego rozwoju. W murach tej uczelni wykładali znani 
w całej Europie intelektualiści, jak Paweł Włodkowic, Stanisław ze Skarbimierza, 
Jan z Dąbrówki, czy Wojciech z Brudzewa. Studentami byli tej sławy mężowie, 
jak Jan Długosz, kardynał Zbigniew Oleśnicki, czy najbardziej znany – Mikołaj 
Kopernik4. Zresztą nie uzyskali oni w Krakowie stopnia magistra, ani nawet ba-
kałarza, co świadczy o tym, że Uniwersytet niejednokrotnie dawał potrzebne wy-
kształcenie i rozszerzał horyzonty, ale niekoniecznie studia musiały być zwieńczo-
ne uzyskaniem określonego stopnia, aby wspomóc dalszą karierę i rozwój wybit-
nej jednostki. 

Studia w odnowionej uczelni były prowadzone na 4 wydziałach: artium, 
czyli sztuk wyzwolonych, prawa, medycyny i teologii. Gdy ktoś czuł szczególny 
pęd ku wiedzy, a także był wystarczająco bogaty – po uzyskaniu stopnia baka-
łarza (licencjata), a następnie magistra artium, zazwyczaj kontynuował naukę 
na którymś z pozostałych wydziałów, bądź zagranicą. Przypomnijmy jeszcze, 
że fundacja Kazimierzowska z 1364 roku nie przewidywała wydziału teologii, 
a rektorem wzorem systemu bolońsko-padewskiego miał być nie profesor, a stu-
dent.

ZASADY PROWADZENIA METRYKI
Większość studentów wpisywała się początkowo na Wydział Sztuk 

Wyzwolonych do specjalnej Metryki. Niedawno ukazało się jej kompletne wyda-
nie w redakcji Antoniego Gąsiorowskiego, Tomasza Jurka, Izabeli Skierskiej, przy 
współpracy Ryszarda Grzesika5. To dzieło było od lat oczekiwane, wobec niedo-
statków poprzednich wydań Metryki, znanej częściej jako Album Studiosorum6.

 4 Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764, t. I, praca zbiorowa pod red. K. Lepsze-
go, Kraków 1964, s. 91 i nn.

 5 Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508, t. 1-2, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. 
Skierska przy współpracy R. Grzesika, Kraków 2004.

 6 Omawiany przez nas okres zawierały 2 tomy: Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t.1: 
ab Anno 1400 ad Annum 1489, wyd. I; Ż. Pauli, B. Ulanowski, Kraków 1887, t.2 (ab Anno 1490 
ad Annum 1551) wyd. A. Chmiel, Kraków 1892.
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Przy przyjmowaniu, nierzadko około 14–15 letni student uiszczał stosowną 
wpłatę, co było skrupulatnie odnotowane. Wynosiła ona zazwyczaj 8 groszy. Niektórzy 
płacili od razu całą sumę, inni wobec problemów finansowych spłacali ją ratalnie. 
Rzadko zdarzało się, że szczególnie bogaci studenci wpłacali dobrowolnie więcej. 
Czasami zamiast gotówki przyjmowano wpłatę w naturze, np. piwo, wosk, czy sól, ew. 
przyszły żak obiecywał sfinansować ucztę dla profesorów. Nie wszystkich było stać na 
takie wydatki, a pamiętać trzeba, że długie studia wymagały dalszych opłat.

Od początku działalności odnowionego Studium Generale prowadzono zapisy 
nowoprzyjmowanych studentów w specjalnej Metryce. Dokonywał ich rektor, bądź 
osoba przez niego upoważniona. Zapisywano zwykle imię studenta, imię jego ojca 
oraz miejscowość pochodzenia. Zapisy ściśle korelowały z kadencjami rektorskimi, 
początkowo rocznymi, a po 1418 z nielicznymi wyjątkami – półrocznymi. Pierwszy 
semestr – letni - trwał od kwietnia do października, a drugi – zimowy – od paź-
dziernika do kwietnia. Przy okazji dokonywania intytulacji – wpisu – student musiał 
złożyć przysięgę zawierającą tekst z Biblii, między innymi obiecując, że nie będzie 
wyznawał herezji husyckiej. Na tekście przysięgi zachowały się do dzisiaj plamy, któ-
re sugerują, że w tych miejscach studenci podczas przysięgi kładli palce.  Od tej pory 
młodzieniec podlegał sądownictwu rektorskiemu, co było jednym z elementów au-
tonomii Uniwersytetu względem prawa miejskiego. Warto podkreślić, że najstar-
sza Metryka zachowała się w Krakowie w całości, a imiona pierwszych studentów 
wpisano do niej zapewne około 1404/5 roku – przepisując je z niezachowanego do 
dzisiaj pergaminu. Obok intytulacji żaków znajdują się tam i inne wpisy, jak np. lista 
profesorów uczelni, jednak każdego badacza przyciąga przede wszystkim ogromna 
liczba wpisujących się studentów z różnych stron Polski i Europy. Metryka obejmu-
jąca lata 1400–1508 zawiera wszak wpisy około 20 tysięcy immatrykulowanych osób 
z około 6500 miejscowości z Polski i zagranicy – nawet ze Szkocji, Finlandii i Italii7. 

WPISY WADOWICKICH STUDENTÓW
NA WYDZIAŁ SZTUK WYZWOLONYCH (ARTIUM)
W ciągu pierwszych 108 lat funkcjonowania odnowionego Uniwersytetu 

Krakowskiego z całą pewnością wpisało się na Wydział Sztuk 4 mieszkańców 
Wadowic8. Przy ich imionach odnajdujemy bowiem nazwy jednoznacznie wska-
zujące na to miasteczko. Nie oznacza to definitywnie, że to kompletna lista studen-

 7 Metryka, t. 1, s. XVII-XXXVII.
 8 Ibidem, t.2, s. 526.
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tów wadowickich. Wszak zdarzało się, że nie zawsze wszystkich nowych studen-
tów wpisywano do Metryki. Nie wiadomo, dlaczego tak się działo, ale w źródłach 
pojawiają się czasami osoby, które z pewnością studiowały w Krakowie, ale nie 
zostały ujęte w Metryce9. Może zatem i któryś z wadowiczan został w ten sposób 
pominięty? Niestety nie ma na to żadnych dowodów. Bardziej prawdopodobny 
wydaje się fakt, że niektórzy studenci z Wadowic mogli podać niemiecką nazwę 
swojej rodzinnej miejscowości, funkcjonującą wszak u schyłku średniowiecza10, 
a pisarz, bądź sam rektor zapisali wtedy: Frawenstat, czy w sposób podobny, np. 
Frawenstath. Problem w tym, że podobnie nazywała się wtedy Wschowa, jak i Ko-
żuchów – stąd problemy z identyfikacją kilkudziesięciu nawet studentów, którzy 
notabene zostali przed wydawców nowej edycji Metryki jednoznacznie zakwali-
fikowani do Wschowy, bądź Kożuchowa11. W tym świetle warto zadać pytanie, 
czy wśród studentów przypisanych do tych miejscowości nie należy szukać wa-
dowiczan? To pytanie pozostanie zapewne na zawsze bez odpowiedzi. Dlatego 
warto przyjrzeć się liście wadowickich studentów, których z pewnością udało się 
zidentyfikować. Wygląda ona następująco [Skrót dt: oznacza dedit, czyli „dał”, 
a st: solvit, czyli „uiścił”]:

 I. Rektorat Michała z Szydłowa 1435 – letni:
   Johannes Nicolai de Wadowiczye dt 2 gr12

 II. Rektorat Kaspra Rokenberg z Krakowa 1459 – zimowy:
  Nicolaus Jacobi de Wadowicze13

 III. Rektorat Jana z Latoszyna 1469 – letni:
  Martinus Johannis de Wadowicze st14

 IV. Rektorat Jana Bebera z Oświęcimia 1479 – letni:
  Stanislaus Nicolai de Vadouicze st 4 gr15

 9 Ibidem, t.1, s. XXXV.
 10 A. Nowakowski, Z dziejów miasta i parafii Wadowice, s. 24.
 11 Metryka, t. 2, s. 234-235, 562. 
 12 Ibidem, t.1, s. 169 [35e/029].
 13 Ibidem, s. 283 [59h/236].
 14 Ibidem, s. 328 [68e/49].
 15 Ibidem, s. 404 [79e/065].
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Zasadniczo żaden z powyższych wadowickich studentów nie jest znany 
z  innych źródeł, chyba że z wielką dozą ryzyka studenta Mikołaja syna Jakuba 
z 1459 utożsamimy z Mikołajem z Wadowic, który pod tą samą datą w Bullarium 
Poloniae został określony jako krakowski presbiter będąc jedną z osób zaangażo-
wanych w gorący spór finansowy16. W każdym razie wydaje się, że imię Mikołaj 
było wtedy w Wadowicach niezwykle popularne, bo pierwszy nasz student – Jan 
– był synem Mikołaja, podobnie jak ostatni – Stanisław. Historia późnego śre-
dniowiecza zna także innych Mikołajów z Wadowic, co tylko wzmacnia tezę 
o popularności tego imienia w naszym mieście17. Oczywiście nie ma żadnych do-
wodów na to, że Stanisław  z 1479 był synem studenta Mikołaja z 1459, zakłada-
jąc, że ten ostatni nie był księdzem. Wolno jednak wskazać taką ewentualność. Ta 
sama uwaga odnosi się do studenta Marcina z 1469 i studenta Jana z 1435. W tym 
miejscu trzeba też zauważyć, że tylko Marcin syn Jana zapłacił od razu całą kwo-
tę – 8 gr; pozostali albo wpłacili część sumy, albo nie mamy w tym względzie 
danych, jak w przypadku Mikołaja syna Jakuba. W każdym razie studia musiały 
być dla wadowickich synów bardzo trudne, zapewne ze względów finansowych, 
bowiem żaden z wyżej wymienionej czwórki nie osiągnął tytułu magistra artium, 
ani nawet bakałarza. Poświadcza to Liber Promotionum  Wydziału Sztuk z  te-
go okresu18. To nas nie dziwi, skoro tylko 12% studentów osiągało bakalaureat. 
Warto zaznaczyć, że aby osiągnąć stopień bakałarza należało w ciągu najmniej 
dwóch lat opanować podstawy trivium (gramatyka, retoryka i dialektyka-logika); 
wysłuchać aż jedenastu lektur, ze szczególnym uwzględnieniem komentarza do 
dzieł Arystotelesa. Uczono się także prowadzenia dysput i poprawnego posłu-
giwania się łaciną. Studenci zobowiązani byli przynajmniej 3 razy w semestrze 
zabierać głos w dyskusji. Ważne miejsce zajmowała również arystotelesowska lo-
gika. W ogóle same wykłady i ćwiczenia z logiki zajmowały ponad siedemnaście 
miesięcy. Poza tym student pracował nad ćwiczeniami z retoryki oraz uczył się 
podstaw kalendarza, nabywając umiejętność obliczania dat Wielkanocy i świąt 
ruchomych. Z kolei gramatyka była ograniczona zazwyczaj do Doctrinale pu-

 16 Bullarium Poloniae, t. 6, ed. S. Kuraś, I. Sułkowska–Kuraś et al., Romae-Lublini1998, nr 1473 
(pod datą 29 XI 1459).

 17 Zob. np. Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, cz. 1, wyd. S. Kuraś, Lublin 1965, 
nr 83, gdzie pojawił się: Nicolaus, rector ecclesiae in Wadowice; Ibidem, cz.2, nr 346, gdzie wid-
nieje Nicolaus Glowa de Wadowice, molendinator.

 18 Księga Promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku, wyd. A. Gąsiorowski, 
Kraków 2000, s. 209-210. Odnaleźć możemy jednak tutaj na s. 146 i 217 kilku promowanych 
piszących się de Frawenstat lub podobnie,  przyporządkowanych przez wydawcę do Kożuchowa 
albo Wschowy.
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erorum Aleksandra de Villa Dei. Po osiągnięciu bakalaureatu przyszli mistrzo-
wie artium skupiali się głównie na quadrivium (arytmetyka, geometria, muzyka 
i astronomia), gdzie nadal dużą rolę odgrywał Arystoteles, którego Metafizyka 
studiowana była przez 6 miesięcy, będąc podstawą poznawania filozofii jako ta-
kiej. Cały ten tok studiów na Wydziale Sztuk był właściwie przygotowaniem do 
przyszłej nauki teologii i kanonów19.

MIEJSCOWOŚCI SĄSIADUJĄCE Z WADOWICAMI
W ŚWIETLE METRYKI
Niewiele zatem możemy powiedzieć o pierwszych studentach z Wadowic. Na 

około 20 000 wpisów – czterech z całą pewnością zidentyfikowanych studentów 
wadowickich w ciągu 108 lat to niewiele, ale z drugiej strony liczne miejscowości 
o podobnej wielkości nie mogły się poszczycić ani jednym immatrykulowanym 
młodzieńcem w tym okresie. Natomiast w odniesieniu do niektórych miast i wsi 
sąsiadujących z Wadowicami dane przedstawiają się następująco [pomijamy np. 
Andrychów, ponieważ występują problemy z identyfikacją miejscowości. Wydawcy 
Metryki wszystkich studentów piszących się z Jędrzejowa, czy z Andreovia i podob-
nie – przyporządkowali do Jędrzejowa znanego z opactwa cysterskiego. Zazwyczaj 
zresztą ze względu na przynależność do tego zakonu – nie było tutaj wątpliwości20. 
Nie uwzględniamy również Woźnik, gdyż nie ma pewności, czy chodzi o pobliską 
Wadowicom miejscowość21]:

Barwałd –122

Kęty – 13 (wśród nich słynny profesor i późniejszy święty Jan Kanty)23

Oświęcim – 1924

Przytkowice – 225

Zator – 2926

Żywiec – 727

 19 Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764, t. I, s. 80-81.
 20 Metryka, t. 2, s. 195-196.
 21 Ibidem, s. 554.
 22 Ibidem, s. 22.
 23 Ibidem, s. 211.
 24 Ibidem, s. 358.
 25 Ibidem, s. 392.
 26 Ibidem, s. 575.
 27 Ibidem, s. 589.



13

H I S T O R I A

Jak widać wśród miejsc pochodzenia studentów dominowały, co nie dziwi, 
duże ośrodki: Zator i Oświęcim. Licznych studentów dostarczyły też Kęty i  Ży-
wiec. Na tym tle Wadowice wypadają słabiej, ale pamiętając o pożarze w 1430 ro-
ku i powolnym rozwoju w następnych dziesięcioleciach, a także mając na uwa-
dze problemy z identyfikacją studentów piszących się: de Frawenstat – nie jest 
to zły wynik. Wkrótce zresztą Wadowice dadzą światu słynnego teologa Marcina 
Wadowitę (1567–1641), który w 1583 wpisał się skromnie na Wydział Sztuk jako 
Marcin syn Mateusza z Wadowic28. Najwybitniejszym zaś studentem pochodzą-
cym z Wadowic był oczywiście Karol Wojtyła – przyszły następca Św. Piotra, który 
w 1938 zapisał się jako 18-letni młodzieniec na studia polonistyczne w murach 
krakowskiej uczelni. Tym samym niejako włączył się w wielowiekową tradycję 
peregrynacji wadowickiej młodzieży w poszukiwaniu miejsca, gdzie szczegól-
nym blaskiem jaśnieje „nauk przemożnych perła”. Te związki intelektualne z Uni-
wersytetem Krakowskim trwają po dziś dzień, a zapoczątkowane zostały jeszcze 
w XV wieku, co staraliśmy się niniejszym artykułem udowodnić.

Dr Tomasz Graff – Urodzony w Wadowicach, mediewista i historyk ziemi wadowic-
kiej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (2001), gdzie obronił pracę doktorską z za-
kresu historii Kościoła w XV wieku (2006). Obecnie wykładowca w Papieskiej Akademii 
Teologicznej i nauczyciel w krakowskim I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego.

 28 Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis, t.3, s. 133.
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strUktUra i fUnkcjonowanie
„towarzystwa Upiększania
Miasta wadowic i okolicy”
w okresie aUtonoMii galicyjskiej

K O N R A D  M E U S

GENEZA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZEŃ 
NIEPOLITYCZNYCH W GALICJI
W LATACH 1867–1914
Załamanie się neoabsolutyzmu austriackiego w roku 1859 zapoczątkowało 

liberalizację polityki wewnętrznej wobec obywateli monarchii austriackiej1. 
Już w okresie rządów Antoniego von Schmerlinga – autora słynnego patentu 
lutowego, ograniczającego decentralizację monarchii habsburskiej – w latach 
1862–1865 zniesiono prewencyjną cenzurę, wprowadzono podstawowe swobody 
obywatelskie (nietykalność osobistą, tajemnicę korespondencji), a także nadano 
statut zrównujący z prawami katolików inne wyznania religijne2. W roku 1867 
w przededniu zatwierdzenia tzw. konstytucji grudniowej, Rada Państwa uchwaliła 
kolejne ustawy zwiększające prawa obywatelskie mieszkańców Cesarstwa3. Jedną 
z nich była Ustawa o prawie stowarzyszeń zatwierdzona w dniu 15 listopada 
1867 r. Ustawa ta składała się z dwóch rozdziałów, z czego pierwszy dotyczył 
stowarzyszeń w ogóle, z kolei drugi stowarzyszeń politycznych4. Ustawa dotycząca 
stowarzyszeń o charakterze bankowym, kredytowym i asekuracyjnym była wydana 
oddzielnie5. Dla rozważań przedstawionych w niniejszym artykule, szczególne 
znaczenie miał pierwszy rozdział wspomnianej ustawy, a w szczególności §   4 

 1 M. Janowski, Inteligencja wobec wyzwań nowoczesności. Dylematy ideowe polskiej demokracji 
liberalnej w Galicji w latach 1889 – 1914, Warszawa 1996, s. 17. 

 2  H. Wereszycki, Historia Austrii, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1972, s. 256 – 257. 
 3  Tamże, s. 257. 
 4  Ustawa o prawie stowarzyszeń z dnia 15 XI 1867 r. [w:] Przekłady Ustaw, Rozporządzeń i Ob-

wieszczeń Prawa Państwa dla Królestwa Galicyi i Lodomeryi, tudzież Wielkiego Księstwa Krakow-
skiego (dalej: Ustawa o prawie stowarzyszeń z dnia 15 XI 1867 r.), Lwów 1867, s. 275 i 280.

 5  Tamże, s. 275. 
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obligujący każdorazowo członków założycieli towarzystwa niepolitycznego 
do zawiadomienia Władzy, zarówno powiatowej jak i krajowej, o zamierzonem 
utworzeniu stowarzyszenia wraz z przedłożeniem zaprojektowanego w tym celu 
statutu. Ustawa regulowała także treść owych statutów, które powinny zawierać:

a) Cel stowarzyszenia, środki tegoż i sposób ich zbierania.
b) Sposób tworzenia i odnowienia stowarzyszenia.
c) Siedzibę stowarzyszenia.
d) Prawa i obowiązki członków stowarzyszenia.
e) Organa kierownictwa stowarzyszenia.
f) Wymogi do powzięcia obowiązujących uchwał, wygotowań piśmiennych 

i obwieszczeń.
g) Sposób załatwiania sporów, wynikających ze stosunku stowarzyszenia.
h) Reprezentacyę stowarzyszenia na zewnątrz.
i) Postanowienia, co do jego rozwiązania6. 

Kodyfikacja prawa o stowarzyszeniach umożliwiła w okresie autonomicznym 
powstanie na obszarze Galicji licznych – mniej lub bardziej znaczących – 
stowarzyszeń charytatywnych, kulturalnych i oświatowych. Towarzystwa te były 
po pierwsze wyrazem bardzo popularnej wówczas pracy organicznikowskiej 
w górnych warstwach społecznych, propagujących działalność u podstaw 
wśród ludu7, a po drugie, jak pisał znakomity historyk Jacek Purchla, opisując 
działalność fundacyjną w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku: fundacje 
(w tym również towarzystwa niepolityczne) odegrały […] znaczącą rolę nie tylko 
w szeroko rozumianym życiu społecznym, […] ale przyczyniły się istotnie do rozwoju 
ekonomicznego i urbanistycznego miasta8. Analogie do działalności stowarzyszeń 
i fundacji niepolitycznych w ówczesnym Krakowie znajdziemy w skali 
proporcjonalnej także w miastach i miasteczkach o charakterze prowincjonalnym. 
W samej tylko gminie Wadowice w roku 1910 zarejestrowanych było przeszło 
trzydzieści stowarzyszeń niepolitycznych, z których zaledwie sześć zawiesiło lub 
rozwiązało swoją działalność przed styczniem roku 19119. Wśród najbardziej 

 6 Tamże, s. 275 – 276. 
 7  J. Hoff, Życie społeczne w małych miastach Galicji Zachodniej w dobie autonomii [w:] Galicja 

i jej dziedzictwo. Społeczeństwo i gospodarka, t. II, Rzeszów 1995 r., s. 230. 
 8 J. Purchla, Matecznik Polski. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii 

galicyjskiej, Kraków 1992, s. 91–93. 
 9 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (dalej: CPAHU/ Lwów): 

Wykaz A i B Starostwa wadowickiego w sprawie stowarzyszeń niepolitycznych istniejących w roku 
1910 (dalej: Wykaz A i B Starostwa), zespół nr 146 (Namiestnictwo Galicyjskie), sygn. akt 5884, 
k. 3–11. 
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znanych, działających w Wadowicach przed I wojną światową stowarzyszeń, możemy 
wymienić: „Towarzystwo Bursy im. Stefana Batorego”, działające przy miejscowym 
gimnazjum, „Towarzystwo Gimnastyczne Sokół” – filia „Sokoła” we Lwowie, czy 
właśnie „Towarzystwo Upiększania Miasta Wadowic i Okolicy” (TUMWiO), którego 
początkowej działalności poświęcona została niniejsza publikacja. 

TRUDNE POCZĄTKI TOWARZYSTWA
– INICJATYWA Z ROKU 1907 
W zespole Namiestnictwa Galicyjskiego przechowywanym w Centralnym 

Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, znajduje się statut 
Towarzystwa Upiększania Miasta Wadowic i Okolicy z siedzibą w Wadowicach10. Na 
jego podstawie możemy stwierdzić, iż inicjatywa powołania Towarzystwa, dbającego 
o estetykę miasta i jego okolic, sięga kwietnia roku 1907. Wówczas to jedenastu członków 
założycieli Towarzystwa sygnowało jego pierwotny statut. Wśród zidentyfikowanych 
protoplastów stowarzyszenia byli m. in. znani decydenci miejscy i osoby o wysokim 
statusie społecznym, jak: ówczesny burmistrz Wadowic – Jan Iwański, prezes gminy 
żydowskiej i członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – dr Izydor Daniel, radca 
sądu okręgowego – Władysław Majewski, długoletni dyrektor wadowickiego gimnazjum 
– Seweryn Arzt, a także dr Feliks Rosner i dr Zygmunt Lewandowski11. Statut Towarzystwa 
został zgodnie z § 5 wspomnianej już ustawy z 15 listopada 1867 r. sporządzony w pięciu 
egzemplarzach, które następnie, po ich akceptacji przez Starostwo powiatowe w dniu 
26 kwietnia 1907 r., zostały wysłane do zatwierdzenia przez Namiestnictwo lwowskie12, 
gdyż na żądanie stowarzyszenia ma Władza krajowa rzeczonemu stowarzyszeniu, jeżeli 
zakaz nie nastąpił, lub w drodze rekursu znowu zniesionym został, istnienie jego wedle 
osnowy przedłożonych statutów poświadczyć, a takie poświadczenie dowodzić będzie, 
że stowarzyszenie dla publicznych i  cywilnych stosunków prawnie istnieje (§ 9 Ustawy 
o prawie stowarzyszeń)13. Władza krajowa zatwierdziła ostatecznie statut Towarzystwa 
(po jego uprzednim przeanalizowaniu w odniesieniu do obowiązującej ustawy z 1867 r.) 
protokołem nr 2305 w dniu 16 maja 1907 r., co w konsekwencji oznaczało jego prawne 
zalegalizowanie. Wadowickie Towarzystwo zostało zarejestrowane w tomie II katastru 

 10 CPAHU/ Lwów: Pismo starostwa w mieście Wadowice dla zatwierdzenia zmian statutowych 
towarzystwa: „Towarzystwo upiększania miasta Wadowic i okolicy 1907 – 1912 (dalej: Pismo 
Starostwa), zespół nr 146 (Namiestnictwo Galicyjskie), sygn. akt 1237, k. 3.

 11 Tamże, k. 1.
 12 Tamże
 13 Ustawa o prawie stowarzyszeń z dnia 15 XI 1867 r., Lwów 1867, s. 276. 
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stowarzyszeń na stronie 776 pod pozycją nr 5614. W dniu 3 czerwca 1907  r. władza 
krajowa przekazała protokół z rejestracji stowarzyszenia do ekspedycji, z adnotacją, iż 
Namiestnictwo przesyła p. c.k. staroście dwa egzemplarze statutu „Towarzystwa Upiększania 
Miasta Wadowic i Okolic” z siedzibą w Wadowicach z poleceniem, aby jeden egzemplarz 
doręczył założycielom do rąk Dr Jana Iwańskiego w Wadowicach z oznajmieniem że c.k. 
Namiestnictwo nie zakazuje zawiązania się tego stowarzyszenia […] 15. Drugi egzemplarz 
statutu został przekazany Starostwu powiatowemu do przechowania w aktach, w celu 
ustawowego nadzoru nad nowo powołanym stowarzyszeniem. W archiwaliach 
Namiestnictwa znajduje się również protokół stwierdzający, iż jedna kopia statutu zgodnie 
z rozporządzeniem z lutego 1885 r. przesłana została ze Lwowa do Centralnej Komisji 
Statystycznej z siedzibą w Wiedniu (Wird der K.K. statistischen Central – Kommission 
in Wien unter Anschluss eines Exemplars der hiemit bescheinigten Statuten in Gemässheit 
des Erlasses Februar 1885 zum Amtsgebrauche űbermittelt)16. „Towarzystwo Upiększania 
Miasta Wadowic i  Okolicy”, mimo zakończonej sukcesem – w  połowie roku 1907 
– rejestracji swojego statutu przez Władzę krajową we Lwowie, nie zorganizowało się, co 
potwierdza Wykaz A i B Starostwa wadowickiego w sprawie stowarzyszeń niepolitycznych 
istniejących w roku 1910, gdzie przy pozycji nr 96 dotyczącej działalności omawianego 
Towarzystwa znajduje się adnotacja nie ukonstytuowało się17. Z perspektywy mijającego 
od tamtych wydarzeń wieku, trudno jednoznacznie stwierdzić, jaka była przyczyna 
takiego stanu rzeczy. Najprawdopodobniej nie bez znaczenia dla decyzji członków 
założycieli Towarzystwa był fakt, iż właśnie w roku 1907 zmarli główni inicjatorzy 
zakładanego stowarzyszenia, a mianowicie burmistrz Jan Iwański (zmarł w  sierpniu 
1907 r.) i dyrektor wadowickiego gimnazjum Seweryn Arzt18 (zmarł w lipcu 1907 r.). 
Ponadto w Wadowicach rozgorzała rywalizacja polityczna o sukcesję po zmarłym 
burmistrzu, co zapewne również nie sprzyjało działalności Towarzystwa, w skład 
którego wchodziły m. in. osoby stanowiące establishment społeczno-polityczny miasta19. 
Ipso facta, mimo nieukonstytuowania się pierwotnego „Towarzystwa Upiększania 

 14  CPAHU/ Lwów: Pismo starostwa, zespół nr 146 (Namiestnictwo Galicyjskie), sygn. akt 1237, k. 7. 
 15  Tamże
 16  Tamże, k. 8. 
 17 CPAHU / Lwów: Wykaz A i B Starostwa, zespół nr 146 (Namiestnictwo Galicyjskie), sygn. akt 

5884, k. 8. 
 18 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie / oddział III ul. Sienna (dalej: WAP Kraków 

/ o. III ul. Sienna): Akta luźne miast i wsi – Wadowice, Akta dotyczące miasta Wadowice 1884 
– 1930 – dar prof. Teofila Klimy nr arch. 69/ 36 (dalej: Akta luźne miast i wsi – Wadowice):, 
Inwentarz Tymczasowy (dalej: IT), sygn. 280 C, k. 1103; G. Studnicki, Kto był kim w Wadowi-
cach?, Wadowice 2004, s. 7. 

 19  WAP Kraków / o. III ul. Sienna: Zbiór Klimy 3 (dalej: Klima 3), IT, sygn. Zb. Kl. 3, k. 143.
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Miasta Wadowic i Okolicy” w roku 1907, należy zaznaczyć, iż właśnie stricte w oparciu 
o  wówczas opracowany statut (przy wprowadzonych kilku zmianach), Towarzystwo 
zostało odrestaurowane na przełomie lat 1911–1912.

PIERWOTNY STATUT TOWARZYSTWA (1907 R.)
Zgodnie ze statutem ułożonym w roku 1907 celem nadrzędnym „Towarzystwa 

Upiększania Miasta Wadowic i Okolicy” było upiększanie najprzód miasta 
Wadowic a następnie wedle możliwości i okolicy przez zakładanie parków, ogrodów 
i sadzenie drzew, wznoszenie posągów, urządzenie spacerów, upiększenie budynków 
już istniejących, urządzenie wszelkich zakładów do upiększania i wygody służących, 
stawianie ławek, namiotów, drogowskazów itp.20. Środki finansowe, niezbędne do 
prowadzenia statutowej działalności, Towarzystwo osiągało z własnych składek 
członkowskich, darowizn, a także z tytułu zorganizowanych pod jego auspicjami 
loterii fantowych, koncertów i uroczystości towarzysko-kulturalnych. 

W kwestii przynależności do stowarzyszenia organem decyzyjnym był 
Wydział Towarzystwa, który przyjmował nowych członków, a także wykluczał 
dotychczasowych, co mogło być przykładowo konsekwencją nieopłacenia składek 
członkowskich. Osobom wykluczonym ze stowarzyszenia przysługiwało prawo 
odwołania się od decyzji Wydziału do Walnego Zgromadzenia. Członkowie 
posiadali specjalne karty legitymacyjne potwierdzające przynależność danej osoby 
do Towarzystwa. Do obowiązków członków stowarzyszenia, poza wpłacaniem 
wspominanej składki pieniężnej wynoszącej 50 halerzy w skali miesiąca i  uprzednim 
uregulowaniu wpisowego w wysokości 1 korony, było popieranie według możności 
celów Towarzystwa i zjednywanie temuż nowych członków21. Jednocześnie 
przywilejem każdej osoby należącej do TUMWiO było uczestniczenie w obradach 
Walnego Zgromadzenia, prawo stawiania podczas trwania debaty wniosków, a także, 
przysługujące każdemu członkowi, czynne i bierne prawo wyborcze do Wydziału. 
Organy Towarzystwa stanowiły: Walne Zgromadzenie i Wydział22. 

Walne Zgromadzenie odbywać się miało – zwyczajnie – raz w roku w miesiącu 
styczniu – nadzwyczajnie – wedle potrzeby na żądanie 1/5 części członków. W gestii 
prezesa Towarzystwa lub, w jego zastępstwie, wiceprezesa pozostawała prerogatywa 
zwoływania Zgromadzenia. Uchwały podczas Walnego Zgromadzenia zapadać 

 20  CPAHU/ Lwów: Pismo starostwa, zespół nr 146 (Namiestnictwo Galicyjskie), sygn. akt 1237, k. 3. 
 21  Tamże
 22  Tamże
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Druga karta statutu „Towarzystwa Upiększania Miasta Wadowic i Okolicy” z roku 1907 
(fot.  ze zbiorów CPAHU we Lwowie).
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miały bezwzględną większością głosów, przy czym quorum wynosiło połowę 
zarejestrowanych członków. W przypadku podejmowania uchwał wyjątkowych 
dotyczących kwestii: nabywania lub pozbywania się nieruchomości, wprowadzania 
zmian statutowych lub rozwiązywania Towarzystwa, do ich przegłosowania 
niezbędne było poparcie 2/3 głosów osób zebranych23. Przy czym zgodnie 
z Ustawą o stowarzyszeniach z listopada 1867 roku, osoby nie będące członkami 
stowarzyszenia ani zaproszonymi gośćmi nie mogły brać udziału w naradach 
Walnego Zgromadzenia (§ 14)24. Do zakresu działania tego organu należały:

a) Wybór prezesa, wiceprezesa i sześciu członków wydziału na rok jeden.
b) Wybór trzech członków do komisji kontrolującej.
c) Rozstrzyganie o przedstawionych wnioskach.
d) Obrady nad sprawozdaniem Wydziału o stanie Towarzystwa i czynnościach 

Wydziału z roku ubiegłego.
e) Roztrząsanie rachunków z roku ubiegłego kończącego się w dniu ostatniego 

grudnia i udzielanie absolutorium.
f) Rozstrzyganie o zażaleniach przeciw uchwałom Wydziału.
g) Uchwalanie zmian statutu i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
h) Rozwiązanie Towarzystwa.
i) Nabywanie nieruchomości na cele Towarzystwa oraz pozbywanie się tychże25.

 Wydział stowarzyszenia składał się, jak już wspomniano, z prezesa, wiceprezesa 
i sześciu członków. Uchwały Wydziału były podejmowane bezwzględną 
większością głosów, jednakże niezbędną do podejmowania wiążących decyzji była 
obecność przewodniczącego Wydziału (prezesa lub wiceprezesa) i przynajmniej 
czterech jego członków. Spośród własnego grona członkowie Wydziału wybierali 
sekretarza, czyli osobę prowadzącą kancelarię Towarzystwa, a także skarbnika 
regulującego – zgodnie z uchwałami omawianego organu wykonawczego – sprawy 
fiskalne stowarzyszenia. Do zadań statutowych Wydziału należały:

a) Przyjmowanie i wykluczanie członków.
b) Przygotowywanie spraw, których załatwienie należy do Walnego Zgromadzenia.
c) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
d) Zarząd majątkiem Towarzystwa (składającego się z nabytych nieruchomości, 

ruchomości, a także z dochodów stowarzyszenia) i składanie coroczne 
rachunków z tego majątku.

 23  Tamże, k. 3–4.
 24  Ustawa o prawie stowarzyszeń z dnia 15 XI 1867 r., Lwów 1867, s. 277.
 25  CPAHU/ Lwów: Pismo starostwa, zespół nr 146 (Namiestnictwo Galicyjskie), sygn. akt 1237, k. 3.
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Fot. 2 – Wyciąg z protokołu Walnego Zgromadzenia „Towarzystwa Upiększania Miasta Wadowic 
i Okolicy” z marca 1912 r., postanawiającego zmianę statutu (fot. ze zbiorów CPAHU we Lwowie).
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e) Staranie się o przysporzenie Towarzystwu funduszów w sposób statutami 
dopuszczalny.

f) Przyzwolenie na wydatki pieniężne połączone ze zwykłym zarządem.
g) Uchwalanie regulaminu swoich obrad i czynności.
h) Powzięcie uchwał, co do wykonać się mających projektów i proponowanych 

wydatków26. 
Według statutu, reprezentantem Towarzystwa w relacjach z władzami 

rządowymi (Starostwo powiatowe) i władzami autonomicznymi (Rada gminna 
i Magistrat) był wybierany przez Walne Zgromadzenie – prezes, do którego 
prerogatyw należało wspomniane już zwoływanie Zgromadzenia i posiedzeń 
Wydziału, a następnie kierowanie pracami tychże, przestrzeganie regulaminów 
i statutu Towarzystwa, a także wykonywanie uchwał obydwu wspomnianych 
organów stowarzyszenia27. 

Przy „Towarzystwie Upiększania Miasta Wadowic i Okolicy” funkcjonowały również 
tzw. Sądy polubowne, które powołane zostały do rozwiązywania ewentualnych sporów 
pomiędzy członkami stowarzyszenia. Sądy składały się z  sędziów wydelegowanych 
przez zainteresowane strony, sędziowie ci następnie wybierali niezależnego superarbitra 
zobligowanego ostatecznie do wydania obiektywnego sądu. 

Paragraf 20 statutu zastrzegał, iż w przypadku rozwiązania Towarzystwa, cały 
jego majątek miał być przekazany gminie miasta Wadowice z zastrzeżeniem, iż 
wykorzystany on zostanie do celów, któremu służyło niniejsze stowarzyszenie28. 

 

UKONSTYTUOWANIE SIĘ TOWARZYSTWA
W LATACH 1911–1912 
Idea restauracji Towarzystwa odpowiedzialnego za kultywowanie estetycznego 

wizerunku miasta Wadowice została sformułowana już w  roku 1911. Nowo 
ukonstytuowane „Towarzystwo Upiększania Miasta Wadowic i Okolicy” w  dniu 
28 marca 1912 r. przeprowadziło Walne Zgromadzenie, które zmieniło dwa paragrafy 
w porównaniu do uprzednio zarejestrowanego statutu. Zmianie uległ § 9 podpunkt 
a), w którym zwiększono liczbę członków Wydziału z sześciu do dwunastu, a także 
§ 12 stwierdzający odtąd, iż: Wydział składa się z prezesa, wiceprezesa i dwunastu 
członków Wydziału. Wydział wybiera z  grona swego sekretarza i skarbnika. 

 26  Tamże, k. 4. 
 27  Tamże
 28  Tamże 
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Posiedzenia zwyczajne Wydziału odbywają się raz na miesiąc, nadzwyczajne zaś 
w miarę potrzeby […] Do ważności uchwał potrzebna jest – prócz przewodniczącego 
– obecność przynajmniej sześciu członków Wydziału (por. rozdz. Pierwotny statut 
Towarzystwa)29. W dniu 20 maja 1912 r. do Namiestnictwa Galicyjskiego dotarło 
pismo z c.k. Starostwa powiatowego w Wadowicach o  następującej treści: Mamy 
zaszczyt przedłożyć w pięciu egzemplarzach zmieniony statut Towarzystwa Upiększania 
Miasta Wadowic i Okolicy oraz odpis dotyczący uchwały Walnego Zgromadzenia 
z  prośbą o zatwierdzenie (Wadowice dnia 15 maja 1912 r.) – dokument został 
sygnowany m. in. przez zastępcę prezesa stowarzyszenia i jednocześnie burmistrza 
Wadowic Franciszka Opydo30. Namiestnictwo lwowskie w dniu 10  czerwca 
1912 r. po uprzednim zaakceptowaniu powyższych zmian statutowych, przesłało 
przeredagowany statut do registratury, gdzie wpisano go do III tomu katastru 
stowarzyszeń pod pozycją nr 8 (204). Jedna kopia zmienionego statutu została 
przekazana, podobnie jak w roku 1907, do zdeponowania w archiwum Centralnej 
Komisji Statystycznej w Wiedniu, z kolei dwie przesłano do Starosty wadowickiego, 
z poleceniem dostarczenia jednego egzemplarza wiceprezesowi Towarzystwa 
Franciszkowi Opydo31. Tym samym w czerwcu 1912 r. zakończony został proces 
reaktywacji i konstytuowania się nowych władz „Towarzystwa Upiększania Miasta 
Wadowic i Okolicy” z prezesem Stanisławem Kuzią na czele32.

„WADOWICKIE TUSCULUM”33

Najważniejszą inicjatywą „Towarzystwa Upiększania Miasta Wadowic 
i Okolicy” w okresie poprzedzającym wybuch Wielkiej Wojny było założenie dla 
mieszkańców miasta i gminy „wadowickiegoTusculum” – parku miejskiego, miejsca 
przeznaczonego na rekreację i wypoczynek w czasie wolnym od codziennych zajęć. 
Park ów został usytuowany w rejonie Wadowic, zwanym wtenczas „Górnicą” – na 
gruntach miejskich zakupionych przez gminę w latach 1905–1912. Zapewne nie 

 29  Tamże, k. 16. 
 30  Tamże, k. 10. 
 31  Tamże, k. 17. 
 32  R. A. Gajczak, Wadowickie ślady historii, Wadowice 1987, s. 31; M. Drozd. Organizacja 

i działalność gminy miejskiej w Wadowicach w latach 1866 – 1914 [w:] Królewskie, wolne miasto 
Wadowice pod red. A. Nowakowskiego, Warszawa 1994, s. 75; R. A. Gajczak, Wadowice – miasto 
papieskie, wyd. Michalineum 1995 r., s. 45.

 33 Tusculum – od łac., ciche odludne miejsce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców miasta. 
W starożytnym Rzymie miejscowość wypoczynkowa usytuowana w Lacjum, dla znamienitych 
rzymian. 
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bez znaczenia dla ówczesnej działalności TUMWiO był fakt, iż właśnie w tych 
latach urząd burmistrza miasta pełnili: jeden z założycieli Towarzystwa w roku 
1907 – Jan Iwański, a następnie wiceprezes stowarzyszenia – Franciszek Opydo. 
Z zachowanej dokumentacji archiwalnej możemy jednoznacznie stwierdzić, iż 
część wspomnianych gruntów o powierzchni 321 sążni34, została zakupiona przez 
gminę miejską od Izaaka Hupperta w dniu 31 maja 1905 r. za kwotę 300 koron 
i,  jak już wówczas stwierdzono w uchwale rady miejskiej, zakupu tego dokonano 
celem ewentualnego urządzenia parku miejskiego na Górnicy (parcela gminna 
o nr 911/4)35. Należy także zaznaczyć, iż grunty te obciążone były w połowie 
roku 1905 zobowiązaniami hipotecznymi, w tym m.in. długiem 139 koron i 81 
halerzy na rzecz dr Wilhelma Haasa, które Izaak Huppert zobligował się własnym 
kosztem wykreślić36. W dniu 2 kwietnia 1909 r. radni miejscy zdecydowali się 
wydzierżawić w „Górnicy” działki o łącznej powierzchni 2918 sążni kwadratowych, 
zakupione wcześniej od Hupperta, niejakiemu Władysławowi Góralczykowi 
(parcele te oznaczone zostały numerami gruntów: 918, 919/1, 919/2, 920 i 921 
– patrz fot. nr 3). Termin dzierżawy został ustalony na okres od dnia 1 kwietnia 
1909 r. do 31 grudnia 1911  r. za roczną opłatą 68 koron37. Z tego faktu należy 

 34 Sążeń – dawna miara długości równa sześciu stopom czyli 190 centymetrom. 
 35 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Katowicach / oddział Oświęcim: Protokoły Posiedzeń 

Rady Gminnej m. Wadowic z lat 1905, 1909 – 1910, sygn. MW 8, k. 325.
 36 Tamże
 37 Tamże, k. 322.
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wnioskować, iż, mimo wykupu gruntów w tym rejonie miasta pod przyszły park 
rekreacyjno – wypoczynkowy, nie planowano rozpocząć jego instalacji przed 
rokiem 1912. Tak więc dopiero reaktywacja TUMWiO przyśpieszyła realizację 
koncepcji budowy parku miejskiego. W dniu 24 maja 1912 r. sporządzony został 
zarys mapy katastralnej parceli nabytych uprzednio przez miasto na „Górnicy” 

Fot. 3 – Plan gruntów nabytych na „Górnicy” w Wadowicach, z przeznaczeniem pod park miejski 
im. A. Mickiewicza – maj 1912 r. (fot. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie).



26

H I S T O R I A

z przeznaczeniem właśnie pod park, któremu nadano imię, Adama Mickiewicza38. 
Jak podaje Marek Drozd gmina zakupiła na potrzeby „wadowickiego Tusculum” 
do roku 1912 w sumie 5 ha i 12 a terenów. Członkowie „Towarzystwa Upiększania 
Miasta Wadowic i Okolicy” nie zaprzestali działalności wraz z założeniem parku 
miejskiego w roku 1912. W latach kolejnych rozpoczęli prace nad rozbudową 
jego infrastruktury, nie zapominając jednocześnie o potrzebie uregulowania 
znajdującego się na obszarze parku drzewostanu. Jak wynika z zachowanej 
dokumentacji, Towarzystwo w  samym tylko listopadzie i grudniu 1913 r. 
zatrudniało do tymczasowej pracy w parku, w sumie aż dziewięciu pracowników, 
w tym m. in. ogrodnika miejskiego Franciszek Drstičkę39. W miesiącu listopadzie, 
za poczynione usługi na rzecz Towarzystwa, skarbnik stowarzyszenia wypłacił 
wspomnianemu ogrodnikowi 65 koron (patrz fot. nr 5)40. 

 38  WAP Kraków / o. III ul. Sienna: Akta luźne miast i wsi – Wadowice, IT, sygn. 280 C, k. 1197.
 39  WAP Kraków / o. III ul. Sienna: Klima 3, IT, sygn. Zb. Kl. 3, k. 163, 175, 191, 197.
 40  Tamże, k. 179.

Fot. 4. – Zachowana lista płac robotni-
ków zatrudnionych w parku miejskim 
w Wadowicach w okresie od 9 XII do 
13 XII 1913 r. (fot. ze zbiorów Archiwum 
Państwowego w Krakowie).

Fot. 5. – Asygnata potwierdzająca wypłatę ogrod-
nikowi miejskiemu Franciszkowi Drstičce kwoty 
65 koron, za pracę wykonaną w parku miejskim 
w miesiącu listopadzie (fot. ze zbiorów Archiwum 
Państwowego w Krakowie).
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Lista pracowników zatrudnionych do pracy w parku miejskim
od 17 listopada do 20 grudnia 1913 r.41.
 

Dane pracownika Czas pracy (w dniach) Wynagrodzenie
(w koronach)

Drstička Franciszek 14 37 
Figura Zygmunt 4 1/2 8,10

Krakowin Dominik 7 14
Putek Wawrzyniec 15 3/4 31,50

Śliwa Jan 4 8
Woźniak Jan 16 32
Zawiła Jan 14 1/4 28,50

Zawiła Karol 4 1/2 7,20
Żmija Marcin 4 8

Wśród najważniejszych inwestycji poczynionych w parku im. Adama 
Mickiewicza w latach 1913–1914 była zakończona sukcesem budowa Schroniska 
Młodzieżowego „Górnica”42. Ponadto decyzją władz TUMWiO wykonywano 

 41  Tamże
 42  R. A. Gajczak, Wadowickie ślady historii, Wadowice 1987, s. 31; M. Drozd, jw., s. 75. 
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mniejsze prace instalatorsko – renowacyjne, jak przykładowo obrobienie kamienia 
przy studni w parku, przy jednoczesnym rozszerzeniu rezerwuaru i otworu 
odpływowego przez majstra kamieniarskiego Wojciecha Filka w listopadzie 
1913 r.43.W tym samym czasie za kwotę 225 koron i 75 halerzy zakupiono 1224 
sadzonki do założenia szkółki drzewek w parku miejskim44. 

W czasie wojny – jak wynika z relacji wadowickiego kronikarza 
OO.   Karmelitów Bosych – teren parku w związku z bardzo trudną sytuacją 
żywnościową w powiecie wadowickim, został częściowo zajęty przez Starostwo 
pod grunty uprawne. Mianowicie, w zapisie kronikarskim z dnia 24 sierpnia 
1917 r. znajdujemy informację, że przed kilku dniami było słychać w nocy w parku, 
jak tam złodziei złapanych przy kradzieży kartofli starostowych obrabiano, jak 
ci prosili i kradzieży się na przyszłość wyrzekali45. W okresie międzywojennym 
– z  inicjatywy „Towarzystwa Upiększania Miasta Wadowic i Okolicy” – park 
miejski uzyskał splendor. Członkowie Towarzystwa, mimo początkowych 
trudności z ukonstytuowaniem się w latach 1907–1910, dbali o estetykę miasta 
i okolic Wadowic przez blisko 50 lat, do czasu, kiedy to – jak wspomina Roman 
A. Gajczak – wraz ze śmiercią jednego z jego wybitniejszych członków, Czesława 
Panczakiewicza stowarzyszenie zaprzestało swojej aktywnej działalności46.

Wykaz skrótów:
CPAHU – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
TUMWiO – Towarzystwo Upiększania Miasta Wadowic i Okolicy
WAP – Wojewódzkie Archiwum Państwowe

Konrad Meus – doktorant Wydziału Humanistycznego Akademii Pedagogicznej 
im. KEN w Krakowie.

 43  WAP Kraków / o. III ul. Sienna: Klima 3, IT, sygn. Zb. Kl. 3, k. 183.
 44  Tamże, k. 167.
 45  Kronika klasztoru OO Karmelitów bosych w Wadowicach za lata 1917–1930, t. II, s. 52.
 46  R. A. Gajczak, jw., s. 32. 
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na przedpolach pUszczy solskiej  
i w bojU spotkaniowyM nad tanwią

12 Pułk Piechoty w zwrocie zaczepnym 
GO „Boruta” na Lwów

M I C H A Ł  S I W I E C - C I E L E B O N

Morderczy marsz po nadwiślańskich bezdrożach Małopolski pozwolił oddzia-
łom południowego zgrupowania Armii „Kraków” wydostać się z zacieśniającego 
się okrążenia niemieckiego. Krakowska 6 Dywizja Piechoty wyszła z tego maratonu 
w nieco lepszej kondycji, niż bratnia 21 DP Górskiej, zaś niewątpliwie najlepszym 
oddziałem 6 DP pozostawał wadowicki 12 pułk piechoty. W pierwszym dniu drugiej 
dekady działań wojennych – 11 września – pułk osiągnął marszem przyspieszonym 
San i przekroczył go po moście w miejscowości Nisko, by ok. godz. 10.00 dotrzeć 
przez Zarzecze do lasów w rejonie Huty Deręgowskiej. Resztę tego dnia poświęcono 
w 12 pp na odpoczynek i uporządkowanie oddziałów. Jednostki Grupy Operacyjnej 
„Boruta” dowodzonej przez gen. Mieczysława Borutę-Spiechowicza stały za linią 
Sanu praktycznie nie niepokojone przez nieprzyjaciela. 6 DP zabezpieczała odci-
nek od Zarzecza po Ulanów, na południe od niej na odcinku Krzeszów – Leżajsk – 
Sieniawa zbierały się i reorganizowały oddziały 21 DPG oraz pozostałości 1 Brygady 
Górskiej (Korpusu Ochrony Pogranicza).   

COFNIĘCIE ZA TANEW
Około południa przez rejon koncentracji 6 DP za Sanem przejeżdżał dowód-

ca Armii „Kraków”, gen. Antoni Szylling, który przekazał dowódcy dywizji, gen. 
Bernardowi Mondowi rozkaz zabezpieczenia przepraw przez San w rejonie Niska 
i Rozwadowa – czyli na przedpolach odcinka zajmowanego przez dywizję – dla 
nadchodzących wojsk GO „Jagmin” gen. Jana Jagmina-Sadowskiego. Tymczasem 
dowództwo GO „Boruta” stojące w Tarnogrodzie nie miało łączności ani z Armią 
„Małopolska”, ani z Armią „Kraków”. Po południu 11 września dowództwo GO 
otrzymało informację, że przed południowym skrzydłem pozycji Grupy na Sanie 
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– wojskami 21 DPG i resztkami 1 pp Korpusu Ochrony Pogranicza – pojawiły się 
patrole nieprzyjaciela, a bardziej na południe San został przez Niemców przekro-
czony, co groziło przeskrzydleniem obrony Grupy i zrolowaniem jej wzdłuż Sanu, 
gdyby wojska niemieckie skierowały się na północny zachód. W tej sytuacji gen. 
Boruta wydał rozkaz odmarszu jednostek swojej GO z linii Sanu bardziej na północ-
ny wschód, za linię rzeki Tanwi. Na północnym brzegu tej rzeki, w lasach na przed-
polu miasteczek Frampol i Biłgoraj siły Grupy miały – według intencji jej dowódcy 
– oczekiwać na nadejście wojsk polskich wycofujących się zza Wisły. Kierunek mar-
szu 6 DP z linii Sanu prowadził po osi Janów Lubelski – Momoty Górne do rejonu na 
zachód od Frampola i Biłgoraja. 21 DPG miała się przegrupować do rejonu Derylaki 
– Ciosmy – Banachy na południowy zachód od Biłgoraja i zabezpieczyć przeprawy 
przez Tanew. W trakcie rozpoczętego już przemarszu oddziałów GO gen. Boruta 
powrócił do rozważanej wcześniej myśli o akcji zaczepnej na tyły wojsk niemieckich 
kierujących się z Jarosławia w stronę Lwowa i na północ od niego. Koncepcja ta była 
przyczyną zmiany rozkazów w trakcie marszu jednostek i przekierowania oddziałów 
GO bardziej na południe, nad Tanew na południowy zachód od Biłgoraja. W myśl 
tych rozkazów dywizja podhalańska miała w marszu zawrócić w kierunku lasów 
na południe od Tarnogrodu i obsadzić rejon miejscowości Adamówka – Dobcza, 
zaś krakowska dywizja osiągnąć miała południowo zachodni skraj Puszczy Solskiej 
w rejonie miejscowości Sól – Banachy – Łazory – Derylaki z miejscem postoju szta-
bu dywizji w Soli (a więc rejon przeznaczony wcześniej dla 21 DPG). 

MARSZE PRZEZ ROZTOCZE
W monografii Armii „Kraków” ppłk Władysław Steblik napisał, że z powodu 

późnego dołączenia do dywizji 12 pp i części artylerii, 6 DP wyruszyła z rejonu 
Niska w kierunku Frampola dopiero wczesnym rankiem i w południe 12 wrze-
śnia. Jednak w przypisie autor ten podaje, że niektóre oddziały – i wymienia 12 pp 
– zostały zaalarmowane w nocy i stały do świtu w kolumnach marszowych. Z kolei 
według relacji adiutanta 12 pp, kpt. Adama Dyra zgrupowanie 12 pp wyruszy-
ło z lasów Huta Deręgowska około godz. 1.00 w nocy 12 września tworząc wraz 
z 16 pp kolumnę główną wojsk 6 DP. Dowodzenie tą kolumną powierzono pod-
pułkownikowi dyplomowanemu Marianowi Strażycowi, dowódcy 12 pp. Można 
przyjąć, że pułk zaalarmowany i ustawiony w kolumnie marszowej oczekiwał na 
sformowanie kolumn innych oddziałów (a więc nie późne przybycie 12 pp było 
przyczyną zwłoki w wymarszu), zaś adiutant 12 pp podał jako czas rozpoczęcia 
marszu moment osiągnięcia gotowości marszowej, a nie ostateczny czas wyrusze-
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nia kolumny. Faktem jest jednak, że wadowicki pułk maszerował na czele kolum-
ny dywizyjnej. Trasa przemarszu prowadziła w kierunku wschodnim, przez wieś 
Maziary (tak w relacjach, z analizy mapy wynika, że była to wieś Maziarnia) do 
m.  Bukowa na zachód od Biłgoraja, gdzie oddziały zatrzymały się na krótki po-
stój. Dotarł wtedy do pułku rozkaz zmiany kierunku marszu i po odpoczynku ko-
lumna 12 pp zawróciła na południe, kierując się przez Dąbrowicę – Sól - Bidaczów 
Stary do rejonu wsi Rogoźnia i Banachy, gdzie pułk zorganizował przejściowo 
obronę dróg prowadzących w kierunku wschodnim. Wraz z 12 pp maszerowała 
także 51 samodzielna komp. ckm, która pierwotnie zatrzymała się w Soli, ale póź-
nym wieczorem 13 września została skierowana do osłony miejsca postoju 12 pp 
w rejonie Banachów od strony południowego zachodu, czyli od Tanwi.

OBRONA CZY NATARCIE – DYLEMATY DOWÓDCÓW
Kiedy sztab 6 DP dotarł do miejscowości Sól i rozlokował w budynku pleba-

nii okazało się, że w niedalekim folwarku Sól stacjonuje sztab 21 DPG, która ze 
względu na znaczne oddalenie oddziałów nie podjęła jeszcze marszu do miejsc 
wyznaczonych nowym rozkazem.

kpt Adam Dyr – adiutant 12 pp. por Stanisław Miga – dowódca 51 samodzielnej 
kompanii ckm 6 DP mobilizowanej przez 12 pp.
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Jednostki dywizji podhalańskiej maszerowały rozrzucone w terenie, rozciągnięte 
w dłuższych i krótkich kolumnach pomiędzy Sanem a Tanwią. Gen. Józef Kustroń 
miał zamiar podjąć marsz do miejsc nakazanych nowym rozkazem dopiero po zebra-
niu się wojsk i odpoczynku w miejscach, do których zostały wcześniej skierowane. 

Podczas narady w sztabie Grupy w Tarnogrodzie ponownie rozważano pro-
pozycję dowódcy i sztabu GO, uderzenia na kolumny niemieckie maszerujące 
od Jarosławia na północny wschód. Intencją tego manewru było przebicie się 
przez wojska niemieckie w rejonie Oleszyce – Lubaczów – Cieszanów w kierun-
ku Lwowa. Obydwaj dowódcy dywizji ten pomysł uderzenia popierali, ale żądali 
czasu na skupienie i uporządkowanie swoich wojsk. Po otrzymaniu informacji, że 
do rejonu Cieszanowa i Oleszyc dotarły większe siły niemieckie, gen. Boruta za-
niechał realizowania koncepcji uderzenia, na rzecz skonsolidowania ugrupowania 
obronnego jednostek. Uważał on, że wojska obydwu dywizji zbiorą się do rana na-
stępnego dnia za Tanwią, z tym, że 6 DP miała dojść do wyznaczonego wcześniej 
rejonu Derylaki – Łazory natomiast 21 DPG w nocy z 12 na 13 września miała 
przesunąć oddziały do rejonu Korczów – Majdan Stary i Nowy – Smólsko na po-
łudnie od Biłgoraja. Sztab GO przeniósł się wieczorem 12 września do leśniczówki 
Rapy na wschodnich przedmieściach Biłgoraja i tam rano 13 września odebrano 
telefoniczną informację, że Grupa ponownie weszła w skład Armii „Kraków”.

NA PRZEDPOLACH BIŁGORAJA
W efekcie tych zmienianych co kilka godzin rozkazów przemarsze i przegru-

powania trwały przez cały 12 września i większość dnia następnego. Kolumny 
pułku pokonały w ciągu 36 godzin ponad 50 km w bardzo trudnym, piaszczy-
stym terenie, w dodatku – z konieczności narzuconej zmieniającymi się rozka-
zami – maszerując bardzo okrężną drogą. Po południu 13 września w Banachach 
do 12 pp dołączyły dwukompanijny I batalion 48 pp pod dowództwem majora 
Andrzeja Kołodziejczyka oraz część nadwyżek pułkowych, którymi uzupełniano 
nadal stany oddziałów. Uzupełniono wtedy I batalion, a zwłaszcza II, niekom-
pletny od okresu mobilizacji przez wydzielenie dwóch kompanii pod Pszczynę. 
Ponieważ III batalion uważano za stracony, podjęto decyzję o jego odtworzeniu 
jako dwukompanijnego, w składzie 9 kompania kpt. Jana Łużeckiego i kompania 
nadwyżek, której dowodzenie powierzono kpt. Janowi Hermanowi z 74 pp, jednak 
ze względu na brak wyznaczonego dowódcy baonu (prawdopodobnie miał nim 
być kpt. Łużecki) na razie nadal zarówno 9 kompania jak i kompania nadwyżek 
podporządkowane były dcy II batalionu, majorowi Józefowi Lewandowskiemu.



33

H I S T O R I A

Wieczorem 13 września pozycje pułku w rejonie Banachów zostały zbombardo-
wane przez lotnictwo niemieckie, a w wyniku nalotu straty poniosły głównie II/12 pp 
oraz oddziały nadwyżkowe. Według relacji kapitana A. Dyra, adiutanta 12 pp, zostało 
zabitych 19 żołnierzy, a rany odniosło ok. 50, natomiast wg relacji kpt. Mieczysława 
Barysa (b. p.o. dca II baonu) w II baonie 12 pp było 32 zabitych i rannych, a w oddziale 
nadwyżek 48 zabitych i rannych. Dowództwo pułku musiało interweniować w sztabie 
dywizji w sprawie pomocy sanitarnej, gdyż w pułku był tylko jeden lekarz. Wśród po-
ległych byli m.in. podporucznik rezerwy Jan Podworski oraz plutonowy podchorąży 
rezerwy Jan Bochenek, który zmarł z ran w trakcie ewakuacji do szpitala polowego.

A JEDNAK NATARCIE
Rano 13 września w sztabie GO w Biłgoraju podczas kolejnej odprawy gen. Boruta 

zadecydował o podjęciu jednak manewru zaczepnego po osi Tarnogród – Lubaczów, 
z zamiarem uchwycenia jeszcze w nocy węzła dróg Cieszanów – Oleszyce – Lubaczów. 
Natarcie oddziałów GO rozpocząć się miało wieczorem. Jako czołowa miała ruszyć 
21 DPG a do jej lewego skrzydła w rejonie Cieszanowa jak najszybciej dołączyć miała 
6 DP. W rozmowie, jaką po tej odprawie przeprowadzili w sztabie 6 DP obydwaj do-
wódcy dywizji ujawniły się różnice zdań pomiędzy generałami. Gen. Kustroń był zwo-
lennikiem jak najszybszego działania podkreślając obawy o los wojsk polskich w przy-
padku wzmocnienia sił niemieckich w rejonie przewidywanego natarcia, natomiast 
gen. Mond zwracał uwagę, że w odróżnieniu od 21 DPG oddziały 6 DP są znacznie 
bardziej zmęczone po pokonaniu okrężnym marszem piaszczystymi bezdrożami 
pięćdziesięciokilometrowego dystansu, więc wojska dywizji muszą odpocząć i mogą 
wyruszyć do dalszego działania dopiero rano 14 września. Ponieważ gen. Kustroń 
podtrzymał wolę rozpoczęcia marszu 21 DPG wieczorem, gen. Mond zadeklarował, 
że oddziały 6 DP, które będą mogły wyruszyć wcześniej, także rozpoczną marsz.

Szef sztabu Armii „Kraków”, pułkownik dyplomowany Stanisław Wiloch 
sugerował gen. Borucie wstrzymanie wymarszu jednostek GO do czasu uzgod-
nienia manewru z dowódcą Armii, który w tym czasie był w Rozwadowie, ale 
prawie równocześnie GO otrzymała rozkazy dowódcy Frontu Południowego, gen. 
Kazimierza Sosnkowskiego nakazujące kierowanie wojsk w kierunku Lwowa. 
W związku z tym gen. Boruta, uważając, że większe siły niemieckie przeszły już 
przez rejon Oleszyc w stronę Tomaszowa Lubelskiego i Rawy Ruskiej podtrzy-
mał rozkazy do natarcia na kierunku Cieszanowa i Lubaczowa. 21 DPG mia-
ła ruszyć przez Tarnogród na Oleszyce i w pierwszym etapie uchwycić w nocy 
z 13  na 14 września lasy na północ od Oleszyc natomiast 6 DP kierować się miała 
z Aleksandrowa przez Łukową na Cieszanów.
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Zgodnie z rozkazami dowódcy Armii dowództwo GO miało zatrzymać 
w dniu 14 września wysunięte na wschód zgrupowanie 21 DPG a przyspieszyć 
marsz 6 DP w celu połączenia sił obydwu dywizji. Dalszy marsz do natarcia pla-
nowano rozpocząć wieczorem 14 września.

MARSZ NA SPOTKANIE PRZECIWNIKA
Nad ranem 14 września (według relacji adiutanta 12 pp, ale np. dowódca I ba-

onu podaje, że już wieczorem 13 września) pułk ruszył marszem ubezpieczonym 
w kierunku na Bidaczów Stary – Sól – Puszcza Solska – Smólsko – Aleksandrów 
– Podlas. Różnice w czasie wymarszu wynikają zapewne z wyruszania pododdzia-
łów w różnych terminach, tak, aby mogły włączać się w szyk ustalonej kolumny 
marszowej. Na przykład wspomniany I batalion musiał wyruszyć wcześniej, po-
nieważ stał w Rogoźni, o 5 km bardziej na zachód niż reszta sił pułku, a w mar-
szu w kierunku wschodnim szedł w straży przedniej 12 pp. Po osiągnięciu lasu 
w rej. m. Podlas 12 pp zatrzymał się na postój i wystawił na osi swojego dalszego 
działania zasadzkę w sile 1 i 2 kompanii strzeleckiej, dwóch plutonów ckm oraz 
plutonu przeciwpancernego na trakcie Podsośnina – Józefów z zadaniem prze-
rwania łączności pomiędzy oddziałami niemieckimi (według relacji dcy baonu 
na trakcie widać było ślady przejazdu czołgów) a nad Tanwią na południe od lasu 
Aleksandrów czatę bojową złożoną z 3 komp. strzel. i plutonu ckm. Według relacji 
d-cy 51 skkm, porucznika Stanisława Migi plutony ckm uczestniczące w czacie 
i zasadzce wyznaczone były z tej właśnie kompanii.

BITWA NAD TANWIĄ – POLSKA INICJATYWA
Wczesnym rankiem 15 września pułk w składzie I/12 pp, II/12 pp i I/48 pp, 

wsparty dwiema bateriami 40 pal otrzymał rozkaz wyruszenia jako straż przednia 
6 DP z zadaniem uchwycenia rejonu Łukowa-Babice, który miał stanowić podsta-
wę wyjściową do dalszego natarcia w kierunku Cieszanowa. Przed 12 pp posuwał 
się improwizowany oddział rozpoznawczy 6 DP w składzie dwóch szwadronów 
konnych (z kawalerii dywizyjnej) oraz kompanii cyklistów (dywizyjna kompania 
kolarzy). W odwodzie 6 DP do czasu nadejścia innych oddziałów pozostać miała 
51 samodz. kompania ckm.

Na czele kolumny pułku wyruszyć miał I/12 pp wykonując zadania oddziału 
przedniego straży przedniej. Ok. godz. 9.00, w chwili ściągania czaty znad Tanwi i pisa-
nia rozkazu dla kompanii wysuniętych w zasadzce, z kierunku Podsośniny i Łukowej 
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rozpoczęła się strzelanina. To Niemcy, którzy pojawili się z kierunku Chmielek 
– Łukowa z zadaniem uchwycenia przeprawy na Tanwi w rejonie Podsośniny, zare-
agowali na działanie oddziału rozpoznawczego dywizji. Major Władysław Sieńczak 
zameldował telefonicznie dowódcy dywizji o sytuacji i o podjęciu decyzji natarcia 
a gen. Mond polecił nacierać natychmiast. Prawie z marszu – odczekano jedynie 
na dotarcie łącznika do kompanii wysuniętych w zasadzce – mjr Sieńczak skiero-
wał do czołowego natarcia (od północy) na Podsośninę Łukowską ściągniętą z czaty 
3 komp. strzel. pod dowództwem podporucznika Władysława Duszczyka, równo-
cześnie nakazując – przez łącznika, kaprala Wiktora Gerentera – koncentrycznie 
uderzyć na Niemców (od wschodu) kompaniom stojącym w zasadzce (1 – por. rez. 
Józefa Ryłki i 2 – por. Jana Olesia – dowodził natarciem tej grupy por. Józef Krupa). 
Natarcie żołnierzy 3 komp. poderwało za sobą także spieszonych kawalerzystów 
z  oddziału rozpoznawczego, którzy wcześniej cofnęli się i zalegli pod ogniem nie-
mieckim. Uderzenie polskiej piechoty wsparły ze skraju lasu Podlas baterie 40 pal. 
W wyniku szturmu zajęto Podsośninę i zniszczono w tej miejscowości kilka samo-
chodów pancernych nieprzyjaciela, zdobyto kilkanaście (relacja mjra Sieńczaka) lub 
co najmniej kilka (relacja kpt. Dyra) samochodów wyładowanych sprzętem i amu-
nicją oraz – jak napisał w swej relacji dowódca baonu – nagrabionymi towarami, 

mjr Władysław Sieńczak – dowódca I batalio-
nu 12 pp. (fot. z 1934 r.)

ppor Władysław Duszczyk – dowódca 3 kom-
pani strzeleckiej 12 pp.
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kilka (brak danych liczbowych ile konkretnie?) armatek ppanc., kilka (brak danych 
ile?) motocykli i ok. 100 rowerów. Do niewoli wzięto kilku (w relacjach nie poda-
no ilu?) jeńców, w tym rannego kapitana Wehrmachtu. Stwierdzono, że napotkaną 
jednostką nieprzyjaciela był oddział rozpoznawczy niemieckiej 28 DP. Na jednym 
z samochodów znaleziono dwa rozkazy niemieckiej 28 DP na dzień 15 i 16 września 
(wg relacji mjra Sieńczaka), ale poprawnie na 14 i 15 września (wg relacji kpt. Dyra, 
publikacji ppłka Steblika i innych źródeł), które przekazano do dowództwa 12 pp, 
a stamtąd do sztabu 6 DP i GO. Samochody z niepotrzebnym materiałem spalono 
na rozkaz d-cy I baonu. 

Po rozbiciu niemieckiego oddziału rozpoznawczego mjr Sieńczak nakazał 
w związku z brakiem większych sił koniecznych do dalszego nacierania zatrzy-
manie batalionu na skraju lasu i wsi Podsośnina oraz wycofanie na skraj lasu 
kompanii, które wysunięte były na odkryte przedpole. W trakcie porządkowa-
nia oddziałów okazało się, że brakuje 2 komp. i dwóch plutonów z 3 komp. oraz 
plutonu ppanc. Jak udało się wyjaśnić już po zakończeniu działań wojennych, 
po szturmie pododdziały te wycofały się nie w kierunku Podsośniny, ale w stro-
nę Józefowa i straciły kontakt z macierzystą jednostką. Mjr Sieńczak bardzo kry-
tycznie oceniał postawę dowodzących tą grupą oficerów, uważając, że skorzystali 
z okazji, aby opuścić pole walki i wręcz zarzucając im dezercję. Jednak z innych 
relacji i ustaleń wiadomo, że ta grupa żołnierzy 12 pp uczestniczyła w dalszych 
walkach m.in. w rejonie Tomaszowa Lubelskiego i dopiero po kapitulacji Armii 
„Kraków” większość z żołnierzy dostała się do niewoli, z  której zresztą część 
z nich uciekła, aby z czasem włączyć się do walki w szeregach Armii Krajowej.

BITWA NAD TANWIĄ
– NIEMIECKIE PRZECIWDZIAŁANIE
Niemcy wyparci z Podsośniny utrzymali jednak dominujące nad terenem 

wzgórze 236,8 na zachód od tej miejscowości, a ściągnięte pododdziały artyle-
rii niemieckiej, dywizjon lekki i bateria ciężka rozpoczęły z kierunku Łukowej 
i  Chmielka systematyczne ostrzeliwanie zarówno pozycji I/12 pp, jak też polskiej 
artylerii oraz punktu obserwacyjnego dowódcy 12 pp. Według publikacji niemiec-
kich baterie te wystrzelały tylko w ciągu dwóch godzin walki ok. 2000 pocisków. 
Mjr Sieńczak prosił dowódcę 12 pp o wykonanie natarcia na pozycje niemieckiej 
artylerii, nękającej wysunięty batalion. Ppłk Strażyc musiał jednak uwzględnić 
sugestie obecnego na polu walki dowódcy 6 DP, który powstrzymywał go od uwi-
kłania w walce wszystkich rozporządzalnych sił. Pozostałe jednostki dywizji były 
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jeszcze w marszu i nie mogły wspomóc 
rozpoczętego natarcia.

Wczesnym popołudniem, ok. godz. 
14.00 dowódca natarcia, ppłk dypl. 
Marian Strażyc w celu wzmożenia ata-
ku na wzgórze 236,8 skierował na pra-
we skrzydło baonu majora Sieńczaka 
I/48 pp, ale batalion ten wychodząc na 
pozycje na wysokości baonu 12 pp do-
stał się pod tak silny ogień niemieckiej 
artylerii, że został dosłownie zdziesiąt-
kowany. Ranny został dowódca I/48 pp, 
mjr A. Kołodziejczyk, a w  chwilę póź-
niej także d-ca 1 komp. tego baonu, kpt. 
Władysław Banaszkiewicz, który tylko 
na chwilę zdążył przejąć dowodzenie 
batalionem. Do baonu mjra Sieńczaka 
zdołała dołączyć tylko 1 komp. 48  pp  
której dowództwo objął ppor. rez. 
Szubert. Kompania ta została później wcielona na stałe do I/12 pp. Ciężko ranny 
został szef 1 kompanii ckm 12 pp, sierżant Jan  Kłeczek.

Mjr Sieńczak sygnalizował do dowództwa pułku zagrożenie niemieckim obej-
ściem prawego skrzydła pozycji polskiej. W celu zabezpieczenia pozycji skrzydłowej 
skierowany został na jego przedłużenie oddział nadwyżek 12 pp dowodzony przez kpt. 
Hermana, który niedługo później poległ w walce. Ok. godz. 16.00 na lewym skrzydle 
wszedł do akcji II/12 pp pod dowództwem mjra Lewandowskiego, który zresztą po-
niósł pierwsze straty już podczas wychodzenia z lasu na pozycje, ranny został m.in. 
kpt. Barys. Kiedy II/12 pp doszedł na wysokość pozycji I/12 pp, Niemcy rozpoczę-
li przeciwnatarcie siłami ok. dwóch batalionów. Natarcie to udało się zatrzymać na 
przedpolu polskich pozycji siłami obydwu batalionów 12 pp oraz ogniem artylerii.

Pod wieczór, po gwałtownej ulewie, która mimo zaangażowania żołnierzy 
w walce i ogólnego zmęczenia wojennego musiała być wielka, skoro zapamięta-
na została i odnotowana w wielu relacjach,  na prawym skrzydle 12 pp rozwinął 
się 16 pp, skierowany z lasu Lipowiec – Aleksandrów aby wspólnie z wadowic-
kim pułkiem przeprowadzić w nocy natarcie na Łukową i dalej w kierunku Babic. 
Dowódcą natarcia miał być ppłk Strażyc, jednak ostatecznie działanie to odwoła-
no. Próba samodzielnego opanowania wzgórza 236,8 przez 16 pp nie powiodła się. 

Sierżant Jan Kłeczek – szef 1 kompanii ckm 
12 pp, ciężko ranny pod Podsośniną Łukow-
ską, 15 września 1939 r.
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Polecono natomiast obydwu pułkom prowadzenie działań rozpoznawczych i  wy-
padów siłami mniejszych oddziałów, a następnie po pozostawieniu na miejscu 
tylko osłony, nakazano wycofanie się jednostek do lasu Podlas. Na odcinku 12 pp 
wypad przeprowadziła komp. nadwyżek dowodzona po śmierci kpt. Hermana 
przez ppor. rez. Tadeusza Fauska. Wzięła ona do niewoli kilku jeńców.

DOŁĄCZA III BATALION
Opóźniony w marszu III/12 pp (niepełna 7 komp. strzel. uzupełniona przez 

II i III pluton z 4 komp., 8 komp. strzel. oraz 3 komp. ckm) wraz z taborem bojo-
wym pułku przekroczył San po moście w Nisku wczesnym popołudniem 12 wrze-
śnia i wobec uzyskania informacji o odmarszu 6 DP za Tanew ruszył w kierun-
ku Janowa Lubelskiego, który osiągnął 13 września. Baon opuścił miasteczko tuż 
przed dużym nalotem hitlerowskiego lotnictwa i skierował się śladem oddziałów 
dywizji w stronę Frampola, przez który przemaszerował w nocy 13/14 września. 
W związku z wielkim wyczerpaniem wojska w dniu 14 września w trakcie mar-
szu do Biłgoraja podpułkownik Roman Wart zarządził kilkugodzinny odpoczy-
nek, po którym przez Biłgoraj i Majdan Nowy baon dołączył w dniu 15 września 
po południu do pułku na pozycjach w rejonie Aleksandrowa. Batalion przeszedł 
do odwodu pułku, ale jego pojawienie się pozwoliło na wysłanie do działań na 
pierwszej linii II baonu, który wcześniej stanowił odwód d-cy 12 pp. Przez noc 
15/16 września żołnierze III/12 pp odpoczywali i porządkowano pododdziały, zaś 
16 września baon skierowany został na pierwsza linię. 

GRUPA OPERACYJNA OSTATECZNIE ROZDZIELONA
Bitwa nad Tanwią była efektem wejścia niemieckiego oddziału czołowego 

28 DP pomiędzy wysunięte już w kierunku wschodnim oddziały 21 DPG a podąża-
jące nieco w tyle jednostki 6 DP. W ten sposób Niemcom udało się rozdzielić oby-
dwie dywizje Grupy Operacyjnej „Boruta”, co stać się miało początkiem końca GO. 
Dowódca Armii „Kraków” po otrzymaniu informacji o rozerwaniu ugrupowania 
polskiego przez Niemców wydał rozkaz bezwzględnego dążenia do ponownego po-
łączenia sił obydwu dywizji. Niestety, mimo, iż 6 DP przeszła prawie natychmiast do 
natarcia, jedynym jego sukcesem było uchwycenie Podsośniny Łukowskiej. Zresztą 
trudno natarcie jednego pułku – i to nie od razu całością sił, ale „na raty”, stopniowo 
wprowadzanymi batalionami – uznać tak naprawdę za natarcie dywizji. Dowodzący 
natarciem ppłk Strażyc mimo własnej inicjatywy i kilkakrotnie ponawianego przez 
majora Sieńczaka żądania wsparcia, nie mógł jednak wprowadzić do walki od razu 
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wszystkich rozporządzalnych sił, gdyż ingerujący w działanie dowódca 6 DP po-
wstrzymywał go argumentem, że pozostałe jednostki dywizji są jeszcze w  znacznej 
odległości od pola walki i mogą nie zdążyć w razie żądania pomocy przez 12 pp. 
Z kolei natarcie wprowadzonego późnym wieczorem na pole walki 16 pp całko-
wicie się załamało i pułk ten utknął na przedpolu wzgórza 236,8. Jak okazało się 
po zakończeniu wojny, popołudniowe niemieckie przeciwnatarcie uratowało jed-
nak Niemców, gdyż powstrzymało na kilka godzin polskie możliwości nacierania, 
w  czasie, gdy niemieckim bateriom artylerii kończyła się amunicja. Niestety, do-
wódcy polskich jednostek o tym nie wiedzieli.

Wysunięta ok. 30 km na południowy wschód 21 DPG toczyła od rana 15 wrze-
śnia zacięty bój z oddziałami niemieckiej 45 DP w rejonie Dachnowa na północ 
od Oleszyc. Dowództwo Armii nakazywało, aby dywizja starała się utrzymać osią-
gnięty teren do czasu przebicia się 6 DP, a w razie gdyby to było niemożliwe, aby 
skierowała się na północ, za linię Tanwi. Niemieckie korpusy piechoty naciskały na 
wojska Armii „Kraków” od zachodu – znad Sanu, natomiast na wschodzie drogę 
dalszego marszu na Zamość i dalej blokowały dywizje XXII Korpusu Pancernego. 
Najgroźniejszy jednak – z punktu widzenia utrzymania zwartego ugrupowania 
wojsk - okazywał się klin wbity przez 28 DP z VIII KA pomiędzy 6 DP i 21 DPG. 
Obydwie dywizje znajdowały się w bezpośredniej styczności z nieprzyjacielem 
i  w całodziennej walce (21 DPG i 12 pp 6 DP).

Gen. Szyling uznał, że szansę na poprawę sytuacji daje przyspieszenie marszu 
GO „Jagmin” w kierunku GO „Boruta” i przebijanie się w ślad za 6 DP – jeżeli 
tej uda się przełamać pozycje niemieckie pod Łukową, albo przesunięcie wojsk 
wzdłuż Tanwi na wschód w kierunku Narola, pod warunkiem wszakże, że 21 DPG 
utrzyma swoją pozycję w rejonie Cieszanowa, osłaniając od południa pozostałe 
polskie jednostki, a później uda się jej odskok za Tanew. Równocześnie 6 DP miała 
nie dopuścić, aby Niemcy przekroczyli Tanew na kierunku Aleksandrowa i  Jó-
zefowa. Niestety, z podsłuchanego niemieckiego telefonogramu w sztabie Armii 
wiedziano o planowanym na 16 września natarciu niemieckim właśnie na kierun-
ku Łukowa – Józefów. Ale dzięki przechwyceniu tej wiadomości 6 DP zdołała się 
przygotować do obrony linii Tanwi w dniu 16 września.

BITWA NAD TANWIĄ
– ZABLOKOWAĆ PRZEPRAWĘ NIEMCÓW
Późnym wieczorem 15 września (ok. godz. 23.00) pułki zajmujące pozycje na 

przyczółku pod Podsośniną Łukowską otrzymały rozkaz oderwania się od Niemców 
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i wycofania się na północny brzeg Tanwi. 12 pp skierowany został do odwodu 6 DP 
w głębi lasu Aleksandrów, natomiast pozycje obronne na skraju lasu miał zająć 16 pp 
(odcinek zachodni) zaś 20 pp bronić miał wschodniego odcinka tej pozycji.

Nad ranem wskutek wytworzonej groźnej sytuacji na odcinek 20 pp skiero-
wany został II/12 pp wsparty dwoma plutonami 51 skkm (II ppor. rez. Zygmunta 
Zajączkowskiego i III ppor. rez. Władysława Sikory). Ok. godz. 10.00 przed po-
łudniem III/12 pp wraz z pozostałymi dwoma plutonami 51 skkm (I ppor. rez. 
Mariana Marchockiego oraz IV ppor. rez. Władysława Gacka) skierowany został na 
odcinek wschodni (lewoskrzydłowy) z zadaniem opanowania i utrzymania kierun-
ku Łukowa – Józefów przez Osuchy – Kozaki Osuchowskie. Zadanie uchwycenia 
i zniszczenia przeprawy przez Tanew w rejonie Podsośnina – Osuchy na trakcie 
Łukowa – Józefów oraz zamknięcia kierunku na Józefów otrzymała pierwotnie 
7  kompania pod dowództwem ppor. Józefa Zięcika wzmocniona jednym pluto-
nem 8 kompanii, ale bez wsparcia ckm. Rozkaz wydał ppor. Zięcikowi  osobiście 
gen. Mond, który także polecił, aby żołnierze wzięli z pobliskiego tartaku deski, 
gdyż, marsz odbywać się miał przez bagna w rejonie Kozaków Osuchowskich. Po 
sforsowaniu bagien, w trakcie marszu przez las idące w przodzie plutony 7 komp. 
dostały się pod ogień ckm niemieckiej czaty w sile 1 plutonu, ale poderwane do 
ataku na bagnety wyparły i doszczętnie rozbiły nieprzyjacielską placówkę. Po do-
tarciu w rejon przeprawy okazało się, że od lizjery lasu do mostu jest ok. 800 m 
otwartego terenu. Kiedy dwa pierwsze plutony wyszły ok. 50 m przed skraj lasu 
z przeciwległego brzegu Tanwi Niemcy otworzyli ogień z kilku ckm oraz dywizjo-
nu artylerii. Wykonanie zadania okazało się niewykonalne, ale po dociągnięciu za 
kompanią linii telefonicznej dowódca dywizji zmienił zadanie, rozkazując ppor. 
Zięcikowi utrzymanie się na zajętych pozycjach aż do odwołania rozkazu. W swo-
im pamiętniku ppor. Zięcik zapisał, że od ostrzału artylerii zginęło i odniosło rany 
wielu żołnierzy, m.in. plut. pchor. Adam Targosz, którzy został ranny od wybuchu 
pocisku artyleryjskiego. Kiedy sanitariusze odnosili go z pola walki na tyły, dostali 
się pod silny ostrzał i zginęli, natomiast pchor. Targosz przeleżał pomiędzy trupami 
całą noc. Znaleziony został dopiero rano następnego dnia, kiedy miejscowa lud-
ność zbierała trupy z pobojowiska, aby je pochować. W wojennym centrum szpi-
talnym w Zamościu z trudem go uratowano, gdyż z braku właściwego opatrunku 
dostał ogólnego zakażenia. W walce tej został także ranny starszy strzelec wyboro-
wy Antoni Kot z 4 komp. (z grupy sierż. podch. Z. Bebela wcielonej do 7 komp.), 
celowniczy karabinu ppanc. Po zakończeniu walki ppor. Zięcik ustalił, że z 268 
żołnierzy, z którymi wyruszył w stronę przeprawy pozostało zdolnych do dalszej 
walki 60 zdrowych i 43 lekko rannych, których można było zabrać wycofując się.
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ppor Józef Zięcik – dowódca 7 kompanii 
strzeleckiej 12 pp. 

Kompania ppor. Zięcika wytrwała 
na swojej wysuniętej pozycji do godz. 
20.00, kiedy oficerowie przysłani ze 
sztabu dywizji przekazali jej rozkaz 
opuszczenia lasu nad Tanwią i wyco-
fania się w kierunku Józefowa. Do ba-
talionu – wycofującego się równolegle 
– dołączyła dopiero po ponad pięcioki-
lometrowym marszu.

W związku z walką, jaka wywiązała 
się na kierunku Osuch w godzinach po-
południowych przeszedł na ten odcinek 
również I/12 pp, który stanowił odwód 
dla zaangażowanego w pierwszej linii 
III baonu, zaś dowództwo nad połączo-
nymi I i III/12 pp objął ppłk Strażyc. 
O godz. 22.00 na rozkaz dowódcy dy-
wizji pododdziały 12 pp oderwały się 
od nieprzyjaciela i rozpoczęły wycofy-
wanie w kierunku Józefowa. W rejonie Osuch pozostała jeszcze przejściowo jedna 
kompania z zadaniem osłony wycofania. Około godz. 3.00 w nocy 17 września 
Grupa opuściła pozycje nad Tanwią w myśl ogólnego rozkazu operacyjnego wy-
danego po południu 16 września przez gen. Tadeusza Piskora, dowódcę połączo-
nych sił Armii „Kraków” i „Lublin”.

PRÓBA PODSUMOWANIA
– KOMENTARZ DO „KOMENTARZY”
Co prawda za Sanem 12 pp nie zdołał jeszcze w pełni odbudować swoich 

struktur (III batalion znajdował się poza siłami głównymi pułku), ale uzupełniony 
w kolejnym dniu przez niepełny I batalion 48 pp mógł być uważany, w porównaniu 
z innymi jednostkami piechoty, także zaangażowanymi w walkach od pierwszych 
dni wojny, za pułk o wysokich stanach bojowych – przy uwzględnieniu ubytków 
i strat wynikających z dotychczasowego przebiegu kampanii. Pułk po raz kolejny 
wykazał się wybitną sprawnością marszową i zdolnością do wielkich wysiłków, 
sprawdził się w bitwie o Podsośninę Łukowską i skutecznie osłaniał dywizję i GO 
w odwrocie w kierunku Józefowa. Po dołączeniu III batalionu mimo wielogodzin-
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nego zaangażowania w kolejnej walce i znacznych strat poniesionych przez wszyst-
kie pododdziały nadal pozostawał najlepszą jednostką 6 DP. A wojskom Grupy po 
raz kolejny, ale niestety już ostatni udało się uniknąć niemieckiego okrążenia. GO 
zapłaciła za to wysoką cenę w postaci wzmagającego się wyczerpania żołnierzy, 
narastających braków amunicji, środków sanitarnych oraz żywności ale przede 
wszystkim zapłaciła utrata jednej z dwóch swoich dywizji, 21 DPG, zniszczonej 
w większości pod Oleszycami i Cieszanowem.

Niestety, tym razem nie docenił działań 12 pp, a nawet całej 6 DP i GO bardzo 
przecież rzetelny komentator działań wojennych 1939 r., płk dypl. Marian Porwit. 
Wpłynął na ten stan rzeczy zapewne brak szczegółowych informacji, brak wgłę-
bienia się w relacje i oparcie się tylko na monografii Armii „Kraków”, bez próby 
czy możliwości wyjaśnienia niektórych szczegółów. Płk Porwit pogubił się nie-
co już w omówieniu wstępnej fazy działań nad Tanwią, kiedy 12 pp „wzmocnił” 
III batalionem już 14 września, podając w opisie przegrupowania z rejonu m. Sól 
do rejonu Aleksandrów – Lipowiec na str. 98 części 3 „Komentarzy do historii 
polskich działań obronnych 1939 r.” (wydanie łączne z 1983 r.), iż na przeprawach 
na północ od Podsośniny Łukowskiej był I/12pp, a w południe tego dnia do rejonu 
Lipowiec – Aleksandrów przybyło dowództwo z II/12 pp i I/48 pp, natomiast „po 
południu pozostały batalion 12 pp”. Przyspieszył w ten sposób o całą dobę dołą-
czenie do pułku działającego dotychczas oddzielnie III baonu. Ta drobna z pozoru 
pomyłka może u czytelników owej książki wyrobić przekonanie, ze pułk, a w ślad 
za nim dywizja i GO dysponowały od początku boju większymi siłami, niż było 
w istocie. Z kolei na str. 103-105 ocena pierwszej fazy walk nad Tanwią oparta jest 
na błędnych założeniach, że: I/12 pp „dopiero” ok. 9.00 był gotów do marszu, „nie 
wysłano wyprzedzającego rozpoznania”, KD (kawaleria dywizyjna) wraz z kompa-
nią kolarzy „broniły Podsośniny Łukowskiej” i dalej, „mjr Sieńczak ograniczył się 
do trzymania Podsośniny Łukowskiej”. W rzeczywistości I/12 pp wyruszył prawie 
natychmiast po otrzymaniu rozkazu do dalszego marszu i wynika to jasno z relacji 
zarówno kpt. Dyra, jak i mjra Sieńczaka – żaden z nich nie wspomina o jakimkol-
wiek opóźnieniu i trudnościach z wymarszem. Słowo „dopiero” użyte przez autora 
„Komentarzy”  nie jest więc adekwatne do przebiegu wydarzeń. „Wyprzedzające 
rozpoznanie” wysłano, bowiem jego rolę spełniała właśnie kawaleria dywizyjna 
wraz z kolarzami i została ona zaatakowana w marszu w Podsośninie, ale okre-
ślenie, że broniły one (KD + komp. kol.) Podsośniny niezbyt pasuje do powsta-
łej sytuacji, bo zostały z niej odrzucone przez niemiecki oddział rozpoznawczy. 
Najprawdopodobniej Niemcy, którzy już znajdowali się w Podsośninie, wcześniej 
dostrzegli Polaków i od razu zasypali ich ogniem. Trzeba pamiętać, że I/12 pp 
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pełnił w tym marszu rolę oddziału przedniego straży przedniej, którego szpicą był 
właśnie oddział rozpoznawczy. Tak więc sugestia o braku rozpoznania jest chy-
biona. Po uporządkowaniu pododdziałów w Podsośninie stwierdzono brak pra-
wie dwóch kompanii (2 i dwóch plutonów 3/12 pp), więc w batalionie pozostały 
dwie (1 komp. strzel. i 1 komp. ckm). Wyjście dwoma kompaniami poza dające 
osłonę zabudowania Podsośniny, pod ogień przeważającego liczebnie oddziału 
niemieckiego ulokowanego na dominującym nad terenem wzgórzu i dysponu-
jącego wsparciem artyleryjskim byłoby błędem, jeżeli nie wręcz zbrodnią – vide 
los wchodzącego nieco później do walki I/48 pp. Nie można więc winić majora 
Sieńczaka, że „ograniczył się do trzymania Podsośniny”, w wytworzonej sytuacji 
nie miał on bowiem innej możliwości działania. W opisie drugiego dnia walk, 
16 września, – na str. 113 „Komentarzy” – płk Porwit nadal operuje pojęciem I/48 
pp, a więc znaczącej wojskowo siły, podczas gdy wiadomo, że pozostała z tego 
baonu zaledwie kompania włączona do 12 pp.

Płk  Porwit oparł się w swoich komentarzach na monografii ppłka Steblika, 
jednak nie dysponował tak szczegółową wiedzą jak autor »Armii „Kraków”«. 
Z kolei ppłk Steblik wiedzę taką miał, ale konieczność syntetycznego ujęcia całości 
tematu wymuszała ograniczenie liczby szczegółów, podawanych w jego opraco-
waniu. Być może ten obieg informacji tłumaczy, dlaczego oceny komentatora są 
nieco zbyt kategoryczne.

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

sujących historię wrześniowych zmagań 12 pp w 1939 r. zwróciło się do Autora 
z sugestiami, aby teksty opatrywać szczegółowymi przypisami i odnośnikami, in-
formuję, że w tekstach przygotowanych do publikacji w Przeglądzie świadomie 
z przyczyn redakcyjnych zrezygnowano z tzw. aparatu naukowego, ponieważ zna-
cząco zwiększałby on objętość poszczególnych części tekstu. Pełna wersja wraz 
z opracowaniem tekstu oraz pełną bibliografią znajdą się w przygotowywanym 
wydaniu książkowym dziejów walk 12 pp.

Michał Siwiec-Cielebon – dziennikarz, historyk regionalista, właściciel Muzeum 
Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej.
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elektryfikacja wadowic
w początkach wiekU XX
Studium nad rozwojem cywilizacyjnym miasta
w okresie autonomii galicyjskiej, cz 1.

K O N R A D  M E U S

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie rozwoju infrastruktury miasta 
Wadowice w latach 1866–1914, będącego konsekwencją jednoczesnego działania 
wielu historycznych czynników. Szczególne znaczenie, zdaniem autora, dla 
zaprezentowanych w  artykule rozważań miała działalność samorządu gminnego, 
będącego po roku 1866, w okresie autonomicznym, organem decyzyjnym podczas 
realizacji wielu inicjatyw i inwestycji, które następnie zmieniły wizerunek miasta 
w  tak znacznym stopniu, iż z perspektywy czasu możemy mówić o swoistym 
dziedzictwie galicyjskim Wadowic. Należy również pamiętać, iż postępujący progres 
cywilizacyjny miasta, którego siłą sprawczą były instytucje samorządowe, nie byłby 
jednak możliwy w  omawianym okresie, gdyby nie fakt, iż właśnie w II połowie 
XIX i w początkach XX wieku nastąpił niespotykany dotychczas, w skali globalnej, 
rozwój myśli naukowej i technicznej, wykorzystanej następnie w celach utylitarnych 
w wielu dziedzinach życia codziennego. Jednym z najważniejszych osiągnięć tamtego 
czasu było zwieńczenie sukcesem prowadzonych już od kilkudziesięciu lat badań 
empirycznych nad zjawiskiem elektryczności, będących udziałem między innymi 
H. Davyego, A. Łodygina, H. Ch. Oeresteda, M. Faradaya czy T.A. Edisona1.

RADA GMINNA WADOWIC – JEJ ZNACZENIE
DLA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO MIASTA
W LATACH 1866–1914 
12 sierpnia 1866 roku na obszarze Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 

Księstwem Krakowskiem zaprowadzona została Ustawa Gminna regulująca urządzenie 

 1 R. Sroczyński, Tradycja i autorytet a rozwój nauk elektrycznych w pierwszej połowie XIX wieku, 
[w:] Księga jubileuszowa 25-lecia wykładów historii nauki i techniki prof. dr hab. inż. Ryszarda 
Sroczyńskiego, Wrocław 1997, s. 199 – 215; M. Grabianowski, Więcej światła, Poznań 2001, s. 43. 
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i ordynację wyborczą dla gmin2. Mocą tej promulgacji utworzona została gmina miejska 
również w Wadowicach. Organem nadrzędnym gminy została rada gminna, z kolei w jej 
imieniu władzę wykonawczą sprawowała zwierzchność gminna składająca się z Naczelnika 
Gminy (Burmistrza, Wójta) i przynajmniej dwóch Radnych, jemu przydanych (asesorów, 
przysiężnych) 3. Dla przedmiotu rozważań objętych niniejszym artykułem, szczególne 
znaczenie miał Dział IV Ustawy, dotyczący zakresu działania gminy, który według § 26 
sklasyfikowano jako: własny i poruczony, przy czym zakres poruczony zgodnie z ustawami 
nakładał na gminę obowiązek do współdziałania w sprawach publicznej administracji (§ 28). 
Z kolei, w związku z własnym zakresem działania, rada odpowiadała za podejmowanie 
uchwał dotyczących m. in. rozwoju infrastruktury gminnej, zarządu nad majątkiem 
gminnym (co się z tym wiąże, regulowała wszelkie decyzje odnośnie sprzedaży, dzierżawy 
i wynajmu lokali do gminy należących), bezpieczeństwa publicznego, komunikacji miejskiej 
a także sprawowała nadzór budowlany. Przede wszystkim jednak rada gminy odpowiadała 
za roczny budżet i jego ewentualne niedobory4. Już w maju roku 1867 podzielono radę 
gminną na cztery sekcje złożone z odpowiedniej liczby pochodzących z wyboru radnych5. 
Sekcje te Marek Drozd podzielił według następujących kategorii: organizacyjna, prawna, 
gospodarcza i oświatowa6. Tym samym inicjatywa inwestycyjna dotycząca infrastruktury 
przypadła sekcji III (gospodarczej), która, jak wynika z Protokołów Posiedzeń Rady Gminnej, 
odpowiadała za przygotowanie sprawozdania i wniosków pod obrady rady z zakresu:

1. Zakładanie i utrzymywanie dróg, komunikacja wodno–lądowa 
i  bezpieczeństwo publiczne, do którego zaliczano również odpowiednie 
oświetlenie miasta. (§ 27 UG ust. c)

2. Sprawy nadzoru budowlanego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. (§ 27 UG 
ust. k)

3. Naprawa i utrzymanie budynków stanowiących własność gminy. (§ 27 UG ust. k)
4. Kontrola przedsiębiorstw gminnych, jak również rewizja finansów tychże 

przedsiębiorstw. (§ 38 UG)7. 

 2 Zbiór Ustaw, Przepisów, Instukcyj itd. Administracyjnych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi 
z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, Kraków 1866, s. 13.

 3 Tamże, s. 20; patrz także M. Drozd, Organizacja i działalność gminy miejskiej w Wadowicach 
w latach 1866–1914 [w:] Królewskie wolne miasto Wadowice, pod red. A. Nowakowskiego, War-
szawa 1994, s. 55–56. 

 4 Tamże, s. 24 – 26. 
 5 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Katowicach/ oddział Oświęcim (dalej: WAP Katowice 

/ o. Oświęcim): Protokoły Posiedzeń Rady Gminnej Miasta Wadowice z lat 1867–1888 (dalej: 
PPRG z lat 1867–1888), MW 7, k. 38 

 6 M. Drozd, jw., s. 56. 
 7 WAP Katowice / o. Oświęcim: PPRG z lat 1867–1888, MW 7, k. 40 – 41. 
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Ustawa z 1866 r., została 13 marca 1889 r. zastąpiona nową Ustawą Gminną 
przyznaną dla trzydziestu miast galicyjskich, w tym także Wadowic, mocą której 
rada miejska nadal podejmowała uchwały o wszystkich sprawach gminy, jej 
majątku, dobrach lub zakładach, w granicach ustaw obowiązujących8. W ustawie 
sprecyzowano kwestię odnoszącą się do kontroli kasy miejskiej, finansów 
zakładów i funduszów gminnych w trybie kwartalnym przez powołaną specjalnie 
w tym celu komisję rewizyjną (§ 30 UG z 1889 r.). Jednocześnie zwyczajny zarząd 
nad zakładami gminnymi, o ile osobna umowa tego nie regulowała, przypadł 
magistratowi jako władzy wykonawczej z burmistrzem na czele (§ 62 UG z 1889 
r.)9. Zgodnie z § 29 Ustawy Gminnej z 1889 r. rada mogła nadto ustanawiać 
osobne komisye do nadzorowania przedsiębiorstw gminnych, tudzież do udzielania 
zadań i przedstawiania wniosków w sprawach gminnych10. Powoływane tym 
sposobem tzw. komisje specjalne przygotowywały merytoryczne sprawozdania, 
które pełnej Radzie do rozpoznania i decyzyi przedłożone były, a dotyczące m. in. 
najważniejszych projektów inwestycyjnych – obejmujących utworzenie nowej 
lub poprawę dotychczasowej infrastruktury w gminie Wadowice – takich jak 
zaprowadzenie pionierskiego oświetlenia elektrycznego wraz z elektrownią11.

OKRES PRZEDELEKTRYFIKACYJNY. GAZOWNIA
CZY ELEKTROWNIA – DYLEMATY ROKU 1905
Wynalezienie w roku 1853, przez rzeszowianina Ignacego Łukasiewicza, lampy 

naftowej12, zapoczątkowało nowoczesną erę oświetleniową13. W drugiej połowie 
wieku XIX źródło światła, uzyskane z destylacji ropy naftowej, stało się jedną 
z najpopularniejszych form oświetlania ulic i mieszkań w miastach galicyjskich. 
Podobnie było w Wadowicach, gdzie, jak wynika z Protokołów Posiedzeń Rady 
Gminnej Miasta Wadowic, już w roku 1867 nafta służyła zwierzchności gminnej 
do oświetlenia miasta, przy czym należy dodać, iż gmina kupowała naftę 
wyłącznie w porze letniej, gdyż w tym okresie była ona najtańsza14. W roku 1868 

 8 Zbiór Ustaw i Rozporządzeń Administracyjnych, t. I, pod red. J. Piwockiego, Lwów 1899, s. 486. 
 9 Tamże, s. 488 i 497.
 10 Tamże, s. 488.
 11 Regulamin postępowania Rady i Zwierzchności gminnej miasta Wadowic, Wadowice 1886 r., 

s. 11–15. 
 12 R. Knapczyk, Historia oświetlenia, Warszawa 1967, s. 4.
 13 M. Grabianowski, jw., s. 9.
 14 WAP Katowice / o. Oświęcim: PPRG z lat 1867–1888, MW 7, k. 46.
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koszt jednego cetnara nafty (50 kg) wynosił 17 zł reńskich15. Jednakże mimo 
rozpowszechnienia lampy naftowej w drugiej połowie XIX wieku, dla ubogich 
wadowiczan, zakup nafty stanowił nie lada wydatek, dlatego też oświetlenie 
naftowe funkcjonowało w Wadowicach na równi z tradycyjnymi formami 
uzyskiwania światła za pomocą świec. Jeszcze w roku 1899 kronikarz zakonny 
z wadowickiego klasztoru OO. Karmelitów Bosych tak wspominał iluminacje 
towarzyszącą uroczystej procesji z dnia 26 sierpnia 1899 r., uświetniającą 
konsekrację nowego gmachu klasztornego: Paliły się podczas procesyi lampy 
uliczne […] Okna prawie wszystkie były oświetlone według dostatku lub ubóstwa 
mieszkańców; tu paliły się świece we wspaniałych lichtarzach, tam zastępowały 
ich miejsce lampy, często zostawiano świece w szyjki flaszek i podobnych naczyń, 
które przystrojono ozdobnie w barwny papier16. 

Zainstalowanie nowoczesnego oświetlenia w Wadowicach stało się w pierwszych 
latach wieku XX dla tutejszych władz samorządowych swoistego rodzaju idee fixe. 
Już 18 stycznia 1905 r. rada gminna wydała uchwałę powołującą specjalną komisję 
wydelegowaną do zaprowadzenia ulepszonego oświetlenia w  mieście17. 20 stycznia 
1905  r. radni gminy Wadowice preliminowali zgodnie z wnioskiem magistratu 7076 
koron na oświetlenie miasta, co w porównaniu z  rokiem 1904 oznaczało wzrost 
środków przeznaczonych na ten cel o blisko 100%18. W maju 1905 r. radni po uprzednim 
zaciągnięciu opinii miast: Bolechów, Buczacz, Dolina, Jaworzna, Oleska, Podwołoczyska, 
Skałat, Zaleszczyki i Zbaraż, podjęli uchwałę o zaprowadzeniu próbnego oświetlenia 
przy użyciu gazoliny19. Wówczas też zainstalowano w Wadowicach trzy latarnie 
z  nowoczesnymi natenczas palnikami Auera, do których oświetlenia wykorzystano 
właśnie gazolinę20. Latarnie te, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, 
pozwoliły na znaczne poprawienie jasności światła gazowego21. Jak wynikało ze 
sprawozdania wspomnianej już komisji ds. ulepszenia oświetlenia publicznego, światło 

 15 Tamże, k. 71.
 16 Kronika klasztoru OO Karmelitów bosych w Wadowicach za lata 1892–1916, t. 1 (dalej: Kronika), 

s. 25 i 29.
 17 WAP Katowice / o. Oświęcim: PPRG z lat1905, 1909–1911, MW 8, k. 207.
 18 WAP Katowice / o. Oświęcim: Preliminarz wydatków i dochodów gminy miasta Wadowice oraz 

budżet drogowy 1905–1911( dalej: Preliminarz), MW 11, k. 38.
 19 WAP Katowice / o. Oświęcim: PPRG z lat1905, 1909–1911, MW 8, k. 207.
 20 Tamże
  Palniki wykorzystane po raz pierwszy przez Auera w 1891 r. składały się z tzw. „koszulki”, która 

została wykonana z tkaniny przesyconej solami toru i cezu, w związku, z czym źródło światła 
uzyskiwanego przez spalanie gazów uległo znacznej poprawie.

 21 R. Knapczyk, jw., s. 21.
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wytwarzane przez latarnie z palnikami Auera jest intensywne równające się gazowemu 
oświetleniu, a koszt płomienia za 1 godzinę wynosi 2 halerze, więc jest tanie22. Podczas 
posiedzenia rady miejskiej dnia 31 maja 1905 r. komisja wysunęła wniosek, aby 
latarnie gazowe zainstalować przy najważniejszych ciągach komunikacyjnych miasta, 
tj. przy ulicy Lwowskiej, Mickiewicza, Kolejowej i w Rynku, zasugerowano również 
radnym, aby w związku z tym wnioskiem, zaciągnąć kredyt w wysokości 1000 koron 
na sprawienie słupów latarnianych23. Projekt zaprowadzenia oświetlenia gazolinowego, 
wbrew przypuszczeniom komisji, znalazł wielu oponentów wśród radnych. Jeden z nich, 
asesor Józef Korn, zaproponował na posiedzeniu rady, aby w związku z wprowadzeniem 
oświetlenia gazolinowego, uwzględniając bonum publicum urządzić w Wadowicach 
kosztem 124 000 koron gazownię, gdyż, jak stwierdził dalej radny Korn mimo potrzeby 
zaciągnięcia na realizację tej inwestycji kredytu z powiatowej kasy oszczędności, zakład 
taki przyniesie miastu zyski24. W  odpowiedzi na argumentację przedstawioną przez 
asesora Korna, radny Robert Han zaznaczył, iż możliwość uruchomienia w mieście 
gazowni może nastąpić dopiero za trzy lata, co jest okresem stosunkowo długim. 
Ponadto radni w większości stwierdzili, iż zyski z gazowni ustawianych za pożyczki 
są problematyczne, a jak praktyka z innych miast wskazuje zakłady takie przynoszą 
straty, chociaż konsumenci opłacają drogo za światło gazowe, które z tego powodu nie 
ma popytu. W dalszej kontrargumentacji stwierdzono, iż brak w okolicy zakładów 
przemysłowych, które stanowią conditio sine qua non dla opłacalności tego typu 
inwestycji,25 co przekreśliło ostatecznie plany dotyczące budowy gazowni miejskiej26. 
W konsekwencji braku poparcia dla wniosku o budowę gazowni w Wadowicach, radny 
Korn wycofał swój wniosek w tej sprawie. Jeszcze z początkiem lipca roku 1905 do 
wadowickiego magistratu wpłynęła oferta Emila Kuźnickiego z Oświęcimia w sprawie 
zaprowadzenia oświetlenia gazowego w mieście tutejszym, która bez sukcesu została 
przedstawiona komisji ds. oświetlenia miasta27. 

Alternatywą gminy Wadowice wobec gazowni miejskiej była budowa 
elektrowni, która dla miasta stanowiłaby swoistego rodzaju cywilizacyjne signum 
temporum. Pierwsze plany dotyczące budowy elektrowni gminnej pojawiły się 
na przełomie lipca i sierpnia 1905 r. Wówczas to nawiązano kontakt z wiedeńską 

 22 WAP Katowice / o. Oświęcim: PPRG z lat1905, 1909–1911, MW 8, k. 207.
 23 Tamże
 24 Tamże
 25 Conditio sine quo non - łac. warunek niezbędny.
 26 Tamże, k. 208 – 209.
 27 Tamże, k. 236.
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firmą Johanna Holzera, która w dniach 15–21 lipca złożyła bardzo korzystną ofertę 
radzie gminnej dotyczącą zaprowadzenia elektryfikacji na terenie Wadowic28. 
Istotnym jednak problemem, z jakim wtenczas zmagali się radni, był brak 
odpowiednich środków finansowych, które umożliwiłyby tak znaczną inwestycję. 
Jeszcze w styczniu roku 1905 budżet miejski wykazywał spory deficyt. Jak 
wynika z Preliminarza Wydatków i Dochodów Gminy Miasta Wadowice niedobór 
w kasie miejskiej wynosił wówczas 33  122 korony i 39 halerzy29. Obciążenia 
miasta z tytułu wierzytelności wobec Rady Szkolnej Krajowej i Krakowskiej Kasy 
Oszczędności tylko w roku 1905 wynosiły 9297 koron30. Zaistniałe trudności 
finansowe w  znacznym stopniu wynikały z  niesłychanej klęski powodzi, która 
nawiedziła gminę tutejszą w roku 1903, a w roku 1904 klęski posuchy, które to klęski 
w górzystej okolicy, w jakiej położone jest miasto Wadowice nad nieuregulowaną 
rzeką Skawą z  licznymi również nieuregulowanymi dopływami, zmusiły wiele 
rodzin do opuszczenia rodzinnej ziemi31. Jednak w   związku z niepowtarzalną 
okazją zaprowadzenia elektrowni w Wadowicach, rada miejska, mimo niedoborów 
finansowych, w tydzień po złożeniu wspomnianej oferty Jana Holzera, podjęła 
uchwałę o zaciągnięciu długoterminowej pożyczki w Kasie Oszczędności Miasta 
Krakowa w wysokości 200  000 koron na okres spłaty przez 51 lat w ratach 
półrocznych przy oprocentowaniu rocznym 5%. Zaciągnięte kredyty przeznaczone 
zostały na konwersję dotychczas zaciągniętych przez radę kredytów w krakowskiej 
Kasie Oszczędności w wysokości 193  029 koron 16 halerzy, które, zapewne ze 
względu na zbliżające się terminy spłaty blokowały możliwości inwestycyjne 
gminy32. Na przełomie lipca i  sierpnia zwierzchność gminna, po zapewnieniu 
stabilizacji budżetu na kolejne lata, przystąpiła do zasadniczej fazy negocjacji 
kontraktowych z wiedeńskim oferentem w sprawie elektryfikacji Wadowic. 

„DER FIRMA JOHANN HOLZER, ETABILISSEMENT
FÜR ELEKTROTECHNIK UND MASCHINENBAU IN WIEN”
Rada gminna Wadowic, wobec przesłanej w lipcu oferty dotyczącej 

zaprowadzenia elektryfikacji na terenie miasta, podjęła w dniu 28 lipca 1905 r. 
uchwałę o powołaniu pod przewodnictwem burmistrza Jana Iwańskiego, a przy jego 

28   Tamże, k. 90.
29   WAP Katowice / o. Oświęcim: Preliminarz, MW 11, k. 43.
30   Tamże, k. 34.
31   WAP Katowice / o. Oświęcim: PPRG z lat1905, 1909–1911, MW 8, k. 241.
32   Tamże, k. 41.
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Fot. 1 – Pierwsza strona kontraktu zawartego pomiędzy gminą Wadowice, a firmą Jana Holzera 
z Wiednia w 1905 r. (fot. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Katowicach /oddział w Oświęcimiu).
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absencji, zastępcy burmistrza Jana Dworaka, specjalnej komisji złożonej między 
innymi z radnych: Izydora Daniela, Michała Gołąmba, Roberta Hana, Teofila 
Kluka i Teofila Nartowskiego, jak również sekretarza i budowniczego miejskiego, 
w  celu opracowania zarysu kontaktu i jego ewentualnego usankcjonowania 
poprzez podjęcie odpowiedniej przez radę uchwały33. W sierpniu, na wniosek 
powołanej komisji, zaproszono do Wadowic dyrektora funkcjonującej od lutego 
1905 r. elektrowni miejskiej w Krakowie34, Kazimierza Gajczaka, który, po 
zapoznaniu się na miejscu z projektami elektryfikacyjnymi miasta, pozytywnie 
zaopiniował zarys kontraktu ułożonego przez przedstawicieli komisji, jak 
również plany adaptacji budynku miejskiego na elektrownię przeznaczonego35. 
Po zapoznaniu się z opinią Kazimierza Gajczaka i sprawozdaniem magistratu 
w  związku z  zaprowadzeniem oświetlenia elektrycznego w mieście Wadowicach, 
rada miejska w dniu 21 sierpnia podjęła uchwałę akceptującą dotychczasowe 
ustalenia komisji odnośnie podpisania kontaktu z firmą Jana Holzera36. W dniu 
1 września 1905 r. nastąpiło jeszcze uzupełnienie przez przedstawicieli komisji 
projektu kontraktu nadesłanego przez firmę Holzera, a w dniu następnym zwołane 
zostało przez burmistrza Iwańskiego nadzwyczajne posiedzenie rady miejskiej, 
podczas którego radni i przedstawiciele magistratu w liczbie 25 osób, podjęli 
uchwałę o przesłaniu zaakceptowanej stypulacji do Wiednia, celem jej ostatecznej 
aprobaty przez Jana Holzera. Synalagmatyczny kontrakt, po uwzględnieniu 
proponowanych przez wadowicki magistrat poprawek, został formalnie 
usankcjonowany przez reprezentantów wiedeńskiej firmy dnia 7 września 1905 
r. Sygnatariuszami umowy, reprezentującymi miasto Wadowice, byli burmistrz 
Jan Iwański (reprezentant gminny na zewnątrz), asesor Józef Korn, radny Izydor 
Daniel i radny Robert Han37. Tym samym skład deputacji miejskiej desygnowany 
do legalizacji umowy był zgodny z § 49 Ustawy Gminnej z dnia 13 marca 1889 
r., który mówił, iż dokumenty, mocą których gmina przyjmuje zobowiązania 
względem osób trzecich muszą być podpisane przez burmistrza i jednego asesora, 
a następnie, że dokument dotyczący interesu, do którego zawarcia potrzebne jest 
przyzwolenie rady lub wyższe zatwierdzenie, musi nadto być podpisanym przez 

 33 Tamże, k. 45.
 34 J. Bieniarzówna, J. Małecki, Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796–1918, t. III, Kraków 1979, s. 

351. 
 35 WAP Katowice / o. Oświęcim: PPRG z lat1905, 1909–1911, MW 8, k. 27. 
 36 Tamże; patrz także A. Nowakowski, Z dziejów miasta i parafii Wadowice, Kraków 1985, s. 

94–95.
 37 WAP Katowice / o. Oświęcim: PPRG z lat1905, 1909–1911,Vertrag, MW 8, k. 105.
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dwóch radnych i powoływać się na to przyzwolenie lub zatwierdzenie38. Kontrakt 
z firmą „Johann Holzer Etablissement für Elektrotechnik und Maschinenbau in 
Wien, VI Magdalenenstrasse 86” sygnowany został przez wiedeńskiego notariusza 
Emericha Herlingera i Teofila Nartowskiego, notariusza z Wadowic, a następnie 
zaopatrzony pieczęcią gminną 39. 

Zgodnie z obopólnymi ustaleniami kontraktowymi, gmina Wadowice 
udzieliła wyżej wskazanej firmie wyłączność na urządzenie elektrowni miejskiej, 
jak również obsługę niezbędnej aparatury do jej funkcjonowania. W tym też celu 
rada miejska przekazała wiedeńskiemu przedsiębiorcy w bezpłatną dzierżawę 
na czas trwania umowy budynki miejskie przeznaczone na rzecz przyszłej 
elektrowni, a znajdujące się przy stacji kolejowej, gdzie wcześniej umiejscowione 
były stajnie dla wojskowych koni40. Umowa zgodnie z § 2 została zawarta na okres 
lat trzydziestu, po którym to czasie elektrownia winna być przekazana w wyłączne 
posiadanie miastu, jednakże w przypadku, gdyby zwierzchność gminna wykazała 
chęć wcześniejszego odkupienia elektrowni, mogła tego dokonać w następujących 
przedziałach czasowych: po pięciu latach trwania kontraktu za kwotę 130  000 
koron, po dziesięciu latach za rekompensatę 55 000 koron, po okresie piętnastu 
lat za 39  214 koron i po dwudziestu latach obowiązywania umowy za kwotę 
23 068 koron. W tym paragrafie kontraktu znalazła się także adnotacja: vor Ablauf 
der ersten 5 Jahre ist ein Kauf durch die Stadt nicht zulässig, in jeden Fall ist eine 
schriftliche vorherige Kündigung sechs Monate vor Ablauf des oben bestimmten 
Zeitperiode erforderlich. Erfolgt diese Kündigung nich, so bleiben die Bedingungen 
bis zum nächsten Kauftermin aufrecht 41. Zgodnie z kolejnymi punktami omawianej 
stypulacji, przedsiębiorca zobowiązany był do wybudowania, a następnie 
modernizacji i konserwacji urządzeń będących na stanie wadowickiej elektrowni, 
według aktualnie obowiązujących norm technologicznych. Gmina zachowała 
prawo do nadzorowania technicznej i finansowej działalności elektrowni42. Umowa 
określała także prawa i obowiązki gminy jako strategicznego konsumenta energii 

 38 Ustawa gminna z dnia 13 marca 1889 [w:] Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych, t. I, 
pod red. J. Piwocki Lwów 1899, s. 491.

 39 WAP Katowice / o. Oświęcim: PPRG z lat1905, 1909–1911,Vertrag, MW 8, k. 105.
 40 WAP Katowice / o. Oświęcim: PPRG z lat1905, 1909–1911, MW 8, k. 47.
 41 WAP Katowice / o. Oświęcim: PPRG z lat1905, 1909–1911,Vertrag,MW 8 k. 94–95. 
  „Przed upływem pierwszych pięciu lat niedozwolony jest zakup (elektrowni) przez miasto, 

w każdym przypadku sześć miesięcy przed upływem powyżej wyznaczonych terminów (okre-
sów czasu) wymagane jest pisemne wypowiedzenie (umowy). Brak takowego wypowiedzenia, 
oznacza zachowanie warunków (kontraktu) do kolejnego terminu wykupu”. 

 42 Tamże, k. 95 – 96. 
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elektrycznej, która wykorzystywana miała być do oświetlenia elektrycznego ulic 
i placów miejskich. Zaopatrywanie w prąd elektryczny oświetlenia miejskiego 
kosztować miało gminę roczny ryczałt w kwocie 4 400 koron płaconych w systemie 
ratalnym co kwartał. W zamian za tę kwotę jak wynika z § 14: Der Unternehmer 
verpflichtet sich von Beginn des Betriebes des Werkes angefangen durch die ganze Dauer 
der Consession die elektrische Beleuchtung für die Strassen, Gassen, Plätze, Brücken, 
Gartenanlagen und überhaupt für alle Objecte, auf die sich Strassenbeleuchtung in 
Wadowice erstreckt, zu liefern, und die Stadtgemeinde Wadowice verpflichtet sich 
anderseits auf dieselbe Zeit zur Abnahme dieser öffentlichen Beleuchtung von der 
Unternehmung. Diese Beleuchtung hat grundsatzlich aus (100) Einhundert Stück 
Glühlampen a. 25 Normalkerzen und (50) Fünfzig Stück Bogenlampen a. 6 Ampere, 
36 Volt, 500 Normalkerzen stark zu bestehen 43. Konsekwencją tego paragrafu było 
zastrzeżenie przez gminę w punkcie 34 umowy w tzw. „przejściowych ustaleniach” 
(Ubergangsbestimmungen), wyłączności na zatwierdzanie przez radnych rodzaju 
oświetlenia publicznego (z   wykorzystaniem lamp żarowych i łukowych), liczby 
poszczególnych lamp użytych do oświetlenia miasta, jak również, projektowania 
kalendarza oświetleniowego. W tym przypadku przedstawiciele gminy Wadowice, 
zgodnie z projektem przedstawionym przez komisję ds. oświetlenia miasta, jeszcze na 
posiedzeniu rady w dniu 2 września 1905 r., zmniejszyli liczbę mających być użytych 
do oświetlenia miejskiego lamp łukowych z pięćdziesięciu (50) (zaproponowanych 
przez firmę Holzera) do czterdziestu dwóch (42), z kolei z zaproponowanych stu 
(100) do stu dwudziestu czterech (124) zwiększyli liczbę słabszych lamp żarowych44. 
Ustalony w kontrakcie tzw. „kalendarz oświetleniowy” (zróżnicowany ze względu 
na pory roku) zobowiązywał przedsiębiorstwo Holzera do szczegółowego 
przestrzegania godzin, w których należało dostarczać energię elektryczną do lamp 
oświetleniowych, zainstalowanych na terenie miasta. §  34   umowy obejmował 
również klauzulę dotyczącą liczby poszczególnych lamp, które powinny być 
zaświecone w określonych porach nocnych i tak: von der Abenddämerung, bis 
10:45 haben sämtliche 42 Bogenlampen und 109 Glühlampen, von 10:45 bis 12 Uhr 
haben 21 Bogenlampen und 41 Glühlampen, schlusslich von 12 Uhr Nachts bis zum 

 43 Tamże, k. 99.
  „Przedsiębiorca zobowiązuje się wraz z rozpoczęciem eksploatacji zakładu przez całkowity 

okres trwania koncesji dostarczać elektryczne oświetlenie na ulice, place, zaułki, mosty, skwery 
i ogólnie do wszystkich obiektów, na których uliczne oświetlenie w Wadowicach jest rozpo-
starte (zainstalowane), gmina miejska zobowiązuje się ze swojej strony w tym czasie do kupna 
publicznego oświetlenia od przedsiębiorstwa. Oświetlenie to składa się zasadniczo ze 100 lamp 
żarowych o sile 25 świec i 50 lamp łukowych o mocy 500 świec (6 amperów i 36 volt.)”.

 44 WAP Katowice / o. Oświęcim: PPRG z lat1905, 1909–1911, MW 8, k. 90–91. 
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Fot. 2 – „Kalendarz oświetleniowy” mający obowiązywać w Wadowicach, na mocy umowy z firmą 
„Johann Holzer, Etabilissement für Elektrotechnik und Maschinenbau in Wien” (fot. ze zbiorów 
Archiwum Państwowego w Katowicach / oddział w Oświęcimiu).
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Tagesanbruche haben 56 Glühlampen zu brennen 45. Gmina nadto według uznania 
mogła w przyszłości żądać od elektrowni zmian w zaproponowanym „kalendarzu 
oświetleniowym”. Poza regulacjami finansowo-technicznymi pomiędzy inwestorem 
a gminą, jako głównym odbiorcą energii elektrycznej, w kontrakcie z godnie 
z sentencją salus populi suprema lex46, magistrat zagwarantował również znaczne 
przywileje ekonomiczne dla ewentualnych prywatnych, ale zarazem mniejszych 
konsumentów energii wytwarzanej w elektrowni miejskiej. Klienci indywidualni 
winni byli rozliczać się z elektrownią ryczałtem, gdzie wysokość opłaty, ustalana 
być miała na podstawie zainstalowanych liczników elektrycznych. Na szczególną 
uwagę zasługuje również § 32 omawianej umowy, gdzie zaznaczono: Für alle 
Streitigkeiten, welche aus diesem Vertrage enstehen sollten unterwerfen sich beide 
Parteien dem zustandigen Gerichtstande in Wadowice 47. 

Obowiązujące taryfy opłat za energie elektryczną ustalone w kontrakcie 
pomiędzy firmą Jana Holzera a Gminą Wadowice we wrześniu 1905 r. 48.

Ilość zużytych kilowatów (kW) Cena za okres jednego roku
(obliczana ryczałtem)

do 1 kW 19 koron 20 halerzy
do 2 kW 31 koron 20 halerzy
do 5 kW 38 koron 40 halerzy

do 10 kW 48 koron
powyżej 10 kW 61 koron 30 halerzy 

Prace adaptacyjne (der Ausbau) w pomieszczeniach przekazanych 
wiedeńskiej firmie, w celu zainstalowania elektrowni miejskiej w Wadowicach, 
według bilateralnych ustaleń, jak wspominał już Andrzej Nowakowski, powinny 
rozpocząć się od dnia 30 stycznia 1906 r. 49 Tak się jednak nie stało, gdyż w dniu 

 45  WAP Katowice / o. Oświęcim: PPRG z lat1905, 1909–1911,Vertrag, MW 8, k. 104.
  „Od zmroku do 10:45 mają palić się wszystkie lampy 42 lampy łukowe i 109 lamp żarowych, 

od 10:45 do godziny 12 ma palić się 21 lamp lukowych i 41 lamp żarowych, wreszcie od godziny 
12 w nocy do świtu ma palić się 56 lamp żarowych”.

 46 Salus populi suprema lex – łac. Dobro ludu (winno być) najwyższym prawem (rządzących).
 47 Tamże, k. 102 – 103. 
  Dla sporów, które wynikną z tej umowy, obydwie strony podlegają kompetentnemu sądowi 

w Wadowicach.
 48 Tamże, k. 102.
 49 Tamże k. 103; patrz także A. Nowakowski, jw., s. 95.
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1 października 1905 r. do magistratu dotarł list firmy Jana Holzera, w sprawie 
zerwania układów, co do zaprowadzenia oświetlenia elektrycznego w mieście 
tutejszym50. Treść listu w dniu następnym została przekazana do wiadomości rady 
miejskiej, która w konsekwencji podjęła uchwałę określającą modus procedendi 
magistratu wobec nierzetelnej firmy z Wiednia, polegający na poczynieniu 
odpowiednio możliwych kroków […] w poszukiwaniu odszkodowania 51. 

Ze względu na brak Protokołów Posiedzenia Rady Gminnej z lat 1906–1908 nie 
możemy jednoznacznie określić przyczyn zerwana przez firmę Holzera umowy 
z miastem Wadowice. Zapewne decyzja ta mogła wynikać z niskiej rentowności 
zakładu, gdyż, jak słusznie zauważył S. Krakowiak, analizując sytuację elektryfikacji 
Polski po roku 1918: większe prywatne zakłady energetyczne nie podejmowały 
praktycznie żadnych zadań elektryfikacyjnych na obszarach osiedleńczo-rolniczych, 
gdyż będąc z reguły towarzystwami akcyjnymi z przeważającym udziałem kapitału 
zagranicznego miały za jedyny cel osiąganie szybko jak największych zysków, a te 
znajdowały w dostawie energii elektrycznej do większych miast i rozwijającego się 
przemysłu 52. Mimo iż powyższy opis dotyczy w znacznym stopniu środowisk 
wiejskich i to już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, to bardzo łatwo 
możemy znaleźć w tym opisie analogię do Wadowic z początku XX wieku. Miasto 
liczące w tamtym czasie niespełna sześć tysięcy mieszkańców, pozbawione było 
wówczas większych zakładów przemysłowych, ubóstwo mieszkańców było 
powszednie, a co się z tym wiąże – niska była liczba ewentualnych konsumentów 
energii elektrycznej. Zniechęcało to prywatne firmy do inwestowania w tak 
niepewne przedsięwzięcie, jakim była instalacja elektrowni miejskiej. Rada gminna 
ostatecznie, jak wynika z protokołów z roku 1909, nie skorzystała z przysługującego 
jej w tej sytuacji prawa pozwania do sądu wiedeńskiej firmy, gdyż zapewne wysokość 
odszkodowania (firma J. Holzer zalegała wobec magistratu miasta Wadowice 
zaledwie 142 korony 06 halerzy tytułem kosztów poniesionych przez miasto za 
czynności organizacyjne w celu zainstalowania oświetlenia w Wadowicach) nie 
byłaby adekwatna do ewentualnie poniesionych opłat procesowych. Nie bez 
znaczenia też dla takiej decyzji radnych było zgłoszenie się w bardzo szybkim 
trybie alternatywnych firm, zdecydowanych na zainwestowanie w wadowicką 
energetykę. Tym samym nie odnotowano znaczących opóźnień przy pracach 

 50 WAP Katowice / o. Oświęcim: PPRG z lat1905, 1909–1911, MW 8, k. 144 – 145. 
 51 Tamże
 52 S. Krakowiak, Historia elektryfikacji wsi i rolnictwa w Polsce [w:] Stowarzyszenie elektryków 

polskich. Zeszyt Historyczny, nr 7, Warszawa 1997, s. 6.
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dotyczących elektryfikacji gminy. Kwestia niewywiązania się firmy „Johann Holzer, 
Etabilissement für Elektrotechnik und Maschinenbau in Wien” z kontraktu wobec 
miasta Wadowice, została ostatecznie rozstrzygnięta na posiedzeniu rady miejskiej 
w dniu 1 grudnia 1909 r., wówczas podjęto uchwałę o  umorzeniu (ze względu 
na niemożność wyegzekwowania) zaległości finansowych wyżej wymienionej 
firmy wobec wadowickiego magistratu53. Pozostałością po niedoszłej transakcji 
z przedsiębiorstwem Holzera był skonstruowany kontrakt, który dla rady miejskiej 
stanowił podstawę do pertraktacji z  przyszłymi kontrahentami, chcącymi podjąć 
się zaprowadzenia elektryfikacji w Wadowicach. 

WADOWICKA ELEKTROENERGETYKA
W LATACH 1906–1914
 W grudniu 1905 r. do magistratu wpłynęły dwie oferty firm zdecydowanych na 

zaprowadzenie oświetlenia w mieście Wadowice. Podczas posiedzenia rady miejskiej 
w dniu 20 grudnia radnym zostały przedstawione wnioski komisji ds. elektryfikacji 
miasta, dotyczące oferty wiedeńskich firm: „Elektrische Actien Gesellschaft” 
i „Kraft und Lichtanlager Gesellschaft und A. Brauner”. Jak wynika z Protokołów 
Posiedzeń Rady Gminnej, oferta pierwszej z wymienionych firm była zasadniczo 
nieklarowna i niekompletna, a także niekorzystna dla Wadowic, co w związku 
z  niedawnym doświadczeniem z przedsiębiorstwem J. Holzera, dyskwalifikowało 
tego oferenta. Projekt umowy z firmą „Kraft und Lichtanlager Gesellschaft und 
A. Brauner und Comp. Wien“ oparty został, jak już wspomniano, na kontrakcie 
zaprojektowanym dla firmy Holzera, z tą jednak różnicą, iż miasto zobowiązywało 
się opłacać przez okres czterdziestu lat ryczałtem rocznym kwotę 5000 koron za 
oświetlenie publiczne. Firma zgodziła się, w zamian za tę opłatę, zaopatrywać w prąd 
elektryczny 130 lamp żarowych, 25 mniejszych i 3 duże lampy łukowe. Magistrat 
nadto miał mieć, według projektu kontraktu, zagwarantowany dochód w wysokości 
50% z ewentualnych zysków wygenerowanych przez przedsiębiorstwo w okresie 
trwania stypulacji. W dniu 20 grudnia 1905 r. rada miejska ogłosiła uchwałę, aby 
asygnować umowę z   firmą „A. Braun und Comp.”, jednakże pod warunkiem 
ponownego przeanalizowania korzyści wynikających z tego tytułu dla miasta. 
W myśl wspomnianej ustawy z 1889 r., kontrakt mieli sygnować burmistrz lub jego 
zastępca, asesor Józef Wądolny i radni Izydor Daniel i Robert Han, jako członkowie 
komisji ds. zaprowadzenia oświetlenia w mieście Wadowice54. 

 53  WAP Katowice / o. Oświęcim: PPRG z lat1905, 1909–1911, MW 8, k. 474.
 54 Tamże, k. 260 – 263. 
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Prace nad adaptacją budynków na potrzeby przedsiębiorstwa energetycznego 
i  instalacje koniecznych do elektryfikacji miasta urządzeń, w tym również 
latarni, trwały sześć miesięcy aż do jesieni 1906 r., wówczas to, jak podaje pod 
datą 24 października 1906 r. kronikarz Klasztoru OO. Karmelitów Bosych: około 
tego czasu nastąpiło w mieście Wadowicach otwarcie elektrowni i wprowadzenie 
oświetlenia elektrycznego55. Pierwotny koszt inwestycji wtenczas osiągnął 80 000 
koron56. Instalacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej, jak 
również w  mieszkaniach prywatnych odbiorców, odbywała się w latach 1907–
1908; przykładowo w końcu lutego 1908 r. sieć elektryczna, kosztem 500 koron, 
została zamontowana w  karmelitańskim klasztorze57. W roku 1907 elektrownia 
na terenie gminy posiadała 147 konsumentów, jej przychód wraz ze sprzedażą 
energii elektrycznej, już po odliczeniu 5000 koron płaconych ryczałtem przez 
gminę za oświetlenie ulic i placów, wyniósł 15  207 koron. W roku kolejnym 
przychód elektrowni zwiększył się o blisko 4000 koron w stosunku do roku 1907. 
Mimo wzrastającej z  roku na rok konsumpcji prądu, po odliczeniu przychodów 
i kosztów, niedobór w finansach przedsiębiorstwa, jak wynika ze Sprawozdania 
komisyi nadzoru elektrowni (przedstawionego radnym miejskim w dniu 24 lipca 
1909 r.) wynosił w 1907 roku, 10 000 koron, a w roku kolejnym 7000 koron58. 
Sytuacja ta była spowodowana bardzo wysokimi kosztami wytwórczymi prądu; 
przykładowo w roku 1907 dzienny koszt zużycia węgla kamiennego w elektrowni 
średnio wynosił 50 koron. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż węgiel używany 
w wadowickiej elektrowni najprawdopodobniej był sprowadzany z kopalni 
w Brzeszczach. Potwierdzać się to zdaje uchwała rady gminnej również z 24 lipca 
1909 r., zgodnie z którą magistrat kupował po niższych cenach materiał opałowy 
na potrzeby zakładów gminnych właśnie we wspomnianej kopalni, więc raczej 
trudno wyobrazić sobie sytuację, w której elektrownia, będąc faktycznie pod 
nadzorem gminy nolens volens nie skorzystałaby z tańszego surowca niezbędnego 
do produkcji energii elektrycznej59. W  okresie pomiędzy rokiem 1907–1908 
nastąpiła zmiana w zarządzie nad elektrownią – przedsiębiorstwo „Kraft und 
Lichtanlager Gesellschaft und A. Brauner und Comp. Wien” najprawdopodobniej 

 55 Kronika, t. I, s. 99. 
 56 Kronika domowa pisana dla prywatnego użytku przez O. Romualda od św. Eliasza (Kućka Szcze-

pan) Karmelitę bosego (1903–1911), t. II, s. 57; H.Cz. Gil, Wadowice w zapiskach klasztornych 
kronikarzy 1892–1945, Wadowice 2002, s. 14.

 57 Kronika, t. I, s. 107. 
 58 WAP Katowice / o. Oświęcim: PPRG z lat1905, 1909–1911, MW 8, k. 350–352.
 59 Tamże, k. 350–353.
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z przyczyn ekonomicznych odstąpiło częściowo swoje udziały w elektrowni 
miejskiej innej nieznanej z nazwy firmie, której pełnomocnikiem w Wadowicach 
był niejaki Jerzy Zeidler. Całkowite przejęcie zakładu energetycznego przez nowy 
zarząd nastąpiło na przełomie 1909/10 roku. Wspomniana powyżej komisja 
miejska w swoim sprawozdaniu z lipca 1909 r. zaznaczyła nadto, iż zainstalowane 
w wadowickim zakładzie energetycznym dynamomaszyny mają zbyt niską moc, 
która jest niewystarczająca do zaopatrzenia gminy w odpowiednią ilość prądu 
elektrycznego, z tego też powodu w latach 1907–1908 oświetlenie miejskie 
wykazywało sporą wadliwość (słaba moc generowanego światła, a nawet jego 
brak). W ramach odszkodowania za takowy stan rzeczy komisja z sukcesem 
zażądała od dyrekcji elektrowni zainstalowania na koszt przedsiębiorstwa pięciu 
lamp przy ulicach Jana Iwańskiego i Karmelickiej. Celem zapobieżenia brakom 
energii elektrycznej w przyszłości, zakład energetyczny zobowiązał się jeszcze 
w roku 1908 do wymiany (w 1910 roku) starej aparatury, będącej na wyposażeniu 
elektrowni, na nowocześniejszą. W roku 1908, na wniosek magistratu, dyrekcja 
elektrowni wyraziła zgodę na dobrowolny montaż elektromierzy przez 
indywidualnych klientów, poprzez co możliwym było kontrolowanie rachunków 
przesyłanych poszczególnym konsumentom przez elektrownię, odnotowano 
także, iż w przypadku, gdyby różnica w ilości dostarczonego prądu wynosiła 
do 10% na niekorzyść klienta elektrownia za wskazany brak prądu nic liczyć 
nie będzie, względnie policzoną nadwyżkę odpisze60. W czasie kontroli komisja 
zarzuciła nadto zakładowi brak ksiąg rachunkowych, prowadzonych na miejscu, 
a które umożliwiłyby przedstawicielom komisji kontrolę wydatków elektrowni. 
Członkowie komisji rozważali także zakup specjalistycznego fotomierza, 
służącego do pomiaru siły światła generowanego przez uliczne latarnie, jednakże 
koszt tego urządzenia, oscylujący w kwocie około 2500 koron, jak również 
potrzeba zatrudnienia fachowego elektryka do obsługi tegoż, zmusiła komisję 
i radę miejską do zarzucenia tej inicjatywy. Jak wynika z Protokołów Posiedzeń 
Rady Gminnej, pod wpływem magistratu zarząd przedsiębiorstwa, zapewne 
jeszcze w roku 1908, zakupił rezerwowy kocioł, umożliwiający czyszczenie 
pozostałych kotłów bez potrzeby przerywania pracy elektrowni. Z inwestycji 
przeprowadzonych wtenczas przez zakład energetyczny na uwagę zasługuje nadto 
wymiana baterii elektrycznych61. Pod koniec listopada roku 1909 dyrekcja firmy 
w związku z zarzutem komisji miejskiej, odnośnie nieposiadania w Wadowicach 

 60 Tamże, k. 350–352. 
 61 Tamże, k. 351
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ksiąg rachunkowych, przysłała do magistratu zawiadomienie o przekazaniu 
z Wiednia do Wadowic wszelakich dokumentacji dotyczących prowadzenia 
zakładu62. 

Lata 1910–1911 były okresem systematycznej prosperity wadowickiej elektrowni 
za sprawą progresu gospodarczego miasta, a przede wszystkim rozwijającego się 
w mieście przemysłu, do którego funkcjonowania bardzo często używano już prądu 
elektrycznego, zastępującego stopniowo maszyny parowe silnikami elektrycznymi. 
Przykładowo już w roku 1905 „H. Cegielski Towarzystwo akcyjne w Poznaniu” 
i „Centralny Związek Galicyjskiego Przemysłu Fabrycznego” złożyły do magistratu 
wniosek o założenie w Wadowicach fabryki narzędzi rolniczych, konsekwencją czego 
była uchwała rady gminnej przekazująca w użytkowanie poznańskiej firmie trzy 
budynki w okolicy stacji kolejowej63. Pięć lat później, mianowicie 31 grudnia 1910 
r., podczas posiedzenia magistratu, rozważano wniosek w sprawie dostarczenia siły 
elektrycznej, około 80 koni do popędu fabryki Cegielskiego przez Feliksa Romaszkanta64, 
wobec którego odpowiedź była następująca: magistrat oświadcza się, że nie będzie 
stawiał żadnych przeszkód tak dostarczeniu prądu jak przeprowadzeniu tegoż o ile 
przedsiębiorstwo elektrowni w Wadowicach mające wyłączne prawo udzielania siły 
elektrycznej na to się zgodzi, i o ile rozchodzić się będzie o władzę przemysłową pójdzie 
gmina na rekę65. Należy jednakże zaznaczyć, iż de facto, jak wynika z Pomocniczych 
spisów spraw dzienników podawczych magistratu miasta Wadowic za lata 1872–1910, 
fabryka ta nie była jeszcze w Wadowicach urządzona, a mimo tego już pertraktowano 
warunki, na jakich miałoby się odbyć podłączenie jej do sieci energetycznej66.

Kolejnym determinantem kształtującym rozwój elektrowni miejskiej w tym 
czasie był wzrost konsumpcji energii elektrycznej wśród indywidualnych odbiorców, 
który już w roku 1914 doprowadził do potrzeby opracowania planów rozbudowy 
wadowickiego zakładu energetycznego. W grudniu 1910 r. w magistracie rozważano 
wniosek mieszkańców Podstawia o zaprowadzenie w tamtejszym rejonie oświetlenia 
elektrycznego, jednakże ze względów technicznych i finansowych, instalacja 
odpowiedniej aparatury i latarni elektrycznych okazała się niemożliwa67.Tym 
samym, obszary określane wówczas jako przedmieścia Wadowic, mimo stopniowej 

 62 Tamże, k. 471
 63 Tamże, k. 310–312 
 64 WAP Katowice / o. Oświęcim: Pomocnicze spisy spraw dzienników podawczych magistratu mia-

sta Wadowic 1872–1910 Akta luźne, MW 10, k. 566 
 65 Tamże, k. 567
 66 Tamże, k. 612 
 67 Tamże, k. 560
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modernizacji elektrowni miejskiej, w roku 1910 nie miały jeszcze zaprowadzonej 
elektryczności, a do oświetlenia ulicznego używano nadal latarni naftowych68. 

Oddzielny problem w kwestii elektryfikacji Wadowic stanowił dworzec kolejowy, 
który podlegał wówczas zarządowi Dyrekcji Kolei Północnej, a  w  konsekwencji 
Ministerstwu Kolejowemu. W kwietniu i sierpniu roku 1910 rada miejska bezskutecznie 
kierowała zażalenia wobec organów zarządzających dworcem, odnośnie jego 
niewłaściwego oświetlenia, wobec tego 19 października 1910 r. radni podjęli uchwałę 
o  wystosowaniu i przesłaniu przez posła Stanisława Łazarskiego listu do Wysokiego 
Sejmu Krajowego i do Koła Polskiego z prośbą o interwencję władzy zwierzchniej69, 
właśnie między innymi w sprawie zainstalowania oświetlenia elektrycznego w obrębie 
dworca kolejowego przez jego administrację70. 

W okresie poprzedzającym wybuch Wielkiej Wojny finanse wadowickiej 
elektrowni zostały poddane szczegółowej analizie ze strony władz miejskich. 
W kwietniu i maju 1914 r. komisja rewizyjna kasy miejskiej w Wadowicach, zgodnie 
z przysługującym jej prawem, dokonała kontroli rachunków zakładu elektrycznego 
za rok 191371. Jak wynika ze sprawozdania tejże komisji, opublikowanego w dniu 
6 maja 1914 r. elektrownia przekazywała gminie każdego roku 1,5% prowizji 
z  kwoty pobranej od prywatnych konsumentów za oświetlenie. Ponadto miasto 
miało partycypować, według kontraktu, w tzw. czystym zysku wygenerowanym 
przez zakład energetyczny, a z którego to jednak tytułu gmina dotychczas korzyści 
nie odniosła, przy czym dochód brutto elektrowni za rok 1913 wyniósł 32  201 
koron 96 halerzy, z czego zaledwie 483 korony 01 halerz ustalonej prowizji zostało 
przekazane na poczet gminy72. Podczas przeprowadzonej inspekcji, zastrzeżenia 
komisji dotyczyły przede wszystkim zwiększenia kontroli radnych i magistratu nad 
finansami firmy, co wynikało z faktu, że miasto jest także beneficjentem zakładu. 

 68 WAP Katowice / o. Oświęcim: PPRG z lat1905, 1909–1911, MW 8, k. 791 
 69 Stanisław Łazarski – adwokat zamieszkały w Wadowicach, reprezentant galicyjskiego okręgu 

wyborczego nr 18 (Biała – Żywiec – Kęty – Andrychów – Wadowice) w Izbie poselskiej, parla-
mentu wiedeńskiego. Łazarski był posłem w latach 1907 – 1918 (kadencja XI i XII). W styczniu 
roku 1911, Stanisław Łazarski jako poseł „bezpartyjny” został wybrany na krótki czas Prezesem 
Koła Polskiego. 

 70 WAP Katowice / o. Oświęcim: PPRG z lat1905, 1909–1911, MW 8, k. 530–531, k. 712 – 713 
i k. 743. 

 71 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie / oddział III ul. Sienna (dalej: WAP Kraków 
/ o. III ul. Sienna): Akta luźne miast i wsi – Wadowice, Akta dotyczące miasta Wadowice 1884–
1930 – dar prof. Teofila Klimy nr arch. 69/ 36 (dalej: Akta luźne miast i wsi – Wadowice), Odpis 
sprawozdania komisyi rewizyi kasy miejskiej w Wadowicach – Rachunki za rok 1913, Inwentarz 
Tymczasowy (dalej: IT), sygn. 280 C, k. 1147.

 72 Tamże, k. 1152–1154. 
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Autorzy sprawozdania z prac komisji zaznaczyli, że dotychczas kasa miejska nie 
otrzymuje […] ani odnośnego wykazu, ani też zainkasowanej gotówki, wskutek czego 
nie może wiedzieć o wysokości należytej prowizyi, ani też mieć ewidencję tej prowizyi 

73. Członkowie komisji w raporcie przedstawili także postulaty, które winna spełnić 
w  jak najkrótszym okresie dyrekcja elektrowni względem gminy, a mianowicie:

1. Doręczenie zaległych rachunków elektrowni wraz z ich rozliczeniem.
2. Codzienne składanie w depozycie gotówki pobranej przez egzekutora 

miejskiego, odpowiedzialnego za ściąganie opłat za oświetlenie.
3. Przesyłanie przez zarząd elektrowni w bieżącym okresie należnego gminie 

inkasa wraz z rachunkami.
4. Umożliwienie prowadzenia przez kasę miejską dziennika, w którym zostaną 

zarejestrowane inkasa przesyłane przez elektrownie do gminy.
5. Nadto zaleca się przekazywanie przez dyrekcję elektrowni, przynależnej 

gminie prowizji w ratach miesięcznych obliczanej przy końcowym wyrównaniu 
rachunku miesięcznego, a nie jak dotychczas w cyklu rocznym74.
W roku 1914, w związku ze wzrastającym w mieście popytem na energię 

elektryczną, na wniosek magistratu opracowano plan modernizacji elektrowni, 
jak również podjęto próbę renegocjacji dotychczas obowiązującego kontraktu. 
Projekt powiększenia elektrowni został przygotowany przez firmę „Gesellschaft 
für elektrische Industrie”, której zarząd, za wynagrodzeniem w wysokości 9127 
koron 57 halerzy, zgodził się przeprowadzić i nadzorować wszelkie niezbędne prace 
związane z tą inwestycją. Kosztorys i plan techniczny modernizacji elektrowni 
w Wadowicach został w maju 1914 r. przesłany do analizy dyrektorowi elektrowni 
miejskiej w Krakowie, Władysławowi Bielińskiemu, który, na wniosek wadowickiego 
magistratu, sporządził odpłatnie za kwotę 500 koron, sprawozdanie odnoszące się 
do planowanej inwestycji i wynikających z tego zmian kontraktowych75. Według 
projektu dotychczasowe dynamomaszyny miały zastąpić dwie prądnice o sile 
86  kW, poruszane przez lokomobilę, co umożliwiłoby elektrowni zaopatrywanie 
w  energię konsumentów zamieszkujących poza dotychczas zelektryfikowanym 
obszarem. Zastosowanie nadto specjalnie zaprojektowanej tablicy rozdzielczej, 
dawało możliwość regulacji dostaw prądu elektrycznego do konsumentów. 
Według kosztorysu przedstawionego przez wykonawcę projektu kwotę 10  000 

 73  Tamże, k. 1152.
 74 Tamże, k. 1153–1154.
 75 WAP Kraków / o. III ul. Sienna: Akta luźne miast i wsi – Wadowice, Sprawozdanie dyrektora 

elektrowni miejskiej w Krakowie p. Bielińskiego co do zmiany kontraktu z elektrownią tutejszą, IT, 
sygn. 280 C, k. 1159–1161; patrz także A. Nowakowski, jw., s. 96.
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koron należałoby zainwestować w Strombegrenzer, czyli bezpłatną instalacye wraz 
z  samoczynnym wyłącznikiem do ograniczania wielkości prądu76. Aparatura ta 
umożliwiłaby przyłączenie do sieci energetycznej małych instalacji – obsługujących 
jedną lub dwie lampy – będących domeną ludzi uboższych, którzy, ze względu na 
swój status finansowy, nie mogliby samodzielnie ponieść kosztów zaprowadzenia sieci 
elektrycznej w swoich mieszkaniach. Firma „Gesellschaft für elektrische Industrie” 
w zaproponowanej kwocie 10 000 koron uwzględniła również opłatę za zainstalowane 
w mieszkaniach przewody, jak również dostarczone lampy i montaż wspomnianych 
automatycznych wyłączników. Jak stwierdził w swoim raporcie W. Bieliński, montaż 
tychże włączników wraz całkowitą instalacją w  perspektywie czasu miał służyć 
podniesieniu rentowności całego zakładu77. Projekt powiększenia elektrowni obejmował 
także zaprowadzenie zmian w strukturze oświetlenia publicznego (latarnie uliczne 
i lampy w budynku magistratu); tak więc dotychczasowe 148 latarni ulicznych (120 
lamp łukowych, 25 mniejszych i 3 duże lampy łukowe) o sile 11 210 świec sugerowano 
zastąpić 135 latarniami o sile 9050 świec z podziałem na lampy całonocne i północne. 
Do tych pierwszych zaliczać się miało: 85  mniejszych i 2 duże lampy, określone 
skrótem metal. (co zapewne oznaczało lampy, w których konstrukcji wykorzystano 
włókna metaliczne – lampa żarowa lub, mniej prawdopodobne, elektrody metaliczne 
– lampa łukowa), odpowiednio o sile 25 i 100 świec; z kolei latarnie północne 
stanowić miało: 25 lamp metal. o sile 25  świec każda, 22 lampy metal. o mocy 
250 świec każda i 1 lampa generująca światło o sile 600 świec. Oświetlenie używane 
wtenczas w pomieszczeniach magistratu składało się zaledwie z 10 lamp o mocy 16 
świec każda, które wytwarzały światło zdecydowanie niewystarczające już wówczas 
do iluminacji całego budynku, dlatego też zaproponowano zastąpić je 28 lampami 
o stenicznej sile światła wynoszącej w sumie 10  500 świec, co oznaczałoby 
wzmocnienie mocy lamp w magistracie o sześćdziesiąt sześć razy. Koszt ryczałtowy 
utrzymania oświetlenia publicznego w  Wadowicach, podobnie jak w roku 1906, 
miał wynosić 5000 koron w skali rocznej, co stanowiło w roku 1914 relatywnie 
niską cenę. W przypadku powiększenia ilości publicznych lamp już po podpisaniu 
nowego kontraktu, magistrat zobowiązywał się do zapłaty, poza wspomnianą kwotą 
ryczałtową, 30 halerzy za zużytą kilowatogodzinę od każdej nowo zainstalowanej 
lampy. Zapis ten nie został jednak, ze względów technicznych i finansowych 
pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora elektrowni miejskiej w Krakowie, 
W.  Bielińskiego. Renegocjowany kontrakt utrzymywał w  mocy zaprowadzoną 

 76 Tamże, k. 1159–1160. 
 77 Tamże, k. 1160.
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już wcześniej prolongatę okresu dzierżawy elektrowni przez zarządzającą firmę 
z lat trzydziestu do lat czterdziestu. Zmiana ta wynikała z potrzeby amortyzacji 
powiększonego przez dzierżawcę kapitału78. W związku z koniecznością podjęcia 
przez radę miejską odpowiedniej uchwały odnoszącej się do ewentualnych zmian 
kontraktowych, na dzień 26 maja 1914 zaplanowane zostało posiedzenie radnych, 
którego przebieg, ze względu na braki źródłowe, obecnie pozostaje nieznany79.

 Reasumując – w roku 1914 miasto powiatowe Wadowice posiadało własną 
elektrownię (wraz z oświetleniem publicznym) uruchomioną w zaledwie 
osiemnaście miesięcy po zainstalowaniu podobnego zakładu w Krakowie. 
Mimo początkowo sceptycznych opinii odnośnie potrzeby przeprowadzenia 
elektryfikacji miasta, wzrastające systematycznie każdego roku zużycie energii 
elektrycznej, której, co oczywiste, w początkach wieku XX największym odbiorcą 
był magistrat, nie tylko utwierdziło zainteresowane strony o słuszności inwestycji, 
ale zobligowało kontrahentów wiosną 1914 r. do opracowania projektu rozbudowy 
przedsiębiorstwa energetycznego, celem zwiększenia jego wydajności. W tym 
miejscu należy także zaznaczyć, iż bezpośrednim następstwem elektryfikacji 
Wadowic, był widoczny już w końcowym okresie panowania habsburskiego 
wzrost industrializacji miasta, którego apogeum nastąpiło po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. 

* * *
W artykule wykorzystano fragmenty wadowickiej Kroniki OO. Karmelitów Bosych, 

za której udostępnienie i okazaną pomoc pragnę serdecznie podziękować drowi hab. 
O. Honoratowi Czesławowi Gilowi OCD.

Wykaz skrótów:
MW – Miasto Wadowice
PPRG – Protokoły Posiedzeń Rady Gminnej Miasta Wadowice
UG – Ustawa Gminna
WAP – Wojewódzkie Archiwum Państwowe

 Konrad Meus – doktorant w Katedrze XIX wieku w Instytucie Historii Akademii 
Pedagogicznej im. KEN w Krakowie.

 78 Tamże, k. 1160–1163. 
 79 Tamże, k. 1167. 
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cMentarz żydowski
w wadowicach

A N N A  K Ę P I Ń S K A

Tym, co wyróżniało Wadowice spośród innych miast Małopolski był całkowity 
brak Żydów jako mieszkańców, tak licznych przecież w innych miejscowościach 
tego regionu, aż do drugiej połowy XIX wieku, a potem gwałtowny rozwój prężnej 
i mocno zróżnicowanej gminy. Rozwój krótkotrwały i jak wiele innych przejawów 
życia żydowskiego na ziemiach polskich brutalnie zakończony przez wydarzenia 
i skutki, jakie przyniosła ze sobą II wojna światowa. Odeszli ludzie, wzniesiona 
przez nich synagoga przestała istnieć, wysadzona i spalona wraz z wyposażeniem. 
Obecnie jedynym zachowanym śladem niespełna stuletniej obecności Żydów jest 
położony poza miastem cmentarz. Tylko on, poza zawodną ludzką pamięcią, jest 
w stanie przypominać Żydów wadowickich, a nawet pokazać, kim byli, czym się 
zajmowali, skąd pochodzili i jakim posługiwali się językiem. Kirkut ten, zachowany 
w imponująco dobrym stanie w porównaniu z innymi żydowskimi cmentarzami 
w Polsce, oparł się niszczycielskiemu działaniu czasu, środowiska i człowieka. Ten 
ostatni czynnik jest szczególnie groźny, gdyż deszcz, śnieg i mróz nie powodują 
zniszczenia tak szybko i na taką skalę jak przewrócenie dobrze zachowanej 
i  niedawno odnawianej macewy. Cmentarz w Wadowicach jest zabytkiem mało 
znanym, nieumieszczanym nawet na mapach regionu i rzadko wspominanym 
w  literaturze, a z pewnością zasługuje na zauważenie i docenienie, szczególnie 
przez ludzi zajmujących się materialnymi śladami historii Żydów polskich.

Niniejszy artykuł został napisany na podstawie przeprowadzonej na cmen-
tarzu wadowickim inwentaryzacji, która polegała na sporządzeniu planu kirkutu 
z  uwzględnieniem wszystkich znajdujących się na nim nagrobków, z zaznacze-
niem ich stanu zachowania i języka inskrypcji, jak również odpisaniu ze wszyst-
kich dających się jeszcze odczytać epitafiów nazwisk, imion i dat. 

Trudno ustalić je wszystkie dokładnie, podobnie jak zawody lub funkcje peł-
nione w gminie ze względu na niemożność sprawdzenia ich w księgach metrykal-
nych. Znaczna ich część przechowywana w ratuszu miejskim uległa spaleniu pod-
czas wojny, podobnie zniszczone zostały te przechowywane w archiwum miejskim. 
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W wadowickim Urzędzie Stanu Cywilnego znajdują się jedynie księgi małżeństw 
z ostatnich lat istnienia gminy. Brak też jakichkolwiek spisów zrobionych przy oka-
zji renowacji cmentarza., która – mimo iż została przeprowadzona bardzo starannie 
– miała charakter jedynie naprawy powstałych szkód, a nie prac badawczych.

HISTORIA CMENTARZA
Cmentarz wadowickiej gminy żydowskiej powstał stosunkowo późno. Pierwsi 

zmarli z Wadowic byli chowani na cmentarzu w Zatorze. W roku 1882 gmina zakupiła 
parcelę położoną tuż przy granicy z Tomicami. Odtąd Żydzi wadowiccy mieli własny 
cmentarz i tym samym rozwiązali umowę z gminą zatorską. Urządzanie kirkutu 
trwało kilkanaście lat. Wyrównano teren, a także, już w XX wieku rozszerzono go, 
dokupując drugą parcelę. Wybudowano Beit Tahara, dom pogrzebowy, (dosłownie 
„dom oczyszczenia”), w którym znajdowało się także mieszkanie dla dozorcy 
cmentarza. Następnie cały teren otoczono murem. Wszelkimi pracami związanymi 
z urządzaniem cmentarza i pochówkami zajmowało się bractwo Chewra Kadisza. 
Jego długoletnim przewodniczącym był Eliezer Ciechanowski, a w ostatnich latach 
istnienia gminy do bractwa należeli: Eliezer Bienenstock, Anszil Berger, Jakub Burta, 
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Chaim Cisner, Tobiasz Einhorn, Ozjasz Gertel, Jehuda Gottlieb, Szmuel Kaufman, 
Dawid Kluger, Leobel Orbach, Michał Petzenbaum, Mosze Sturm, Menachem 
Mendel Schoengut, Mosze Ruebner, Bernard Wachsman, Róża Bałamuth, Baila 
Einhorn, Chawa Grubner, Rywka Goldberg, Jetti Neuhart, Lieba Rapaport1.

Ustalona przez Radę Wyznaniową opłata pogrzebowa wynosiła pod koniec 
XIX wieku 100 złotych2.

Ze względu na znaczne oddalenie cmentarza od miasta, zwłaszcza przy nie-
sprzyjających warunkach atmosferycznych dostęp do niego był znacznie utrudnio-
ny. Od głównej ulicy prowadziła do cmentarza wąska, błotnista droga (pozostała 
taką do dnia dzisiejszego), na której grzązł kondukt pogrzebowy. Także znajdujące 
się od drugiej strony cmentarza stawy często zagrażały jego niżej położonej części, 
nie tylko podczas powodzi, ale nawet podczas podwyższonego poziomu wody w po-
bliskiej Skawie. Być może dlatego w dolnej części cmentarza znajdują się tylko dwa 
groby, a wszystkie pozostałe umiejscowione są w części położonej znacznie wyżej.

Oprócz mieszkańców gminy na cmentarzu wadowickim chowano także żoł-
nierzy żydowskich z garnizonu stacjonującego w Wadowicach. Szczególnie wielu 
zmarło podczas epidemii tyfusu w czasie I wojny światowej. W przypadku śmierci 
żołnierza wyznania mojżeszowego obowiązkiem władz wojskowych było powia-
domić Chewra Kadisza, której członkowie przychodzili do szpitala wojskowego 
oddać zmarłemu ostatnią posługę zgodną z jego wyznaniem. 

Przed II wojną światową w wyniku porozumienia między zarządami gmin na 
cmentarzu w Wadowicach grzebano także Żydów zmarłych w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej.

Pierwsza ofiarą wojny pochowaną na tym cmentarzu był człowiek, na którym 
hitlerowcy już nazajutrz po wkroczeniu do miasta wykonali wyrok śmierci pod 
zarzutem szpiegostwa. Jego tożsamości nie udało się ustalić. Drugim był żołnierz 
poległy w walkach w Choczni, ekshumowany z cmentarza katolickiego, na którym 
został mylnie pochowany3. Po utworzeniu getta rodzinom zmarłych w nim osób 
nie wolno było odprowadzać swoich bliskich na cmentarz, ponieważ znajdował się 
poza wydzielonym dla Żydów terenem. Pozwolenie opuszczenie getta i zajęcie się 
pogrzebem miała tylko pewna, ograniczona liczba członków Chewra Kadisza.

 1 Księga pamiątkowa gmin żydowskich Wadowic, Andrychowa, Kalwarii i Myślenic, red. D. Jakubo-
wicz, Tel Awiw 1968, s. 26

 K. Iwańska Ustrój gminy żydowskiej w Wadowicach w latach 1864–1939 [w:] Królewskie wolne 
miasto Wadowice, s. 101

 2 Statut Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Wadowicach, paragraf 11, s. 41 
 3 D. Jakubowicz, op. cit., s.106
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Cmentarz przetrwał wojnę bez większych uszkodzeń, ponieważ władze hitle-
rowskie sprzedały grunt wraz ze znajdującymi się na nim nagrobkami przedsiębiorcy 
z Monachium. Przybył on pod koniec wojny do Wadowic wraz ze swoim synem. 
Mając zamiar wywieźć je do Niemiec, robili pomiary i spisy nagrobków, a nawet 
zaczęli je przewracać,. Po wojnie ów przedsiębiorca przysłał list, prosząc w nim do-
zorczynię cmentarza o pilnowanie jego własności, po którą miał zamiar wrócić4.

Po wojnie staraniem ówczesnego przewodniczącego gminy krakowskiej, Meira 
Jakubowicza rodem z Wadowic, poustawiano poprzewracane nagrobki, wyremon-
towano mur otaczający cmentarz i budynek, w którym znowu zamieszkał dozorca. 
Prace opłacił z własnych funduszy Meir Jakubowicz oraz inni spośród Żydów 
wadowickich, którzy po wojnie zamieszkali w Krakowie.

W roku 1964 Krakowska Kongregacja Żydowska ekshumowała ciała 92 Żydów, 
zamordowanych w 1943 w Makowie Podhalańskim i pochowanych na podwórzu willi, 
w której w czasie wojny mieściła się szkoła SS i Gestapo. Po wojnie w budynku urządzo-
no dom wypoczynkowy Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu. Ofiary hitlerowców 
pochowano na cmentarzu wadowickim. Uroczysty pogrzeb odbył się 26 lutego5.

Na pomniku ustawionym na ich zbiorowej mogile znajduje się napis w języku 
hebrajskim i polskim: „Pamięci Żydów z Wadowic, Cieszyna, Katowic, Żywca, Bielska, 
Dziedzic, Czechowic, Andrychowa, Kęt, Suchej i Zatora, spędzonych do getta w Wa-
dowicach przez zbirów hitlerowskich i zamordowanych w latach 1942-43 w obozach 
zagłady w Bełżcu i Oświęcimiu. Mogiła 92 Żydów zamordowanych przez zbirów 
hitlerowskich w 1943 roku w Makowie Podhalańskim, wśród nich: Godman Jakub 
i Bernard, Slimmer Fryderyk i Olga oraz syn Szymon lat 4. Kamieniowi powierzamy 
pamięć ich męki i unicestwienia”.

W latach 1992–93 z inicjatywy przebywających poza Polską Żydów wadowic-
kich, a zwłaszcza Dawida Jakubowicza, przeprowadzono renowację cmentarza.

UKŁAD PRZESTRZENNY
Na cmentarz wchodzi się przez bramę przejazdową w budynku, w którym po 

lewej stronie (patrząc od wejścia) znajdowało się dwupokojowe mieszkanie dozorcy, 
obecnie opuszczone, a po prawej pomieszczenie do użytku Chewra Kadisza, uży-
wane jako pomieszczenie gospodarcze przez dozorców cmentarza (zamieszkałych 
przy ul. Tomickiej). 

 4 D. Jakubowicz, op. cit., s. 27
 5 Zawiadomienie o pogrzebie ukazało się: Dziennik Polski, 1964, z 25 II.
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Teren kirkutu obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,5 ha, położony na stoku 
spadającym dość stromo w stronę stawów, znajdujących się za cmentarzem. Ma 
kształt zbliżony do prostokąta, ale nieregularny, szczególnie w części wschodniej 
- od strony stawów mur wygina się łukowato. Z tamtej strony znajdowało się drugie, 
dzisiaj zamurowane wejście. Mur był poprawiany i odbudowywany, część północna 
jest wyraźnie nowa.

Wszystkie nagrobki zwrócone są w stronę wschodnią. Wiodąca od bramy wyj-
ściowej ścieżka dzieli cmentarz na dwie części, starszą i nowszą. Najstarsze macewy 
znajdują się po prawej stronie, tam również jest ich najwięcej. Mężczyzn chowano 
w osobnych kwaterach, kobiety w osobnych, zwłaszcza w starszej części cmentarza. 
Układ ten ulegał jednakże zaburzeniu, ponieważ często obok siebie pochowani są 
członkowie jednej rodziny, bez względu na płeć. W najstarszej kwaterze niektóre 
z grobów osób spokrewnionych ze sobą są ogrodzone ozdobnymi płotkami lub też po 
prostu żelaznymi prętami. Nagrobki są tutaj blisko siebie, niektóre płyty stykają się ze 
sobą bokami, tworzą nieregularne, ale wyraźne rzędy, które dalej, w środkowej części 
terenu cmentarza ulegają zaburzeniu, a groby umieszczone są w większej odległości 
od siebie. Od strony ścieżki znajduje się kilka nowszych nagrobków. Po drugiej stronie 
macew jest o wiele mniej, są też znacznie nowsze – pochodzą z okresu bezpośrednio 
przed i po II wojnie światowej. Najstarsza część jest zarośnięta krzewami i drzewami, 
niekiedy utrudniającymi odczytanie, ponieważ kilka drzew wyrosło tuż przed stelami, 
od strony napisu. Nie bez znaczenia dla dobrego stanu zachowania cmentarza jest 
fakt, iż drzewa mają przycinane gałęzie, spróchniałe są wycinane, a trawa jest koszo-
na6. Wszystkie groby, oprócz wcześniej wspomnianych dwóch, znajdują się w wyżej 
położonej części cmentarza. Macew jest 566, około 100 jest zatartych, zniszczonych 
lub przewróconych w sposób uniemożliwiający odczytanie epitafium.

 
TYPY NAGROBKÓW
Nagrobki wykonane są głównie z różnych odmian piaskowca, marmuru, 

kwarcytu, czerwonego i czarnego granitu oraz lastryka. Większość to typowe dla 
tradycji żydowskiej stojące pionowo płyty. Są jednak zróżnicowane zarówno pod 
względem wielkości – od bardzo małych, mieszczących jedynie kilka niezbędnych 
linijek tekstu, do wysokich, z rozbudowanym epitafium. Najstarsze to wolnostojące 
płyty z piaskowca, zakończone półkoliście lub, rzadziej, trójkątnie. Na niektórych 
napis umieszczony jest na marmurowej płycie. Nowsze, z drugą, dodatkową płytą 

 6 Wg relacji dozorczyni, staraniem i kosztem gminy krakowskiej.
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poziomą nie są już piaskowcowe. Z części wypadły płyty z inskrypcjami – na skutek 
późniejszego wprawienia połamanych z powrotem w kilku przypadkach zatarto 
cementem fragment napisu. Niektóre ozdobione są półkolumnami i trójkątnym 
przyczółkiem. Dwa nagrobki mają kształt ułamanych kolumn (numer 78 i 1067). 
Sporo to graniaste obeliski (na przykład numer 4, 5, 6, 34 do 42, 49 do 51 i inne), 
z których większość z nich wykonana jest z kwarcytu lub z czarnego marmuru, 
ze złotym napisem na podstawie lub tablicą z białego marmuru. Oprócz tego na 
cmentarzu znajduje się jeden, bardzo zniszczony, nagrobek tumbowy z piaskowca 
(numer 429), kilka wzorowanych stylowo na współczesnych chrześcijańskich 
(numer 81, 83, 483, 506, 521, 526, 528, 529) albo wyróżniających się niekonwen-
cjonalną architekturą (numery 75, 163). Parę spośród grobów oznaczonych jest 
tylko niewielką płytą położoną równo z poziomem gruntu (numer 74, 532), z lako-
niczną informacją (imię i nazwisko, data, zwrot „Niech jego dusza będzie związana 
w wieniec życia!”). Najnowsze nagrobki mają kształt typowy dla chrześcijańskich, 
na tych na ogół, choć nie zawsze, informacje o zmarłym są najbardziej zwięzłe 
i pozbawione rozbudowanych zwrotów pochwalnych i lamentacji. Niektóre dawne 
zostały zastąpione, zapewne przez rodziny zmarłych, nowszymi nagrobkami (przy-
kładowo numer 47). Stąd na kilku nowych dawniejsze daty. Szczególnie ciekawie 

 7 Numery w tekście odpowiadają oznaczeniom na planie cmentarza.
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przeprowadzono renowację nagrobka numer 21 – do współczesnego nagrobka 
przytwierdzono żelaznymi klamrami wcześniejszą piaskowcową płytę (do pionowej 
części), a zatarty już nieco napis skopiowano, w identycznym układzie graficznym, 
na płycie poziomej. Spotkać można się także z przypadkami dopisywania członków 
rodziny, którzy zginęli w czasie wojny albo zmarli na emigracji, jak ma to miejsce 
w przypadku rodziny Jakubowiczów (macewa numer 11), Thiebergów (numer 47), 
Ebelów (numer 62), Münzów (numer 74), Bronnerów (numer 92), Landsbergów 
(numer 521) i innych. Jeden grób – numer 83 - jest symboliczny. Kilka grobów to 
groby podwójne: męża i żony, braci. Na starszych nagrobkach płyta podzielona jest 
wówczas na dwie części lub, na nowszych, zmarłe osoby wymienione są kolejno 
jedna pod drugą. W jednym przypadku we wspólnym grobie pochowani są trzej 
bracia (numer 516). W paru nie jest zachowana zasada dotycząca czasu tego typu 
pochówków – zgodnie z przepisem religijnym między śmiercią obu osób nie mógł 
nastąpić okres dłuższy niż rok (nagrobki numer 48, 101, 111, 518). 

Oprócz płyt zniszczonych albo przewróconych niektóre, widocznie już wcze-
śniej złamane, wkopane są w ziemię w sposób uniemożliwiający odczytanie całości 
napisu, trzy macewy położone są obok muru cmentarza.

Napisy są ryte, na części inskrypcji litery i ozdobniki są malowane na kolor 
czarny, czerwony i złoty. Wśród ornamentyki występują motywy roślinne, takie 
jak drzewo (wierzba) czy kwiat (złamana róża),oba symbolizujące przedwcześnie 
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zgasłe życie, stąd występują na nagrobkach ludzi zmarłych w młodym wieku. Na 
większości spośród nagrobków kobiecych występuje symbol świecznika (ponieważ 
zapalanie świec, towarzyszące błogosławieństwu w szabatowy wieczór to przywilej 
kobiety). Często powtarzają się ręce złączone w geście błogosławieństwa i korona 
(na jednym oba te symbole są umieszczone razem), oznaczające, iż zmarły wywodził 
się z rodu kohenów, czyli kapłanów, a także dzban i misa, symbolizujące lewitę oraz 
gwiazda Dawida. Na jednym (numer 552) wyobrażony jest nóż, świadczący o tym, 
iż zmarły był mohelem, to znaczy dokonywał rytuału obrzezania, lub szojchetem, 
rzezakiem dokonującym zgodnego z zasadami koszerności uboju zwierząt. Mace-
wy o bogatszej ornamentyce wykonane są na ogół bardzo starannie i na wysokim 
poziomie artystycznym. Szczególnie wyróżnia się wyobrażenie rąk na nagrobku 
numer 396, niestety nieczytelnym.

Niektóre, na przykład numery 113, 166, 467, sygnowane są przez kamieniarzy. 
Wielokrotnie powtarza się nazwisko Wulkana z Bielska (lub Wulkana Bielskiego), 
a także Gawrona z Wadowic i Hornera z Krakowa. 

CHARAKTERYSTYKA INSKRYPCJI
Najliczniejsze są nagrobki z tekstem wyłącznie w języku hebrajskim oraz 

hebrajsko-niemieckim i hebrajsko-polskim, przy czym w tych przypadkach nie-
miecki i polski traktowane są jedynie dodatkowo. Zdarzają się jednakże wyjątki: 
na macewach numer 100 i 112 głównym jest tekst polski, a jedynie podstawowe 
informacje podane są po hebrajsku w dolnej części napisu. W kilku przypadkach 
inskrypcja niehebrajska jest bardziej rozbudowana, zawiera epitety opisujące 
zmarłego lub lamentacje. Najczęściej jednak stanowi tylko powtórzenie literami 
łacińskimi imienia i nazwiska zmarłego, w przypadku zamężnych kobiet zarówno 
nazwisko panieńskie, jak i po mężu, oraz daty śmierci, ewentualnie wieku. W wer-
sji niemieckiej dodany jest zwrot „Ruhe Sanft” („Odpoczywaj spokojnie”), „Friede 
Ihrer/Seiner Asche” („Pokój jego/jej prochom”). Na kilku macewach (np. numer 
3,4,5 i 6) tekst niemiecki zapisany jest alfabetem hebrajskim. Na innych imię, na-
zwisko i data zapisane literami łacińskimi znajdują się po przeciwnej stronie płyty 
niż napis hebrajski.

Data przeliczona jest na rachubę według kalendarza gregoriańskiego, bądź 
też podane są bez żadnych zmian dzień, miesiąc i rok zgodne z kalendarzem ży-
dowskim.

Na cmentarzu znajdują się tylko dwa nagrobki z napisem wyłącznie w języku 
niemieckim (numer 364 i 435, częściowo zniszczony). 
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Więcej jest nagrobków z inskrypcją polską – dwadzieścia trzy, w większości 
pochodzących z lat trzydziestych XX wieku lub już z okresu po II wojnie świato-
wej. W porównaniu z hebrajskim epitafia te są raczej skromne, zawierają znacznie 
mniej laudacji. Najbardziej lakoniczne są nagrobki numer 255 i 257. Jedyne poda-
ne na nich informacje to (kolejno): Hana Goldman, zmarła w 103 r. życia i Hersz 
Goldman, zmarł w 99 r. życia. Znajdują się także wyjątki, w przypadku których 
napis jest bardziej rozbudowany. Na jednym z najstarszych polskojęzycznych, na-
grobku kilkuletniej dziewczynki znajduje się cytat z Trenu VIII Jana Kochanow-
skiego (numer 264)8.

Na innym opisana jest historia człowieka, który powrócił z emigracji z Ca-
sablanki, aby ostatnie lata życia spędzić w Wadowicach i spocząć na tamtejszym 
cmentarzu (nagrobek numer 452).

Język napisu świadczyć może o wieku macewy. Najstarsze mają na ogół na-
pis wyłącznie hebrajski, najmłodsze – tylko polski, chociaż absolutnie nie jest to 
regułą.

Ze względu na dużą liczebność nagrobków z napisem hebrajskim można 
zauważyć pewne schematy tworzenia tych epitafiów. Główną, najczęściej 
spotykaną formułą początkową jest „Tu pochowany”, „Tu pochowana” (  dla 
mężczyzn i  dla kobiet). Oprócz tej występują też takie jak: „nagrobek męża/
niewiasty”, „znak dla duszy”, „korona kapłaństwa i korona dobrego imienia”. 
Potem następują epitety opisujące zmarłego, jego imię (i nazwisko), imię 
jego ojca (w przypadku kobiet także męża), data śmierci, zwrot zaczerpnięty 
z I Księgi Samuela 25,29: „Niech jego dusza będzie związana w wieniec życia!” 
(w skrócie ). Wiele inskrypcji jest o wiele bardziej rozbudowanych, 
wzbogaconych cytatami i  tekstami literackimi. Liczne są abrewiacje, ligatury, 
zwłaszcza liter  w skrócie oznaczającym „według małej rachuby”9 
oraz liter  w imionach (np. Eliezer) i  nazwie miesiąca elul. W epitafiach 
wzbogaconych dłuższym tekstem literackim zdarza się, iż litery czytane kolejno 
z góry na dół tworzą imię zmarłego lub też pierwsze litery kolejnych wyrazów 
składają się na imiona. Tak jest przykładowo na nagrobku numer 3, gdzie 
w  czterowersowym napisie każde z dwóch imion: Szlomo Zalman, powtarza 
się dwukrotnie. 

 8 „Pełno nas, a  jakoby nikogo nie było
  Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło”  Tekst na nagrobku pisany jest od dołu.
 9 Sposób zapisu roku wg kalendarza żydowskiego w celu uproszczenia, polegający na skrótowym 

zapisie, np. 767 zamiast 5767.  Aby przeliczyć datę na rachubę wg kalendarza gregoriańskiego, 
należy do skróconej daty hebrajskiej (po roku 1240 n.e.) dodać 1240.
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Przykładowo podaję przykłady najbardziej typowych dla cmentarza wado-
wickiego inskrypcji: dwóch hebrajskich, hebrajsko-polskiej i dwóch hebrajsko-
niemieckich, z tekstem niemieckim pisanym alfabetem łacińskim oraz translite-
rowanym na alfabet hebrajski.

Anna Kępińska – doktorantka w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
zamuje się historią Żydów w diasporze europejskiej oraz żydowską kulturą materialną. 
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OSOBY POCHOWANE NA CMENTARZU WADOWICKIM

Ze względu na to, że większość imion i nazwisk spisywana była z nagrobków, ich pisownia 
może odbiegać od swojego autentycznego brzmienia jeżeli napis wykonany był wyłącznie 
w języku hebrajskim.
Numery odpowiadają oznaczeniom na planie.

 1. nieczytelny
 2. Cwi Elimelech, zm. 1908
 3. Szlomo Zalman Fiszgrund, zm.1909
 4. Meir Huppert, zm. 1901
 5. Miriam Huppert, zm. 1896
 6. Jakow Huppert, zm. 1903
 7. nieczytelny, złamany
 8. Fesyl Barber, zm. 1930
 9. Sara Cine Klapholc, zm. 1931
 10. Chaja Rywka (Helena)1 Jakubowicz, 

zm.1923
 11. pamięci Macieja Jakubowicza i jego dzieci 

zm. W latach 1942-43 oraz Salomona 
Jakubowicza, zm. 1958 w Caracas

 12. Aszer Zelig Miller, zm.1924
 13. Mosze Miller, zm. 1924
 14. nieczytelny
 15. Rachela Szechnfeld, zm. 1926
 16. Chaja Fromt, zm. 1930
 17. Rywka Auerbach, zm. 1928
 18. Hanach Jehudit Miller, zm. 1933
 19. Bila Einhorn, zm. 1933
 20. Chaja Cwi, zm. 1920 
 21. Chaja Jehudit, zm. 1919
 22. Saba Szprinca Jarnowska, zm. 1919
 23. Reil Bleicherg, zm. 1918
 24. Newa Hass, zm. 1914
 25. Feigel Hass, zm. 1917
 26. Fesyl Bronner, zm. 1918
 27. Rawa Hass, zm. 1924
 28. nieczytelny, zniszczony
 29. Estera Hollender, zm. 1930
 30. nieczytelny
 31. Izrael… (nagrobek częściowo 

zniszczony), zm. 1927

 1 W przypadku nagrobka dwujęzycznego, 
w nawiasie imię podane na podstawie 
tekstu polskiego lub niemieckiego.

 32. Jehuda Szlomo, zm. 1916
 33. Szmuel Kinimeor, zm. 1914
 34. Zeew Wolf Rozenthal, zm. 1905
 35. Breindel Rozenthal, zm. 1901
 36. Jakow Dow Ber (Bernard) 

Smulowicz, zm. 1922
 37. Icchak Huppert, zm. 1931
 38. Reil Huppert, zm. 1901
 39. Zeew Wolf Goldberger, zm.1930
 40. Dawid Meir Berger, zm. 1905
 41. Etel Thieberger, zm. 1922
 42. Dow Sweim, zm. 1925
 43. Jehuda Leib (Leopold) Saidenfeld, 

zm. 1934
 44. Jakow (Jakub) Rouchwerger, zm. 1900
 45. Ber Dow (Bernhard) Gross, zm. 1902
 46. Szmuel Mandelbojm (data 

nieczytelna)
 47. Baruch Thieberg, zm. 1902
 48. Abraham Jehuda (Jakub) Goldberg, 

zm.1913 i Dina (Wiktoria) Goldberg, 
zm. 1928

 49. Icchak Minc, zm. 1890
 50. Sara Minc, zm. 1901
 51. Jokebed (Sofie) Minc (Münz), zm. 1902
 52. Mosze (Moritz) Minc (Münz), zm. 1906
 53. Hana (Ewa) Schiffer, zm. 1910
 54. Rywka (Rebeka) Ebel, zm. 1905
 55. Keila Richtman, zm. 1905
 56. Eliezer Richtman, zm. 1904
 57. Leibisz (Leopold) Reich, zm. 1911
 58. Beila (Berta) Reich, zm. 1936
 59. Lane Rik, zm. 1914
 60. Sara Weksler, zm. 1914
 61. Roza Perl Ebel, zm. 1917
 62. Szlomo (Salomon) Ebel, zm. 1918 

oraz tablica upamiętniająca osoby 
zmarłe w latach 1943–45
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 63. Gitl Gruszow, zm. 1919
 64. Eitl Lipman Klappcholc, zm. 1919
 65. Lea Bergoffen, zm. 1919
 66. Rachela Żarnowski, zm. 1931
 67. Jehuda Klapcholc, zm. 1925
 68. Dow Sibliw, zm. 1930
 69. nieczytelny 
 70. Gela Icht Haas, zm. 1924
 71. Jehuda Leibusz Haas, zm. 1922
 72. Abracham Icchak Marek, zm. 1924
 73. Etel Marek, zm. 1926
 74. Ferdynand Münz, dr. Zygmunt 

Graf (brak dat). Pamięci  Erwina, 
Olgi i Heddy Münz, ofiar II wojny 
światowej.

 75. Szymon Münz i Emma Münz, zm. 
1927

 76. Fejga Lew ( Franciszka z Gonnerów 
Löwowa), zm. 1925

 77. Gitl Lea (Augusta) Singer, zm. 1930
 78. Hermina Huppertówna, zm.1923
 79. Dr. Icchak (Ignacy) Korngurt,  zm. 1925
 80. Józef Müller, zm. 1927                            

Franciszka Müller, zm.1942
  Aleksander Weber, zm.1942 w ZSRR 
 81. Irena Weber, zm.1925
  Nomel – Otton Müller
  Helena Müller, Kleinowa 
 82. Liba Blima (Babette) Gross, zm.1920
 83. Pamięci Maksa Webera poległego 

w 1925
 84. Szmuel Meir (Samuel Majer) Leibel, 

zm. 1927 
 85. Malka(Amalia) Goldman, zm. 1933
 86. Johanan Kleinman, zm. 1941 
 87. Cwi Lojber, zm. 1926  
 88. Mordechaj Jehuda Leib Wiener, zm. 1922
 89. Chajm (Henryk) Haberman, zm.1932
 90. Chajm Kühnreich, zm.1930
 91. zniszczony
 92. Josef Bronner, zm. 1936
 93. nieczytelny
 94. Jenta Bibelmann
 95. Sara, zm. 1922
 96. Menachem Mendel Szechngut, zm. 1922
 97. Symeon Natawitz, zm.1921

 98. Freidel (?) (słabo czytelny) 
 99. Szlum Rikch, zm. 1924
 100. Daniel Szarf, zm. 1920
 101. Malka (Berta) z Weksbergów Ruff, zm. 

1932 i Josef Erich (Józef) Ruff, zm. 1921
 102. Israel Huppert, zm. 1917
 103. Salomea z Glasnerów Klugerowa, 

zm. 1919
 104. Zachariasz Kluger, zm. 1937
 105. Jakow (Jakub) Reich, zm.1895
 106. Edda z Goldmanów Lewingerowa
 107. Adolf Goldman, zm. 1924
 108. Abraham… reszta napisu nieczytelna
 109. Mosze Aron Haas, zm. 1919
 110. Dow Berisz Trammer, zm. 1930
 111. Adolf Thieberger, zm. 1917 
  Regina Thieberger, zm. 1939
 112. Marek Landsberg, zm. 1920
 113. Józef Zimmerspitz, zm. 1926
 114. Szlomo Icchak (Salo) Nesselroth, zm. 

1922
 115. Dow Berisz Szengut, zm. 1919
 116. Mosze Chaim Geminder, zm. 1919
 117. Szmuel Zanwil Walc, zm. 1923
 118. Icchak Miller, zm. 1920
 119. Jehuda Leibusz Lieberfreind
 120. Szlomo (Salomon) Rick, zm. 1918
 121. Jehuda (Juda) Schanzer, zm. 1916
 122. Icchak (Isaak) Raber, zm. 1915
 123. Szlomo… zniszczony
 124. Jakow Mordechaj Waksmann
 125. Jechosze Mosze Lostgarten, zm. 1914
 126. Mordechaj Lostgartenz, zm. 1915
 127. Menachem Mendel Lostgarten, zm. 1929
 128. Johann Zeew Wolf Klapcholc, zm. 1929
 129. Miriam (Marie) Goldberger, zm. 1914
 130. Aaron Goldberger
 131. nieczytelny
 132. Simon Offner
 133. Lea (Leonore) Offner
 134. Szmuel (Samuel) Offner, zm. 1914
 135. Bila Bronner, zm. 1928
 136. Toiba Zilbiner, zm. 1925
 137. Miriam ... nagrobek ułamany
 138. Icchak Aaron Bronner
 139. Mosze Eliezer
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 140. Arie Leibusz Szarch
 141. Reizl 
 142. zniszczony
 143. Golda Cerl
 144. nieczytelny
 145. Eziel Bergoffen, zm. 1933
 146. Nach Szteinreich, zm. 1936
 147. Jakow Kafil (?), zm. 1930
 148. Aaron Farszer, zm. 1933
 149. Szarga Feiwl Goldberg, zm. 1936
 150. Chaim Baldinger, zm. 1930 
 151. Josef Arbait, zm. 1908
 152. Jehuda Gotlieb, zm. 1930
 153. Natan Aaron Walc, zm. 1928
 154. Jechosze Jecheskel Feiwl, zm. 1926
 155. Efraim Gwrial Szarf, zm. 1927 
 156. Jehuda Dow Mewkaszewicz, zm. 1926
 157. Aaron (data nieczytelna)
 158. Jakow Zilbercweig, zm. 1919
 159. Icchak Pe…r (data nieczytelna)
 160. Neftali Zimal Zimmerszpitz, zm. 1923
 161. Dawid Luftglaz, zm. 1928
 162. Jehuda Lejbusz Goldberger, zm. 1928
 163. nieczytelny
 164. Miriam Kojftcheil Fiszer, zm. 1932
 165. Serla Borta, zm. 1929 
 166. Sofra, zm. 1927
 167. Icchak Fiszer, zm. 1932
 168. Chinda, zm. 1925 
 169. Rywka Lieberfraind, zm. 1925
 170. Hana Rewil, zm. 1935
 171. Hana Firl Waksman, zm. 1923 
 172. Seindil Walc, zm. 1923
 173. Rizl Bargenicht, zm. 1928
 174. Szmuel Firl (nieczytelny)
 175. Natan Krefl Thieberger, zm. 1901
 176. Mosze Thieberg, zm. 1899
 177. Kaila Thieberger, zm. 1907 
 178. Lea Thieberger, zm. 1907
 179. Estera Thieberger, zm. 1907
 180. Tabl Nejmann
 181. Eli Nejman, zm. 1920
 182. nieczytelny
 183. nieczytelny
 184. Jehosze Falik Weksberz (dalej 

nieczytelny)

 185. Aszer Anszel Lewkowicz, zm. 1897
 186. Hilda Ester, zm. 1901 
 187. nieczytelny
 188. nieczytelny
 189. nieczytelny
 190. nieczytelny
 191. nieczytelny
 192. nieczytelny
 193. Rizl Ferber
 194. Abraham Baruch, zm. 1912
  Rejzel Serog, zm. 1901
 195. nieczytelny
 196. nieczytelny
 197. Icchak Waldner
 198. nieczytelny, zniszczony
 199. Josef Ribner 
 200. Mosze Ribner
 201. Jentl Ribner, zm. 1916
 202. nieczytelny
 203. nieczytelny
 204. Chaja Sara Glipsztain
 205. Chadsa Gotawitin
 206. zamazany
 207. Rizel Baldinger, zm. 1937
 208. Chaja Baldinger, zm. 1933
 209. Sara Lea Wurcel, zm. 1933
 210. Gitel Gelbwaks, zm. 1933
 211. Rachela Lea Redner, zm. 1932
 212. nieczytelny
 213. Hana, córka Zeewa (Hani 

Glueckmann), zm. 1936
 214. Blima Lea (Leni) Ebel, zm. 1930
 215. Fejgel Weelenfaind, zm. 1929
 216. Rejzel Weelenfaind, zm. 1929
 217. Szmiri Luftglaz, zm. 1936
 218. …, córka Aarona Eli, zm. 1931
 219. Krajndl Luftglas, zm. 1934
 220. zniszczony
 221. Rachela Krois, zm. 1926
 222. Rachela, córka Menaszego z Brodów, 

zm. 1924
 223. Gitel Turner, córka Dawida Luftglasa, 

zm. 1925
 224. Lea Baber, zm. 1926
 225. Kaila Cine Tholer, córka Natana 

Jehudy HaKohena, zm. 1928
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 226. Malka Chaja Alster, zm. 1924
 227. Hana Blima Hirszfeld, zm. 1917
 228. zniszczony 
 229. Aszer Weminder, zm.1912 
 230. Hana Grass, zm. 1914
 231. Chaim Grass, zm. 1911
 232. Dawid (reszta napisu nieczytelna)
 233. Jakow Neiman, zm. 1869
 234. Tojba Huppert, zm. 1911
 235. zniszczony
 236. Sara Feilceil (?), zm. 1919
 237. Ceitel (Sili) Alster, zm. 1903 
 238. Rachela Kluger, zm. 1904
 239. zniszczony
 240. Malka Feiler, zm. 1903
 241. Freidel Lewkowicz, zm. 1901
 242. Mordechaj Nojman
 243. zniszczony
 244. zniszczony
 245. zniszczony
 246. ... Neiger, zm. 1896
 247. Laura Neumann, zm. 1922
 248. zniszczony
 249. Aszer Mermader
 250. Josew Neuman, zm.1931
 251. zniszczony
 252. zniszczony
 253. Dow Berisz Mandelbojm, zm. 1894
 254. Golda Goldman, zm. 1882
 255. Hana Goldman, zm. w 103 r. życia 

(brak daty)
 256. Saul Goldman 
 257. Hersz Goldman, zm. w 99 r. życia 

(brak daty)
 258. zniszczony (Ewa?)
 259. Naftali Józef Vergesslicht, zm.1907
 260. Israel (Isidor) Scharf, zm.1901 
 261. zniszczony
 262. Reizel Grass, zm.1932
 263. Reizel i Miriam córki Jakowa, zm. 1894 
 264. Wandzia R... zm.1909
 265. córeczka dr. Daniela i Antoniny 

Scherpów, zm.1907
 266. Mosze Jakow Feiersztein, zm. 1940
 267. Isafar Dow Zilbiger
 268. zniszczony

 269. Mosze (Moses) i Sara (Sali) 
Glücksmanowie, zm. 1928

 270. Hana (Anna) Ehrlich, zm. 1926
 271. Resi Seifter, zm.1926
 272. Fesil (Pepi) Silbiger, zm. 1925
 273. Jentl Haas, zm. 1926
 274. Jehuda Lejb (Leopold) Luftglass, 

zm. 1919  
 275. Zew Jakow (Wilhelm) Goldberger, 

zm.1918
 276. zniszczony
 277. Malka (Amalie) Waldner, zm. 1909
 278. Leo Bross, zm. 1905 
 279. Hudrik, zm.1908
 280. Nitl Luftglas, zm. 1908
 281. zniszczony
 282. zniszczony
 283. nieczytelny
 284. Frejdl (Felicia) Tiras, zm.1903
 285. zawalony
 286. Frimt (Feni ) Thieberg Goldberger, 

zm. 1934
 287. Blima Neuman Monderer, zm. 1906
 288. zniszczony
 289. Arie Zawdocht, zm. 1904
 290. Szlomo Wadar (zniszczony)
 291. zniszczony
 292. zniszczony
 293. Jakow Rattner, zm. 1921
 294. Josef Zilbiger, zm. 1923
 295. Icchak Weinreb, zm. 1922
 296. Awigdor (Wiktor) Schanzer, zm. 1921
 297. Samuel Schanzer, zm. 1927
 298. Daniel (Jakob) Ringer, zm. 1904
 299. Nina Goldman, zm.1908
 300. Rachel Chinda Ferwer, zm. 1926
 301. Simche Kleiger, zm. 1906
 302. zniszczony
 303. Szlomo Mojdleded (?), data 

nieczytelna
 304. Abraham Schockman, zm.1908
 305. Josif Klinger, zm. 1909
 306. Miriam Huppert, zm. 1905
 307. Lea Gliksman, zm. 1909
 308. Kaila Gliksman, zm. 1913
 309. Miriam Barger, zm. 1911
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 310. Zeew Walc Ebel, zm. 1929
 311. Mordechaj Mechelman, zm. 1913
 312. Dow (Herman) Steuer, zm. 1914
 313. Rywka (Regina) Steuer, zm. 1915
 314. Breindel Wiszra (?), zm. 1919 
 315. Miriam Schongut, zm. 1920
 316. zniszczony
 317. Jakow (Jakob) Grubner, Chendel 

(Hani) Grubner, zm. 1922
 318. Adolf Borger (data nieczytelna)
 319. Emil Borger, zm. 1927
 320. Sali Bergerowa z Lilenthalów, zm. 1932
 321. Natan Feirsztein, zm. 1938
 322. Feigel Weissmann, zm. 1935
 323. Mordechaj (Markus) Glücksmann, 

zm. 1928
 324. Jakow Szancer, zm. 1932
  Feigel Szancer, zm. 1928
 325. Sara (Sali) Glüksman 

z Wassenbergów, zm. 1927
 326. Feigel Rikel Mand, zm. 1922
 327. zniszczony
 328. Szprinca (Pepi) Keiftcheil, zm. 1918
 329. Gitel (Gusti) Izmerglik, zm. 1916
 330. Abraham Mordechaj, zm. 1914
 331. Szlomo Zalman Friszer, zm. 1916
 332. Rywka Ritter, zm. 1914
 333. Josef Silbiger, zm. 1913
 334. córka (imię nieczytelne) Jakowa 

Zilinbojma, zm. 1913 
 335. Lea Weksberg, zm. 1911
 336. Lea Sznicer (data nieczytelna)
 337. Rizel Ebel, zm. 1909
 338. Blima Thiebergut, zm. 1909
 339. Lea Gliksman, zm. 1909
 340. Sara (Sali) i Etta (Jeli) Dikk, zm. 1901
 341. Szmuel Rojzenberg, zm. 1934
 342. zniszczony
 343. Sara (Sali) Klojger, zm. 1910 (?)
 344. Lea  Neimann, zm. 1906
 345. zniszczony
 346. zniszczony
 347. Jechosze Walc, zm. 1921 
 348. Rudzia, zm. 1918
 349. Josef Rifnt, zm. 1912
 350. Feigel (Fani) Gutherz, zm. 1920

 351. Lea ( Leonora) Bleiberg, zm. 1921  
 352. Jehuda Leib, zm. 1919
 353. Gitel i Jehuda Eliezer Gross, zm. 1919
 354. Jehuda Lejbusz (Leopold) Marmor, 

zm. 1918
 355. Rywka Melder, zm. 1940
 356. Rozi Szpielmann, zm. 1940
 357. Rachel córka Dawida Szmuela, 

zm. 1932
 358. Hadasa Bergaffen, zm. 1932
 359. Rywka Luftglas, zm. 1930
 360. Szmuel Luftglas, zm. 1927
 361. Kohen Glücksman (data nieczytelna)
 362. Szlomo (Salomon) Waldner, zm. 1927
 363. zniszczony
 364. Jakob Borger, zm. 1915
 365. Scheindl Berger, zm.1919
 366. Dawid Borger, zm. 1915
 367. Chana Birman, zm. 1915
 368. Rachela Geiger, zm. 1914
 369. zniszczony
 370. Estera Borger, zm. 1913
 371. zniszczony
 372. Chana Miriam Berger, zm. 1913 
 373. Feigel córka Mordechaja Cwi, zm. 1916
 374. zniszczony
 375. Abraham Ewia Jakubowicz, zm. 1902
 376. Meir Jakubowicz, zm. 1902
 377. Estera Thieberger, zm. 1909
 378. Sali Rosner, zm. 1927
 379. Szprinca Chonkas, zm. 1902
 380. Etel (Jefty) Thieberger, zm. 1903
 381. zniszczony
 382. Cwi Icchak Szpringer, zm. 1900
 383. Jentel (nieczytelny)
 384. Aszer Derech
 385. Symeon Meir Fichrer (data  

nieczytelna)
 386. zniszczony
 387. Dow Zand, zm. 1916
 388. Izrael Brojtman, zm. 1916 
 389. zniszczony
 390. Abraham Krieger, zm. 1917
 391. Meir Melic, zm. 1917
 392. Dow Weber (data nieczytelna)
 393. Dawid Kratz z Buczacza, zm. 1915
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 394. Dow Zel Berger, zm.1915 
 395. Dow (Bernard) Glucksmann, zm.1918
 396. nieczytelny
 397. Rywka Banen, zm. 1916
 398. Chaim Beraffen, zm. 1916
 399. Jechezkel Sarga (data nieczytelna)
 400. Josef Dawid Klonimus, zm. 1923
 401. Symeon Klonimus, zm. 1929
 402. Mosze Jakow, zm. 1916
 403. Nachum Ebel, zm. 1934
 404. Arie Bomur, zm. 1936
 405. zniszczony
 406. Szlomo Silberszpic, zm. 1915
 407. Samuel Jakubowicz, zm. 1915
 408. Rachel Goldberger, zm. 1915
 409. Cwi Hirsz (Herman) Elinerazal
 410. Abraham Hirsz Feldman, zm. 1907
 411. Mordechaj Galacer, zm. 1921
 412. Golda Norger, zm. 1924
 413. Mosze Glücksmann, zm. 1901
 414. zniszczony
 415. zniszczony
 416. Chene (Irena) Forster, zm. 1899
 417. Ditler Wolban, zm. 1932
 418. Chodel Borger, zm. 1894
 419. Rywka Broner (reszta napisu  

nieczytelna)
 420. Gitel Feiner, zm. 1897
 421. Josef, zm. 1895 
 422. Cwi Hirsz (Herman) Huppert, zm. 1893
 423. Meir Liberman, Isidor Tramer, zm. 1878
 424. Aaron Goldberger, zm. 1923
 425. Zeew Wolf (Wilhelm) Silberszpitz, 

zm. 1893
 426. Aaron Norman, zm. 1896
 427. Jakow Mowia, zm. 1896
 428. Jom Tow Lipman Borger, zm. 1895
 429. zniszczony
 430. Breindil córka Eliahu Neimana, zm. 1934
 431. zniszczony
 432. zniszczony
 433. … Goldman, zm. 1896
 434. Josef Lewinger, zm. 1921
 435. Bernard Berger, zm. 1892
 436. zniszczony
 437. zniszczony

 438. Szmuel Fisz, zm. 1916
 439. Joa Mochel, zm. 1936
 440. zniszczony
 441. Karolina i Adolf Bornstein, zm. 1922
 442. Szmuel (Samuel) Rosenberg zm.1914
 443. Anna Rosenberg
 444. Dawid Haber, zm. 1916
 445. Freidl Goldman, zm. 1917
 446. Rywka Schott, zm. 1930
 447. Izydor Daniel zm. 1919
 448. zniszczony
 449. zniszczony
 450. zniszczony
 451. zniszczony
 452. Adolf Ebel, zm. 1961
 453. Efraim Schott, zm. 1937
 454. Dawid Goldman, zm. 1931
 455. zniszczony
 456. zniszczony
 457. Leib Hartman, zm. 1916
 458. Jakob Eisenberg, zm. 1932
 459. Aaron Cwi Geiger, zm. 1934
 460. Jehuda Geiger, zm. 1934
 461. Jakob Siegfreid, zm.1936
 462. Gitl Gliksmann, zm. 1939
 463. Bricha Gliksmann, zm. 1936
 464. Mosze Gliksmann, zm. 1936
 465. Bricha Gliksmann, zm. 1936
 466. Szmuel Eli Horgungwec
 467. ...Barber, zm. 1935
 468. Brichosze Gertel Flik, zm. 1932 
 469. Josef Glücksmann, zm. 1920 
 470. Meir Herc, zm. 1914
 471. Hana Szeidl, zm. 1921
 472. Rachela Siegeried, zm.1928
 473. Szlomo Szlakboim 
 474. Berta Zweig, zm.1932
 475. Anna Krieger, zm.1935
 476. Frejde Borger, zm. 1918 
 477. Rejzel Nojman, zm. 1917 
 478. Simche Ringer, zm. 1920
 479. Abraham Mordechaj Mofomorzani
 480. zniszczony
 481. Mordechaj (Markus) Neuman, zm.1937
 482. zniszczony
 483. Anna Szancer, zm.1929
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 484. Amalia Guttman, zm.1931
 485. Ernestyna Silberszutz, zm. 1938
 486. zniszczony 
 487. zniszczony 
 488. zniszczony
 489. Frydzia Glücksman, zm.1919
 490. Gele Bachner, zm. 1919 
 491. … córka Mosze Pleimenwafta 

(nieczytelny)
 492. Blime Lauber, zm.1920
 493. Rywka Baldinger, zm. 1918
 494. zniszczony
 495. Aron Wiersztrum, zm. 1919
 496. Leo Cwi Pelcman, zm. 1920
 497. Cadok Zandweis, zm. 1919
 498. Awigdor Weiss, zm. 1919 
 499. zniszczony
 500. Josef Thieberger, zm. 1920
 501. Hana (Hani) Lewkowicz, zm.1920
 502. Aszer (Uscher) Lewkowicz, zm.1923
 503. Kalman Goldberger, zm. 1931
 504. Leib Apfelbeim, zm. 1932 
 505. Erwin Goldberg, zm.1935
 506. Rachel (?) Matzner, zm. 1940
  … Goldsand, zm. 1941
 507. zniszczony
 508. Judit (Joana) Glücksman, zm. 1924
 509. Hana (Anna) Michnik, zm. 1924
 510. zniszczony
 511. zniszczony
 512. Sara Frucht, zm. 1921
 513. Rachela, zm. 1928
 514. Fejgl Szeinwein, zm. 1926
 515. Emma Reich, zm. 1928
 516. Beniamin Goldberg, zm. 1920
  Herman Goldberg, zm.1920
  Edmund Goldberg, zm. 1928
 517. zniszczony
 518. dr. Samuel Taub, zm. 1933
  Henryk Taub, zm. 1919
 519. Fryderyka Förster, zm. 1937
 520. Maurycy Salamon, zm. 1934
 521. dr. Józef Landsberg i jego żona 

Ernestyna (napis częściowo zatarty)
 522. Franciszka Lewnowska Goldman, 

zm. 1981

 523. Jakub Lewnowski Goldman, zm.1978
 524. Jakub Szancer, zm. 1985
 525. Oskar Nesserloth, zm. 1990
 526. Natan Spiegel, zm. 1931
 527. Józef Huppert (nieczytelny)
 528. Józef Zimmerspitz, zm. 1934
 529. Awigdor (Wiktor) Schanzer, zm. 1932
 530. Salomea Schanzer, zm. 1932
 531. zbiorowa mogiła i pomnik ofiar wojny
 532. Mordechaj, zm. 1941
 533. Chaim Symeon, zm. 1939
 534. Roman Binenstock, zm. 1945
 535. zniszczony
 536. Motel Lojber, zm. 1932
 537. zniszczony
 538. Niha Bronner, zm. 1940
 539. Sara Jakower, zm. 1936
 540. Naomi Langer, zm. 1933
 541. Jakow Langer, zm. 1929
 542. Chaim Haas, zm. 1934
 543. Israel Meir Ernchalt, zm. 1937
 544. Meir Jakower, zm. 1929
 545. Menachem Mendel Mawembojm, 

zm. 1934
 546. Icchak Iszai Leibler, zm. 1931
 547. Nachum Alter Szarfer, zm. 1926
 548. Jom Tow Lifa Szternlicht, zm. 1926
 549. Symeon Zimal Bergenibt, zm. 1934
 550. Berisz Jedet, zm. 1936
 551. Mosze Szlein, zm. 1935
 552. Josef (nieczytelne)
 553. zniszczony
 554. Zeew Lenfreiner, zm. 1928
 555. Alter Chaim Walc, zm. 1936
 556. Natan Aaron Walc, zm. 1925
 557. Israel Chaim Leffelchalc, zm. 1926
 558. Chaim Wiener, zm. 1936
 559. zniszczony
 560. Nitl Leffelchalc, zm. 1932
 561. Jola Gruft
 562. Fejgl Cizber, zm. 1936
 563. zniszczony
 564. zniszczony
 565. Estera córka Dawida, zm. 1932
 566. Hana Walc, zm. 1925
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zostanie po nich zieMi kopczyk…?
Groby wojenne z I wojny światowej
na ziemi wadowickiej – przegląd problematyki

M I C H A Ł  S I W I E C - C I E L E B O N

Przechodniu - zatrzymaj się, my już więcej nie zwyciężymy,
z naszej śmierci zakwitnie znowu wiosna.

(Napis na jednym z cmentarzy I wojny w Beskidzie)

Wojna – jedna z największych tragedii człowieka, wywoływana i realizowana 
jego rękami – pozostawia ślady na powierzchni ziemi i w ludzkiej świadomości. 
Toczące się na ziemiach Rzeczypospolitej – również w okresie rozbiorów Polski – 
działania wojenne odcisnęły swoje piętno na wszystkich prawie zakątkach naszego 
kraju, także na południowych terenach nazywanych historycznie Małopolską, 
a przez zaborców Galicją. Zniszczenia materialne daje się z czasem usunąć, ślady 
w ludzkiej pamięci zacierają się, a wraz z odchodzeniem pokoleń wymierają. 
Po latach pozostają na kartach podręczników historii, spisanych wspomnień, 
w legendzie i… na cmentarzach. Jeżeli te zapisy podręcznikowe, legendarne 
i wspomnieniowe bywają niekiedy heroiczno-pięknymi lekcjami dziejów, nauką 
patriotyzmu czy tworzywem literackim, te cmentarne pozostają przede wszystkim 
bezwzględnymi świadectwami i dokumentami tragedii poszczególnych ludzi 
i  narodów pchniętych do zbrojnych zmagań, ale często umierających znacznie 
mniej heroicznie, na bardziej i mniej pospolite choroby, nędzą wojenną wywołane. 
I głównie takie właśnie są groby żołnierzy I wojny światowej pozostałe na ziemi 
wadowickiej.

ZAKRES TERYTORIALNO-CHRONOLOGICZNY
I MERYTORYCZNY OPRACOWANIA
W chwili wejścia w życie uchwalonej 26 marca 1933 r. ustawy o grobach 

i  cmentarzach wojennych powiat wadowicki obejmował znacznie większy 
obszar, niż na początku XXI w. Oprócz terenów należących obecnie do powiatu, 
władzy Starostwa w Wadowicach podlegały także gminy Zator i Przeciszów 
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obecnego powiatu oświęcimskiego a także miejscowość Głębowice, która należała 
tradycyjnie do gminy w Wieprzu i do powiatu wadowickiego, a dopiero od kilku lat 
należy do gminy Osiek powiatu oświęcimskiego, oraz gminy Budzów, Zembrzyce, 
Maków Podhalański i Zawoja z powiatu suskiego. I dane dotyczące tego obszaru 
obejmuje niniejsze opracowanie. Należy jednak pamiętać, iż w ostatnich latach 
zaboru austriackiego oraz w pierwszych latach niepodległej Rzeczypospolitej na 
wymienionym obszarze kilkakrotnie zmieniano granice administracyjne, tworząc 
lub likwidując jednostki szczebla powiatowego. I tak pas południowych gmin 
powiatu – Budzów, Maków, Zawoja – należał pierwotnie do powiatu myślenickiego, 
aby z czasem znaleźć się wraz z Zembrzycami w nowo powstałym powiecie 
makowskim, a dopiero od 1932 r. w wadowickim. Z kolei kilkakrotnie tworzony 
i likwidowany powiat oświęcimski oprócz Zatora i Przeciszowa obejmował także 
Spytkowice, zaś po likwidacji powiatu oświęcimskiego niektóre z  tych gmin 
przypisano pierwotnie do powiatu bialskiego, by dopiero po korektach przywrócić 
je do powiatu wadowickiego.

Ramy czasowe wyznaczają oczywiście daty wojennych zmagań, czyli lata 1914–
1918, z jednym wszakże zastrzeżeniem generalnym. W niektórych przypadkach 
ranni czy chorzy w okresie wojny zmarli już po oficjalnym zakończeniu walk 
i   podpisaniu traktatów pokojowych. Równocześnie specyfiką ziem polskich 
– a więc także Małopolski Zachodniej, zwanej ówcześnie Zachodnią Galicją – jest 
prawie płynne przejście od działań wojennych firmowanych i wykonywanych 
przez państwa zaborcze, a w których uczestniczyło wielu mieszkańców regionu, 
do walk o niepodległość odradzającej się RP i o jej granice. Dlatego na niektórych 
cmentarzach groby wojenne z I wojny światowej sąsiadują z grobami uczestników 
walk w latach 1918–1921. Każdorazowo, kiedy takie sąsiedztwo wykazane jest 
w  dokumentach lub możliwe do wykazania przez inne materiały, opisane to 
zostało w prezentowanym tekście.

Pojęcie grobów i cmentarzy wojennych precyzuje wspomniana wyżej ustawa 
z  dnia 28 marca 1933 r., która w niewiele zmienionym kształcie obowiązuje 
w Polsce do chwili obecnej. Zakresem merytorycznym opracowania objęto 
cmentarze, które odnotowane zostały w ewidencji dawnego Wojskowego Urzędu 
Opieki nad Grobami Wojennymi działającego do 1923 r. przy Dowództwie Okręgu 
Generalnego, później Dowództwie Okręgu Korpusu nr V w Krakowie. W związku 
ze zmianą kompetencji władz wojskowych i cywilnych sprawy grobownictwa 
przeszły następnie w gestię administracji cywilnej, a koordynatorem działań z tego 
zakresu był krakowski Urząd Wojewódzki, wykonujący zadania za pośrednictwem 
i pomocą właściwych terytorialnie starostw powiatowych i ich agend fachowych.
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 Opracowanie podaje miejsce poszczególnych grobów, kwater czy cmentarzy 
oraz dostępne informacje o pochowanych tam osobach i obejmuje 19 cmentarzy, 
na których spoczywają wojskowe ofiary I wojny światowej. Spośród nich 
14 znajduje się w granicach obecnego powiatu wadowickiego, 2 w powiecie 
oświęcimskim i   3 w powiecie suskim. Z konieczności narzuconych objętością 
łamów „Wadovian” największy obiekt cmentarnictwa wojennego w powiecie 
– Cmentarz Wojskowy w Wadowicach i Cmentarz Wojenny nr 473 – omówiony 
zostanie jedynie ogólnie, będąc w przyszłości tematem odrębnego opracowania. 
Z powyższego rachunku wynika więc, że w niniejszym tekście szczegółowo 
omówionych zostanie 18  nekropolii wojennych. Dla porządku należy zwrócić 
uwagę na fakt, że w większości wypadków obiektem informacji nie są całe 
cmentarze, ale zlokalizowane na nich groby wojenne – od jednego do kilku lub 
kilkudziesięciu – bowiem większość kwater i grobów wojennych mieści się na 
cmentarzach cywilnych, czyli wyznaniowych. Świadomie używam tutaj określenia 
„wyznaniowe”, bowiem przedmiotem opisu oprócz cmentarzy parafialnych 
– w  przypadku terenu omawianego powiatu rzymsko-katolickich - jest także 
kwatera wojenna na wadowickim cmentarzu izraelickim.

I WOJNA ŚWIATOWA I PORZĄDKOWANIE
SPRAW GROBÓW WOJENNYCH
Pierwszy okres zmagań wojennych, od jesieni 1914 do wiosny 1915 r. 

bezpośrednio dotknął Galicję, doprowadzając do zajęcia większości jej obszaru 
przez armię rosyjską. Dopiero wyparcie wojsk rosyjskich w kierunku wschodnim 
pozwoliło na stopniowe uporządkowanie spraw pochówków poległych i  zmarłych 
oraz ujęcie powstałych grobów wojennych w systematycznych ramach. Pierwsze 
oddziały zajmujące się pochówkami i grobami wojennymi – nazywane 
Oddziałami Oczyszczania Pobojowisk – powstały na początku wojny przy 
cesarskich i królewskich Komendach Etapów (k. u k. Etappenkommando), czyli 
jednostkach administracyjnych zajmujących się organizacją życia wojskowego 
na bezpośrednim zapleczu poszczególnych armii. W głębi terytorium kraju 
administrację spraw grobownictwa wojennego powierzono formacjom, które 
wcześniej administrowały cmentarzami garnizonowymi oraz wojskowym 
komendom powiatowym (rejonowym) – k. u k. Bezirkhauptmannschaft-
Kommando. Główne skupiska cmentarzy i grobów wojennych znalazły się na 
wschód od Krakowa, na ziemi tarnowskiej i nowosądeckiej, szczególnie w pasie 
walk pozycyjnych od późnej jesieni 1914 r. i zimy 1914/15 do wiosny 1915 r.
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 Najbardziej zachodnia część Galicji, położona na południowy zachód od 
Krakowa, aż po granicę Galicji i Śląska austriackiego na rzece Białej, pozostała 
poza bezpośrednim obszarem działań wojennych określanym w historiografii 
jako Westgalizischen-Kampfgebiet (zachodniogalicyjski obszar – względnie 
teren – wojenny). Ziemia wadowicka nie będąc bezpośrednim terenem działań 
bojowych, ze względu na prowadzenie walk niedaleko na wschód od Twierdzy 
Kraków i w Beskidach stała się na wiele miesięcy zapleczem frontu. Przez obszar 
powiatu szły transporty rannych i chorych, lokowano tutaj szpitale wojenne. 
Jednym z głównych skupisk wojennego szpitalnictwa stały się na wiele miesięcy 
same Wadowice (niektóre ze szpitali działały w mieście do końca zmagań 
wojennych), gdzie oprócz istniejącego od 1830 r. Szpitala Wojskowego, nazywanego 
w niektórych materiałach Szpitalem Zapasowym czy Szpitalem Epidemicznym, 
ulokowano kilka lazaretów polowych, a także wielki obóz jeniecki wraz 
z lazaretem dla wziętych do niewoli żołnierzy przeciwnika. Jeden z pamiętnikarzy 
zastanawiając się nad przyczyną zlokalizowania przez austro-węgierskie Naczelne 
Dowództwo Armii (Armee Ober Kommando) w niewielkim miasteczku i jego 
okolicy kilku, a czasem nawet kilkunastu jednostek szpitalnych posunął się nawet 
do żartu, rozwiązując skrót nazwy instytucji będącej autorem tego pomysłu – AOK 
– jako „Alles ohne Kopf ” czyli „wszystko bez głowy”. Faktycznie nagromadzenie 
kilkudziesięciu tysięcy jeńców oraz co najmniej kilkuset (a okresowo znacznie 
ponad tysiąca) chorych i rannych w miasteczku liczącym przed wybuchem wojny 
niespełna 7,5 tys. ludności i w jego najbliższej okolicy, przy niedostatku zapasów 
żywności i w bliskości frontu było działaniem nieco zaskakującym1. Niektóre źródła 
oceniają, że liczba zgromadzonych w Wadowicach i okolicy jeńców i  chorych 
przewyższała liczbę ludności miejscowej dziesięciokrotnie, a może i więcej razy. 
Ślady tego nagromadzenia rannych i jeńców odnotowano m.in. w kronikach 
wadowickiego klasztoru Ojców Karmelitów Bosych2. Skutkiem umieszczenia 
w mieście i sąsiedniej Kleczy Dolnej tak licznego skupiska jeńców, zaś w samych 
Wadowicach również wielu szpitali była duża liczba umierających tutaj żołnierzy 
armii austro-węgierskiej, ale również innych zaangażowanych w konflikcie wojsk, 
w tym jeńców rosyjskich. Prawie wszystkich zmarłych w tutejszych szpitalach 
polowych pochowano na położonym na północnym obrzeżu miasta Cmentarzu 
Wojskowym, będącym wcześniej – co najmniej od końca lat 40. XIX w. – miejscem 

 1  Inż. Józef Proskowiecki, Z pamiętnika idealisty. Część II. My Pierwsza Brygada, Kraków 1928.
 2  Wadowice w zapiskach klasztornych kronikarzy1892–1945, teksty wybrał i opracował Czesław 

Gil OCD, Wadowice 2002, str. 23-54.
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grzebania żołnierzy zmarłych we wspomnianym Szpitalu Wojskowym. Żołnierzy 
wyznania mozaistycznego grzebano z reguły na Cmentarzu Izraelickim. Jedynie 
sporadycznie natomiast pochówków wojennych dokonywano na wadowickim 
cmentarzu parafialnym. 

ZAPOMNIANE GROBY, NIEZNANE NAZWISKA
– BIAŁE PLAMY HISTORII
Cmentarze wojenne na obszarze Galicji Zachodniej objętym działaniami 

wojennymi doczekały się wielu opracowań o różnym poziomie naukowym, jednak 
publikacje te przez wielość tytułów i wielkości nakładów niewątpliwie poszerzają 
zakres wiedzy o temacie, a równocześnie także krąg osób mających do tej wiedzy 
dostęp3. W przypadku cmentarzy zlokalizowanych na ziemi wadowickiej sytuacja 
jest nieporównywalna. Praktycznie problematyka ta w świadomości lokalnej 
społeczności nie istnieje. A co za tym idzie, nie istnieje także w szerszej świadomości 
społecznej. Wiele grobów uległo zniszczeniu, o wielu pochowanych nie mamy 
dokładniejszych wiadomości. Niniejszy tekst jest więc nie tylko pierwszą próbą 
uporządkowania wiedzy o tym zagadnieniu na omawianym terenie, ale w intencji 
autora jest także oddaniem hołdu wszystkim ofiarom wojennym pochowanym 
na ziemi wadowickiej. Równocześnie jest próbą zwrócenia uwagi mieszkańców 
miejscowości, w których groby wojenne zostały zlokalizowane, na konieczność 
ich ratowania, ocalenia, czy odrestaurowania, względnie, w przypadku gdy upływ 
czasu nie pozwolił ich ocalić, innego upamiętnienia żołnierzy pochowanych na 
poszczególnych nekropoliach.

 Podstawą do systematycznego ujęcia grobów wojennych w województwie 
krakowskim była numeracja nadana grobom i cmentarzom powstałym po ustaniu 
działań wojennych we wschodniej części województwa. Zakładał owe cmentarze 
specjalnie powołany wobec bardzo krwawych strat w pierwszym okresie wojny 
Oddział Grobów Wojennych w Galicji Zachodniej, obejmujący działaniem 

 3  M.in. Rudolf Broch, Hans Hauptmann, Die Westgalizischen Heldengräber aus den Jahren des 
Weltkrieges 1914–1915, Wien 1918; reprint tegoż wyd. przez Muzeum Okręgowe w Tarno-
wie w 1992 r.; wydanie polskie: Rudolf Broch, Hans Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby 
bohaterów z lat wojny światowej 1914-1915, Muzeum Okręgowe w Tarnowie 1995 r.; Jerzy J. P. 
Drogomir, „Polegli w Zachodniej Galicji 1914-1915 (1918)” wyd. Muzeum Okręgowe Tarnów, 
t. 1, 1998, t . 2, 2002, t. 3, 2005; Oktawian Duda, Cmentarze z I Wojny Światowej w Galicji 
Zachodniej, Warszawa 1995; Roman Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne, t. I, Warszawa 
1995, t. II, Warszawa 1997; Agnieszka Partridge, Rafał Korzeniowski, Otwórzcie bramy pamięci. 
Cmentarze wojenne z lat 1914-1918 w Małopolsce, Kraków 2005.
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całą strefę walk frontowych, podzieloną na dziesięć okręgów4 oraz wysunięty 
najbardziej na zachód dodatkowy okręg XI z podokręgiem Twierdzy Kraków. 
Zachodnia granica działalności Oddziału przebiegała z północy na południe 
mniej więcej wzdłuż linii: zachodnie przedpola Krakowa – na wschód od Skawiny 
– na zachód od Myślenic – na zachód od Jordanowa – na zachód od Nowego 
Targu do granicy Galicji z Orawą należącą do Królestwa Węgier. Łącznie w strefie 
działań wojennych założono, bądź rozbudowano 378 cmentarzy wojennych, 
dalsze 22 znalazły się w strefie bezpośredniego zaplecza frontu i w obrębie 
Twierdzy Kraków (Festung Krakau). Tak usystematyzowanych i ponumerowanych 
nekropolii było na obszarze późniejszego województwa krakowskiego równo 
400. Jako kolejne nadano numery grobom i cmentarzom w pozostałej części 
Zachodniej Galicji, podległej c. i k. Dowództwu Okręgu Wojskowego w Krakowie 
(K. u k. Militärkommando Krakau). Dlatego obiekty cmentarne na zachód od 
Krakowa mają numerację powyżej cyfry 400. Władze wojskowe i administracyjne 
niepodległej Rzeczypospolitej przejęły i utrzymały ten system numeracji.

 W powiecie wadowickim zewidencjonowano 14 nekropolii – nadając im 
numery 473 i 473 B, od 474 do 483 oraz 484 i 484 B. Z kolei w powiecie oświęcimskim, 
a dopiero później w wadowickim znalazły się m.in. cmentarze o numerach 462 
(Spytkowice) i 463 (Zator) zaś w powiecie myślenickim, przejściowo makowskim 
i wreszcie wadowickim cmentarze nr 424 (Bieńkówka), 425 (Maków – wtedy bez 
dodatku Podhalański w nazwie) oraz 432 (Zawoja). Oczywiście największym 
z nich był cmentarz wadowicki, co wynikało nie tylko z jego centralnego 
położenia, ale także z funkcji szpitalno-garnizonowej. Bez porównania mniej 
pochowanych odnotowano na cmentarzach przyszpitalnych działających przy 
polowych lazaretach w Zebrzydowicach (77) i Kalwarii Zebrzydowskiej (61). 
W Andrychowie odnotowano 22 groby z I wojny światowej, w Zatorze 16, 
zaś na pozostałych cmentarzach spoczęło po kilku lub po jednym żołnierzu. 
W  niektórych wypadkach, sądząc po nazwiskach zmarłych i ich przydziałach 
wojskowych, byli to żołnierze pochodzący z ziemi wadowickiej, zapewne 
zmarli w  rodzinnych miejscowościach podczas urlopów czy rekonwalescencji, 
ewentualnie przy wypełnianiu obowiązków służby terytorialno-garnizonowej. Do 
formacji szczególnie związanych z ziemią wadowicką poprzez znaczny kontyngent 

 4  Okręgi nosiły numery i nazwy: I – Żmigród, II – Jasło, III – Gorlice, IV – Łużna, V – Pilzno, 
VI – Tarnów, VII – Dąbrowa (obecnie Dąbrowa Tarnowska), VIII – Brzesko, IX – Bochnia, X 
– Nowy Sącz-Limanowa. Na wielu cmentarzach w tych okręgach pochowano żołnierzy pocho-
dzących z ziemi wadowickiej, m.in. w rejonie Łużnej i Gorlic, gdzie walczył wadowicki c. i k. 
56 pułk piechoty Graf Daun.
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rekrutowanych żołnierzy można zaliczyć oprócz 56 pułku piechoty Graf Daun 
także 16 (Kraków) i 31 (Cieszyn) pułki piechoty Obrony Krajowej (Landwehr), 
wielu wadowiczan służyło także w artylerii, kawalerii i taborach oraz sporadycznie 
w innych formacjach, głównie krakowskiego I Korpusu (Okręgu Wojskowego).

W większości przypadków przyczyny śmierci pochowanych nie są znane, nie 
odnotowywano ich bowiem w ewidencji, zaś metryki zgonów i karty pochowań są 
bardzo zdekompletowane. Zagadnienie to stanowi przedmiot odrębnych studiów 
autora niniejszego artykułu i w miarę uzyskiwania i weryfikacji danych będzie 
przedmiotem odrębnej publikacji. 

Dla pełnego naświetlenia tematu konieczna jest jeszcze jedna informacja. 
Otóż już w okresie międzywojennym, kiedy władze polskie kontynuowały akcję 
porządkowania pochówków z I wojny światowej nie wszystkie groby wojenne 
udało się odnaleźć w terenie, mimo, iż ujęte były w zachowanej poaustriackiej 
dokumentacji. Takie przypadki odnotowano np. na cmentarzu w Makowie. 
Wielokrotnie, zwłaszcza w pierwszym okresie wojny, zmarli niezidentyfikowani 
w szpitalach grzebani byli jako nieznani z nazwiska, w przypadku wielu innych 
przy znanym nazwisku nie udało się ustalić formacji wojskowej, nawet jeżeli 
zmarły był żołnierzem armii austro-węgierskiej. 

POCHOWANI W GROBACH WOJENNYCH
NA ZIEMI WADOWICKIEJ
Niniejsze opracowanie podaje w zakresie dostępnym w zasobach archiwalnych 

dane o pochowanych żołnierzach, w układzie alfabetycznym według miejscowości, 
podając personalia i stopień wojskowy pochowanego, jego przydział do formacji 
i datę zgonu, zaś inne informacje, jeżeli były dostępne. Ze względów formalnych dane 
personalne podano w kolejności ujętej w wykazach pochowanych, sporządzanych 
w latach dwudziestych XX w., nie są więc uporządkowane alfabetycznie, a w niektórych 
wypadkach także chronologicznie. Pozostawiono także niekonsekwencje w nazwach 
formacji oraz oboczności imion i inne archaiczne formy pisowni i ortografii, zgodnie 
z zapisami w oryginalnych dokumentach. Ponieważ niejednokrotnie rękopiśmienne 
adnotacje są trudno czytelne, lub z powodu stosowanej stylistyki niemożliwe do 
jednoznacznego odczytania, w niektórych przypadkach podano alternatywnie inne 
brzmienie nazwiska lub pozostałych zapisów. Spisy przechowywane w krakowskim 
Archiwum Państwowym powstały już w okresie Polski niepodległej, na co wskazują 
polskojęzyczne formularze użyte do ich utworzenia. Niestety niejednokrotnie 
przepisujący – czy też spisujący - dane nie byli zbyt kompetentni, lub nie zadali 
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sobie trudu, aby zapisów dokonać dokładnie. Stąd znaczne prawdopodobieństwo 
niedokładności przypadkach wielu pochowanych. Jeżeli dalsze poszukiwania 
pozwolą na weryfikację danych, posłużą one do przygotowania publikacji w wersji 
uzupełnionej i poprawionej.

 Artykuł nie omawia problematyki samych cmentarzy, bowiem wszystkie one 
są nekropoliami wyznaniowymi bądź gminnymi. Jedynym wyjątkiem w powiecie 
jest wspomniany Cmentarz Wojskowy – Cmentarz Wojenny nr 473 w Wadowicach, 
w przypadku którego omówiono zarys historii, niektóre aspekty założenia 
przestrzennego oraz podano sumarycznie przybliżone liczby pochowanych 
z  poszczególnych okresów jego funkcjonowania. Podanie dostępnych danych 
o osobach pochowanych – mimo, że nie wszystkie są znane - znacznie przekracza 
nie tylko objętość obecnego artykułu, ale całych „Wadovian”.

I. Andrychów - Cmentarz Wojenny nr 484 - na Cmentarzu Parafialnym.
 Grobów - 22, pochowanych – 22, znanych - 22.

 1. szeregowy Józef Kratina – 28 pułk piechoty, 11 kompania – zm. 25.11.1914 r.
 2. szeregowy Jan Nowak – 5 kolumna zaprowiantowania – zm. 27.11.1914 r.
 3. cywil woźnica Wojciech Golec – artyleria forteczna, 3 kompania polna (polowa) – zm. 

28.11.1914 r.
 4. szeregowy Jan Benker – 2 pułk strzelców Obrony Krajowej (Landwehr) – zm. 9.12.1914 r.5 
 5. szeregowy Ignac Wilhelm Aschl – 3 pułk strzelców Obrony Krajowej (Landwehr) 

– zm. 11.12.1914 r.
 6. szeregowy Piotr Svacina – 35 pułk piechoty – zm. 14.12.1914 r.
 7. ułan Jofta Persić – 12 pułk ułanów – zm. 13.12.1914 r.
 8. szeregowy zapasowy (rezerwy) Józef Gregor – 21 pułk piechoty, 2 kompania zapasowa 

– zm. 16.12.1914 r.
 9. szeregowy Piotr Palhuber – 3 pułk strzelców Obrony Krajowej (Landwehr) – zm. 

19.12.1914 r.
 10. służący oficera (ordynans) Venzel Perenski – 29 pułk piechoty Obrony Krajowej 

(Landwehr), 1 kompania – zm. 20.12.1914 r.
 11. cywilny woźnica Henryk Praktyka – armia austriacka – zm. 21.12.1914 r.
 12. kanonier Marcin Schulz – 17 pułk artylerii polny (polowej) – zm. 25.12.1914 r.
 13. pospolitak (żołnierz pospolitego ruszenia - Landsturm) Emilian Berezowski – 215 

batalion pospolitego ruszenia – zm. 4.01.1915 r.

 5  Według zachowanej w aktach metryki zgonu (GW. 56, str. 691): strzelec 7 kompanii marszowej 
2 p. strzelców cesarskich, ur. w roku 1893 w Altkinsberg, w powiecie Eger, w Czechach, zmarł 
7.12.1914 r. w Szpitalu Rezerwowym nr 2 w Jarosławiu [prawdopodobnie w trakcie ewakuacji] 
i został pochowany 9.12.1914 r. w Andrychowie.
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 14. kanonier Emil Lienert – 13 pułk artylerii haubic polny (polowych) – zm. 19.01.1915 r.
 15. szeregowy Lukas Kościuk – 80 pułk piechoty – zm. 22.01.1915 r.
 16. szeregowy Karol Gruber – 49 pułk piechoty – zm. 22.01.1915 r.
 17. pospolitak (szeregowy pospolitego ruszenia – Landsturm) Jan Allex - 24 pułk piechoty 

Obrony Krajowej (Landwehr) – zm. 7.01.1915 r.
 18. szeregowy Timotiev Obrem – 1 pułk piechoty – 9.01.1915 r.
 19. sierżant Stanisław Walczak – 56 pułk piechoty – 10.03.1915 r.
 20. pospolitak (żołnierz pospolitego ruszenia – Landsturm) Alois Navratil – 13 baon 

Obrony Krajowej (Landwehr) – zm. 12.03.1915 r.
 21. plutonowy Tomasz Jura – Powiatowa Komenda Uzupełnień 31 Obrony Krajowej 

(Powiatowa Komenda Uzupełnień – nazwa z czasów niepodległej Polski - prawidłowo 
powinno być - Komenda Uzupełnień 31 pułku piechoty Obrony Krajowej) – zm. 
11.04.1916 r.

 22. pospolitak (żołnierz pospolitego ruszenia – Landsturm) Teodor Kaplicz – 20 pułk 
piechoty Obrony Krajowej (Landwehr) – zm. 12.12.1916 r.

W okresie międzywojennym nie prowadzono badań pochowanych, według 
pochodzenia narodowościowego. Wyjątkiem była próba wyodrębnienia 
(oznaczenia w spisach) pochowanych na poszczególnych cmentarzach Węgrów, 
Niemców, Czechów i ewentualnie żołnierzy z państw bałkańskich, co niestety nie 
zostało przeprowadzone sumiennie i konsekwentnie. Dlatego wszystkie informacje 
autora artykułu odnośnie narodowościowego pochodzenia pochowanych mają 
charakter wstępny i wymagają dalszych badań. W przypadku pochowanych 
w  Andrychowie brzmienie nazwisk i przydziały wojskowe wskazują, że na 
cmentarzu pochowano m.in. co najmniej kilku Czechów.

Wykaz żołnierzy i jeńców poległych i zmarłych przed 1 listopada 1918 r. 
dla cmentarza w Andrychowie, przechowywany w Archiwum Państwowym 
w Krakowie, pod sygn. GW 56, strony 689-698 nie zawiera dopisków dotyczących 
pochówków z lat 1918-1921, mimo, iż w przypadku niektórych innych cmentarzy 
dopiski takie sporządzono. Natomiast wydana w 1934 r. przez Wojskowe Biuro 
Historyczne Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918–1921 
wymienia na str. 589 pod numerem 26481 szeregowego Szczepana Mrzygłóda 
z 12 pułku piechoty, zmarłego wskutek choroby w dniu 12.06.1919 r. w Andrychowie 
– a więc zapewne tam także pochowanego. Co ciekawe, jego nazwiska nie ma także 
na opracowanych w 1924 i 1928 r. listach 350 poległych i zmarłych żołnierzy 12 pp, 
ale obecne ustalenia pozwalają na wniosek, że na ostatniej liście (z 1928 r.) brakuje 
co najmniej ok. 120 nazwisk, a łączne straty wojenne 12 pp wynosiły ok. 480–500 
żołnierzy. Problematyka ta będzie przedmiotem odrębnego opracowania.
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II.  Bieńkówka – Cmentarz Wojenny nr 424 - na Cmentarzu Parafialnym
  Groby – 2, pochowanych 2, znanych – 2.
 1. szeregowy Piotr Ryszawy - 1 pułk piechoty Obrony Krajowej (Landwehr) – zm. 

17.04.1918 r.
 2. szeregowy Jan Szczepaniak - 56 pułk piechoty – zm. 26.07.1918 r.
  Obydwa groby zlokalizowane były na tzw. starym cmentarzu.

III. Brody – Cmentarz Wojenny nr 483 - na Cmentarzu Parafialnym
  Grób – 1, pochowany – 1, znany – 1.
  1. strzelec Cesare Decarli – 3 pułk cesarskich strzelców tyrolskich - ur. 1895 - zm. 

5.09.1915 r.
  Brzmienie nazwiska i przydział wojskowy wskazują, że pochowany był Włochem 

z tzw. Górnej Adygi.

IV. Frydrychowice – Cmentarz Wojenny nr 482 - na Cmentarzu Parafialnym
  Grób – 1, pochowany – 1, znany – 1.
  1. szeregowy Franciszek Machaczka – 56 pułk piechoty – zm. 8.06.1917 r.

V.  Głębowice – Cm. Woj. nr 481 - na Cmentarzu Parafialnym 
  Grób 1, pochowany – 1, znany – 1.
 1. kanonier Antoni Wandor – 2 pułk artylerii fortecznej – zm. 25.02.1917 r.

W Wykazie żołnierzy i jeńców poległych i zmarłych przed 1 listopada 1918 r. 
dla cmentarza w Głębowicach (GW 56, str. 719-726) pochowanego oznaczono 
– najprawdopodobniej ze względu na brzmienie nazwiska – jako Węgra. Jest to 
ewidentna pomyłka osób weryfikujących dokumentację na początku lat 20. i pod 
koniec lat 30. XX w. Nazwisko Wandor jest spotykane na ziemi wadowickiej. 
Przydział wojskowy – 2 morawsko-galicyjski pułk artylerii fortecznej hrabiego von 
Beschi – potwierdza błędność tej kwalifikacji. Pułk stacjonował bowiem w Krakowie 
i składał się w 38 procentach z Polaków 32 proc. z Niemców i 27 proc. Czechów, 
rekrutowanych z Galicji Zachodniej, Śląska austriackiego oraz północnych Moraw, 
czyli z obszaru krakowskiego I Korpusu armii austriackiej.

VI. Inwałd – Cmentarz Wojenny nr 480 - na Cmentarzu Parafialnym
 Groby – 2, pochowanych – 2, znanych – 2.
 1. pospolitak (żołnierz pospolitego ruszenia - Landsturm) Józef Longauer – armia 

austriacka – zm. 26.11.1914 r.
 2. starszy szeregowy Gottlieb Spaček – 12 pułk piechoty Obrony Krajowej (Landwehr), 

3 kompania – zm. 19.04.1915 r.
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VII. Izdebnik – Cmentarz Wojenny nr 479 - na Cmentarzu Parafialnym
  Groby – 2, pochowanych – 2, znanych – 2.
 1. sanitet (sanitariusz) Andrzej Frosztęga – Stacja Chorych Kraków – zm. 29.04.1916 r.
 2. pospolitak (żołnierz pospolitego ruszenia - Landsturm) Wojciech Grochowiecki 

– 56 pułk piechoty, 3 kompania Kielce – zm. 10.04.1918 r.

VIII. Kalwaria Zebrzydowska – Cmentarz Wojenny nr 478 
Samodzielny obiekt cmentarny zlokalizowany na skraju lasu u stóp klasztoru 

przy drodze Kalwaria-Bugaj, naprzeciw muru dzisiejszego Wyższego Seminarium 
Duchownego OO. Bernardynów, jak podano w opisie urzędowym – 383 kroki 
od Klasztoru Bernardynów. Cmentarz powstał dla potrzeb szpitala wojennego 
– lazaretu polowego kwaterującego w pierwszych miesiącach wojny – jesienią 
1914 r. – w zabudowaniach klasztornych. 

Grobów – 33, pochowanych – 61, znanych – 61.
 1. kapral Piotr Zawilski – 34 pułk piechoty Obrony Krajowej (Landwehr) – zm. 4.10.1914 r.
 2. woźnica Semen Martinowicz – armia austriacka – zm. 3.10.1914 r.
 3. huzar Janos Bedszir – 5 pułk huzarów – zm. 3.10.1914 r.
 4. szeregowy Ludwik Neper – Magazyn Zaprowiantowania Graz – zm. 6.10.1914 r.
 5. kanonier Teodor Peschke – 29 pułk artylerii polnej (polowej), M. komp. 7 (7 kompania 

marszowa) – zm. 6.10.1914 r.
 6. szeregowy Franciszek Marek – 81 pułk piechoty – zm. 6.10.1914 r.
 7. kapral Georg Hajduk – 85 pułk piechoty – zm. 6.10.1914 r.
 8. dragon Henryk Winterleitner – 15 pułk dragonów – zm. 7.10.1914 r.
 9. szeregowy Henryk Fridrich – 24 pułk piechoty Obrony Krajowej (Landwehr), 

11 kompania – zm. 7.10.1914 r.
 10. kanonier Franciszek Springklee – armia austriacka – zm. 7.10.1914 r.
 11. (bez stopnia) Georg Keresztwi – armia austriacka – zm. 7.10.1914 r.
 12. szeregowy Mateusz Bohusz – 25 pułk piechoty Obrony Krajowej (Landwehr) – 

zm. 8.10.1914 r.
 13. starszy szeregowy Nesir Basić – 4 bośniacko-hercegowiński pułk piechoty, 1 kompania 

– zm. 8.10.1914 r.
 14. szeregowy Józef Doppler – 14 pułk piechoty, 10 kompania – zm. 8.10.1914 r.
 15. szeregowy zapasowy (rezerwy) Adolf Hörbe – 10 pułk piechoty Obrony Krajowej 

(Landwehr), 2 kompania – zm. 8.10.1914 r.
 16. pionier Józef Wagner – pułk telegraficzny – zm. 10.10.1914 r.
 17. (brak stopnia) Emitron Hauser – (brak przydziału wojskowego) – zm. 10.10.1914 r.
 18. szeregowy Leopold Melchert – 81 pułk piechoty, 1 kompania – zm. 10.10.1914 r.
 19. sanitet (sanitariusz) Koloman Kovacs – 19 oddział sanitarny – zm. 10.10.1914 r.
 20. szeregowy Metres Bohusz (względnie Bohun) – 25 pułk piechoty Obrony Krajowej 

(Landwehr) – zm. 8.10.1914 r.
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 21. szeregowy Jusin des Hamid Sabić – 2 bośniacko-hercegowiński pułk piechoty – zm. 
9.10.1914 r.

 22. strzelec Ferdynand Sperger – 2 pułk strzelców – zm. 9.10.1914 r.
 23. szeregowy Józef Nyolt (względnie Nydt) – 11 pułk piechoty Obrony Krajowej 

(Landwehr) – zm. 9.10.1914 r.
 24. szeregowy Oswald Palenskij – 81 pułk piechoty, 3 kompania – zm. 8.11.1914 r. 

(prawdopodobnie błąd - z chronologii wpisów wynika, że powinno być – 8.10.1914 r.)
 25. strzelec Adolf Statter – 4 pułk cesarskich strzelców tyrolskich – zm. 9.10.1914 r.
 26. szeregowy Wencel Matousek – 10 batalion marszowy – zm. 9.10.1914 r.
 27. honwed (żołnierz węgierskiej Obrony Krajowej) Janos Tvrdy – 15 pułk piechoty 

– zm.  9.10.1914 r.
 28. szeregowy Józef Merunka – 21 pułk piechoty – zm. 10.10.1914 r.
 29. szeregowy Piotr Adelmanseden (względnie Adelmauseden) – 2 pułk piechoty Obrony 

Krajowej (Landwehr) – zm. 10.10.1914 r.
 30. sanitet (sanitariusz) Friederyk Sollak – 2 oddział sanitarny – zm. 13.10.1914 r.
 31. szeregowy zapasowy Franciszek Danhel – 99 pułk piechoty, 1 kompania 

–  zm.  14.10.1914 r.
 32. strzelec Franciszek Wieser -3 pułk strzelców Obrony Krajowej (Landwehr) – 17.10.1914 r.
 33. szeregowy Konrad Nowczaniuk – 15 pułk piechoty – zm. 17.10.1914 r.
 34. szeregowy August Scholze - 94 pułk piechoty – zm. 17.10.1914 r.
 35. szeregowy Rudolf Weiss – 8 pułk piechoty, 8 kompania – zm. 13.10.1914 r.
 36. woźnica Jan Bátor – (brak przydziału wojskowego) – zm. 13.10.1914 r.
 37. starszy strzelec Ludwik Stadeer – 4 pułk cesarskich strzelców tyrolskich – zm. 13.10.1914 r.
 38. szeregowy Błażej Veres – 68 pułk piechoty – zm. 15.10.1914 r.
 39. szeregowy Józef Pétervázy – 79 pułk piechoty – zm. 15.10.1914 r.
 40. szeregowy Józef Pack – 3 dywizjon taborów – zm.15.10.1914 r.
 41. szeregowy Karol Karwat – 21 pułk piechoty – zm. 15.10.1914 r.
 42. pionier Stefan Riedler – 2 baon pionierów - zm. 16.10.1914 r.
 43. honwed Miklos Siwak – 9 pułk piechoty Honwedu (węgierskiej Obrony Krajowej) 

– zm. 16.10.1914 r.
 44. szeregowy Kazimierz Mikulski – 90 pułk piechoty, 14 kompania – zm. 17.10.1914 r.
 45. szeregowy Karol Hlousek – 98 pułk piechoty, 3 M.komp. (3 kompania marszowa) 

– zm. 19.10.1914 r.
 46. starszy szeregowy Karol Erhart – 4 pułk piechoty Obrony Krajowej (Landwehr), 

1  kompania – zm. 19.10.1914 r.
 47. honwed Istvan Toth – 16 pułk piechoty Honwedu (węgierskiej Obrony Krajowej) 

– zm. 19.10.1914 r.
 48. honwed Istwan Heorwath – 20 pułk piechoty Honwedu (węgierskiej Obrony Krajowej) 

– zm. 20.10.1914 r.
 49. woźnica Ferdynand Tobiasiewicz – (w rubryce armia – zaznaczona armia austriacka, 
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natomiast w rubryce przydział wpisana – armia rosyjska - !?) – zm. 20.10.1914 r.
 50. szeregowy Michał Martiniec – 34 pułk piechoty Obrony Krajowej (Landwehr) – zm. 

22.10.1914 r.
 51. strzelec Józef Remer – 10 baon strzelców, 4 kompania – zm. 26.10.1914 r.
 52. strzelec Antoni Kujer - 3 pułk strzelców – zm. 17.10.1914 r.
 53. strzelec Jan Innenbüchler – 4 pułk piechoty, kolumna taborów – zm. 28.10.1914 r.
 54. szeregowy (brak imienia) Garbuziński – armia austriacka - tabory – zm. 28.10.1914 r.
 55. trębacz Franciszek Dočkal – 14 pułk piechoty Obrony Krajowej, 2 kompania – zm. 

29.10.1914 r.
 56. kapral Józef Sládek – 9 dywizjon taborów, 1 szwadron – zm. 1.11.1914 r.
 57. starszy szeregowy tytularny Ferdynand Grabmüller – 14 pułk piechoty, 3 kompania 

– zm. 1.11.1914 r.
 58. dragon Marcin Pratneker – 5 pułk dragonów, 2 szwadron – zm. 3.11.1914 r.
 59. dragon Theodor Haberzettl – 1 pułk dragonów, 2 szwadron – zm. 6.11.1914 r.
 60. strzelec Józef Mariacher – 3 pułk tyrolskich strzelców cesarskich – ur. 1892 r. 

w Pragroten, powiat Lienz, Tyrol – zm. 7.10.1914 r.
 61. starszy strzelec Józef Schrott – 3 pułk tyrolskich strzelców cesarskich – ur. 1892 r. 

w Atgaung, powiat Bogen, Korneid, Tyrol – zm. 13.10.1914 r.
Według oficjalnego zestawienia na cmentarzu spoczywa m.in. dziesięciu 

Węgrów i dwóch żołnierzy odrębnych formacji bośniacko-hercegowińskich c. i k. 
monarchii. Pozostałych narodowości nie próbowano dotychczas wyodrębniać, 
ale sądząc z brzmienia nazwisk oraz przydziałów do formacji, można tu znaleźć 
na pewno Polaków, Czechów czy Słowaków, a szczegółowe badania mogą także 
zweryfikować liczbę Węgrów.

IX. Klecza Dolna – Cmentarz Wojenny nr 477 - na Cmentarzu Parafialnym
  Groby – 4, pochowanych – 4, znanych – 3, nieznany - 1.
 1. szeregowy taborów Georg Pinkl – Dywizjon taborów p. 4, kolumna 7/4 – zm. 

11.11.1914 r.
 2. szeregowy Jordan Kellner – 59 pułk piechoty, 3/IV marszkomp. (3/IV kompania 

marszowa) – zm. 4.04.1915 r.
 3. Nieznany żołnierz armii rosyjskiej – zm. 14.10.1915 r.
 4. giser Alois Lis – Huta w Fohlenhof / Klecza Dolna – zm. 24.04.1918 r.

X. Maków (Podhalański) – Cmentarz Wojenny nr 425 – na Cmentarzu 
Parafialnym

  Grobów – 7, pochowanych – 7, znanych -7.
 1. observator Oskar Röver – Stacja obserwacyjna Triest – zm. 29.11.1917 r.
 2. szeregowy Józef Bisaga – 13 pułk piechoty Ołomuniec (Olmütz) – zm. 1.02.1918 r.
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 3. strzelec Stanisław Pieróg – 16 pułk strzelców – zm. 26.03.1918 r.
 4. kanonier Ludwik Skupień – 146 pułk artylerii polnej (polowej) – zm. 3.07.1917 r.
 5. szeregowy Andrzej Brzózka – 13 pułk piechoty – zm. 12.09.1918 r.
 6. szeregowy Michał Peueder – armia austriacka – brak daty śmierci.
  7. porucznik Józef Budzoń – armia austriacka – brak daty śmierci.

Położenie mogił od 2 do 5 nie zostało w okresie międzywojennym ustalone. 
Mogiła nr 1 znajdowała się na tzw. nowym cmentarzu parafialnym, groby nr 6 i 7 
na tzw. starym cmentarzu.

XI. Marcyporęba – Cmentarz Wojenny nr 484 B - na Cmentarzu Parafialnym
  Groby – 4, pochowanych – 4, znanych – 4.
 1. szeregowy Paweł Wołek – 4 Armee Kommando Czernichów (Dowództwo 4 Armii) 

– zm. 26.09.1914 r.
 2. szeregowy Franciszek Grzywa – 16 pułk piechoty Obrony Krajowej (Landwehr) – zm. 

6.05.1914 r. (błąd w zapisie, powinno być 1915 lub 1916).
 3. pospolitak szeregowy (szeregowy pospolitego ruszenia - Landsturm) Józef Augustyniak 

– Szpital Koński Kommando Opawa (Szpital Koni Dowództwa Opawa – Troppau) - 
zm. 28.05.1916 r.

 4. szeregowy (brak imienia) Klaja – 1 baon wartowniczy Wiedeń – zm. 5.06.1916 r.

XII. Przytkowice – Cmentarz Wojenny nr 476 - na Cmentarzu Parafialnym
  Grób – 1, pochowany – 1, znany – 1.
 1. pospolitak kanonier (kanonier pospolitego ruszenia – Landsturm) Józef Serwin 

– 1 baon taborów Kraków – zm. 5.08.1918 r.

XIII. Spytkowice – Cmentarz Wojenny nr 462 - na Cmentarzu Parafialnym
  Groby – 2, pochowanych – 2, znanych -2.
 1. szeregowy pospolitego ruszenia (Landsturm) Jan Brania – Oddział utrzymania kolei 

Skawina-Zator – zm. 9.11.1914 r.
 2. szeregowy Paul Joachimek – 56 pułk piechoty – zm. 30.03.1918 r.

XIV. Tłuczań Dolna – Cmentarz Wojenny nr 475 - na Cmentarzu Parafialnym
  Grób – 1, pochowany – 1, znany – 1.
 1. kapral Maks Haslinger – 3 dywizjon taborów – zm. 30.11.1914 r.

XV. Wadowice – Cmentarz Wojskowy – Cmentarz Wojenny nr 473
Samodzielny obiekt cmentarny. 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 aleją 
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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 do 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 dogodne dojście 
do odleglejszych zakątków nowych części Cmentarza. Ze względu na wysunięcie 
kilku kwater w kierunku północnym Cmentarz utracił wtedy symetryczny zarys.

Według dotychczasowych ustaleń Cmentarz Wojskowy powstał pod koniec 
pierwszej połowy XIX w. w pobliżu istniejącego od 1830 r. Szpitala Wojskowego, 
pełniącego także m.in. funkcje Szpitala Epidemicznego. Zachowane – niestety 
niepełne – dane pozwalają szacować, że w okresie od założenia Cmentarza do 
wybuchu I wojny światowej pochowano na nim około 1,5 tys. żołnierzy zmarłych 
w wadowickim Szpitalu Wojskowym i garnizonie, reprezentujących większość 
nacji wielonarodowej monarchii austro-węgierskiej. 

Od początku 1915 r. cmentarz włączony 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. 
Równocześnie pod koniec 1914 r. i w początkach roku 1915 austro-węgierskie 
Naczelne Dowództwo Armii stworzyło w Wadowicach skupisko obozów 
jenieckich do których kierowano jeńców rosyjskich branych do niewoli w miarę 
postępów frontu w kierunku wschodnim. Zwłaszcza w początkowym okresie 
funkcjonowania obozów stan liczebny jeńców w Wadowicach i Kleczy Dolnej 
znacznie przekraczał liczbę mieszkańców miasta. Komendę i jeden z obozów 
zlokalizowano na polach za Szpitalem Wojskowym, a w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie uruchomiono szpital jeniecki. Wyniszczające wojenne warunki, 
rany i zły stan zdrowia jeńców powodowały wśród nich wiele chorób i zgonów, 
okresowo zwiększanych panującymi epidemiami m.in. cholery, tyfusu czy 
grypy tzw. „hiszpanki”. Skutkiem podwyższonej śmiertelności i zwiększonej 
liczby pochówków była konieczność znacznego poszerzenia obszaru Cmentarza 
Wojennego, na którym w latach I wojny światowej pogrzebano przedstawicieli 
wielu narodowości uczestniczących w konflikcie – z państwa austrowęgierskiego, 
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imperium rosyjskiego i cesarstwa niemieckiego. Według szacunkowych danych 
w tym okresie miejsce wiecznego spoczynku znalazło tutaj ok. 2,5 tys. żołnierzy 
różnych państw i narodów. Było wśród nich także kilku żołnierzy Legionów 
Polskich, jednak większość z nich została w okresie późniejszym ekshumowana 
do oddzielnej kwatery na wadowickim Cmentarzu Parafialnym, którą w latach 
dwudziestych określano w Wadowicach jako Grób Nieznanego Żołnierza i której 
zarys - pomniejszony nieco późniejszymi betonowymi obramowaniami – istnieje 
na parafialnej nekropolii do dnia dzisiejszego. 

W latach walk 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. W Szpitalu Wojskowym umierali 
z ran i chorób żołnierze WP, w szpitalu i obozie jenieckim jeńcy wojny polsko-
bolszewickiej. Dodatkowo w okresie 1919-1921 w Wadowicach działał obóz 
internowanych dla żołnierzy byłych formacji ukraińskich, najpierw walczących 
z Polakami w Galicji Wschodniej, a później sprzymierzonych z Polską w walkach 
z bolszewikami o niepodległość Ukrainy. Także spośród tej grupy, wyczerpanej 
wojenną tułaczką i ciężkimi warunkami bytowymi liczna grupa znalazła spoczynek 
w grobach CW nr 473. Łącznie w okresie 1918-1921 na Cmentarzu pochowano 
2160 osób – głównie Polaków i Ukraińców, ale także przedstawicieli innych 
narodowości m.in. z wielonarodowościowej Armii Czerwonej. Według obliczeń 
z okresu międzywojennego na Cmentarzu Wojennym (a więc poza Cmentarzem 
Wojskowym) znajdowało się 3200 mogił na długości 3560 mb. Pozostałe groby 
z okresu I wojny światowej znajdowały się na wolnych polach Cmentarza 
Wojskowego oraz na miejscach dawnych, ale wtedy już nieoznaczonych grobów 
z XIX w. Znaczna liczba pochowanych na Cmentarzu żołnierzy wojsk obcych 
– Austriaków, Węgrów, Rosjan, Czechów, Słowaków, Niemców czy Ukraińców 
(wcześniej nie wyróżniano tej narodowości, podobnie jak Białorusinów), 
a  także innych narodowości, jak Litwinów, Serbów i Włochów – powodowała, 
że Cmentarz Wojenny nie był dla wielu osób cmentarzem polskim, swojskim 
obiektem patriotycznej adoracji. Był obcy. Niewątpliwie jednak właśnie te fakty 
zdecydowanie potwierdzają słuszność nazwy „Cmentarz Narodów” używanej na 
określenie wadowickiego Cmentarza w latach ostatnich.

Po ustaniu pochówków jego granice w terenie na prośbę władz wojskowych 
i miejskich ustalił wadowicki geodeta, starszy geometra ewidencyjny Józef 
Maszewski. I na tym prace przy porządkowaniu Cmentarza właściwie zakończono. 
Nie był nawet wyraźnie ogrodzony. Do rezygnacji z dalszego wykorzystywania 
Cmentarza Wojennego i Wojskowego prawdopodobnie przyczyniły się zarówno 
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jego odległość od centrum miasta i nie do końca uregulowany stan prawny części 
gruntów, ale także istnienie odrębnej kwatery wojskowej oraz licznych grobów 
weteranów walk niepodległościowych (uczestnicy Powstania Listopadowego 
i Styczniowego, legioniści, żołnierze walk z lat 1914–1918–1921) na Cmentarzu 
Parafialnym. Przy niewiele mniejszej odległości Cmentarza Parafialnego od 
centrum Wadowic, na nim istniała możliwość pochowania w bliskości rodziny, 
czy wręcz we wspólnym rodzinnym grobie. Powodowało to, że w okresie 
międzywojennym większość zmarłych kombatantów chowana była na tejże 
nekropolii i tamten cmentarz traktowano jako polski.

Mimo, że Cmentarz Wojenny nr 473 (wraz z Wojskowym) był w okresie 
międzywojennym w zasadzie nieczynny, wyjątkowo dokonywano tu pochówków, 
nielicznych i o mniejszym „ciężarze gatunkowym”. Pochowano tu m.in. kilku 
żołnierzy 12 pułku piechoty, którzy popełnili samobójstwo w czasie służby 
wojskowej, jak np. porucznika Tadeusza Wiktora Oświęcimskiego (1904–1936), 
ale już zmarłego w równie tragicznych okolicznościach zastępcę dowódcy 
12  pp, podpułkownika Stanisława Dąbka (1894–1933) pochowano w Kwaterze 
Wojskowej Cm. Parafialnego, gdzie w niespełna rok później spoczął także zmarły 
na wadowickim Zaskawiu podporucznik Jakub Bajtlik (1843-1934), weteran 
Powstania Styczniowego.

W drugiej połowie lat 30. XX w. władze wojskowe – zarówno DOK nr V jak 
i Komenda Garnizonu w Wadowicach - czyniły starania o uregulowanie stanu 
własności działek zajętych pod Cmentarz w latach I wojny światowej i walk 
o  niepodległość RP, prawdopodobnie z zamiarem przekształcenia nekropolii 
w czynny cmentarz garnizonowy. Dla tego celu operat geodezyjno-pomiarowy 
opracował inż. Stanisław Szymczykiewicz. Niestety, problemy z osiągnięciem 
porozumienia z niektórymi właścicielami gruntów, trudności budżetowe a później 
wybuch wojny uniemożliwiły doprowadzenie tych starań do pomyślnego finału. 
Wynikiem braku porozumienia w sprawie wykupu zajętych pod poszerzony 
cmentarz gruntów była przeprowadzona w 1938 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 wojny w 1939 r. pochowano na Cmentarzu Wojskowym 
zmarłych w wadowickim Szpitalu Powszechnym (czyli Powiatowym) żołnierzy 
WP (co najmniej sześciu – pięciu w dniu 5.09 i jednego w dniu 9.09), natomiast 
nie potwierdziła się informacja o pochowaniu grupy cywilnych mieszkańców 
Andrychowa – ofiar niemieckiego bombardowania. Grupa taka pochowana 
została na cmentarzu parafialnym w Choczni.
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 Kiedy w roku 1945 Wadowice zostały zajęte przez Armię Czerwoną, poległych 
żołnierzy sowieckich pogrzebano na prowizorycznych cmentarzykach wojennych 
w  Rynku oraz przy ul. 3 Maja, a na Cmentarzu Wojskowym pochowano – bez 
oznaczenia mogił – zebranych z pól w rejonie Tomic i Wadowic żołnierzy niemieckich. 
Wiosną 1945 r. żołnierzy sowieckich ekshumowano z prowizorycznych płytkich 
mogił w  Wadowicach i także pogrzebano na Cmentarzu Wojskowym, według 
dotychczas zebranych relacji, m.in. na pochowanych wcześniej Niemcach. W okresie 
od marca 1947 do marca 1948 na mocy decyzji ówczesnego starosty powiatu 
wadowickiego Stanisława Łyczkowskiego ekshumowano i złożono na Cmentarzu 
także szczątki żołnierzy sowieckich ekshumowanych z innych miejscowości 
powiatu6. Łącznie na cmentarzu pochowano 1399 żołnierzy sowieckich, z których 
tylko 63 znanych jest z nazwiska. Równocześnie inskrypcje imienne nielicznych 
ustalonych z nazwiska czerwonoarmistów położono na wspólnych grobach 
niekoniecznie dokładnie w miejscu pochowania opisanych osób. Powrócono 
wówczas – już ostatecznie – do oznaczania Cmentarza w granicach pierwotnych, 
bez uwzględnienie znacznie większego obszaru pochówków z lat 1915–1921. Akcja 
ekshumacyjno-pochówkowa w drugiej połowie lat 40. XX w była pierwszą formą 
przekształceń Cmentarza, dewastującą istniejący system grobów i kwater. 

W okresie PRL pochówków dokonywano sporadycznie i Cmentarz pozostawał 
zamknięty – nierzadko nawet dla chcących odwiedzić groby czy zapalić znicze. 
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 Cmentarzu pochowano 
naprawdę niewielu (partyzantów wcale). W 1975 r. przeniesiono na Cmentarz 
Pomnik Poległych Żołnierzy 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej, stojący do 
tego czasu przed dawnymi koszarami przy ul. Lwowskiej (ówcześnie 1 Maja). 
Pomnik ten NSZZ „Solidarność” przywróciła 15 listopada 1981 r. na jego 
pierwotne miejsce. W 1990 r. w rejon kwater sowieckich przeniesiono pomnik 
Armii Czerwonej stojący pierwotnie na wadowickim Rynku.

Łącznie w okresie około stu lat, kiedy Cmentarz Wojskowy i Wojenny były 
czynne pogrzebano na nich – według minimalnych danych szacunkowych – co 

 6  Żołnierzy sowieckich ekshumowano z: Brzeźnicy, Budzowa, Choczni, Kalwarii Zebrzydow-
skiej, Makowa Podhalańskiego, Mucharza, Ryczowa, Stryszowa, Wadowic, Wysokiej, Zatora 
i Zawoi.
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najmniej 7560 osób. Dotychczasowe kwerendy archiwalne pozwalają na przyjęcie, 
że obecnie można ustalić dane personalne ok. 4500 pochowanych, czyli prawie 60 
procent, a być może w miarę dalszych kwerend liczbę tę uda się zwiększyć.

Przez wiele lat środki finansowe przekazywane przez władze wojewódzkie 
na utrzymanie wadowickiego Cmentarza Wojskowego były zbyt niskie 
i niejednokrotnie władze Gminy musiały dołożyć kwoty z własnego budżetu, aby 
utrzymać Cmentarz w stanie, w jakim dotrwał do dziś. Nadzieje na przywrócenie 
Cmentarza Wojskowego do stanu zbliżonego do pierwotnego budzą obecnie 
inicjatywy niektórych parlamentarzystów oraz Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa. Być może pozwolą one na pozyskanie środków finansowych 
koniecznych dla kompleksowych prac badawczych, dokumentacyjnych 
i renowacyjnych. Powinny one łączyć się ze staraniami o upamiętnienie możliwie 
jak największej liczby pochowanych.

Cmentarz Wojskowy w Wadowicach wraz z nieistniejącym Cmentarzem 
Wojennym nr 473 jest przykładem zniekształcania rzeczywistości historycznej 
przez podyktowane ideologią działania polityczne i administracyjne, najpierw 
poprzez przekształcenie systemu i miejsc pochówków poszczególnych osób i grup 
narodowościowych, następnie poprzez zatarcie śladów wydarzeń z lat 1918–1921 
i wreszcie poprzez całkowitą zmianę układu Cmentarza w 1967 r., utrudniającą 
odtworzenie pierwotnego charakteru i wyglądu obiektu.

XVI. Wadowice – Cmentarz Wojenny nr 473 B - na Cmentarzu Izraelickim
 Grobów – 42+11, pochowanych – 42+11, znanych – 38+11, nieznanych – 4. 

Ewidencja łączna z pochowaniami w latach 1918–1921 – pierwsza liczba 
w  sumach oznacza pochowanych z I wojny światowej, druga pochowanych 
w  latach późniejszych. W latach I wojny światowej pochowano tutaj:
  1. Nieznany żołnierz armii austriackiej – zm. 14.11.1914 r.
 2. Nieznany żołnierz armii austriackiej – zm. 25.11.1914 r.
  3. dr Dawid Borger – 56 pułk piechoty – zm.28.01.1915 r.
 4. szeregowy Jakób Lederer – 15 pułk piechoty – zm. 30.12.1915 r.
 5. szeregowy Mikfa Rozenstein – 11 pułk piechoty Honwedu (węgierska Obrona 

Krajowa) – zm. 28.05.1915 r.
 6. szeregowy Samuel Jakobowicz – 57 pułk piechoty – zm. 4.07.1915 r.
 7. honwed (żołnierz węgierskiej Obrony Krajowej) Herc Madow (względnie Aladow) 

– 10 pułk piechoty Honwedu (węgierska Obrona Krajowa) – zm. 21.03.1915 r.
 8. szeregowy Mendel Lora (względnie Lord) – 57 pułk piechoty – zm. 16.03.1915 r.
 9. kanonier Józef Seemann – 11 pułk artylerii haubic polny (polowych) – zm. 17.03.1915 r.
 10. Nieznany żołnierz armii austriackiej – zm. 14.11.1915 r.
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 11. Nieznany żołnierz armii austriackiej – zm. 14.11.1915 r.
 12. szeregowy Jakób Berkelhamer – 20 pułk piechoty – zm. 8.04.1915 r.
 13. honwed (żołnierz węgierskiej Obrony Krajowej) Samuel Gerstler - 9 pułk piechoty 

Honwedu (węgierskiej Obrony Krajowej) – zm. 29.04.1915 r.
 14. rekrut Alter Schächter – PKU nr 58 Stanisławów (Powiatowa Komenda Uzupełnień 

– nazwa z czasów Polski niepodległej - poprawnie powinno być Komenda Uzupełnień 
58 pułku piechoty) – zm. 12.04.1916 r.

 15. rekrut Eyhraim (Efraim ?) Broidy – PKU Kołomea (Powiatowa Komenda Uzupełnień 
Kołomyja – prawdopodobnie Komenda Uzupełnień jakiejś formacji rekrutowanej 
z powiatu kołomyjskiego) – zm. 16.03.1916 r.

 16. szeregowy Dawid Huber – 20 pułk piechoty – zm. 2.03.1916 r.
 17. szeregowy Zellel Ornstein – 20 pułk piechoty Obrony Krajowej (Landwehr), 

3 kompania – zm. 18.05.1916 r.
 18. cywilny Rosjanin Mendel Drucker – Rosjanin – zm. 12.12.1916 r.
 19. sierżant Józef Vogel – 20 pułk piechoty Obrony Krajowej (Landwehr) – zm. 21.01.1917 r.
 20. szeregowy Bewisch Lasc – 55 pułk piechoty – zm. 28.02.1917 r.
 21. szeregowy Jakób Distelmann – 22 pułk piechoty Obrony Krajowej (Landwehr) 

– zm. 16.03.1917 r.
 22. rekrut Berl Wildermann – PKU Stanisławów (Powiatowa Komenda Uzupełnień) 

– zm. 29.03.1917 r.
 23. rekrut Leib Hartman – PKU Stanisławów (Powiatowa Komenda Uzupełnień) – 

zm. 28.05.1917 r.
 24. strzelec Mendel Hirschfeld – 18 pułk strzelców – zm. 28.05.1917 r.
 25. szeregowy Izaak Eisenberg – 57 pułk piechoty – zm. 27.05.1917 r.
 26. rekrut Jakób Pappo – armia austriacka – zm. 5.06.1917 r.
 27. cywilny robotnik Meier Weissbart – 105 kompania budowlana – zm. 20.05.1917 r.
 28. szeregowy Jakób Aiger – 33 pułk strzelców, oddział sztabowy – zm. 28.06.1917 r.
 29. dragon Moses Boć – 9 pułk dragonów – zm. 14.06.1917 r.
 30. strzelec Abraham Rosenrauch – 18 batalion strzelców – zm. 11.07.1917 r.
 31. szeregowy Simon Schanzer – Pułk strzelców, Konserwy, Fabryka (zapis niezbyt 

zrozumiały) – zm. 13.07.1917 r.
 32. szeregowy Joel Mehl – 55 pułk piechoty – zm. 27.07.1917 r.
 33. pospolitak (żołnierz pospolitego ruszenia - Landsturm) Leib Biener – 20 pułk 

strzelców – zm. 27.07.1917 r.
 34. szeregowy Baruch Cipres – Powiatowa Komenda Uzupełnień nr 15 (prawdopodobnie 

powinno być Komenda Uzupełnień 15 pułku piechoty) – zm. 14.08.1917 r.
 35. szeregowy Chaim Weinreb recte Weiss – 18 pułk strzelców – zm. 28.08.1917 r.
 36. pospolitak (żołnierz pospolitego ruszenia - Landsturm) Joachim Leider – Autokolumna 

(czyli kolumna samochodowa) – zm. 4.10.1917 r.
 37. pospolitak (żołnierz pospolitego ruszenia - Landsturm) Markus Hoffmann – 22 pułk 
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piechoty Obrony Krajowej (Landwehr) – zm. 3.02.1918 r.
 38. pospolitak (żołnierz pospolitego ruszenia - Landsturm) Aron Grabkowitz – 57 pułk 

piechoty – zm. 2.03.1918 r.
 39. pospolitak (żołnierz pospolitego ruszenia - Landsturm) Leo Landesmann – 15 pułk 

piechoty – zm. 15.04.1918 r.
 40. pospolitak (żołnierz pospolitego ruszenia - Landsturm) Leib Feiwel Kalkstein – 

24 pułk piechoty – 15.04.1918 r.
 41. szeregowy Mortko Benkow Flaszlei – 173 pułk piechoty armii rosyjskiej – 

zm. 26.06.1918 r.
 42. pospolitak (żołnierz pospolitego ruszenia – Landsturm) Siegmund Koffler – 22 pułk 

piechoty – zm. 28.06.1918 r.

Natomiast w latach wojen 1918–1920 na cmentarzu pochowano żołnierzy 
polskich z okresu walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej oraz jeńców 
- żołnierzy wojsk walczących wtedy z Polakami.
 1.  (43.) bolszewik Benjamin Sołomiański – ur. 1898 r. – zm. 25.02.1920 r.
 2. (44.) kanonier Mayer Schulz – 11 pułk rosyjski – zm. 30 11.1918 r.
 3. (45.) szeregowy Andrzej Jenkner – 12 pułk piechoty armii polskiej – zm. 6.04.1919 r.7

 4. (46.) cywil Culik Sandreis – ur. 1863 r. – narodowości nie podano – zm. 23.08.1919 r.
 5. (47.) Ukrainiec Wiktor Weiss – ur. 1872 r. - armia ukraińska – Oddział Sanitarny 

Kraków – zm. 6.09.1919 r.
 6. (48.) podporucznik podlekarz Marek Landsberg – ur. 1898 r. - Oddział Sanitarny 

– zm. 7.09.1920 r.8

 7. (49.) jeniec bolszewicki Michał Golstein – 62 pułk piechoty armii bolszewickiej – 
ur.  1880 r. - zm. 3.11.1920 r.

 8. (50.) jeniec bolszewicki Benjamin Abramowicz –– 534 pułk piechoty armii 
bolszewickiej – ur. 1888 r. – zm. 7.11.1920 r.

 9. (51.) jeniec litewski Fafin Kapurin – zm. 22.11.1920 r.
 10. (52.) jeniec bolszewicki Michał Garbowski (względnie Garbowicki?) – 153 pułk 

piechoty armii bolszewickiej – ur. 1887 r. – zm. 24.11.1920 r.
 11. (53.) jeniec bolszewicki Izrael Litich – 223 pułk piechoty armii bolszewickiej – 

ur.  1887 r. – zm. 29.11.1920 r.

 7  Brak jego nazwiska na liście strat 12 pp, figuruje natomiast w wydawnictwie Lista strat wojska 
Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918–1920, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1934, 
str. 307, poz. 13808.

 8  Według Listy strat Wojska Polskiego, j.w., str. 468, poz. 21128 – podporucznik podlekarz Szpita-
la Wojskowego w Wadowicach.
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Kwatera – czy też zespół grobów wojennych – na cmentarzu izraelickim jest 
przykładem pochowań jednolitych wyznaniowo, ale wielonarodowościowych. 
Jak widać z przydziałów wojskowych pochowano tutaj Żydów – Polaków, 
Węgrów, Rosjan, najprawdopodobniej Czechów, Słowaków, a także z wielu 
innych krajów. Ustalenie, na ile – oprócz religii mojżeszowej – utożsamiali się oni 
z  narodowością żydowską, na ile zaś z narodami krajów swojego pochodzenia, 
jest dzisiaj niemożliwe i najprawdopodobniej nie było możliwe także w latach ich 
zgonów. Zachodzące w diasporze izraelickiej procesy asymilacji, a z drugiej strony 
rozwijające się prądy syjonistyczne były w rozmaitym stopniu nasilone w różnych 
krajach i regionach i w różnym stopniu oddziaływały na poszczególne osoby.

Nie można także przyjąć, że wśród pochowanych na innych cmentarzach 
wojennych w powiecie – szczególnie tych większych i przyszpitalnych – nie 
pochowano żadnego wyznawcy religii mojżeszowej. Cmentarz wadowicki właściwy 
był dla pochówków żołnierzy Izraelitów zmarłych w Wadowicach i ewentualnie 
w najbliższej okolicy (na obszarze działania wadowickiej Gminy Żydowskiej), 
natomiast przewożenie zwłok z dalszych części powiatu nie było praktykowane, 
a  w warunkach utrudnień wojennych było szczególnie niedogodne.

XVII. Zator – Cmentarz Wojenny nr 463 - na Cmentarzu Parafialnym
Grobów – 16+1, pochowanych – 16+1, znanych – 10+1, nieznanych 6.
Ewidencja łączna z pochowaniami w latach 1918–1921 – pierwsza liczba 

w  sumach oznacza pochowanych z I wojny światowej, druga pochowanych 
w latach późniejszych.
 1. Nieznany żołnierz – nieznanej armii – brak daty zgonu.
 2. Nieznany żołnierz – nieznanej armii – brak daty zgonu.
 3. szeregowy Józef Maczak – 71 pułk piechoty – zm. 10.03.1915 r.
 4. szeregowy Michał Wirnitzer – 32 pułk piechoty – zm. 15.05.1915 r.
 5. ułan Stefan Pukisz – 4 pułk ułanów pospolitego ruszenia – zm. 13.05.1915 r.
 6. Nieznany żołnierz – nieznanej armii – brak daty zgonu.
 7. (brak stopnia) Leon Dziurkiewicz – nieznanej armii – brak daty zgonu.
 8. woźnica cywil Ignacy Kłosiński – armia austriacka – treny (tabory) Wolbrom – 

zm. 28 (względnie 26).02.1915 r.
 9. szeregowy Józef Pokorny – 8 pułk piechoty, 1 kompania – zm. 15.03.1915 r.
 10. szeregowy Paweł Żebrok – 31 pułk piechoty Obrony Krajowej (Landwehr) – 

zm.  13.05.1915 r.
 11. Nieznany żołnierz – nieznanej armii – brak daty zgonu.
 12. szeregowy Julian Piela – 56 pułk piechoty – zm. 20.03.1915 r.
 13. Nieznany żołnierz – nieznanej armii – brak daty zgonu.
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 14. Nieznany żołnierz – armia rosyjska – brak daty zgonu.
 15. szeregowy Stanisław Rokowski – 31 pułk piechoty Obrony Krajowej (Landwehr) – 

brak daty zgonu.
 16. szeregowy Eugeniusz Rutkowski – 56 pułk piechoty – zm. 3.09.1915 r.

Oraz z dopisany później – i z racji określenia jako porucznik armii polskiej 
słusznie zaliczany do zmarłych w okresie 1918-1920 -
 17. porucznik Rudolf Jettmar – armia polska – lat 29 – zm. 14.12.1918 r.9

Na cmentarzu w Zatorze groby o numerach 1-11 zgrupowane były w dwóch 
rzędach w południowo zachodnim narożniku, przy zachodnim ogrodzeniu 
cmentarza, grób numer 14 zlokalizowany był przy północnym ogrodzeniu w jego 
środkowej części, natomiast groby o numerach 12-13 oraz 15-17 rozrzucone były 
wśród innych w środku cmentarza. Duża liczba nieznanych żołnierzy, w stosunku 
do ogólnej liczby pochowanych, w dodatku pochodzących z nieznanych armii 
i o nieznanych datach zgonów, może sugerować późne sporządzenie ewidencji 
dla cmentarza w Zatorze. Być może owi nieznani byli ofiarami pierwszego 
okresu wojny, kiedy w działania odpowiedzialnych za sprawy pochówków władz 
wkradło się dużo chaosu. Z relacji wiadomo, że niektóre osoby spośród ludności 
i pracowników urzędów Zatora wskutek wiadomości o zbliżaniu się rosyjskich 
wojsk do Krakowa i Galicji Zachodniej ewakuowane zostały w głąb państwa 
austriackiego, m.in. do Styrii i Karyntii. Niektórzy spośród uciekinierów powrócili 
do Zatora dopiero pod koniec 1915 r. a nawet później.

 Zgodnie z zastrzeżeniem uczynionym w początkowych akapitach niniejszego 
artykułu dotyczących ram czasowych i uwzględniania w znanych przypadkach 
żołnierzy z lat 1918-1920 konieczne wydaje się podanie jeszcze jednej informacji. 
W wydawnictwie Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918–
1920 wymieniony jest na str. 588 pod poz. 26408 zmarły wskutek choroby w dniu 

 9  Rudolf Jettmar był absolwentem wadowickiego Gimnazjum – matura 15.06.1909 (uczeń 
1901–1909) – informacje w kolejnych Sprawozdaniach Dyrekcji Gimnazjum, natomiast według 
opublikowanego w Krakowie w 2006 r. Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis 
XVIII-XX. Tomus III: E-J – ur. w Zatorze w 1888 r., w latach 1909–1911 i 1912–1914 student 
Wydziału Prawa UJ, egzamin historyczno-prawny (pierwszy z trzech wymaganych egzaminów 
państwowych) zdał 29.10.1912 r., a absolutorium uzyskał 31.07.1914 r. Być może w roku akade-
mickim 1911/12 – nie wykazany jako student – odbywał jednoroczną służbę wojskową w armii 
austriackiej. Z nieznanej autorowi niniejszego artykułu przyczyny nazwisko porucznika R. 
Jettmara nie zostało odnotowane we wspomnianym wydawnictwie WBH Lista strat Wojska Pol-
skiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, można jedynie przypuszczać, że być może w chwili 
śmierci R. Jettmar nie był jeszcze zweryfikowany jako oficer WP, lub oficjalnie wcielony do 
polskich formacji. 
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22.04.1919 r. w nieodległym od Zatora Podolszu szeregowy Józef Mrowiec 
z  12  pułku piechoty. Sygnalizuję jego nazwisko przy omawianiu cmentarza 
w Zatorze, bowiem w archiwaliach po byłym Urzędzie Opieki nad Grobami 
Wojennymi nie ma żadnych informacji o cmentarzu czy grobach wojennych 
w Podolszu, a miejscowość ta należała i należy do parafii w Zatorze.

 XVIII. Zawoja – Cmentarz Wojenny nr 432 – na Cmentarzu Parafialnym
  Grobów – 3, pochowanych – 3, znanych -3.
 1. finanz (strażnik skarbowy) Franciszek Zych – 13 pułk piechoty – zm. 29.03.1916 r.10

 2. szeregowy Jan Sałaciak – 56 pułk piechoty – zm. 2.02.1917 r.
 3. strzelec Klemens Sulka – 31 pułk strzelców – zm. 27.07.1917 r.

XIX. Zebrzydowice – Cmentarz Wojenny nr 474
Samodzielny cmentarz wojenny, przyszpitalny, powstał przy lazarecie polowym 

funkcjonującym w pierwszych miesiącach wojny w konwencie Bonifratrów.
  Grobów - 42, pochowanych – 77, znanych – 71, nieznanych – 6.
 1. jednoroczny kapral (kapral z cenzusem uprawniającym do uzyskania stopnia oficera 

rezerwy) Józef Sailer – 2 pułk piechoty Obrony Krajowej (Landwehr) – zm.27.09.1914 r.
 2. szeregowy Kazimierz Gluz – 56 pułk piechoty –zm. 27.09.1914 r.
 3. szeregowy Ferdynand Janes (względnie Jaues) – 56 pułk piechoty – zm. 27.09.1914 r.
 4. strzelec Franciszek Tomassini – 2 pułk cesarskich strzelców tyrolskich – zm. 27.09.1914 r.
 5. szeregowy (brak imienia) Pangeritsch (względnie Paugeritsch) – 56 pułk piechoty 

– zm. 27.09.1914 r.
 6. kapral Bernhold Weigel – 14 pułk piechoty Obrony Krajowej (Landwehr) – 

zm.  27.09.1914 r.
 7. szeregowy zapasowy (rezerwy) Jan Kubásek – 4 pułk piechoty – zm. 29.09.1914 r.
 8. szeregowy zapasowy (rezerwy) Janos Michaly – 16 pułk piechoty Honwedu (węgierska 

Obrona Krajowa) – zm. 27.09.1914 r.
 9. szeregowy Antoni Korinek – 38 pułk piechoty – zm. 27.09.1914 r.
 10. plutonowy Bartłomiej Bacher – 7 pułk piechoty Obrony Krajowej (Landwehr), 

10 kompania – zm. 1.10.1914 r.
 11. starszy szeregowy Franciszek Wana – 71 pułk piechoty – zm. 1.10.1914 r.
 12. strzelec Richardo Battisti – 2 pułk cesarskich strzelców tyrolskich – zm. 1.10.1914 r.
 13. szeregowy Franciszek Jirek – armia austriacka – zm. 1.10.1914 r.
 14. kanonier Paul Branikowicz – pułk artylerii Dywizji Konnej – zm. 1.10.1914 r.
 15. szeregowy Karol Glatz – 83 pułk piechoty – zm. 1.10.1914 r.
 16. huzar Józef Ramport – 11 pułk huzarów – zm. 1.10.1914 r.

 10 Dziwne wydaje się wpisanie stopnia administracyjnego zamiast wojskowego, ale po upływie 90. 
lat najprawdopodobniej nie uda się tego wyjaśnić.
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 17. wachmistrz żandarmerii Alois Pollak – 4 komenda żandarmerii Obrony Krajowej 
(Landwehr) – zm. 5.10.1914 r.

 18. szeregowy Bazyli Kramar – 15 pułk piechoty, 2 kompania – zm. 5.10.1914 r.
 19. szeregowy Lucko Tkalec – 31 batalion strzelców polnych (polowy) – zm. 5.10.1914 r.
 20. kanonier Franciszek Kalus – 9 pułk artylerii polny (polowej) – zm. 5.10.1914 r.
 21. szeregowy Stefan Racz – 34 pułk piechoty – zm. 5.10.1914 r.
 22. szeregowy Franciszek Nagy – 39 pułk piechoty – zm. 5.10.1914 r.
 23. szeregowy Emerich Kaner – 101 pułk piechoty – zm. 5.10.1914 r.
 24. strzelec Mathias Baumgartner (względnie Baugartner) – 3 pułk cesarskich strzelców 

tyrolskich – zm. 10.10.1914 r.
 25. strzelec Józef Moser – 3 pułk strzelców – zm. 5.10.1914 r.
 26. szeregowy Józef Szpara – 40 pułk piechoty – zm. 8.10.1914 r.
 27. szeregowy Jan Bojczuk – 58 pułk piechoty, 3 kompania – zm. 8.10.1914 r.
 28. honwed (żołnierz węgierskiej Obrony Krajowej) Karoly Husztar – 13 pułk piechoty 

Honwedu (węgierska Obrona Krajowa) – zm. 8.10.1914 r.
 29. szeregowy Franciszek Kučera – 8 pułk piechoty, 3 kompania – zm. 8.10.1914 r.
 30. starszy szeregowy Marcin Hermesa – 16 pułk piechoty Obrony Krajowej (Landwehr) 

– zm. 8.10.1914 r.
 31. szeregowy (brak imienia) Csantos – 34 pułk piechoty – zm. 8.10.1914 r.
 32. saper Georg Morshammer – 14 batalion saperów, 4 kompania – zm. 10.10.1914 r.
 33. honwed (żołnierz węgierskiej Obrony Krajowej) Andrzej Kosalko – 1 pułk piechoty 

Honwedu (węgierska Obrona Krajowa) – zm. 8.10.1914 r.
 34. honwed (żołnierz węgierskiej Obrony Krajowej) Janos Horwath – 18 pułk piechoty 

Honwedu (węgierska Obrona Krajowa) – zm. 8.10.1914 r.
 35. szeregowy Emil Kwapil – 17 batalion marszowy – zm. 8.10.1914 r.
 36. szeregowy Henryk Possegger – 8 batalion strzelców – zm. 11.10.1914 r.
 37. szeregowy Michał Hołyc – 12 pułk piechoty – zm. 8.10.1914 r.
 38. honwed (żołnierz węgierskiej Obrony Krajowej) Janos Pumpler – 18 pułk piechoty 

Honwedu (węgierska Obrona Krajowa) – zm. 8.10.1914 r.
 39. woźnica Franciszek Nowakowski – armia austriacka – zm. 8.10.1914 r.
 40. szeregowy Jakos Ablinger – 2 pułk piechoty Obrony Krajowej (Landwehr) – zm. 

8.10.1914 r.
 41. kanonier Ludwik Doležal – 3 pułk artylerii polny (polowej), 2 bateria – zm. 16.10.1914 r.
 42. szeregowy Rudolf Nezdzil – 25 pułk piechoty Obrony Krajowej (Landwehr) – zm. 

8.10.1914 r.
 43. dragon Franciszek Tucek – 15 pułk dragonów – zm. 8.10.1914 r.
 44. szeregowy Jarisław Kleiner – 30 pułk piechoty Obrony Krajowej (Landwehr) – zm. 

17.10.1914 r.
 45. pospolitak (żołnierz pospolitego ruszenia – Landsturm) Jakób Zcomek – 40 pułk 

piechoty, 16 kompania – zm. 8.10.1914 r.
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 46. szeregowy Jakób Cisek – 40 pułk piechoty, 12 kompania – zm. 20.10.1914 r.
 47. szeregowy Antoni Krupski – 40 pułk piechoty, 9 kompania – zm. 20.10.1914 r.
 48. szeregowy Jan Roschnek – 40 pułk piechoty – zm. 20.10.1914 r.
 49. szeregowy Jan Engelbogen – 26 pułk piechoty – zm. 20.10.1914 r.
 50. szeregowy Joseph Dolar – 27 pułk piechoty Obrony Krajowej (Landwehr) – 

zm.  20.10.1914 r.
 51. saper Georg Wamser – 2 batalion saperów, 6 kompania – 20.10.1914 r.
 52. szeregowy Iwan Moskal – 2 batalion saperów – zm. 20.10.1914 r.
 53. szeregowy Robert Tröstf – 21 pułk piechoty, 2 kompania – zm. 24.10.1914 r.
 54. kapral Otto Schimshaber – 14 pułk piechoty Obrony Krajowej (Landwehr) – 

zm. 20.10.1914 r.
 55. szeregowy Simon Pirker – armia austriacka – zm. 20.10.1914 r.
 56. szeregowy Antoni Geigerth – armia austriacka – zm. 20.10.1914 r.
 57. szeregowy Kość Kostil – armia austriacka – zm. 20.10.1914 r.
 58. szeregowy Rudolf Rauch – armia austriacka – zm. 20.10.1914 r.
 59. szeregowy Aleksander Palzer – armia austriacka – zm. 20.10.1914 r.
 60. szeregowy Ignac Farkas – armia austriacka – zm. 20.10.1914 r.
 61. szeregowy Franciszek Frauendorfer – armia austriacka – zm. 20.10.1914 r.
 62. szeregowy Jan Veren – armia austriacka – zm. 20.10.1914 r.
 63. szeregowy Franciszek Snatnik – armia austriacka – zm. 20.10. 1914 r.
 64. szeregowy Karol Amu – armia austriacka – zm. 20.10.1914 r.
 65. szeregowy Andrzej Tekaver – 97 pułk piechoty, 3 kompania – zm. 5.11.1914 r.
 66. szeregowy Aleksander Essig – armia austriacka – zm. 20.10.1914 r.
 67. szeregowy Lajos Rewiczki – armia austriacka – zm. 20.10.1914 r.
 68. szeregowy Andrzej Raballora – armia austriacka – zm. 20.10.1914 r.
 69. oficer intendent Oskar Horny – intendentura – zm. 28.10.1914 r.
 70. szeregowy Georg Kronik – armia austriacka – 14.11.1914 r.
 71. Nieznany żołnierz – armia austriacka – zm. 14.11.1914 r.
 72. Nieznany żołnierz – armia austriacka – zm. 14.11.1914 r.
 73. Nieznany żołnierz – armia austriacka – zm. 14.11.1914 r.
 74. Nieznany żołnierz – armia austriacka – zm. 14.11.1914 r.
 75. Nieznany żołnierz – armia austriacka – zm. 14.11.1914 r.
 76. Nieznany żołnierz – armia austriacka – zm. 14.11.1914 r.
 77. sanitet (sanitariusz) Abraham Goschies F. Korman – armia austriacka – sanitet 

(oddział sanitarny) – zm. 16.11.1914 r.
Wśród pochowanych w Zebrzydowicach wyodrębniono wstępnie 11 Węgrów, 

ale być może w wyniku dalszych kwerend liczba ich zwiększy się. Brzmienie nazwisk 
i przydziały do formacji wskazują, że na cmentarzu pochowano także Polaków, 
Czechów czy Słowaków oraz co najmniej jednego Włocha z tzw. Górnej Adygi.
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* * *
W niniejszym artykule autor świadomie unikał opisywania elementów austro-

węgierskich sił zbrojnych oraz zwracania uwagi na dyslokację jednostek i aspekty ich 
składu narodowościowego. Bohaterami tekstu są polegli i zmarli żołnierze, tak, jak 
zanotowani zostali przed osiemdziesięciu-dziewięćdziesięciu laty. Tekst w zamyśle 
autora jest próbą przywrócenia tego zagadnienia do społecznej świadomości 
a w przyszłości posłuży do weryfikacji obecnego stanu zachowania grobów. 
Równocześnie artykuł zapoczątkowuje cykl publikacji o  stratach wojennych 
mieszkańców ziemi wadowickiej, o stratach wadowickich jednostek wojskowych 
w latach wojen oraz o śladach zmagań wojennych w naszym regionie.

 Autor pragnie podziękować za pomoc w gromadzeniu materiałów Panu mgr 
Andrzejowi Siwkowi – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji 
Zabytków oraz pracownikom Archiwum Państwowego w Krakowie, zaś Panu 
prof. Jerzemu Drogomirowi za inspirujące rozmowy, potwierdzające wiele ustaleń 
i zachęcające do dalszego zgłębiania tematu. Równocześnie – w związku z podjęciem 
próby zebrania informacji o wszystkich mieszkańcach ziemi wadowickiej poległych 
i zmarłych w wyniku działań wojennych w latach 1914–1921 oraz 1939–1956 
– bardzo proszę o przekazywanie danych dotyczących takich faktów na adres 
Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej, ul.  Mickiewicza 14, 
34-100 Wadowice, względnie Muzeum Miejskie w Wadowicach, ul. Kościelna 4.
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wadowickie „towarzystwo
iMienia króla jagiełły”
w świetle archiwaliów
lwowskich (1910 – 1912)

K O N R A D  M E U S

Badanie dziejów ziem polskich wcielonych do monarchii austriackiej (od 
roku 1867 – dualistycznego królestwa Austrii i Węgier) w toku konsekwentnie 
prowadzonej w wieku XVIII i XIX likwidacji wszelakiej państwowości polskiej 
przez rządy Rosji, Prus i Austrii, jest niemożliwym bez uprzednio przeprowadzonej 
kwerendy archiwaliów lwowskich. Wynika to z faktu, iż właśnie Lwów był ośrodkiem 
władzy politycznej (najpierw Gubernium, zaś w drugiej połowie XIX wieku 
Namiestnictwa) oraz siedzibą wielu instytucji życia społecznego, gospodarczego, 
kulturalnego i naukowego1. 

Spośród archiwów lwowskich na szczególną uwagę zasługuje Centralne 
Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy (dalej: CPAHU), które od sierpnia 
1877 r. zwyczajowo nazywane jest również Archiwum Bernardyńskim2. Dla 
rozważań przedstawionych w niniejszym artykule decydujące znaczenie 
posiada jeden z zespołów archiwalnych należący do zbiorów CPAHU, 
a  mianowicie zespół Namiestnictwa Galicyjskiego oznaczony sygnaturą 146, 
gdzie zarchiwizowane zostały wszelakie memoriały (wraz z pismami zwrotnymi) 
złożone w namiestnikowskiej registraturze od połowy wieku XIX, aż do okresu 
Wielkiej Wojny. 

W dniu 15 listopada roku 1867 na terenie monarchii habsburskiej 
zaprowadzona została Ustawa Państwowa o prawie stowarzyszeń, zgodnie z którą: 
o zamierzonym utworzeniu stowarzyszenia, podlegającego przepisom niniejszej 
ustawy, mają przedsiębiorcy przed wejściem takowego w życie zawiadomić polityczną 

 1 A. Krochmal, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Przewodnik po 
zasobie archiwalnym, Warszawa 2005, s. 13.

 2 Tamże, s. 9.
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Władzę krajową piśmiennie z przedłożeniem statutów3. W przypadku Królestwa 
Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim takową władzę 
stanowiło Namiestnictwo we Lwowie. Konsekwencją tej ustawy jest fakt, iż do 
czasów obecnych w zasobie zespołu Namiestnictwa Galicyjskiego znajdują się m.in. 
dokumenty dotyczące działalności stowarzyszeń niepolitycznych zawiązanych na 
terenie Galicji w okresie autonomicznym, w tym także rejestry wraz ze statutami 
niektórych towarzystw wadowickich, jak np. „Towarzystwo Upiększania Miasta 
Wadowic i Okolicy” czy właśnie „Towarzystwo im. Króla Jagiełły”.

RZECZ O POCZĄTKU TOWARZYSTWA. STRUKTURA
I CELE „JAGIELLONKI” W OPARCIU O STATUT Z 1910 R.
Nazwa zawiązać się mającej organizacyi brzmi: „Towarzystwo im. Króla Jagiełły”, 

a siedzibą jej jest miasto Wadowice. Takiej też pełnej nazwy, względnie skróconej 
(„Towarzystwo im. Kr. Jagiełły w Wadowicach”), powstać mająca organizacya używać, 
względnie taką nazwą pieczętować się będzie4. W ten oto sposób został zapisany § 1, 
odnalezionego we Lwowie, pierwotnego statutu stowarzyszenia, zwanego również 
zwyczajowo jak podaje Janina Kotlarczyk – Mrozowa, „Jagiellonką”,5 (aczkolwiek 
faktycznie – w czasach galicyjskich – skrócona nazwa Towarzystwa brzmiała 
„Jagiellonia” i obowiązywała w świetle prawa dopiero od kwietnia 1912  r.)6. 
Treść analizowanego dokumentu została uchwalona przez Komitet założycielski 
Towarzystwa – 24 kwietnia 1910 r.7. W kolejności, zgodnie z  przywoływaną już 
Ustawą o stowarzyszeniach (§ 5), pięć egzemplarzy tegoż statutu zostało przez 
członków – założycieli przesłane do rejestracji w Namiestnictwie lwowskim8. 

 3 Przekłady Ustaw, Rozporządzeń i Obwieszczeń z Dziennika Praw Państwa dla Królestwa Galicyi 
i Lodomeryi, tudzież Wielkiego Księstwa Krakowskiego. Rocznik 1867 (dalej: Przekłady Ustaw), 
Lwów 1867, s. 275.

 4 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (dalej: CPAHU/ Lwów): Re-
jestracja towarzystwa: „Towarzystwo im. Króla Jagiełły” w mieście Wadowicach (dalej: Rejestracja 
towarzystwa), zespół nr 146 (Namiestnictwo Galicyjskie), sygn. akt 3857, k. 3.

 5  J. Kotlarczyk – Mrozowa, Przeżyjmy to jeszcze raz… [w:] Nadskawie, almanach kulturalny, Wa-
dowice 1985/86, s. 28; J Kotlarczyk, Tadeusz Kotlarczyk – w służbie wychowaniu obywatelskiemu 
[w:] Wadoviana, nr 6, Wadowice 2001, s. 94; J. Kotlarczyk, D. Mróz, Stefan Kotlarczyk i jego 
Teatr familijny [w:] … z doby dzisiejszej. Za matkę i Ojczyznę. Dwie sztuki sceniczne opatrzone 
komentarzem i przypisami, Wadowice 2007, s. 29.

 6 CPAHU/ Lwów:Rejestracja towarzystwa, zespół nr 146 (Namiestnictwo Galicyjskie), sygn. akt 
3857, k. 22.

 7 Tamże, k. 10. 
 8 Przekłady Ustaw, Lwów 1867, s. 276.
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Fot. 1 – Pismo Komitetu założycielskiego „Towarzystwa imienia Króla Jagiełły” do Namiestnictwa 
Galicyjskiego z kwietnia 1910 r., z prośbą o zarejestrowane statutu stowarzyszenia (fot. ze zbiorów 
CPAHU we Lwowie).
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Wśród zbiorów CPAHU zachował się dokument potwierdzający przyjęcie przez 
Władzę we Lwowie wniosku o zatwierdzenie statutów „Jagiellonki”, co nastąpiło 
w dniu 4 maja 1910 r. Następnie, po sprawdzeniu zgodności statutu Towarzystwa 
ze wspomnianą ustawą z 15 listopada 1867 r., wydano 18 maja 1910 r. we Lwowie 
zgodę na jego zarejestrowanie, co oznaczało usankcjonowanie de iure omawianego 
stowarzyszenia. Nowo powstałe Towarzystwo wpisano w katastrze stowarzyszeń 
w tomie III na stronie 705 pod pozycją nr 25. Dnia 20 maja 1910 r. dwa egzemplarze 
statutu Namiestnictwo Galicyjskie nakazało przesłać do Wadowic z poleceniem, 
aby jeden egzemplarz doręczyć założycielom do rąk Stanisława Hiczkiewicza z 
oznajmieniem, że c.k. Namiestnictwo nie zakazuje zawiązania tego stowarzyszenia9. 
Drugi egzemplarz został przekazany do wglądu wadowickiemu Starostwu. 
Z pozostałych trzech kopii statutu przysłanych do Lwowa, dwie oddano do 
registratury lwowskiej, a jeden do c.k. Centralnej Komisji Statystycznej z siedzibą w 
Wiedniu. Tym samym proces rejestracji „Jagiellonki” został zakończony w połowie 
roku 191010. Kolejnym dokumentem aktowym stanowiącym argumentum ad rem, 
iż prawne zawiązane przedmiotowego stowarzyszenia nastąpiło w roku 1910 jest 
zachowany w Archiwum lwowskim: Wykaz A i B Starostwa wadowickiego w sprawie 
stowarzyszeń niepolitycznych istniejących w roku 1910, który został przesłany 
z Wadowic do Namiestnictwa Galicyjskiego w dniu 21 lutego 1911 r. Tamże pod 
pozycją nr 114 umieszczone zostało „Towarzystwa im Króla Jagiełły” z siedzibą 
w Wadowicach, z adnotacją, iż zawiązanie tegoż stowarzyszenia nastąpiło mocą 
reskryptu namiestnikowskiego właśnie w roku 191011.

Janina Kotlarczyk – Mrozowa, a także Janusz Kotlarczyk i Dominika Mróz, podają 
m.in. w oparciu o dokumentację rodzinną, iż datą właściwą dla powstania Towarzystwa, 
którego inicjatorem i animatorem był Stefan Kotlarczyk, jest rok 190812. W kontekście 
powyższej argumentacji, ulokowanie początków stowarzyszenia dwa lata przed jego 
formalną rejestracją w Namiestnictwie, może oznaczać najprawdopodobniej, iż struktury 
Towarzystwa zaczęto ustanawiać w okresie wcześniejszym niż rok 1910, co stanowiło – nie 
tylko w odniesieniu do czasów galicyjskich – zwyczajową procedurę przy zawiązywaniu 
tego typu stowarzyszeń. De facto sytuacja wymagała wręcz, aby jeszcze przed rozpoczęciem 

 9 CPAHU/ Lwów: Rejestracja towarzystwa, zespół nr 146 (Namiestnictwo Galicyjskie), sygn. akt 
3857, k. 19–20.

 10 Tamże
 11 CPAHU/ Lwów: Wykaz A i B Starostwa wadowickiego w sprawie stowarzyszeń niepolitycznych 

istniejących w roku 1910 (dalej: Wykaz A i B Starostwa), zespół nr 146 (Namiestnictwo Galicyj-
skie), sygn. akt 5884, k. 1 i 9. 

 12 J. Kotlarczyk – Mrozowa, jw., s. 28; J. Kotlarczyk, jw., s. 94; J. Kotlarczyk, D. Mróz, jw., s. 29.
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Fot. 2 – Pierwsza strona reskryptu namiestnikowskiego z roku 1912, rejestrującego zmiany statuto-
we „Towarzystwa imienia Króla Jagiełły” (fot. ze zbiorów CPAHU we Lwowie).
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urzędowych poczynań, mających na celu zalegalizowanie Towarzystwa, uchwalić statut 
stanowiący podstawę prawną do ubiegania się o zawiązanie stowarzyszenia. Tak więc okres 
dwóch lat, jaki nastąpił pomiędzy założeniem „Jagiellonki” a jej zarejestrowaniem został 
poświęcony m.in. na organizację obrad Walnego Zgromadzenia, które następnie podjęło 
się opracowania, niezbędnego do dalszego funkcjonowania, statutu Towarzystwa. 

Do zadań statutowych nowo zawiązanego stowarzyszenia, zgodnie z § 2 
Statutu z roku 1910 należały:

1) Skupienie, zjednoczenie i zsolidaryzowanie się wszystkich stanów.
2) Pielęgnowanie i szerzenie wśród wszystkich stanów polskiego ducha prawdziwie 

narodowego.
3) Wzajemne wspieranie się po myśli zasad nauki Chrystusowej.
4) Pomoc moralna, a w miarę możności i rozwoju funduszów Towarzystwa – 

i  materialna.
5) Kształcenie ducha i umysłu etycznie, estetycznie i naukowo w ogólności.
6) Kształcenie się w grze na instrumentach muzycznych i w śpiewie 

w szczególności13.

Dalej, jak wynika z § 3 statutu, powyższe cele Towarzystwo miało osiągnąć 
w następujący sposób:

1) Przez założenie czytelni, złożonej z dzieł pouczających o etycznej i estetycznej treści, 
polskich czasopism literackich, naukowych, politycznych i traktujących o muzyce.

2) Przez urządzanie dla członków i nie członków zgromadzeń, odczytów, 
wieczorków, widowisk, zabaw, przedstawień i wspólnych wycieczek.

3) Przez gremialne branie udziału w obchodach narodowych.
4) Przez założenie i utrzymanie stałej orkiestry i chóru.
5) Przez udzielanie członkom Towarzystwa i ich rodzinom porad i pouczeń lub 

wsparcia w formie zwrotnych i bezzwrotnych pożyczek i datków14.

Zgodnie z pierwotnym statutem Towarzystwa, jego członkami mogli 
być wszyscy obywatele monarchii austro-węgierskiej, bez względu na płeć 
i  pochodzenie, którzy byli podzieleni na członków: rzeczywistych, wspierających, 
honorowych, inicjatorów, a także członków – założycieli. Do obowiązków ogólnych 
członków stowarzyszenia należało:

1. Regularne uiszczanie składek.

 13 CPAHU/ Lwów: Rejestracja towarzystwa, zespół nr 146 (Namiestnictwo Galicyjskie), sygn. akt 
3857, k. 3.

 14 Tamże
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Fot. 3 – Pierwsza strona statutu „Jagiellonki” z roku 1912 (fot. ze zbiorów CPAHU we Lwowie).
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2. Gorliwe popieranie celów Towarzystwa.
3. Ścisłe wykonywanie przyjętych na się obowiązków wobec Towarzystwa.
4. Bezwarunkowe poddanie się postanowieniom niniejszego statutu, zarządzeniom 

Wydziału, jako też uchwałom Zgromadzeń i wyrokom Sądów polubownych.
5. Strzeżenie honoru swego zawodu15.

Poza wspomnianymi obowiązkami ogólnymi, statut precyzował również 
zobowiązania i przywileje dla poszczególnych grup członków „Jagiellonki”. 
Jednocześnie członkowie stowarzyszenia posiadali prawo przynależności do kilku 
z wymienionych powyżej kategorii członkostwa, co oczywiście wiązało się ze 
zwiększeniem zakresu świadczeń przez takowe osoby. 

Tabela 1. Zasady członkostwa w „Jagiellonce”16.
Rodzaj kategorii 

członkostwa
Obowiązki (charakterystyka) 

poszczególnych członków 
Przywileje poszczególnych 

członków

Członkowie 
rzeczywiści

Uiszczenie składki wpisowej 
w wysokości 2 koron, regularna 
opłata miesięczna w kwocie 
1 korony. 

Czynne i bierne prawo wyborcze, 
a także prawo aktywnego 
udziału w zebraniach Walnego 
Zgromadzenia. Prerogatywy 
decyzyjne podczas trwania 
posiedzenia Walnego 
Zgromadzenia.

Członkowie 
wspierający

Obligatoryjna roczna składka 
w kwocie minimum 10 koron.

Prawo uczestniczenia w obradach 
Walnego Zgromadzenia, zebraniach 
i odczytach, jednak bez głosu 
decyzyjnego. 

Członkowie 
honorowi

Brak obowiązku płacenia 
składek członkowskich 
(członkowie mianowani przez 
Walne Zgromadzenie na 
wniosek Wydziału, członkostwo 
przyznawane za szczególne zasługi 
na rzecz Towarzystwa).

Podobnie jak członkowie 
wspierający, bez prawa głosu 
rozstrzygającego podczas posiedzeń 
Walnego Zgromadzenia. Posiadanie 
przywileju głosu doradczego.

Członkowie 
inicjatorowie

Faktycznie członkowie rzeczywiści 
stowarzyszenia, którzy nosili 
nomenklaturę „inicjator”, gdyż jako 
pierwsi powzięli zamiar założenia 
i rejestracji Towarzystwa.

Prawo wyboru i wybieralności. 
Możliwość uczestnictwa 
w zebraniach Walnego Zgromadzenia 
i jednocześnie posiadanie głosu 
rozstrzygającego podczas jego obrad.

Członkowie 
założyciele

Status ten posiadały osoby, które 
jednorazowo wpłaciły na cele 
statutowe Towarzystwa kwotę 50 
koron.

Przywilej głosu decyzyjnego 
podczas zebrań Walnego 
Zgromadzenia.

 15 Tamże
 16 Tamże, k. 4.
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Członek Towarzystwa mógł zostać wykluczony ze stowarzyszenia przez 
Wydział Towarzystwa w dwóch przypadkach, a mianowicie, jeśli ów członek 
działał świadomie na niekorzyść stowarzyszenia lub jeśli zostały mu udowodnione 
tzw. czyny niehonorowe. Poza karnym wykluczeniem z „Jagiellonki” jej 
członkowie mogli również zostać wykreśleni ze stowarzyszenia na skutek śmierci, 
w  konsekwencji zalegania trzymiesięcznych składek i po złożeniu pisemnego 
wniosku o rezygnacji. Rehabilitacja członka, który utracił swoje prawa, mogła 
nastąpić w dwójnasób, po pierwsze po uwzględnieniu przez Walne Zgromadzenie 
ewentualnie wniesionego odwołania od decyzji Wydziału dotyczącej wykluczenia 
i w kolejności po uregulowaniu miesięcznej składki członkowskiej, bądź po wtóre, 
jeśli wykreślony (w związku z zaległościami składkowymi) uprzednio członek 
ponownie uiścił opłatę wpisową, a następnie opłacił trzymiesięczną zaległą 
względem stowarzyszenia kwotę. W § 7 statutu „Towarzystwa im. Króla Jagiełły” 
dokonano także zapisu, iż w przypadku, jeśli któryś z członków dopuściłby 
się wielkich przekroczeń względem Towarzystwa mógł, po decyzji Walnego 
Zgromadzenia, utracić prawo członkostwa dożywotnio17. Na przełomie lat  
1910/1911 – jak podaje Wykaz A Starostwa wadowickiego w sprawie stowarzyszeń 
niepolitycznych istniejących w roku 1910 – do „Jagiellonki” należało 107 tzw. 
członków zwyczajnych (posiadających status członka rzeczywistego)18. 

Władzę w Towarzystwie pełniły Walne Zgromadzenie i Wydział. Do 
prerogatyw Walnego Zgromadzenia należał m. in. wybór prezesa i dwóch 
wiceprezesów (lub zawieszanie tychże), wybór członków Wydziału, ustanawianie 
wysokości wpisowego i składek członkowskich, rozstrzyganie w kwestii 
odwołań od decyzji Wydziału, uchwalanie i odrzucanie wniosków skierowanych 
z Wydziału, mianowanie członków honorowych, podejmowanie decyzji odnośnie 
zmian statutowych, a także regulacje dotyczące zasadności ewentualnego 
rozwiązania Towarzystwa. Każdorazowo Walne Zgromadzenie prowadził prezes 
lub jeden z jego zastępców, z kolei funkcję protokolanta pełnił sekretarz Wydziału. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie było zwoływane zgodnie z § 10 Statutu przez 
Wydział w pierwszych trzech miesiącach każdego roku kalendarzowego. Z kolei 
nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia mogło być zwołane przez 
Wydział w razie konieczności, jeśli wymagała tego mająca być omawianą kwestia, 
bądź też w oparciu o pisemny wniosek 2/3 części członków rzeczywistych 

 17 Tamże, k. 5. 
 18 CPAHU/ Lwów: Wykaz A i B Starostwa, zespół nr 146 (Namiestnictwo Galicyjskie), sygn. akt 

5884, k. 9. 
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Towarzystwa. Uchwały Walnego Zgromadzenia zebranego w pierwszym terminie 
nabierały znaczenia prawnego tylko wówczas, jeśli podczas glosowania obecna była 
absolutna większość członków rzeczywistych, w innym razie należało po odczekaniu 
pełnej godziny zegarowej zwołać drugie Walne Zgromadzenie w oparciu o ten sam 
porządek obrad, przy czym w tym drugim przypadku wystarczała do powzięcia 
prawomocnych uchwał jakakolwiek ilość członków19. Należy także zaznaczyć, iż 
wszelakie uchwały Zgromadzenia zapadały po przegłosowaniu ich przez większość 
– obecnych podczas obrad – członków rzeczywistych, w przypadku równości 
oddanych głosów, o przyjęciu, bądź odrzuceniu uchwały rozstrzygał prezes, a pod 
jego nieobecność jeden z wiceprezesów20. 

Organem wykonawczym i kierującym omawianego stowarzyszenia 
był Wydział Towarzystwa, który do roku 1912 składał się (wraz z prezesem 
i dwoma wiceprezesami) łącznie z jedenastu członków. W gestii Wydziału było 
m.in. organizowanie administracji Towarzystwa poprzez wybór: sekretarza, 
skarbnika, bibliotekarza i gospodarza wraz z ich zastępcami, czy prowadzenie 
korespondencji instytucji. Ponadto członkowie Wydziału: zwoływali Walne 
Zgromadzenie i przygotowywali wnioski pod jego obrady, zarządzali majątkiem 
stowarzyszenia, posiadali prawo przyjmowania, a także wykreślania i wykluczania 
dotychczasowych członków Towarzystwa, ponadto udzielali: napomnienia, kary 
i nagany osobom przynależnym do organizacji, a także wykonywali uchwały 
przyjęte podczas Walnego Zgromadzenia. Członkowie Wydziału zobligowani byli 
do corocznego składania sprawozdań ze swojej działalności i funkcjonowania 
Towarzystwa w ogóle21. Mocą § 14 Statutu zwyczajne posiedzenia Wydziału 
odbywały się raz w przedziale miesięcznym, zaś nadzwyczajne zebrania organu 
zarządzającego zwoływane były w zależności od potrzeby. Niezbędne quorum 
przy podejmowaniu przez Wydział uchwał wymagało obecności sześciu jego 
członków; podobnie, jak w przypadku obrad Walnego Zgromadzenia, o przyjęciu 
danej uchwały rozstrzygała większość, a w razie równości decydujący głos posiadał 
przewodniczący posiedzenia, czyli prezes lub jeden z wiceprezesów, a pod ich 
nieobecność najstarszy członek Wydziału. Statut wprowadzał surowe regulacje 
wobec reprezentantów Wydziału, którzy zaniedbywali swoje obowiązki względem 
stowarzyszenia, tym samym każdą swoją nieobecność na zebraniu Wydziału, jego 

 19 CPAHU/ Lwów: Rejestracja towarzystwa, zespół nr 146 (Namiestnictwo Galicyjskie), sygn. akt 
3857, k. 5– 6.

 20 Tamże
 21 Tamże, k. 6–7.
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członek musiał usprawiedliwić, dwukrotne nieuzasadnione nieprzybycie oznaczało 
w konsekwencji otrzymanie nagany (ustnej lub pisemnej), a w ostateczności nawet 
zawieszenie w wykonywaniu obowiązków (§ 17)22. 

„Jagiellonka” na zewnątrz reprezentowana była przez prezesa Towarzystwa, 
który pełnił również funkcję kierownika Wydziału, ponadto przewodniczył 
w  posiedzeniach Walnego Zgromadzenia. Prezes był zobowiązany do 
nadzorowania majątku i kierowania kancelarią (przy pomocy sekretarza 
i  skarbnika) Towarzystwa. Do pomocy w kierowaniu stowarzyszeniem prezes 

 22 Tamże, k. 7–8.

Fot. 4 – Ostatnia strona statutu „Towarzystwa im. Kr. Wł. Jagiełły” z roku 1912, wraz z pieczęcią 
stowarzyszenia (fot. ze zbiorów CPAHU we Lwowie).



125

H I S T O R I A

miał – jak już wspomniano powyżej – dwóch wiceprezesów (określanych jako 
pierwszy i  drugi). Zarówno prezes, jak i wiceprezesi nie mogli zostać w żadnym 
wypadku usunięci przez Wydział, gdyż takowa prerogatywa przysługiwała tylko 
Walnemu Zgromadzeniu23. Funkcję prezesa „Jagiellonki” do końca działalności 
zrzeszenia pełnił – jak podają J. Kotlarczyk i D. Mróz – Stefan Kotlarczyk24. 

Wszelkie spory wynikłe pomiędzy członkami „Towarzystwa im. Króla 
Jagiełły” – w razie niemożności rozwiązania zaistniałego konfliktu przez Wydział 
– rozstrzygał, podobnie jak w przypadku innych stowarzyszeń publicznych, Sąd 
polubowny. Instytucja ta składała się z arbitrów wybieranych po jednym przez 
każdą z zainteresowanych stron, w kolejności arbitrzy ci wyznaczali dodatkowo 
do składu sędziowskiego z grona członków Towarzystwa – superarbitra. Gdyby, 
w trakcie wyboru superarbitra, sędziowie polubowni nie mogli znaleźć kompromisu 
co do osoby mającej pełnić tę zasadniczą funkcję, nominacji dokonywał Wydział. 
Sąd w takim składzie winien do czterech tygodni dostarczyć stronom konfliktu, 
jak również Wydziałowi, wyrok wraz z niezbędną argumentacją tegoż. W razie, 
gdyby któryś z interesantów nie pojawił się na wyznaczonej przez Sąd rozprawie, 
wyrok mógł być wydany zaocznie. Jeśli zaistniałaby ewentualność, iż żadna ze 
stron nie stawiła się na posiedzenie Sądu, sprawa uznawana została za niebyłą. 
Statut „Jagiellonki” zastrzegał, iż od wyroku Sądu polubownego nie można było 
złożyć odwołania, tak więc po upłynięciu ośmiu dni od dostarczenia stronom 
orzeczenia Sądu, jego wyrok się uprawomocniał i miał charakter ostateczny 
i  niepodważalny25. 

Statut Towarzystwa regulował także kwestie dotyczące majątku i funduszy 
stowarzyszenia. Dochody organizacji stanowiły wówczas: środki pochodzące 
z wpisowych i składek członkowskich, kwoty zebrane z dobrowolnych datków, 
odsetki z majątku ruchomego, a także dochody uzyskane z działalności kulturalnej 
Towarzystwa, jak odczyty, zebrania towarzyskie i przedstawienia teatralne. Ponadto 
do majątku stowarzyszenia, poza środkami pieniężnymi, należały wszystkie inne 
ruchomości, jak biblioteka, sprzęty itp., tudzież ewentualne nieruchomości26. Majątek 
gotówkowy Towarzystwa stanowił oddzielne fundusze, a mianowicie: rezerwowy, 
zapomogowy i obrotowy. 

 23 Tamże, k. 8.
 24 J. Kotlarczyk, D. Mróz, jw., s. 32. 
 25 CPAHU/ Lwów: Rejestracja towarzystwa, zespół nr 146 (Namiestnictwo Galicyjskie), sygn. akt 

3857, k. 9–10.
 26 Tamże, k. 8–9.
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Tabela 2. Podział i znaczenie funduszy Towarzystwa im. Króla Jagiełły 27.

Rodzaj 
funduszu Charakterystyka

Rezerwowy

Fundusz utworzony z 1/4 części nadwyżki kasowej, która pozostawała 
w budżecie Towarzystwa po zamknięciu roku obrotowego. Środki 
zdeponowane w tym funduszu przeznaczone były na pokrycie 
nieprzewidzianych wydatków stowarzyszenia.

Zapomogowy

Pieniądze złożone na ten fundusz pochodziły, podobnie jak powyżej 
z 1/4 części nadwyżki budżetowej, obliczonej na zakończenie roku 
skarbowego, a także z dobrowolnych datków i ze składek członków 
wspierających. Z funduszu tego pokrywana była pomoc materialna 
dla członków organizacji.

Obrotowy

Fundusz obrotowy składał się z wszystkich pozostałych kwot nieprzy-
dzielonych uprzednio do funduszów rezerwowego i zapomogowego. 
Celem nadrzędnym przy zawiązaniu tego funduszu było znalezie-
nie dodatkowych środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie 
kosztów administracyjnych.

Ostatni § 26 Statutu dotyczył kwestii rozwiązania Towarzystwa, które mogło 
nastąpić tylko po przegłosowaniu – podczas specjalnie zwołanego nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia – odpowiednio przygotowanego wniosku przez większość 
2/3 ogółu członków rzeczywistych stowarzyszenia. Konsekwencją ewentualnego 
rozwiązania Towarzystwa miało być przekazanie całości jego majątku na cele 
dobroczynne, wskazane uprzednio przez Walne Zgromadzenie28.

ZMIANY ZAPROWADZONE W FUNKCJONOWANIU
TOWARZYSTWA W ROKU 1912
Walne Zgromadzenie Towarzystwa w dniu 25 lutego 1912 roku zaprowadziło 

znaczące zmiany w funkcjonowaniu organizacji. W tym dniu uchwalono przede 
wszystkim nowy statut Towarzystwa, który – po podpisaniu przez wiceprezesa 
Franciszka Buszka, zawodowo pełniącego funkcję starszego radcy skarbu29, 
i  sekretarza Antoniego Woźniaka – został przesłany w dniu 29 marca w pięciu 
egzemplarzach do akceptacji przez Namiestnictwo we Lwowie30. Po sprawdzeniu 

 27 Tamże, k. 9. 
 28 Tamże, k. 10. 
 29 G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 28.
 30 CPAHU/ Lwów: Rejestracja towarzystwa, zespół nr 146 (Namiestnictwo Galicyjskie), sygn. akt 

3857, k. 21 i 28.
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nowego statutu z wymogami ustawy z 15 listopada 1867 r. Namiestnictwo Galicyjskie 
kolacjonowało zmiany statutowe w dniu 13 kwietnia 1912 r., dwa dni potem decyzja 
o wpisaniu do katastru stowarzyszeń zmienionego statutu Towarzystwa została 
przesłana do wadowickiego Starostwa. Jeden egzemplarz zmienionego statutu, jak 
zwykle w takiej sytuacji, nakazano Władzy powiatowej przekazać wspominanemu 
już Antoniemu Woźniakowi, jako sekretarzowi zainteresowanego stowarzyszenia31. 

W statucie z roku 1912, w porównaniu z tym sprzed dwóch lat, obszerniej 
zostały sprecyzowane obowiązki i przywileje członków Towarzystwa, a także 
zadania i funkcjonowanie poszczególnych organów kierujących stowarzyszeniem 
jak Walne Zgromadzenie czy Wydział. Tym samym objętość postanowień 
statutowych zwiększona została z 26 paragrafów w roku 1910 do 50 w roku 
1912. W celach Towarzystwa dodano po raz pierwszy zapis o utrzymywaniu 
kółka dramatycznego, które miało urządzać przedstawienia teatralne dla ogółu 
mieszkańców miasta Wadowic32. 

W kwestii członkostwa w stowarzyszeniu, znaczącą zmianą było nominalne 
zastąpienie członków rzeczywistych – zwyczajnymi. Statut również nie określał 
już (jak to było w roku 1910) konkretnej kwoty stanowiącej składkę miesięczną, 
do której uiszczania zobowiązany był członek zwyczajny, lecz ta była uzależniona 
od decyzji Walnego Zgromadzenia i mogła być prawnie przez ten organ 
uchwałodawczy zmienianą w zależności od potrzeb. Poza powtórzeniem zapisu 
dotyczącego równego traktowania obydwu płci podczas procesu przyjmowania 
do „Jagiellonki”, zadbano o skonkretyzowanie, iż członkiem Towarzystwa może 
być tylko osoba mająca powyżej 18 lat. Członkami honorowymi z kolei mogły 
zostawać nie tylko osoby związane z kardynalną działalnością Towarzystwa jak to 
było dotychczas, ale status ten można było uzyskać za jakąkolwiek pracę obywatelską. 
Zasadniczą regulacją było zaznaczenie, iż członkom honorowym przysługiwały 
prawa członków zwyczajnych bez obowiązku zasilania funduszów Towarzystwa33. 
Odnośnie członków wspierających zwiększono ich roczną składkę z 10 do 18 koron 
(wpłacaną z góry lub w ratach półrocznych, kwartalnych czy nawet miesięcznych), 
nadto zostali oni zobligowani do opłacenia jednorazowego wpisowego w kwocie 
2 koron. Do paragrafu określającego zasady wykreślenia lub wykluczenia członków 
stowarzyszenia, dodano wpis o możliwości dobrowolnego wystąpienia członka ze 
struktur „Jagiellonki”, co mogło nastąpić po pisemnym zawiadomieniu przez niego 

 31 Tamże, k. 42.
 32 Tamże, k. 22.
 33 Tamże, k. 22–23.
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Wydziału bez konieczności rzeczowego uzasadnienia swojej decyzji, a także po 
uregulowaniu składki za miesiąc, w którym interesant zgłosił chęć wystąpienia34. 

Sprawami Towarzystwa nadal kierowało Walne Zgromadzenie i Wydział. Przy 
czym w przypadku tego pierwszego uregulowano zasady przeprowadzania porządku 
obrad poprzez ustanowienie oddzielnego regulaminu (zagwarantowanego w §  36 
ust. k statutu z 1912 r.), który został zaaprobowany decyzją uchwały Walnego 
Zgromadzenia – podobnie jak opisywane zmiany statutowe – w dniu 25 lutego 
1912 r. Spośród 24 paragrafów stanowiących wspomniany regulamin, szczególne 
znaczenie miał § 17 określający, iż w przypadku głosowania nad ważniejszymi 
projektami uchwał na wniosek 1/3 części składu Walnego Zgromadzenia, 
przewodniczący posiedzenia zobowiązany był do zarządzenia głosowania 
imiennego. Znów, jeśli zgromadzenie miało podjąć się rozwiązywania kwestii 
osobistych, przewodniczący mógł zadecydować o potrzebie przeprowadzenia 
głosowania tajnego za pomocą kartek. Regulamin sprecyzował także, jak powinien 
być sporządzony protokół obrad, który miał zawierać: 

a) Nazwisko przewodniczącego, oraz spisującego protokół i liczbę obecnych 
członków.

b) Wymienienie pism na zgromadzeniu odczytanych.
c) Interpelacye członków i odpowiedzi na nie.
d) Wnioski wzięte pod obradę z wymienieniem wnioskodawców, wynik głosowania 

i powziętej uchwały.
e) Wynik wyborów i nazwiska powołanych do skrutynium35. 

Na uwagę zasługuje także § 10 przytoczonego regulaminu, zaprowadzający 
postanowienia w sprawie przeprowadzania wyborów Walnego Zgromadzenia 
odpowiednio na funkcję: prezesa, pierwszego i drugiego wiceprezesa, członków 
Wydziału, sędziów Sądu honorowego i przedstawicieli Komisji rewizyjnej. Mocą tego 
paragrafu przewodniczący posiedzenia zobligowany był do powołania skrutatorów 
w liczbie nieparzystej, którzy następnie odbierali kartki z oddanymi przez członków 
Zgromadzenia ważnymi głosami. Po przeliczeniu głosów skrutatorzy przekazywali 
przewodniczącemu wyniki, a ten z kolei ogłaszał je obecnym na posiedzeniu 
członkom Towarzystwa. Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o statut z roku 
1912, mogło być nadzwyczajnie zwoływane przez Wydział na pisemne żądanie 
już nie 2/3 liczby członków rzeczywistych, jak to było zapisane w poprzednim 
statucie, lecz tylko 1/3 części wszystkich członków zwyczajnych. Zwiększono 

 34 Tamże, k. 23–24. 
 35 Tamże, k. 29–31. 
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także okres, w którym Wydział winien wydać okólnik i Wydział stowarzyszenia 
w zmienionym statucie powiększono z jedenastu członków do trzynastu (prezes, 
dwóch wiceprezesów i dziesięciu członków wydziałowych), których urzędowanie 
trwać miało maksymalnie dwa lata. Corocznie zmieniano skład osobowy połowy 
członków wydziałowych, którym kończyła się kadencja, co, faktycznie, przyczyniło 
się do ciągłości zarządu nad Towarzystwem. Do ważności uchwał Wydziału była 
potrzebna, podobnie jak wcześniej, obecność sześciu członków, z tą różnicą, iż 
o ile w statucie z roku 1910 przewodniczący Wydziału był już uwzględniony we 
wspomnianej grupie sześciu członków, to na podstawie statutu z 1912 r. prezes 
lub jeden z wiceprezesów stanowił niezbędną do uchwalenia ważnego wniosku 
siódmą osobę. Ponadto § 43 zmienionego statutu skonkretyzował dotychczas raczej 
ogólnikowo przyjęty zakres działania Wydziału, w którego gestii odtąd było:

a) Zarządzać majątkiem Towarzystwa.
b) Przedstawiać Walnemu zgromadzeniu do zamianowania członków honorowych 

i założycieli.
c) Przyjmować, wykreślać i wykluczać członków.
d) Uwalniać członków zwyczajnych czasowo od wkładki, albo ją zniżać.
e) Wykonywać uchwały Walnego zgromadzenia.
f) Czuwać nad ładem i karnością w Towarzystwie i sprawować władzę 

dyscyplinarną.
g) Przedstawiać Sądowi honorowemu wnioski na wykluczenie członków.
h) Ustanawiać komisye i oddziały dla specjalnych czynności w Towarzystwie.
i) Uchwalać regulamin swych obrad i czynności, uchwalać lub zatwierdzać 

wszelkie regulaminy i instukcye, o ile statut inaczej nie postanawia.
k) Przedkładać komisyi rewizyjnej przynajmniej na 10 dni przed dorocznem 

Walnem zgromadzeniem księgi kasowe i rachunki do sprawdzenia.
l) Zwoływać Walne zgromadzenia, przygotowywać dla tychże wnioski i ustanawiać 

porządek obrad.
m) Zdawać sprawę ze swych czynności Walnemu zgromadzeniu.
n) Urządzać przedstawienia, wycieczki, zabawy i występy przy ewentualnym 

współudziale oddziałów.
o) Utrzymywać bibliotekę i prenumerować czasopisma.
p) Przyjmować, mianować i oddalać wszystkich płatnych funkcyonariuszów 

Towarzystwa i oznaczać wysokość ich płacy.
r) Załatwiać wszystkie sprawy Towarzystwa, o ile nie należą do kompetencyi 

Walnego zgromadzenia.
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s) Odpisywać zaległe wkładki w miarę nieściągalności36.
Prezes i wiceprezesi, podobnie jak pozostali członkowie wydziałowi, byli 

obierani na dwa lata. Ciekawym faktem jest, iż zarówno: wybór, zawieszenie, 
wykluczenie bądź wykreślenie któregoś z reprezentantów Towarzystwa mogło 
zgodnie ze statutem nastąpić nie tylko przez głosowanie, ale również poprzez 
aklamację. Swoiste novum stanowiło ustanowienie pieczęci Towarzystwa, 
która miała, obok podpisów prezesa (lub jednego z wiceprezesów) i sekretarza, 
uwierzytelniać odtąd dokumenty stowarzyszenia37. 

Zmieniony statut zlikwidował dotychczas działający Sąd polubowny, a w jego 
miejsce został powołany Sąd honorowy. Sześciu – wybieranych przez Walne 
Zgromadzenie na kadencję jednego roku – sędziów honorowych zobowiązanych 
było do rozstrzygania nie tylko sporów zaistniałych pomiędzy członkami 
Towarzystwa, lecz także między samym stowarzyszeniem a jego członkami. 
Ponadto Sąd honorowy (podobnie jak poprzednio Sąd polubowny) stanowił 
najwyższą instancję odwoławczą Towarzystwa w sprawach dyscyplinarnych38. 

Nowo utworzonym w roku 1912 organem „Jagiellonki” była Komisja rewizyjna, 
złożona z trzech przedstawicieli Towarzystwa wydelegowanych przez Walne 
Zgromadzenie i jednocześnie nienależących do Wydziału. Celem statutowym 
komisji było przeprowadzanie ad hoc kontroli stanu kasy stowarzyszenia 
i   działalności skarbnika, jak również kontrola ksiąg kasowo – rachunkowych 
i stanu inwentarza wraz z zakończeniem każdego roku administracyjnego, 
równoznacznego z końcem roku słonecznego według kalendarza gregoriańskiego. 
Z przeprowadzonych rewizji komisja powinna była każdorazowo przygotować 
sprawozdanie, które następnie należało zdać członkom Walnego Zgromadzenia39. 

W kwestii majątkowej – fundusz rezerwowy został nominalne zastąpiony 
tzw. funduszem zapasowym, z którego środki pieniężne były przeznaczone 
wyłącznie na kultywowanie idei, dla których Towarzystwo zostało zawiązane. 
W przypadku rozwiązania „Towarzystwa im. Króla Władysława Jagiełły” przez 
Walne Zgromadzenie cały jego majątek mocą § 49 przechodził stricte na cele 
narodowe polskie, które zostałyby uznane przez członków stowarzyszenia za godne 
poparcia40.

36   Tamże, k. 26–27.
37   Tamże, k. 25 i 27.
38   Tamże, k. 27–28.
39   Tamże, k. 25 i 28.
40   Tamże, k. 28.
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Powyżej scharakteryzowany statut „Jagiellonki” (wraz z Regulaminem obrad 
Walnego zgromadzenia Towarzystwa im. Kr. Wład. Jagiełły w Wadowicach) 
zatwierdzony przez lwowską Władzę krajową w roku 1912, obowiązywał co 
najmniej do okresu ustanowienia na powrót państwowości polskiej. Świadczyć 
o tym może fakt, iż podczas przeprowadzonej kwerendy w CPAHU we Lwowie 
nie odnaleziono innych – aniżeli te opisane powyżej – dokumentów rejestrujących 
działalność „Towarzystwa im. Kr. Wł. Jagiełły” w ostatnich latach istnienia 
wspólnej monarchii Austrii i Węgier.

Wykaz skrótów:
CPAHU – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie

Konrad Meus – doktorant w Katedrze XIX wieku, Instytutu Historii Akademii 
Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. Autor specjalizuje się w historii regionalnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem miejscowości powiatu wadowickiego. 
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egzekUcja na wadowickiM rynkU 
P I O T R  W Y R O B I E C

W archiwum muzeum miejskiego 
znajduje się kopia fotografii, na której 
widać egzekucję na wadowickim rynku. 
Zdjęcie zostało zrobione z balkonu 
budynku przy ul. Kościelnej 4. Opis 
na odwrocie, podarowanego przez 
jednego z mieszkańców Wadowic 
zdjęcia, informuje, że przedstawia ona 
powieszenie dwóch zdrajców w  1914  r. 
Potwierdzenie takiego wydarzenia 
znajdujemy w kronice klasztornej, gdzie 
kronikarz pod datą 12 grudnia 1914 r. 
zapisał informację o egzekucji dwóch 
osób, za szpiegostwo na rzecz Rosji.1 

Niedawno okazało się, że szczegóły 
tej egzekucji opisano w broszurze 
wydanej w Czechosłowacji w okresie 
międzywojennym staraniem czeskiego legionisty Otakara Vanka,2 a jeden 
z  powieszonych jest uznawany za bohatera narodowego Czech. 

 1 Wadowice w zapiskach klasztornych kronikarzy, oprac. Cz. Gil, Wadowice 2002, s. 24.
 2 O. Vanĕk, Pamatce Antonina Grmely, prvni obeti boje za svabodu, Praha, ss. 16, 
  Niestety na broszurze nie ma daty jej wydania, ale Otakar Vanek na ostatniej stronie okładki 

zachęca do kupna zeszytów wydawanej przez siebie kroniki odzyskania niepodległości „Za svo-
bodu”, którą wydawał w latach 1922 – 1924. Stąd można przypuszczać, że interesującą nas bro-
szurę wydał w połowie lat dwudziestych. Muzeum miejskie otrzymało kopię tego wydawnictwa 
od Janusza Sobali, który postarał się także o jej tłumaczenie na język polski. Z języka czeskiego 
przekładu dokonali Katarzyna i Piotr Josiek z Sosnovej k. Trzyńca. Oryginał broszury posiada 
w swoim archiwum rodzinnym Witold Rozmanit, który jest spokrewniony z rodziną Antoniego 
Grmeli poprzez jego matkę (Władysławę Jachimek), która była siostrą babki W. Rozmanita.
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CZESKA DRUŻYNA
Wybuch I wojny światowej przyniósł nową sytuację polityczną w Europie 

i tym samym nadzieję narodom Monarchii Austro-Węgierskiej na uzyskanie 
autonomii a nawet samodzielności. Stosunkowo mało znane są działania Czechów, 
dążących podobnie jak i my do odzyskania niepodległości wykorzystując 
działania I wojny światowej. Byli oni jednak w innej sytuacji niż Polacy, gdyż 
na drodze ich niezależności stała jedynie monarchia austriacka. Stąd też 
naturalnym i jednoznacznym stało się opowiedzenie po stronie państw Ententy, 
szczególnie Rosji, w której widzieli nadzieję na powstanie odrębnego państwa. 
Rosja natomiast potrzebowała żołnierzy, darmowego mięsa armatniego i bardzo 
szybko, bo już niespełna dwa tygodnie po wybuchu wojny 12 sierpnia 1914 r., rząd 
rosyjski, dzięki zaangażowaniu Czechów z Moskwy, Kijowa i Petersburga podjął 
decyzję, która zezwalała na stworzenie w Rosji czeskich formacji wojskowych. 
Dla podkreślenia znaczenia tej decyzji 20 sierpnia 1914 r. car przyjął na audiencji 
delegację Czechów z ich przywódcą Karlem Kramarem, któremu oznajmił, że 
będzie patrzył przychylnie na „wolną i niezależną koronę świętego Wacława”.3 

 3 M. Gilbert, Pierwsza wojna światowa, Poznań 1994, s. 69 
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Pierwszą Drużynę Czeską utworzono 28 sierpnia w Kijowie, liczyła ponad 
700 żołnierzy i od razu została skierowana do walki na front w Galicji pod do-
wództwem Radko Dmitrewa, Bułgara, generała rosyjskiego, stojącego na czele 
3 Armii Rosyjskiej.4

 Liczebność oddziałów czeskich zwiększała się, gdyż wstępowali do nich jeńcy 
z armii austriacko – węgierskiej. Wojska czeskie potem stały się dość liczną forma-
cją – w 1918 roku już jako Legiony Czeskosłowackie liczyły ponad 60 tys żołnierzy 
w 2 dywizjach. Po pokoju brzeskim, zabraniającym stacjonowania obcych wojsk 
na terytorium rosyjskim, podpisano porozumienie o ewakuacji żołnierzy do Eu-
ropy Zachodniej przez Władywostok. Część żołnierzy jednak przeszła na stronę 
Armii Czerwonej, m.in. Jaroslav Hašek, autor „Dobrego wojaka Szwejka”, a część 
walczyła przeciwko bolszewikom. 

W pierwszych latach wojny dowództwo rosyjskie niezbyt ufnie podchodziło do 
czeskich żołnierzy. Obawiano się wstępowania do oddziałów czeskich jeńców z ar-
mii Habsburgów, gdyż zdarzało się, że wracali oni do armii austriackiej zdradzając 
tajemnice wojskowe. Generałowie rosyjscy wtedy obawiając się tego wykorzystywali 
Czechów przede wszystkim jako wywiadowców, dywersantów i tłumaczy. Żołnierze 
z Czeskiej Drużyny mieli większe szanse ukrycia się i zdobycia informacji o woj-
skach austriackich od swoich rodaków służących w armii trójprzymierza. 

Atmosfera podejrzliwości była także i po drugiej stronie frontu, gdzie władze 
austriackie obawiały się dezercji i przejść na stronę rosyjską. Przyczyniła się do 
tego m.in. szybko rozchodząca się informacja o przejściu na stronę rosyjską całego 
pułku piechoty tzw. „Dzieci Praskich”, w którym większość stanowili Czesi. 

Taka atmosfera panowała w końcu 1914 r także w Wadowicach, które przez 
kilka dni „gościły” Dowództwo Etapów 4 Armii Austriackiej. Potwierdzają to 
informacje z klasztornej kroniki, z której dowiadujemy się, że 11 grudnia, czyli 
dzień przed egzekucją udokumentowaną na wspomnianej fotografii, stracono 
innego Czecha. Ta egzekucja odbyła się na dziedzińcu koszar wojskowych przy 
ul. Lwowskiej, a ponieważ domniemanym zdrajcą był żołnierz armii austriackiej 
stracono go przez rozstrzelanie. W kronice zapisano także, że wojskowe władze 
austriackie zapowiedziały na 13 grudnia kolejne egzekucje. Z powodów nieznanych 
ówczesnemu kronikarzowi egzekucje te się nie odbyły. Komentując te wydarzenia 
pisze on, że ze względu na częste zdrady na korzyść Rosjan, zarządy wojskowe nie 
dowierzają nikomu i skazują nawet i niesłusznie.5 

 4 www.cmentarze.gorlice.net.pl
 5 Wadowice w zapiskach …, op.cit. s.24
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ANTONI GRMELA
Opisywana na wstępie fotografia doku-

mentuje egzekucję dwóch żołnierzy Drużyny 
Czeskiej: Antoniego Grmeli i Josefa Müllera 
z Vysokeho nad Izerou (Wysokie nad Izerą).

Niestety o tym drugim nie mamy żad-
nych bliższych informacji poza datą urodzenia 
(5 czerwca 1893 r.)6, a autor broszury opisuje 
jedynie Antoniego Grmelę, który nazwany jest 
pierwszą ofiarą walki o wolność.7

Ojciec Antoniego Grmeli także Antoni 
był z zawodu stolarzem i w latach 80-tych XIX 
wieku przeprowadził się z Czech do Warsza-
wy, gdzie pracował w zakładzie rusznikarskim 
prowadzonym przez rodzinę Jachimków przy Krakowskim Przedmieściu. Tam 
poznał swoją przyszłą żonę, córkę właściciela zakładu Władysławę, z którą wziął 
ślub w roku 1889. Mieli troje dzieci: Antoniego (ur. 1891 r.) i dwie córki, Włady-
sławę i Zofię.

 6 Archiwum Państwowe Kraków, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi, GW 56, 
ss. 14–15

 7 O. Vanĕk, op cit. s. 2.
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Władysława po egzekucji wadowickiej wstąpiła do nowicjatu w Kętach, ale 
nie ukończyła go i wyjechała do Krakowa, gdzie była lekarzem dentystą. Zofia 
natomiast z zawodu była artystą plastykiem i prowadziła zajęcia plastyczne w gim-
nazjum im. E. Plater w Warszawie. Obie zmarły w 1975 r. 

Rodzina Grmelów uważała się za Czechów. Dopiero dziesięć lat po śmierci 
ojca, w 1930 roku, córki wystąpiły do rządu Czech z prośbą o zwolnienie z obywa-
telstwa czechosłowackiego, a do władz polskich o przyznanie obywatelstwa pol-
skiego.8

Antoni Grmela (syn) trafił do czeskiego oddziału jeszcze w sierpniu 1914 
roku, czyli kilkanaście dni po jego powstaniu. W pierwszych dniach grudnia 
wraz z J. Müllerem otrzymali zadanie przeprowadzenia zwiadu na tyłach armii 
austriackiej. Mieli zdobyć informację o liczebności i rozmieszczeniu wojsk nie-
mieckich. Wyruszyli z Okocimia ale po kilku dniach, 9 grudnia zostali schwytani 
przez żandarmów w Chrzanowie. Następnego dnia przetransportowano ich do 
Wadowic, gdzie stanęli przed sądem wojennym. W tym czasie w mieście znajdo-
wało się Dowództwo Etapów 4 Armii Austriackiej i 19 batalion landwery (Obrony 
Krajowej).

Zostali oskarżeni o szpiegostwo i zdradę stanu i skazani na śmierć przez po-
wieszenie. Wyrok miał zostać wykonany następnego dnia na wadowickim rynku.

O. Vanek tak opisuje dzień 12 grudnia:
Na wadowickim rynku wzniesiono dwie proste, szybko zbite szubienice i długo 

szukano odpowiednio mocnych sznurów. Na narożach pobliskich budynków krzy-
czały szydercze afisze z obwieszczeniem o egzekucji „szpiegów’’ Grmeli i Müllera. Na 
placu miejscowych koszar ćwiczył batalion marszowy landwery nr 19 pod dowódz-
twem ppłk M. Machy, byłego majora 10 pułku landwery w Mlada Bolesław. Dowód-
ca batalionu zaapelował do żołnierzy, by dobrowolnie zgłosili się do wykonania roli 
katów. Początkowo nikt nie chciał splamić się morderstwem. Dopiero kiedy obiecano 
judaszowski grosz – 20 koron za głowę skazańców – znaleźli się ludzie, którzy nie 
wahali się obciążyć sumienia nikczemnym wynagrodzeniem. Nie chce się wierzyć za-
piskom świadków rozgrywającego się dramatu, że jednym z katów był Czech, niejaki 
Čepek – sprzedajna, zatruta dusza. O wpół do drugiej na ulicach Wadowic rozległ 
się tęsknie i głucho werbel. Wojsko wymaszerowało w kierunku budynku szkolnego, 
zamienionego w sąd polowy, by odebrać skazańców z towarzyszącym im kapelanem 
polowym. Wokół szubienic utworzono czworobok, poza którymi cisnęli się nie tylko 
wzruszeni widzowie, ale i cyniczni szydercy. 

 8 Relacja Witolda Rozmaita, w posiadaniu autora. 
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(...) Obaj skazańcy, skrępowani sznurem, kroczyli pewnie i z godnością na stop-
nie szubienicy. 

Podpułkownik Macha, który czuł się niemiło dotknięty faktem, że jego oddzia-
łowi została nakazana asystencja, chciał podobno powiesić obydwu skazańców rów-
nocześnie, by oszczędzić im męki duchowej. Jednak audytor wojskowy sprzeciwił się 
zdecydowanie temu rozkazowi, albowiem wydawał się mu niestosownym narusze-
niem wyroku, według którego kara ma zostać wykonana najpierw na Grmeli. (...) 

Ciał skazańców, wiszących – według rozkazu – twarzą w kierunku kościoła, 
pilnowało dwóch żołnierzy aż do zachodu słońca. Wisiały „dla przestrogi”.9 

O wrażeniu jakie zrobiła egzekucja w mieście pisze klasztorny kronikarz: 
Egzekucja ta takie wrażenie zrobiła na tutejszego proboszcza Andrzeja Zająca 

(kanonika i prałata tytularnego papieskiego), że bał się iść do spowiadania sióstr 
nazaretanek w tutejszym szpitalu powszechnym obsługujących, przeto N.O. Przeor 
Kazimierz Rybka musiał iść wyspowiadać je wieczór.10 

 9 O. Vanĕk, op cit. ss 8 - 13.
 10 Wadowice w zapiskach …, op.cit. s.24
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Ciała powieszonych przeniesiono na cmentarz parafialny dopiero po zmierz-
chu i pochowano je pod murem lub za murami w górnej części cmentarza, w miej-
scu dla skazańców i samobójców.11 

Po wojnie Czesi poszukując grobów „drużynników” odwiedzili Wadowice 
i znaleźli grób Grmeli i Müllera. Ich ciała zostały 17 kwietnia 1923 roku ekshu-
mowane i przewiezione do Czech. Grmelę pochowano na cmentarzu w Frystiku, 
Holesov, a Müllera w Pradze.12 

Piotr Wyrobiec – obecnie dyrektor Wadowickiego Centrum Kultury, absolwent histo-
rii na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

 11 Informację o pochowaniu skazańców pod murem znajdujemy w broszurze „Pamatce Antonina 
Grmeli” op. cit s. 14, natomiast w kartach Wojskowego Urzędu Opieki nad Grobami Wojenny-
mi zapisano, że zostali oni pochowani za murem cmentarza

 12 Archiwum Państwowe Kraków, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi, GW 56, 
ss. 14 – 15, 
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stan wojenny czyli – ziMa wasza!
M I C H A Ł  S I W I E C - C I E L E B O N

Działalność NSZZ „Solidarność” i niektórych środowisk
niepodległościowych ziemi wadowickiej po wprowadzeniu
stanu wojennego w PRL (13 grudnia 1981 r. – wiosna 1989 r.)1.

Kontynuując opis działalności Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność” na ziemi wadowickiej podkreślić należy kilka drob-
nych, ale istotnych zastrzeżeń. Jeżeli pierwsza część niniejszego opracowania mo-
gła być oparta na znacznej liczbie zachowanych archiwaliów, druga dotyczy okre-
su, dla którego Związek – nie prowadząc oficjalnej działalności i administracji –nie 
miał możliwości wytworzenia odpowiedniej dokumentacji. Większość materiału 
oparta została na ówczesnych (rzadko) i późniejszych (znacznie częściej) relacjach. 
Upływ czasu niewątpliwie zatarł wiele szczegółów, a o działalności wielu osób nie 
dowiemy się nigdy. Zapewne możliwe jest wzbogacenie znanych informacji dzięki 
kwerendzie w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej, ale wymaga to czasu i dal-
szych poszukiwań. Dotyczy to zwłaszcza działań Służby Bezpieczeństwa zmie-
rzających do skłócenia osób zaangażowanych z działalność antykomunistyczną 
i prowadzonych kampanii dezinformacyjnych w poszczególnych środowiskach, 
zmierzających do ich dezintegracji względnie do defamacji faktycznych i poten-
cjalnych liderów. Zdecydowano więc pozostawić opracowanie w takim kształcie 
i formie, w jakich powstało prawie trzy lata temu. Tytuł nawiązuje do znanej opo-
zycyjnej fraszki z okresu stanu wojennego, nader cynicznie drwiącej z chwilowej 
przewagi sowieckich sługusów władających PRL i zapowiadającej w przyszłości 
nieuchronną karę dla zdrajców: „Zima wasza – wiosna nasza, lato wspólne, a w je-
sieni zamiast liści będą wisieć komuniści”. Jeżeli okres pierwszej legalnej działal-

 1 Niniejszy tekst stanowi kontynuację opisu losów i działalności NSZZ „Solidarność” i wielu jej 
członków na ziemi wadowickiej, ale także związanych z „Solidarnością” czy inspirowanych 
przez nią działań niepodległościowych. Powstał w lipcu-sierpniu 2005 r. w okresie obchodów 
25-lecia działalności związku, jako robocze opracowanie z okazji przygotowywanej przez Mu-
zeum Miejskie w Wadowicach wystawy i posłużył do opracowania Wadowickiego Kalendarium 
„Solidarności” oraz folderu towarzyszącego wystawie. Pierwsza część opracowania opublikowa-
na została w nr 10 Wadovian w 2007 r.
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ności NSZZ nazywany jest – i chyba słusznie – „karnawałem Solidarności”, to czas 
jaki nastał po nim, ponury i niszczący nadzieje wielu ludzi, a nierzadko łamiący 
ich życie, niewątpliwie – nie tylko ze względu na porę roku, w jakiej wprowadzono 
stan wojenny – w pełni zasługuje na miano Zimy.

Zima wasza – wiosna nasza!
Ta wewnętrzna, ale obserwowana oczami całego świata wojna trwała długie 

osiem lat. Stan wojenny, skierowany przeciwko narodowi polskiemu i przejawom 
jego niepodległościowej aktywności, wprowadzony został w nocy 12/13 grudnia 
1981 r. Oficjalnie dekretem Rady Państwa, w rzeczywistości decyzją wojskowej 
junty, która przyjęła nazwę Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, całkowicie 
podporządkowanej interesom ZSSR i realizującej politykę stalinowskiego „betonu” 
w łonie coraz bardziej degenerującej się PZPR. Był bezprawiem, niezgodnym nawet 
z obowiązującą ówcześnie poststalinowską konstytucją PRL, wedle niej bowiem 
w czasie trwającej sesji Sejmu Rada Państwa nie miała prawa wydawać dekretów. 
Dla komunistów nie było to istotne, bo nigdy nie kierowali się jakimkolwiek pra-
wem, nawet przez siebie stanowionym. Licząca prawie 10 milionów członków „S” 
była podświadomie przygotowana na taki wariant zachowania władz. W większo-
ści zakładów trwało od prawie miesiąca pogotowie strajkowe. Gdyby stan wojenny 
wprowadzono w zwykły dzień pracy, działania junty zostałyby prawdopodobnie 
skutecznie sparaliżowane, a przynajmniej znacznie zneutralizowane ogólnopol-
ską akcją strajkową. Komuniści zdawali sobie z tego sprawę. Uderzyli o północy 
z soboty na niedzielę, kiedy tylko w zakładach o ruchu ciągłym pracowały naj-
mniej liczne zmiany. A zanim jeszcze z opustoszałych ekranów telewizorów wyjrzał 
i z  milczących głośników przemówił przewodniczący WRON, gen. armii Wojciech 
Jaruzelski, w wielu polskich mieszkaniach rozegrały się dramatyczne wydarzenia.

Milicjanci i esbecy przychodzili późnym wieczorem (do niektórych nawet 
jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem dekretu, aby tylko zdążyć) lub o północy. 
Po trzech, nawet po pięciu. Pukali, a następnie walili w drzwi. Jeżeli nie chciano 
otworzyć, wyważali drzwi, jak u Stanisława Hanusiaka w bloku nr 17 na osiedlu 
XX-lecia. W niektórych przypadkach „dyplomatycznie” wywabiali z domów, jak 
np. Andrzeja Nowakowskiego, pod pretekstem włamania do lokalu Delegatury 
„Solidarności” i konieczności zabezpieczenia mienia. Józef Zeman chciał uciekać 
przez balkon. Powstrzymała go świadomość, że żona jest w zaawansowanej cią-
ży. Nie chciał dopuścić do tragedii. Po niego przyszło pięciu, cywile i munduro-
wi. Przełożeni milicjantów wiedzieli jak skłócić środowisko małego miasteczka. 
Po Nowakowskiego i Zemana, rodowitych wadowiczan, posłali ich znajomych 
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czy niegdysiejszych kolegów, takich, którzy na miesiąc czy dwa przed wprowadze-
niem stanu wojennego złożyli raporty o odejście ze służby. A także takich, którzy 
– nieśmiało wprawdzie, ale jednak – popierali tworzenie Niezależnego Związku 
Zawodowego Funkcjonariuszy MO. W Wadowicach oprócz wymienionych wcze-
śniej zatrzymano także Władysława Kroczka oraz Andrzeja Zawiłę (z Babicy) i Jó-
zefa Sajdaka (z Kleczy), obu ostatnich z „NSZZ „S” RI. W Andrychowie – mieście 
wielkich zakładów pracy zatrudniających liczne załogi - liczba internowanych była 
jeszcze większa. Krystyna Chmiel, Jan Chrobak, Barbara Orzeł, Eleonora Polak 
i Helena Wesołowska byli pracownikami Andrychowskich Zakładów Przemysłu 
Bawełnianego, Wiesław Bakalarski (z Czańca), Lech Kasperek, Janusz Kuźniar, 
Józef Matejko, Władysław Pikoń, Kazimierz Pustelnik (z Sułkowic), Eugeniusz 
Radwan, Bronisław Skowron i Czesław Żołnierek pracowali w Wytwórni Silników 
Wysokoprężnych. Do Komendy MO zabrano także działacza Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów z Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, Pawła Kozłowskiego. 
Ze Spytkowic wzięto Stanisława Góreckiego z „S” RI. Wszystkim w placówkach 
MO w Andrychowie i Wadowicach wręczono decyzje komendanta wojewódzkiego 
MO w Bielsku-Białej o internowaniu z uwagi na „zagrożenie bezpieczeństwa pu-
blicznego”. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Kilka godzin 
internowani spędzili w milicyjnych aresztach, po czym nad ranem w Polskę ru-
szyły „suki” i inne pojazdy, uwożąc ich w nieznane. Jednych wieziono najbliższy-
mi drogami, inni po kilka godzin „pielgrzymowali” przez kolejne komendy MO. 
Internowani z terenu ziemi wadowickiej przewiezieni zostali głównie do Zakładu 
Karnego w Jastrzębiu – Szerokiej, gdzie grupowano działaczy NSZZ „S” z terenu 
województw bielskiego i katowickiego. Przysługiwał im status tymczasowo aresz-
towanych. Przeznaczono dla nich jeden z pawilonów więzienia, z którego więź-
niów kryminalnych przeniesiono wcześniej do pozostałych oddziałów. Ośrodek 
odosobnienia strzeżony był z zewnątrz przez wyposażone w czołgi i transporte-
ry opancerzone oddziały wojska oraz milicji (Zmechanizowane Odwody Milicji 
Obywatelskiej), wewnątrz dozorcami byli funkcjonariusze Służby Więziennej. 
W pierwszym okresie internowani przebywali w całkowitej izolacji, w zamkniętych 
celach. Od świąt Bożego Narodzenia zdołali wywalczyć pozostawianie otwartych 
drzwi do cel oraz półgodzinny spacer raz dziennie. Otrzymali także pierwsze infor-
macje od rodzin. Z zewnątrz organizowali pomoc mieszkańcy górniczych osiedli 
Rybnika i Jastrzębia. O nieludzkich warunkach w więzieniu mówił w kazaniach 
w pobliskim kościele ks. prałat Antoni Łatko, organizujący dla internowanych po-
sługę duszpasterską. Z jego inicjatywy w pomoc internowanym włączyła się mło-
dzież oazowa oraz wiele organizacji i grup kościelnych. Osadzonych w Jastrzębiu 
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odwiedzili także Metropolita Krakowski ks. kard. Franciszek Macharski i biskup 
katowicki Damian Zimoń. Monotonię więziennego życia przerywały wezwania na 
rozmowy z funkcjonariuszami SB „opiekującymi” się poszczególnymi działaczami. 
Nakłaniali związkowców do podpisywania deklaracji lojalności, za które obiecywa-
no zwolnienia z internowania, oraz do podjęcia współpracy. Większość więźniów 
odmawiała. Równocześnie w wyniku zdrowotnej weryfikacji osadzonych oraz in-
terwencji wielu instytucji, m.in. Kurii Metropolitalnej w Krakowie, od świąt Bożego 
Narodzenia rozpoczęto zwalnianie niektórych internowanych2. 

Po wadowickich ulicach krążyły patrole miejscowej milicji, wzmocnione 
przydzielonymi funkcjonariuszami ZOMO i specjalnie zmobilizowanego ROMO. 
Było mroźno i ponuro, a mieszkańcy stali w beznadziejnie długich kolejkach 
przed sklepami. Brakowało żywności nawet na kartki. Przedstawiciele starszego 
pokolenia jednomyślnie stwierdzali wtedy, że zbliżały się najsmutniejsze święta 
Bożego Narodzenia od zakończenia II wojny światowej. W Wadowicach nie po-
wiodły się próby organizowana protestów wobec wprowadzenia stanu wojennego. 
Zakłady pracy były opanowane i strzeżone przez służby bezpieczeństwa. Od po-
niedziałkowego poranka działaczy poszczególnych KZ wzywano na przesłucha-
nia do Komendy MO. Próbowano ich zastraszyć i spacyfikować najmniejszą myśl 
o oporze. Nie udała się także próba strajku podjęta 14 grudnia w andrychowskich 
przedsiębiorstwach, Andrychowskiej Fabryce Maszyn i WSW. Natomiast na wia-
domość o brutalnej pacyfikacji kopalni „Wujek” 16 grudnia 1981 r. próbę strajku 
w zakładzie pracy podjął przewodniczący KZ NSZZ „S” w AFM, Wiesław Pyzio. 
Po kilku godzinach został dosłownie wyniesiony i wywleczony z zakładu przez 
przybyłych na wezwanie dyrekcji funkcjonariuszy ZOMO i po przewiezieniu 
do Wadowic postawiony przed Sądem Rejonowym. Na podstawie art. 46 par. 
1.1 ustawy o stanie wojennym skazano go na 3 lata więzienia za ”nie zaprzesta-
nie działalności związkowej”, które spędził w Zakładach Karnych w Strzelcach 
Opolskich i Kłodzku, skąd został zwolniony 26 marca 1983 r. na podstawie usta-
wy „o szczególnym zastosowaniu prawa łaski”. Tymczasem zaraz po aresztowaniu 
W. Pyzi dyrekcja AFM podjęła decyzję o zwolnieniu go z zakładu „wskutek porzu-
cenia pracy” i po opuszczeniu więzienia odmówiono mu prawa powrotu do pra-
cy3. W niecały miesiąc po powrocie z więzienia W. Pyzio stanął przed Rejonowym 

 2 Relacje i informacje: Stanisława Góreckiego, Stanisława Hanusiaka, Władysława Kroczka, 
Andrzeja Nowakowskiego i Józefa Zemana. 

 3 A. Gliksman, Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, str. 72 oraz A. Zwoliński, Miasto 
Ankwiczów. Z dziejów Andrychowa, Kraków 1993 r., str. 127-129.
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Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy Andrychów, 
oskarżony o  „noszenie odznaki nieistniejącego związku NSZZ „Solidarność””4. 
Mimo szykan i represji kontynuował działalność związkową.

Tymczasem przed świętami Bożego Narodzenia zaczęły docierać do rodzin 
internowanych wiadomości o ich losie i miejscu pobytu. Pozostali na wolności 
organizowali pomoc dla internowanych i ich rodzin, pozostających w wyjątko-
wo trudnej i specyficznej sytuacji, nierzadko bez środków do życia. Rodziły się 
także pierwsze więzi oporu i sprzeciwu wobec stanu wojennego. Mimo obo-
wiązujących utrudnień w poruszaniu się (konieczność uzyskiwania zezwoleń 
na przejazdy do innych miejscowości itp.) nawiązywano pierwsze kontakty 
podziemne z Krakowem i Bielskiem-Białą. Od stycznia 1982 r. zaczęli powra-
cać do domów internowani. Do pierwszych dni marca zwolniono wszystkich 
internowanych z  ziemi wadowickiej, z wyjątkiem Józefa Zemana. Do opusz-
czenia przez niego więzienia przyczyniła się dopiero choroba i pomoc lekarzy. 
W tym czasie ośrodek odosobnienia w Szerokiej miał ulec likwidacji, a pozo-
stający w nim internowani mieli zostać przewiezieni w Bieszczady. Internowani 
obawiali się tej perspektywy, oddalenia od miejsc zamieszkania, zerwania i tak 
słabej łączności z  rodzinami. Przewieziony z powodu choroby do górniczego 
szpitala w Jastrzębiu, J. Zeman za namową dyrektora szpitala nielegalnie, bez 
jakichkolwiek dokumentów opuścił łóżko i górniczym autobusem dojechał do 
Kęt, a stamtąd taksówką do Wadowic. Tutaj okazało się, że aby spokojnie wyjść 
na ulicę, musi mieć dowód osobisty, a ten pozostał w ośrodku odosobnienia. Po 
zorientowaniu się w stanie zdrowia żony i nowo narodzonego syna, postanowił 
powrócić do jastrzębskiego szpitala. Nie został jednak przyjęty, ale poradzono 
mu, aby zgłosił się do Komendy Wojewódzkiej MO w Bielsku-Białej. Po roz-
mowie z zaskoczonymi jego pojawieniem się funkcjonariuszami SB otrzymał 
zapewnienie, że nie zostanie aresztowany i dzięki pomocy przyjaciela powró-
cił do Wadowic. Oficjalnie zwolniono go z  internowania z dniem 23 kwietnia 
1982 r. Jak większość represjonowanych miał trudności z powrotem do pracy, 
a z czasem odebrano mu prawo nauczania języka polskiego, pozostawiając tylko 
lekcje wychowania fizycznego. Pomimo szykan włączył się w działalność struk-
tur podziemnych5.

 4 A. Zwoliński, op. cit., str. 128. NSZZ „S” została zdelegalizowana 8 października 1982 r. wskutek 
zmiany przez Sejm PRL ustawy o związkach zawodowych i organizacjach rolników.

 5 Relacje Józefa Zemana, także publikowane, m.in. Po dwudziestu latach, [w:] Wadoviana. Prze-
głąd historyczno-kulturalny, nr 7, Wadowice 2002, str. 100-104, rozmowa na łamach miesięczni-
ka Wiadomości Powiatowe (dalej WP), nr 8 (74) z sierpnia 2005, str. 17-18.
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Mimo, że na podstawie dekretu o stanie wojennym jakakolwiek działalność 
opozycyjna groziła surowymi represjami, wielu związkowców nadal podtrzymy-
wało kontakty i nawiązywało zerwaną przez stan wojenny współpracę. W zakła-
dach pracy dyskutowano i kolportowano nielegalne materiały związkowe, które 
docierały z większych ośrodków przemysłowych, Krakowa, Bielska-Białej czy 
Śląska, gdzie podziemne struktury „Solidarności” działały od początku stanu wo-
jennego. Po rozpoczęciu zajęć na wyższych uczelniach bibułę podziemną, głównie 
wydawaną przez NZS, przywozili także studenci.

Niestety, nie wszyscy byli solidarni. Nie zabrakło i takich, którzy namówieni 
do współpracy z władzą lub zastraszeni donosili na kolegów. 4 marca wskutek do-
nosu aresztowany został pracujący w Okręgowym Zakładzie Transportu i Maszyn 
Drogowych Zdzisław Szczur. Niedługo po wprowadzeniu stanu wojennego nawią-
zał on kontakty z kolegami z „Solidarności” krakowskiej (OZTiMD miał centralę 
w Krakowie) i otrzymywał materiały oraz informacje związkowe, próbując konty-
nuować działalność Związku w zakładzie. Z wadowickiego aresztu przewieziono 
Z. Szczura najpierw do aresztu KWMO w Krakowie przy ul. Mogilskiej a później 
do aresztu śledczego przy ul. Montelupich i postawiono przed Wojskowym Sądem 
Garnizonowym w Krakowie. Skazany został na 1,5 roku pozbawienia wolności 
z artykułów 46 i 48 dekretu o stanie wojennym, za nie zaniechanie działalności 
związkowej, kolportowanie nielegalnych materiałów związkowych mogących wy-
wołać niepokój społeczny oraz zbieranie składek i organizowanie pomocy dla in-
ternowanych. Warunki w aresztach i więzieniach były różne. Przy ul. Mogilskiej 
w Krakowie Z. Szczur siedział w warunkach skrajnie prymitywnych, w drucianej 
klatce, jaką ogrodzono wybetonowaną celę, z również betonowym podwyższe-
niem do spania. Wystroju celi dopełniało urządzenie sanitarne, czyli wiadro zwa-
ne w żargonie więziennym kiblem, przytwierdzone łańcuchem do ściany. Z kolei 
przy ul. Montelupich z powodu zagęszczenia więźniów w celach (po siedmiu 
i  więcej, sami działacze „S”) panował tłok, ale jak się okazało nie był w warunkach 
tamtych więzień największy. Z ZK przy ul. Montelupich w Krakowie przewieziono 
go do wiezienia w Raciborzu, a stamtąd do jednego z najcięższych więzień PRL, 
Strzelec Opolskich, gdzie od 13 do 31 sierpnia 1982 r. wraz ze współosadzony-
mi prowadził głodówkę w celu uzyskania statusu więźnia politycznego. Niestety, 
komuniści odmówili takiego statusu więźniom ze Strzelec Opolskich, jak zresztą 
większości represjonowanych w tym okresie. Właśnie w tym więzieniu panował 
największy tłok i na jednego więźnia przypadało około metra kwadratowego po-
wierzchni celi. Fatalne było także wyżywienie więźniów. Przewieziony następnie 
do ZK w Kłodzku, Zdzisław Szczur wyszedł z więzienia 8 marca 1983 r. po odby-
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ciu 2/3 kary. Po powrocie do Wadowic podjął i kontynuował przerwaną działal-
ność podziemną6.

Szczególne możliwości prowadzenia podziemnej działalności NSZZ „S” da-
wały wielkie liczebnie załogi zakładów pracy Andrychowa. Niestety próby tych 
działań często kończyły się aresztowaniami. M.in. 26 marca 1982 r. aresztowa-
ny został Arkadiusz Pyzio (brat wymienionego wcześniej Wiesława), pracownik 
WSW, skazany na dwa lata pozbawienia wolności, zwolniony z więzienia 7 maja 
1983 r. Dziesięć dni później, 5 kwietnia 1982 r. aresztowani zostali pracownicy 
WSW Wacław Kuchta, którego za prowadzoną działalność skazano na dwa lata 
pozbawienia wolności, a zwolniono z więzienia 8 maja 1983 r., oraz Jan Nowak, 
który skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności, opuścił więzienie 23 grudnia 
1982 r. Aresztowano i skazano także dwoje innych pracowników tego zakładu, 
Elżbietę Kiecanę i Stanisława Sordyla.

W dniu 13 maja na kilka minut pracę przerwało 15 pracowników wadowickiego 
Instytutu Odlewnictwa. Do dzisiaj nie udało się ostatecznie ustalić, czy była to akcja 
zorganizowana, spontaniczna czy skutek chwilowego wyłączenia dopływu prądu do 
hali produkcyjnej, bo nawet tak tłumaczyli incydent niektórzy z jego uczestników. 
Wszyscy jednak zostali uznani za winnych strajku i wyrzuceni z pracy7.

Jak wspomniano, wszelka niekoncesjonowana przez władze działalność poli-
tyczna i społeczna narażona była na represje. Już od stycznia 1982 r. funkcjona-
riusze SB regularnie wzywali na nękające przesłuchania pozostające na wolności 
osoby związane z działalnością niepodległościową, a z czasem także powracają-
cych z ośrodków odosobnienia. Prawie stała i nierzadko jawna inwigilacja oraz 
prowadzone z nimi tzw. „rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze” miały na celu 
zastraszenie, nakłonienie do zaniechania jakiejkolwiek działalności a także ewen-
tualne pozyskanie do współpracy. Serie takich rozmów nasilały się przed 1 maja 
(obawa przed organizowaniem kontrdemonstracji), 22 lipca, 31 sierpnia i 11 li-
stopada każdego roku, jak również po ogłaszanych przez podziemne struktury 
NSZZ „S” apelach o organizację protestów, a w latach późniejszych także przed 
każdorazowymi wyborami i referendami. Niektóre osoby otrzymywały „zaprosze-
nia” w postaci wezwań do Komend Rejonowych a później Rejonowych Urzędów 
Spraw Wewnętrznych w Andrychowie czy Wadowicach8 po kilka razy w roku. 

 6 Relacje Zdzisława Szczura, także publikowane, m.in. rozmowa na łamach WP nr 8 (74) z sierp-
nia 2005 r. oraz wywiad Nie żałuję sierpnia, [w:] Gazeta Krakowska z 6-7- sierpnia 2005 r. 

 7 A. Gliksman, op. cit., str. 84.
 8 Nazwy urzędów podległych MSW zmieniono w 1983 r. na wzór struktur obowiązujących 

w ZSSR.
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Innych doprowadzano po zatrzymaniach pod różnymi pretekstami czy przy oka-
zji różnych świąt. Zatrzymaniom często towarzyszyły rewizje w mieszkaniach, 
sprawdzanie samochodów. Większość indagowanych nie podejmowała dyskusji 
z esbekami, zgodnie z obowiązującymi chociaż niepisanymi oficjalnie zasadami. 
Równocześnie SB podejmowało próby oddziaływania na poszczególne osoby 
i środowiska antykomunistyczne, zmierzając nie tylko do ich kontrolowania, ale 
także do wewnętrznego rozbicia, dezintegracji, skłócenia działaczy i defamacji, 
czyli pomawiania i oczerniania tych, którzy wydawali się szczególnie niebez-
pieczni dla „socjalistycznego porządku prawnego”. Haniebną rolę w tym zakresie 
– m.in. poprzez rozsiewane plotki i urabianie złej opinii o niektórych osobach 
– odegrali współpracownicy SB, infiltrujący poszczególne grupy i środowiska. 

A jednak składano kwiaty u stóp Pomnika Poległych Żołnierzy 12 PP a także pod 
napisem o przywróceniu obelisku przez „Solidarność”. Właśnie w tych trudnych la-
tach wytworzyła się, a właściwie odrodziła wadowicka tradycja czczenia świąt narodo-
wych i państwowych a także rocznic „Solidarności” przed obeliskiem. Z okazji rocznic 
i świąt narodowych w kościele parafialnym p.w. Ofiarowania NMP regularnie zama-
wiała msze św. za Ojczyznę jedna z założycielek NSZZ „S” w ZMB Teresa Cielebon. Po 
nich grupkami, chodnikiem przechodzono przed Pomnik i  składano kwiaty. 3 maja 
1982 r. pod Pomnik przyszły zaledwie 3 osoby, 31 sierpnia 4, ale już 11 listopada 9. 
Przemarszom towarzyszyli z reguły „smutni panowie”, pieszo, lub częściej w samo-
chodach z cywilnymi rejestracjami. Obserwowali, robili zdjęcia. W 1982 r. do żadnej 
prowokacji z ich strony nie doszło, ale już w roku następnym usiłowali wywołać zajścia 
przed Pomnikiem. Zarówno 3 maja, jak też 31 sierpnia i 11 listopada wśród około 
trzydziestu obecnych przed Pomnikiem pojawiły się nieznane twarze. Z drugiej strony 
ulicy wznoszono prowokacyjne okrzyki, a za przejściem dla pieszych stały przygoto-
wana do „akcji” polewaczka oraz kilka radiowozów. Na szczęście prowokacje się nie 
powiodły. 3 maja 1984 r. przed Pomnikiem pojawiła się grupa funkcjonariuszy SB, 
którzy prawie wianuszkiem otaczali uczestników składania kwiatów. Na coś oczekiwa-
li, ale nic się nie wydarzyło. Odeszli, kiedy zgromadzeni zaczęli się grupkami rozcho-
dzić. Ponownie w pobliżu czekała polewaczka a radiowozy tym razem ukryto za bu-
dynkiem koszar. 31 sierpnia 1984 r. polewaczki nie było, za to pod Pomnikiem zgro-
madziło się już ponad sto osób9. Po zakończeniu składania kwiatów i zapalania zniczy, 
które ustawiono po obu stronach obelisku w formie liter V (Victoria – Zwycięstwo) 
i  S (Solidarność), zatrzymani zostali Halina Wójtowicz i Michał Cielebon. Dwie go-

 9 Podczas przesłuchań uczestników zgromadzenia funkcjonariusz SB twierdził ironicznie: „96 
waszych, reszta naszych”.
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dziny później usiłowano zatrzymać 
Krystynę Cach i  Teresę Cielebon. 
H. Wójtowicz zwolniono przed pół-
nocą, M. Cielebona rano. Znicze 
spod Pomnika zniknęły już wie-
czorem, w  chwilę po uroczystości. 
W  następnych latach liczba uczest-
ników składania kwiatów wzrastała 
wraz ze zmniejszaniem się zagroże-
nia za udział w  tym wydarzeniu10. 
W  Wadowicach prowadzono akcje 
ulotkowe, coraz częstsze wskutek 

dopływu „bibuły” z Krakowa, Bielska-Białej i  innych ośrodków. Produkowano także 
samodzielnie ulotki, rozrzucane później w klatkach schodowych i wkładane do skrzy-
nek pocztowych w blokach wadowickich osiedli. W wadowickim LO w roku 1982 
i 1983 z okazji 3 maja i 11 listopada rozwieszono ulotki, a podczas zorganizowanego 
w lutym 1982 r. apelu dla uczczenia Armii Czerwonej ponad sześćdziesięciu uczniów 
nie wstało podczas hymnu ZSSR. O tym incydencie dyrekcja szkoły powiadomiła SB 
oraz Komitet Miejsko-Gminny PZPR, ale prowodyrów demonstracji oficjalnie nie 
wykryto11. Kilkakrotnie „zbeszczeszczony” został usytuowany przy Plantach pomnik 
bohaterów walk o  utrwalenie władzy ludowej, pogardliwie nazywany przez wadowi-
czan „ubeliskiem”. W kilku przypadkach sposób niszczenia pomnika mógł sugerować 
przygotowaną przez SB prowokację. Za każdym razem zatrzymywano i usiłowano 
zastraszyć albo namówić do współpracy osoby związane z działalnością niepodległo-
ściową, m.in. M. Cielebona. Na tychże Plantach regularnie zaklejane były na tablicz-
kach części ówczesnej nazwy Plac Kombatantów, obwieszczając wszem i  wobec, że 
to „Plac K.a.tów”. Do zaklejania używano m.in. – i to był największy „fason” młodych 
opozycjonistów - przydzielanych obowiązkowo uczniom polskich szkół średnich 
gazetek młodzieżowych z ZSSR, np. „Komsomolskiej Prawdy”. Z okazji Wszystkich 
Świętych na krzyżu Kwatery Wojskowej na Cmentarzu Parafialnym zawieszono ne-
krolog upamiętniający ofiary Katynia, a wadowiczanie w tej niecodziennej scenerii 
mieli przez kilka godzin niewątpliwą satysfakcję, obserwując esbeków penetrujących 
tłum, ale chyba obawiających się zedrzeć ogłoszenie na oczach stale obecnej w pobliżu 
grupy ludzi. Ostatecznie jednak w południe nekrolog zdjęto. Tradycje przemianowy-

 10 Relacja Krystyny Cach, Teresy Siwiec-Cielebon, Haliny Wójtowicz.
 11 Relacja Henryka Kamieńskiego.
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wania placu Kombatantów na plac Katów oraz wywieszania nekrologów (w później-
szych latach przypominających również ofiary stanu wojennego) na krzyżu Kwatery 
Wojskowej przetrwały do 1989 r. Po erygowaniu parafii św. Piotra, która objęła tak-
że teren cmentarza, władze komunistyczne wielokrotnie zwracały się do proboszcza 
nowej parafii ks. Michała Pioska o pilnowanie, aby nikt nic nie wieszał na krzyżu. 
Nekrologi jednak wieszane były regularnie co rok12.

24 maja 1983 r. najprawdopodobniej wskutek denuncjacji, grupa operacyjna 
funkcjonariuszy SB zatrzymała pod zarzutem nielegalnej działalności związkowej 
pięciu pracowników wadowickiej Fabryki Elementów Obrabiarkowych: Zbysława 
Hasiaka, Stefana Marcinkiewicza, Zbigniewa Musiała, Włodzimierza Ochmana 
i Wiesława Wójtowicza. Po przesłuchaniach i rewizjach w dniu 26 maja tymczaso-
wo aresztowano S. Marcinkiewicza i W. Ochmana. Jako trzeci miał być aresztowa-
ny W. Wójtowicz, ale z powodu choroby i negatywnych opinii lekarskich w  spra-
wie ewentualnego pobytu w ZK został objęty milicyjnym dozorem. Obydwaj 
aresztowani zostali zwolnieni 22 czerwca 1983 r. w czasie papieskiej wizyty w Pol-
sce. Podczas rozprawy przed wadowickim Sądem Rejonowym oskarżono ich m.in. 
z art 48 ust 2 dekretu o stanie wojennym, o posiadanie nielegalnych materiałów 
mogących wzbudzić niepokój społeczny oraz o nie zaprzestanie zakazanej dzia-
łalności związkowej, jednak sąd na podstawie ustawy „amnestyjnej” zastosował 
wobec oskarżonych „nadzwyczajne” złagodzenie kwalifikacji czynu i umorzył 
postępowanie13. Zmniejszenie represyjnego działania systemu spowodowane było 
odbywającą się w czerwcu 1983 r. drugą wizytą Jana Pawła II w Polsce. Wadowicka 
„Solidarność” nie tylko uczestniczyła w spotkaniach z Ojcem Świętym w Krakowie 
w dniu 22 czerwca podczas mszy św. na Błoniach i  konsekracji kościoła w Nowej 
Hucie-Mistrzejowicach, a także w odbywających się tam demonstracjach, ale 
oczekiwała Papieża w Jego rodzinnym mieście. Na dzień 23 czerwca zapowiedzia-
no bowiem prywatny wypoczynek Dostojnego Gościa. Wielu wadowiczan liczyło, 
że może Papież odwiedzi „rodzinne gniazdo”. Tłumy oczekiwały na Rynku oraz 
na lądowisku przy klasztorze OO. Karmelitów bosych. Solidarnościowcy przygo-
towali nawet transparenty. Na wielkich arkuszach brystolu pismem z elementami 
wzorowanymi na tzw. solidarycy wypisano wezwania „Robotnicy proszą o bło-
gosławieństwo Ojca Świętego” oraz „Rolnicy proszą o błogosławieństwo Ojca 
Świętego”14. Niestety, Jan Paweł II przeleciał tylko nad Wadowicami helikopterem 

 12 Informacje ks. Michała Pioska.
 13 Relacje Wiesława Wójtowicza i Włodzimierza Ochmana.
 14 Obecnie przechowywane w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej.
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w drodze do Doliny Chochołowskiej koło Zakopanego, gdzie spotkał się z „osobą 
prywatną”, czyli przywódcą „Solidarności” Lechem Wałęsą.

Od 1982 r. przedstawiciele wadowickiej „S” uczestniczyli również m.in. w de-
monstracjach w Nowej Hucie, a 20 października w pogrzebie Bogdana Włosika, 
zastrzelonego przez oficera SB. Zapoczątkowane w ten sposób wyjazdy do Nowej 
Huty, jak się później okazało kilku niezależnie funkcjonujących grupek, dostar-
czały nie tylko pociechy religijnej płynącej z nabożeństw m.in. w kościele Arka 
Pana, ale także podnosiły adrenalinę w żyłach uczestników, gdyż każdorazowo 
prawie wiązały się z udziałem w kolejnej demonstracji, tradycyjnie atakowanej 
przez ZOMO. Wyjazdy kontynuowano do 1988 r. Przedstawiciele wadowickich 
środowisk niepodległościowych uczestniczyli również 27 stycznia 1983 r. w po-
grzebie zmarłego w Krakowie 21 stycznia tego roku pułkownika Józefa Herzoga 
i złożyli na jego mogile wiązankę kwiatów, uczestniczyli także w wielu pogrzebach 
najwybitniejszych przedstawicieli środowisk niepodległościowych, bohaterów na-
rodowych czy ofiar stanu wojennego, m.in. w maju 1983 r. w Warszawie w pogrze-
bie zamordowanego przez milicjantów Grzegorza Przemyka. 3 listopada 1984 r. 
na warszawskim Żoliborzu Michał Cielebon, Mieczysław Curzydło, Stanisław 
Ocetkiewicz i Wiesław Wójtowicz brali udział w pogrzebie zamordowanego przez 
SB Męczennika „Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszki. W rok później, 19 paździer-
nika 1985 r. w Zakopanem Michał Cielebon, Mieczysław Curzydło i  Stanisław 
Ocetkiewicz uczestniczyli w pogrzebie seniora środowisk kombatanckich Polski 
Niepodległej, generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza. Wreszcie 12  czerwca 
1988 wadowickie środowiska solidarnościowo-kikowskie były reprezentowane 
także na pogrzebie prochów majora Jana Piwnika „Ponurego” na Polanie Wykus, 
w Ratajach i Wąchocku.

Po otrzymaniu przez Lecha Wałęsę Pokojowej Nagrody Nobla także wadowi-
czanie złożyli mu gratulacje. Przewodniczącemu „Solidarności” regularnie prze-
syłano również życzenia świąteczne, a otrzymywane od niego odpowiedzi i życze-
nia były kolejnymi nośnikami nadziei.

Nawiązywanie i odtwarzanie pozrywanych wydarzeniami stanu wojennego 
kontaktów doprowadziło już w połowie lat 80. do konspiracyjnego odbudowania 
struktur związkowych na ziemi wadowickiej. Działalność – oczywiście w skali moż-
liwej w tamtym okresie, kiedy nielegalne było prawie wszystko – była kontynuowa-
na przez wiele grup związkowców. W efekcie w Wadowicach i okolicy kolportowano 
coraz więcej podziemnej prasy, znaczki poczty podziemnej, ulotki. W listopadzie 
1984 r. W. Pyzio podjął w Andrychowie próbę wydawania lokalnego pisma związko-
wego pod tytułem „”Solidarność” miasta Andrychowa”, redagowanego wspólnie z ks. 
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A. Zwolińskim. Od marca 1985 r. pismo stało się organem „NSZZ „S” wschodniej 
części woj. bielskiego, ukazując się pod tytułem „Solidarny - Pismo NSZZ „S” Kęt, 
Andrychowa i Wadowic”. W skład redakcji wchodził także Ignacy Achinger z Kęt. 
13 maja 1985 r. SB aresztowała W. Pyzię, który 29 lipca wyrokiem wadowickiego 
Sądu Rejonowego skazany został z art. 202 a kodeksu karnego „za rozpowszech-
nianie wiadomości mogących wywołać niepokój społeczny” na 2,5 roku więzienia. 
Wyrok ten podtrzymał Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej. Sąd pierwszej instancji 
zachował się w tej sprawie kuriozalnie, nawet w warunkach PRL, orzekając wyż-
szy wymiar kary, niż żądał prokurator. Z ZK w Wadowicach przewieziono go do 
Zabrza, a następnie do Lubuska koło Zielonej Góry, gdzie m.in. siedział w jednej celi 
z Władysławem Frasyniukiem. Więzienie opuścił 10 września 1986 r.15 

Tymczasem redakcję „Solidarnego” przeniesiono do Wadowic, gdzie od drugie-
go numeru gazetę drukowali i kolportowali: Mieczysław Curzydło, Leon Jamrożek, 
Kazimierz Podstawa i Zdzisław Szczur. Sprzęt poligraficzny dostarczony z Krakowa 
ukryto dzięki pomocy ks. Jana Wołka16 w wadowickim klasztorze sióstr nazareta-
nek. Do 1988 r. ukazały się 22 numery pisma. Kolportaż gazety prowadzono m.in. do 
Krakowa (zajmował się tym Adam Chrząstek z Nowej Huty). Grupa redakcyjna utrzy-
mywała kontakty m.in. z Mieczysławem Gilem z Krakowa i Grażyną Staniszewską 
z Bielska-Białej, kierującą wtedy podziemnym Regionem Podbeskidzie „S”17.

Od września 1984 r. do czerwca 1985 r. na ziemi wadowickiej drukowana była 
także podziemna „Solidarność Podbeskidzia”, czołowe czasopismo związkowe tego 
Regionu, a także inne pisma i ulotki „S”. Tajna drukarnia mieściła się w domu 
Elżbiety i Krzysztofa Sordylów w Wieprzu 87, magazyn papieru w domu Danuty 
Babińskiej także w Wieprzu a magazyn farb drukarskich w domu Władysławy 
Kołek w Czańcu. Organizatorami tego punktu byli drukujący „SP” Mieczysław 
Machowiak i współpracujący z nim W. Pyzio. Przerzut bibuły do Bielska organi-
zował Antoni Pilarski, a naczelnym redaktorem „SP” był wówczas znany dzienni-
karz i historyk Andrzej Grajewski (obecnie członek Kolegium Instytutu Pamięci 

 15 Relacja Wiesława Pyzi, zob. także A. Zwoliński, op. cit., str. 128-129.
 16 Ks. Jan Wołek, kapelan wadowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej, aktywnie włączył się także 

w prace powstającego Komitetu Obywatelskiego „S” Ziemi Wadowickiej, ale niedługo później 
wyjechał na placówkę duszpasterską w diecezji kamienieckiej na Ukrainie, a następnie został 
proboszczem parafii Św. Rodziny w Krasnoarmiejsku w Kazachstanie. Zginął w wypadku samo-
chodowym 24 listopada 1991 r. koło Pietropawłowska. Ciało zostało sprowadzone do Wadowic 
i pochowane na Cmentarzu Parafialnym.

 17 Informacje i relacje Mieczysława Curzydły, Leona Jamrożka, Zdzisława Szczura oraz publika-
cje, m.in. A. Zwoliński, op. cit., oraz K. Czycz, Początki wadowickiej „Solidarnośći”. 25 lat temu 
w Wadowicach, [w:] Głos Podbeskidzia, nr 7/2005 (132) lipiec, str. 21-23.
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Narodowej). Z tej drukarni „SP” i inne materiały trafiały także bezpośrednio do 
pracowników andrychowskich zakładów pracy. Za kontakty z zakładami i kolpor-
taż odpowiedzialni byli Stanisław Sordyl z Wieprza (za AFM), Leszek Kosek (za 
AZPB) i Jan Nowak (za WSW). Po aresztowaniu W. Pyzi w maju 1985 r. drukarnię 
„SP” przeniesiono do Czechowic18.

Część działaczy „Solidarności” pragnąc ułatwić sobie oddziaływanie na spo-
łeczeństwo włączała się do działalności legalnych organizacji o zbliżonym cha-
rakterze lub tworzyła takie struktury, jako zastępcze formy dla swej działalności. 
Konieczne było bowiem znalezienie legalnych ujść dla nagromadzonego potencja-
łu społecznej aktywności. W ten sposób w Wadowicach powstały Klub Inteligencji 
Katolickiej oraz Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Asumpt do podjęcia próby tworze-
nia KIK w Wadowicach dało otwarcie Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II 
18 maja 1984 r. Rok wcześniej wojewoda bielski przekazał proboszczowi wadowic-
kiej parafii, ks. infułatowi drowi Edwardowi Zacherowi zgromadzone na koncie 
„Solidarności” środki finansowe przeznaczone na uruchomienie Domu Papieża. 
Przy wsparciu Kurii Metropolitalnej udało się wyremontować budynek, z które-
go wcześniej władze miejskie wykwaterowały lokatorów. W uroczystości otwarcia 
i poświęcenia ekspozycji brało udział wielu wadowiczan. W ten sposób, wbrew 
komunistycznym władzom utrudniającym i spowalniającym realizację tej inicja-
tywy – choć z opóźnieniem niezależnym od pomysłodawców - spełniony został 
jeden z najważniejszych postulatów wadowickiego środowiska „Solidarności”.

Właśnie wtedy, wiosną 1984 r. grupa działaczy „S” wywodzących się z kręgów 
inteligencji wystąpiła z inicjatywą powołania w Wadowicach Klubu Inteligencji 
Katolickiej. Podobne inicjatywy, wynikające ze świadomości, że stan wojen-
ny i  jego skutki mogą trwać w państwie i społeczeństwie kilka lat, powstawały 
w całym kraju. Władze komunistyczne niezbyt przychylnym okiem patrzyły na 

 18 A. Zwoliński, op. cit., str. 129.
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niezależne formy działalności społecznej, ale tolerowały je jako świadectwo po-
zornej normalizacji stosunków państwo-Kościół, a z drugiej jako formę kontroli 
nad publiczną aktywnością obywateli. Kiedy wiosną 1984 r. rozpoczęto procedu-
rę rejestracji KIK, jako filii Klubu w Bielsku-Białej, władze administracyjne oraz 
SB postawiły warunek, by wśród członków zarządu wadowickiego KIK nie było 
nikogo ze znanych działaczy NSZZ „S”. Przyjęcie tego warunku – pod wpływem 
władz kościelnych – sprawiło, że inicjatorzy powstania Klubu w Wadowicach 
pozostali zwykłymi członkami stowarzyszenia, nie rezygnując wszakże z aktyw-
nej działalności. Dzięki tej pozornie ugodowej postawie umożliwiono powstanie 
miejsca i struktury, w których można było krzewić ideały bliskie „Solidarności”, 
dyskutować na tematy społeczne i historyczne. Kanonicznymi opiekunami KIK 
byli proboszcz wadowickiej parafii, ks. inf. Kazimierz Suder oraz asystent kościel-
ny Klubu, ks.  Jan Wołek. W latach 1984–1989 w salce KIK w Domu Katolickim 
odbyło się wiele spotkań, prelekcji historycznych i dyskusji, poprzez omawianą 
tematykę aktywizujących społeczeństwo wadowickie. Poruszano także tzw. te-
maty zakazane, będące na politycznym indeksie, m.in. wojny 1920 r., mordu ka-
tyńskiego czy powojennych dziejów PRL. KIK włączał się także w przygotowanie 
obchodów świąt narodowych i kościelnych oraz organizował imprezy kulturalne, 
m.in. koncerty Piotra Szczepanika i innych artystów. W dziesiątą rocznicę pon-
tyfikatu Jana Pawła II w październiku 1988 r. KIK był współorganizatorem sesji 
popularno-naukowej w Wadowicach, poświęconej tej rocznicy. W 1989 r. liczna 
grupa członków Klubu weszła w skład Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” 
Ziemi Wadowickiej. Kolejni odchodzili do powstających partii politycznych oraz 
do działalności gospodarczej, część wycofała się w ogóle z działalności publicznej. 
Mimo, że dzięki wejściu w życie nowego prawa o stowarzyszeniach wadowicki 
KIK usamodzielnił się, szerszej i bardziej znaczącej działalności już nie prowadził. 
Po śmierci ks. J. Wołka i odejściu z parafii na emeryturę ks. inf. K. Sudera w 1998 
r. działalność KIK praktycznie zamarła.

Drugą formą aktywności środowisk niepodległościowych i solidarnościowych 
Wadowic było powstałe dzięki przychylności Ojców Karmelitów z wadowickiego 
klasztoru Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Okazję do nawiązania współpracy stworzy-
ły regularnie odprawiane w kościele św. Józefa na tzw. „Górce” nabożeństwa w in-
tencji Ojczyzny. Po niektórych zostawało w klasztorze po kilka osób, dyskutując 
na bieżące tematy, a czasem snując refleksje na temat historii Polski. Opiekunem 
grupy został ówczesny przeor klasztoru, o. Stefan Skórnóg. Postanowiono sforma-
lizować te spotkania i umożliwić uczestniczenie w nich większej grupie wiernych. 
Jako prelegentów zapraszano wykładowców akademickich, znanych opozycjoni-
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stów, duchownych i inne osobistości. Tematy spotkań dotyczyły najczęściej dzie-
jów Polski, w tym najnowszych, nauki społecznej Kościoła, kultury niezależnej itp. 
Z czasem wykształciło się środowisko stałych uczestników tych spotkań, w tym 
liczne grupy młodzieży, m.in. uczniów Prywatnego LO Karmelitów. Od 1987 r. 
formalnie powstało Duszpasterstwo Ludzi Pracy, którego działalność w  wielu 
wypadkach uzupełniała ofertę KIK, równocześnie znacznie powiększając krąg 
odbiorców. Wielu spośród animatorów DLP uczestniczyło także w pracach KIK 
i odwrotnie, dzięki czemu nie było pomiędzy tymi środowiskami rywalizacji, na-
tomiast przez kilka lat możliwa była owocna współpraca dla dobra lokalnego spo-
łeczeństwa. Działalność DLP osłabła, a następnie przestała istnieć po przemianach 
politycznych zapoczątkowanych w 1989 r. i odejściu z wadowickiej wspólnoty na 
inną placówkę karmelitańską o. Stefana Skórnóga.

Jedną z istotnych form działalności ruchu solidarnościowego była współpraca ze 
środowiskami kombatanckimi. Dzięki zaangażowaniu „S” w sprawę przywrócenia 
Pomnika Poległych Żołnierzy 12 PP w Wadowicach, już od 1981 r. istniały bliskie 
kontakty weteranów tego pułku z przedstawicielami Związku. W pierwszą rocznicę 
przywrócenia Pomnika, mimo rygorów stanu wojennego otwarto w Wadowickim 
Domu Kultury wystawę dokumentującą dzieje 12 pp i wadowiczan walczących na 
wielu frontach wojen o niepodległość Polski. W przygotowaniu ekspozycji ze zbio-
rów M. Cielebona pomagał J. Zeman oraz Z. Jurczak z TMZW. W ciągu prawie mie-
siąca wystawę zwiedziło ponad dwa tysiące zainteresowanych. Zaraz po oficjalnym 
otwarciu Służba Bezpieczeństwa chciała zamknąć wystawę, pod pretekstem, że jest 
„nieformalna”, ale organizator posiadał wymagane zezwolenie bielskiej Delegatury 
Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk, czyli tzw. cenzury. Przy okazji wystawy od-
był się drugi zjazd „Dwunastaków”, ze względu na warunki stanu wojennego nie-
co mniej liczny niż przed rokiem. W połowie lat 80. współpraca z kombatantami 
zaowocowała wsparciem inicjatywy odsłonięcia tablicy poświęconej Żołnierzom 
12 PP Poległym i Zmarłym w latach 1939-1945. Umieszczono ją na budynku by-
łych koszar i odsłonięto podczas uroczystości 1 września 1984 r. podczas trzecie-
go zjazdu środowiska „Dwunastaków”. Tym razem cenzura nie wyraziła zgody na 
oficjalne prezentowanie ekspozycji poświęconej dziejom pułku, ale wystawa niele-
galnie została przygotowana w holu Wadowickiego Domu Kultury. Ze względu na 
bezpieczeństwo eksponatów trwała zaledwie dwa dni. Od 1985 r. corocznie w maju 
– w okolicy rocznicy bitwy o Monte Cassino – kombatanci Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie uczestniczyli w mszy św. i składali kwiaty na mogiłach swoich towa-
rzyszy broni pochowanych na wadowickim Cmentarzu Parafialnym. Uroczystości 
organizował były żołnierz 3 Dywizji Strzelców Karpackich, Władysław Pietruszka 
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pochodzący z Choczni, przy współpracy M. Cielebona i Mariana Sołtysiewicza. 
Zjazdom weteranów towarzyszyły wystawy obrazujące dzieje 12 pp i walki o nie-
podległość RP, organizowane za zgodą ks. inf. K. Sudera w Domu Katolickim. 
W 1988 r. W. Pietruszka ufundował tablicę pamiątkową dedykowaną żołnierzom 
SBSK i 3 DSK. Ze względu na obawę, iż umieszczona na zewnątrz świątyni może 
zostać zniszczona, została ona umieszczona w kruchcie wejściowej pod chórem 
kościoła i odsłonięta z okazji 10 rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II 
w dniu 16 października. W tym samym czasie rozpoczęła się akcja zbierania fundu-
szy na tablicę poświęconą żołnierzom 12 pp. Swoje cegiełki do tej inicjatywy dołoży-
li także przedstawiciele środowisk wadowickiej „Solidarności”. Tablicę, umieszczoną 
poniżej poprzedniej, odsłonięto 24 września 1989 r.19 Dzięki powiewowi wolności 
będącemu efektem przemian politycznych w kraju, uroczystość odsłonięcia tablicy 
ściągnęła wielkie rzesze ludzi i stała się kolejnym znaczącym wydarzeniem patrio-
tycznym w historii miasta. Przy okazji uroczystości odbył się czwarty – i niestety 
ostatni – zjazd Środowiska „Dwunastaków”. Tym razem jawna, ekspozycja histo-
ryczna poświęcona Żołnierzom Ziemi Wadowickiej otwarta została w budynku 
przyszłego Muzeum Miejskiego przy ul. Kościelnej i czynna była ponad dwa miesią-
ce. Zwiedziło ją ponad dwa i pół tysiąca ludzi.

W kwietniu i czerwcu 1985 r. czterej mieszkańcy Andrychowa: Paweł 
Ćwiękała, Roman Majda, Dariusz Mazioł i Ryszard Swakoń zamalowali farbą 
tablice informacyjne i propagandowe miejscowego PRON i ZSMP. Przed wado-
wickim Sądem Rejonowym stanęli prawie dwa lata później, 6 lutego 1987 r., pod 
zarzutem „uszkodzenia mienia społecznego” Ich obrońca, mec. Witold Rozmanit 
przypomniał przed Sądem, że pomiędzy czasem popełnienia czynu a dniem roz-
prawy została wydana ustawa amnestyjna (17 lipca 1986 r.). Ostatecznie 9 lutego 
1987 r. Sąd umorzył postępowanie w tej sprawie.

W jesieni 1985 r. członkom byłej KZ „S” w wadowickim Zakładzie 
Maszyn Budowlanych udało się opanować tworzoną w przedsiębiorstwie Radę 
Pracowniczą. W ZMB jako zmilitaryzowanym zakładzie produkcji zbrojenio-
wej obowiązywały obostrzone rygory działania ciał przedstawicielskich. Rada 
Pracownicza była organem tworzonym obligatoryjnie i dyrekcja liczyła, że 
wybrani do niej zostaną wyłącznie wygodni dla władz działacze starych, czyli 
tzw. branżowych związków zawodowych. Tymczasem spośród wybranych do 

 19  Po ufundowaniu w 2006 r. przed Wadowicką bazyliką pomnika Jana Pawła II obydwie tablice 
– zgodnie z dawną wolą ich inicjatorów i fundatorów – przeniesione zostały na zewnątrz muru 
świątyni i umieszczone w tle pomnika.
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Rady Pracowniczej pierwszej kadencji dziewięciu członków aż ośmiu wywodzi-
ło się z KZ NSZZ „S”. Przewodniczącym RP został Stanisław Malina, sekreta-
rzem Jerzy Ochman. W następnej kadencji na przewodniczącego RP wybrano 
J.  Ochmana20. 

We wrześniu 1986 r. po powrocie W. Pyzi z Zakładu Karnego, podjął on pró-
bę reaktywowania jawnej działalności „Solidarności”, zwracając się do wojewody 
bielskiego z wnioskiem o rejestrację Regionu Podbeskidzie NSZZ „S”. Decyzją 
z 18 grudnia 1986 wojewoda bielski odmówił „ponownej legalizacji działalności 
Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność””21. W dwa lata później W. Pyzio został 
członkiem jawnie działającej rady NSZZ „S” Regionu Podbeskidzia, która organi-
zowała wiece i akcje protestacyjne oraz ulotkowe. Na terenie Andrychowa prowa-
dzone były tylko te ostatnie.

W 1988 r. narastanie społecznego oporu wobec systemu komunistyczne-
go spowodowało wybuch fali strajków w Polsce, m.in. w zakładach krakowskich 
(w Nowej Hucie) i wymusiło dalszą liberalizację postępowania wobec odradzają-
cych się jawnych struktur NSZZ „S”. Doprowadziło to do pierwszych pertraktacji 
komunistycznej władzy z przedstawicielami opozycji i propozycji podjęcia rozmów 
tzw. „okrągłego stołu”. 31 sierpnia Lech Wałęsa zwrócił się z apelem do załóg za-
kładów pracy o zaprzestanie strajków. 1 września 1988 r. KKW NSZZ „S” podjęła 
decyzję o odbudowie jawnej działalności NSZZ „S” w kraju. Zaczęły odradzać się 
regionalne i zakładowe struktury związkowe. 10 października 1988 r. jako pierw-
sza organizacja zakładowa „S” na ziemi wadowickiej powstał komitet założycielski 
NSZZ „S” w Andrychowskiej Fabryce Maszyn, w Wadowicach jako pierwszy po-
wstał 20 stycznia 1989 r. komitet organizacyjny NSZZ „S” w Fabryce Aparatury 
Precyzyjnej Wadap. Po nich w wielu zakładach ziemi wadowickiej powstawały 
następne. Rozpoczęła się procedura rejestracji komisji w Regionalnych Komisjach 
Organizacyjnych. Z Wadowic jako pierwsza - 22 lutego 1989 r. - zarejestrowała się 
KZ „S” z Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców, następna była KZ „S” z ZMB22. 

Od 17 kwietnia 1989 r. NSZZ „S” została ponownie zarejestrowana, uzy-
skując możliwość oficjalnej i legalnej działalności23. 8 maja 1989 r. jako pierwsza 
struktura koordynująca działalność związkową w Wadowicach powstała MTKK 

 20 Relacje Teresy Siwiec-Cielebon, Jerzego Ochmana.
 21 Oryginał decyzji w zbiorach W. Pyzi.
 22 P. Wyrobiec, Życie polityczne Wadowic w latach 1951-1995, [w:] Wadowice. Studia z dziejów 

miasta, pod red. A. Nowakowskiego, Wadowice 1997 r. str. 160-161.
 23 W trzy dni później zarejestrowano także NSZZ „S” RI.
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czyli Międzyzakładowa Tymczasowa 
Komisja Koordynacyjna, utworzo-
na przez zakłady: ZMB „Bumar-
Łabędy”, FEO „Ponar-Wadowice”, 
Fabrykę Aparatury Precyzyjnej Wadap, 
Powszechną Spółdzielnię Spożywców 
„Społem”, Zakład Produkcji Tektury 
i Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej. Organizatorami MTKK 
byli Wiesław Pyzio, Zdzisław Szczur 
(który został przewodniczącym MTKK) i  Kazimierz Podstawa (zastępca prze-
wodniczącego). Sekretarzem Komisji została Barbara Malczyk a gospodarzem 
lokalu był Mieczysław Curzydło. Już w początkach swej działalności MTKK sku-
piała przedstawicieli 21 zakładów pracy24.

18 grudnia 1988 r. powstał Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ 
„S” Lechu Wałęsie, w którego skład weszło 119 osób, natomiast już w zimie zaczęły 
powstawać regionalne KO. W Wadowicach 7 kwietnia 1989 r. w salce KIK odby-
ło się pierwsze spotkanie organizacyjne KO „S” Ziemi Wadowickiej. Uczestniczyli 
w nim: W. Rozmanit, J. Zeman, W. Pyzio, W. Wójtowicz, M. Curzydło, M. Cielebon, 
Z. Mutka i L. Jamrożek. Poza tym ostatnim wszyscy zgłosili akces do KO, z tym, że 
W. Pyzio podjął się organizowania struktury KO w Andrychowie. Kolejne zebra-
nie robocze odbyło się w niespełna tydzień później a ogólne zebranie założycielskie 
przedstawicieli z wszystkich zakładów pracy powołujące KO”S”ZW miało miejsce 
23 kwietnia 1989 r. Koordynatorem działalności KO”S”ZW została Ewa Filipiak  
z ZMB, a za kontakty z Wojewódzkim Komitetem Obywatelskim odpowiedzialny 
był Jerzy Ochman także z ZMB25. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami działalność 
Komitetu objęła większość terenów ziemi wadowickiej i przedstawiciele KO”S”ZW 
koordynowali prace organizacyjne i kampanię wyborczą przed wyborami parla-
mentarnymi w ośmiu gminach26. Jedynie działacze „S” andrychowskiej we własnym 
zakresie organizowali prace na terenie gmin Andrychów i Wieprz.

 24 ADS, ulotka Informacja Międzyzakładowa Tymczasowa Komisja Koordynacyjna /MTKK/.
 25 Założycielami KO”S”ZW byli: Jan Bednarz, Michał Cielebon, Mieczysław Curzydło, Ewa Fili-

piak, Kazimiera Łebkowska, Kazimiera Maślana, Marzena Mirosławska, Zbigniew Mutka, Jerzy 
Ochman, Stanisław Pena, Zbigniew Rauch, Mirosław Sediwy, Jan Sopicki, Barbara Warmuz, 
Józef Wiktor, Stanisława Wodyńska, ks. Jan Wołek, Wiesław Wójtowicz i Józef Zeman. 

 26 Oprócz  Wadowic także Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, 
Stryszów i Tomice.
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Czasu było niewiele. Ze względu na pracę zawodową większości członków 
KO prowadzenie pierwszej fazy kampanii powierzono M. Cielebonowi, który 
z upoważnienia WKO nawiązywał kontakty z władzami gmin przedstawiając listy 
kandydatów KO do komisji wyborczych. W wyszukiwaniu osób godnych zaufania 
pomagali duszpasterze poszczególnych parafii, a w nawiązywaniu z nimi kontak-
tów wspierał KO”S”ZW ks. Jan Wołek. Mirosław Sediwy mimo podeszłego wieku 
z wielkim poświęceniem służył nieocenioną pomocą w zakresie transportu, spę-
dzając za kierownicą swojego fiata nieraz po kilkanaście godzin dziennie. Na ty-
dzień przed wyborami do akcji plakatowania włączyło się kilku następnych człon-
ków KO, którym pospieszyła z pomocą grupa uczniów Prywatnego LO Ojców 
Karmelitów. Ówczesna aktywność KO miała dosłownie charakter pospolitego 
ruszenia wszystkich ludzi dobrej woli.

Efektem działalności KO”S”ZW było powołanie we wszystkich gminach po-
wiatu lokalnych Komitetów Obywatelskich i wyłonienie ich przedstawicieli do 
większości komisji wyborczych. Mimo wielkich nadziei nie wszyscy ludzie wie-
rzyli, że wybory będą naprawdę wolne. Kampania wyborcza miała ostry przebieg, 
kilkakrotnie MO zatrzymywała pod różnymi pretekstami grupy plakaciarzy z KO. 
Na szczęście z reguły kończyło się na wylegitymowaniu. Jedynie w Wadowicach 
członkowie KO złapali na pl. Bohaterów Getta na „gorącym uczynku” zrywania 
plakatów strony opozycyjno-solidarnościowej grupkę działaczy PZPR, „troskli-
wie” ochranianą przez patrol MO. Komuniści nie zgodzili się wylegitymować (na-
wet przed obecnym patrolem MO) i w asyście milicjantów zrejterowali. Wtedy 
nad lokalem KO”S”ZW przy ul. Mickiewicza 5 wywieszono transparent z infor-
macją o zajściu i numerem rejestracyjnym samochodu, którym poruszali się pla-
katowi wandale, a zerwany później przez nieustalonych sprawców. W odwecie kil-
ku śmiałków „zdemontowało” jeden z rozpiętych nad ulicą transparentów PZPR, 
zachęcający do głosowania na niejaką Irenę Szczygielską. Na szybach partero-
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wych okien budynku Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR przy ul. Mickiewicza 
19 naklejono samoprzylepne ulotki zachęcające do głosowania na kandydatów 
„Solidarności”. Wojna plakatowa trwała dosłownie do późnego wieczora w przed-
dzień wyborów27.

W wyniku częściowo wolnych, jak później określono „kontraktowych” wy-
borów do Sejmu 4 czerwca 1989 r. kandydaci „Solidarności” obsadzili wszyst-
kie przewidziane dla strony opozycyjno-solidarnościowej mandaty (35 proc.). 
W andrychowskim 12 Okręgu Wyborczym do Sejmu, w skład którego wchodziła 
cała ziemia wadowicka, zdecydowane zwycięstwo odnieśli kandydaci KO, Michał 
Caputa z Żywca (uzyskał 145 485 głosów czyli 81,03 proc. poparcia) i Andrzej 
Sikora z Bielska-Białej (133 223 głosów, 73,40 proc.). W całkowicie wolnych wy-
borach do Senatu obydwa mandaty z województwa bielskiego obsadzili kandydaci 
„S”, Andrzej Kralczyński i Maciej Krzanowski. W samych Wadowicach frekwencja 
wyniosła około 70 proc. uprawnionych. M. Caputa uzyskał 64,48 proc. głosów, 
A.  Sikora 60,24 proc., A. Kralczyński 71,35 proc. a M. Krzanowski 72,17 proc. 
Z pozostałych kandydatów najwięcej głosów, ale zaledwie 9,66 proc. otrzymał 
pierwszy na liście PZPR Marek Trombski.

Podobnie jak w całej Polsce wybory na ziemi wadowickiej miały charakter 
plebiscytu. Większości wyborców nie interesowały żadne mandaty, poza soli-
darnościowymi. W efekcie nie zostały obsadzone wszystkie miejsca przypisane 
ówczesnej koalicji rządzącej PRL, czyli PZPR, ZSL i SD. W poniedziałek 5 czerw-
ca nad lokalem KO”S”ZW wywieszono wielki transparent z napisem „Miasto 
Wadowice i Gmina – 5.VI.89 – myśmy wygrali – 18.VI.89 – towarzysze grają da-
lej!!!”.28 Nowo wybrani parlamentarzyści złożyli 19 czerwca wizytę w Wadowicach 
i podczas spotkania w Wadowickim Domu Kultury podziękowali swoim wybor-
com. Podziękowania KO”S”ZW dla wszystkich zaangażowanych w kampanię wy-
borczą na terenie ziemi wadowickiej przekazano m.in. korzystając z pośrednictwa 
ambon kościelnych29. Odradzała się niepodległa Polska.

 27 Relacje Józefa Wiktora, Krzysztofa Szmajchela, Macieja Mocniaka i innych.
 28 Wybory odbyły się 4 czerwca a wyniki ogłoszono 5 czerwca i dlatego ta data znalazła się na 

transparencie
 29 P. Wyrobiec, op. cit., str. 161, A. Gliksman, op. cit., str. 157, dokumentacja fotograficzna i archi-

walna w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej.
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z czego śMiały się
galicyjskie wadowice?

J A N U S Z  K O T L A R C Z Y K  I  D O M I N I K A  M R Ó Z

WPROWADZENIE 
We wcześniejszej biografii Stefan 

Kotlarczyk i jego teatr familijny anonsowa-
liśmy1 znalezienie w archiwum rodzinnym 
czterech monologów, nie zawierających 
jednak jednoznacznego wskazania ich au-
torstwa. Opracowana przez Janinę Mrozową 
Kronika Mała2 przypisuje wprawdzie 
Stefanowi Kotlarczykowi autorstwo mono-
logów scenicznych, nie wymienia jednak ich 
tytułów. Jednym z pierwszych zadań stoją-
cych przed nami stała się zatem próba usta-
lenia autora tych utworów. 

OPIS MANUSKRYPTÓW
Znajdujący się w archiwum rękopis zapisany został czarnym atramentem w zeszy-

cie liniowanym, zszywanym, pozbawionym aktualnie okładek (pozostałe strzępy mają 
barwę fioletową). Pierwsza karta pierwszego arkusza pozostała czysta. Na następnych 
ośmiu trwale zszytych zapisany jest tekst monologu Wojtek Fujara w Tijatronie, a na 
kolejnych siedmiu kartach monolog Dobry system. Z następnego arkusza zeszytu bra-
kuje sześć pierwszych kartek, a także 9., 15. i 16.; kartki: 8. i 11. są odłączone od reszty. 
Przy wyrywaniu kartek z zeszytu odłącza się zwykle karty ze środka złożonego arku-
sza; wspomniany ubytek sześciu zewnętrznych kart arkusza sprawia, że nie można wy-
kluczyć domysłu o celowym wyrwaniu wpisanego już wcześniej na nich jakiegoś mo-

 1 J. Kotlarczyk i D. Mróz, Stefan Kotlarczyk i jego teatr familijny. [W:] Stefan Kotlarczyk, …Z doby 
dzisiejszej, Za Matkę Ojczyznę, dwie sztuki sceniczne, Wadowice 2007, s. 52 – 53.

 2 Rękopis w archiwum rodzinnym Mrozów w Jaworznie.

Stefan Kotlarczyk
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nologu. Treść tego przypuszczalnego utworu mogła być np. niecenzuralna, albo zbyt 
mało atrakcyjna do dalszego przechowywania. Kolejny monolog Srul Katarinengelb 
na balu spisany został na dalszych sześciu stronach, a czwarty, Izydor Szrapner prosto 
z frontu na 6,5 stronach, ostatnia karta drugiego arkusza jest czysta. 

Dwa pierwsze monologi napisane są tą samą ręką, co rękopis sztuki Za Matkę 
Ojczyznę, następne dwa – innym charakterem pisma. Bardzo rzadkie przypadki za-
miany słów w tekście pierwotnym sugerują, że mamy tu do czynienia już z czysto-
pisami. Pojawiają się natomiast ewidentnie wtórne dopiski ołówkiem i skreślenia; te 
ostatnie dotyczą zarówno dopisków, jak i słów czy zdań pierwotnego tekstu. 

USTALENIE CZASU POWSTANIA MONOLOGÓW
Kolejność utworów w zeszycie sama przez się nie przesądza chronologii ich 

powstania. Kryterium wpisu do zeszytu mogło wynikać z narodowości bohaterów 
(w dwóch pierwszych jest to Polak, w kolejnych dwóch – Izraelita), a być może 
z długości utworów (odpowiednio 16 i 14 oraz 6 i 6,5 stron). Metryki utworów 
należy zatem poszukiwać w ich treści. 

Pierwszy monolog jest właściwie pozbawiony wskazówek, pozwalających go 
ściśle datować. Użycie nazw jednostek monetarnych, korona i centy, wskazuje 
na lata Monarchii Austro-Węgierskiej, zaś uwaga w monologu o długu za pranie 
w wysokości sześciu „papierków”, przy założeniu, że idzie o najniższy nominał, 
może sugerować okres po wprowadzeniu banknotu jednokoronowego w 1916 r. 

Tekst drugiego monologu wskazuje jednoznacznie na schyłkowe lata Galicji, 
jakiś czas po roku 1914, bo uczeń pamięta dobrze tę datę. Najprawdopodobniej 
idzie o rok 1918, gdyż wówczas obniżono wiek poborowych z 21 do 20 lat, a tyle 
lat liczy uczeń Jacek Pyra powołany właśnie do wojska. 

Akcja trzeciego utworu wskazuje na okres, którego dolną granicę określa 
w sposób przybliżony stwierdzenie, że bohater stał się bankierem „podczas woj-
ny”, a górną – pośrednio – użycie zwrotów i wyrażeń w języku niemieckim („an 
Ort und Stelle”, „Ich bin ganz matt”, „zu gut”), a więc adresowanych do obywateli 
galicyjskich, tj. przed październikiem 1918 r. 

Ostatni monolog, przetykany także wyrażeniami niemieckimi powstał najpew-
niej pod koniec wojny lub tuż po wojnie. Wskazują na to następujące przesłanki: 
bohater po odbyciu kampanii włoskiej w II połowie 1915 r. i pobycie w szpitalu 
i  sanatorium (1916 r.) „dorabia się na wojnie”, jego kuzyn „handlował całą wojnę”, 
a bohater gotów jest iść ponownie, jak zacznie się nowa wojna. 

Powyższa analiza prowadzi do ustalenia następującej prawdopodobnej chro-



161

H I S T O R I A

nologii monologów: 1. – między 1916 a 1918 r., 2. – I połowa 1918 r., 3. – ok. 1917 
– 1918 r., 4. – II połowa 1918 – ew. pocz. 1919 r. Może to skłaniać do wniosku, że 
kolejność pojawiania się monologów w zeszycie związana jest jednak z czasem ich 
powstania. 

JĘZYK MONOLOGÓW
Język Stefana Kotlarczyka odzwierciedla lokalną barwność języka zróżnico-

wanych społecznie i etnicznie grup mieszkańców Wadowic i okolicy. Monolog 
Wojtek Fujara… napisany jest dość niekonsekwentnie gwarą Lachów Pogórza 
Wielickiego. Niektóre słowa nie zostały zmienione gwarowo, np. gdzie, znalazła, 
przyszedł, przyniósł, chwalić, mąką, śmieję, trzęsę, a niekiedy pojawia się obocz-
ność zapisu np.: pan – pon, wiecie – wicie, proboszcz – probosc, do krzty – do-
kszty. Część słów z ą i ę zapisana jest fonetycznie, zgodnie z zasadami utraty no-
sowości, tj. odpowiednio om, on, em, en, , a także o, e (sie); w szeregu przypadków 
autor tych zasad nie przestrzega i pisze: kręty zamiast krenty (nawet w słowie: 
„łokręt”), zlęknął zamiast zlenknoł, ksiądz zamiast ksiondz, gębę zamiast gembe. 
Autor włączył w tekst monologu szereg wyrażeń i słów należących do folkloru 
gwarowego, jak: sifkarta, pedzieć, śwarny, zarosinek, jegomościcek, „bestyjo głu-
pio”, „dzis dzis”, „o lo Boga”, „ciesię Boga”, „raju Boskie”, a przede wszystkim: hań, 
haniok, haw, hawok, ka, kaz, kie, kiela, kajś, jaz. Jako neologizmy pojawiają się 
słowa tijatron i kumedios.

Monolog Dobry system napisany jest polszczyzną używaną wówczas w szkole, 
popełniono przy tym nieco błędów ortograficznych. Kilka wtrąconych zdań nie-
mieckich zostało przekreślonych ołówkiem kopiowym. Było to prawdopodobnie 
przystosowanie tekstu do wygłaszania już w Polsce Niepodległej. 

Banknot jednokoronowy Banku Austriacko-Węgierskiego z edycji w 1916 r.
(źródło: http://www.monety.banknoty.pl)
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Dwa następne monologi napisane są żargonowym, łamanym językiem pol-
skim. W żargonie tym, używanym przez Żydów galicyjskich, polskie zgłoski si, 
ś i niekiedy s wymawiane są jak sz; zgłoski: ci, ć i niekiedy c jak cz; dzi lub dź jak 
dż; y jak i; e jak y; niekiedy ł jak l. 

PRÓBA USTALENIA AUTORSTWA
W uważanym za najlepszy i wielekroć w teatrach wadowickich powtarzanym 

monologu Wojtek Fujara… autor pozostawił kilka tropów pozwalających na prawie 
bezsporne ustalenie autorstwa. Pierwszy – widać, że autor lubi poruszać się w te-
matyce ludowej i używać gwary podkrakowsko – beskidzkiej. Drugi – monolog był 
przeznaczony do wystawiania na scenie, a nie do czytania i zawiera profesjonal-
ne didaskalia. Trzeci – Wojtek wchodzi na scenę śpiewając krakowiaka, tak więc 
z dwóch dużych teatrów (z galeriami) w Galicji, wyposażonych w kurtyny pędzla 
H. Siemiradzkiego, tj. lwowskiego i krakowskiego, jako miejsce akcji należy wskazać 
ten drugi. Czwarty – porównanie pokręconej wędrówki po schodach teatru (imi-
towanej chodzeniem bohatera wokół sceny) do dróżek kalwaryjskich wskazuje na 
orientację autora w topografii pielgrzymkowych dróżek w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Wreszcie decydujący trop piąty – zaproponowane przez Wojtka osiągnięcie końca 
w/w wędrówki przy pomocy modlitwy do Przemienienia Pańskiego przypomina 
motyw zamówienia przez Małgorzatę mszy św. do Przemienienia Pańskiego (w in-
tencji pomyślnego przemienienia rozpoczętej wojny w Galicji) w sztuce Stefana 
Kotlarczyka …Z doby dzisiejszej. Warto dodać, że kościoły p.w. Przemienienia 
Pańskiego Stefan Kotlarczyk mógł znać z bliskiej Wadowic Radoczy i łatwo do-
stępnego koleją Makowa Podhalańskiego3. Ponadto, zarówno w monologu, jak i we 
wspomnianej sztuce teatralnej pojawiają się rzadkie wyrażenia „beskurcjo” lub „be-
skuryjo”. Ostatni trop skłania do uznania Stefana Kotlarczyka za autora monologu. 

W świetle powyższego, wszystkie wcześniejsze tropy stają się naturalne i zro-
zumiałe. Wadowiczanin Stefan Kotlarczyk miał świetne wyczucie sceny, bywał 
w teatrze im. Juliusza Słowackiego i znał topografię Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Chętnie też bohaterami swoich sztuk czynił mieszkańców wsi: …Z doby dzisiej-
szej, i zaginione Wesele na wsi. Nie dziwi też słowotwórstwo teatralne.

W treści monologu Dobry system brak wyraźnych tropów naprowadzających na 
autora, za wyjątkiem didaskalii pisanych z wyczuciem reżyserskim. Niewątpliwe jest 
jednak to, że utwór ten został zapisany w zeszycie, podobnie jak poprzedni, własno-

 3 A. Siemionow, Ziemia Wadowicka. Monografia turystyczno – krajoznawcza, Wadowice 1984, s. 
494 – 495.
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ręcznie przez Stefana Kotlarczyka, a wpisana poza tekstem wstawka, jak i miejsce 
jej włączenia w tekst, opatrzone są charakterystycznymi znakami używanymi przez 
Stefana Kotlarczyka w rękopisie sztuki Za Matkę Ojczyznę. W tym przypadku moż-
na tylko stwierdzić, że autorstwo Stefana Kotlarczyka jest bardzo prawdopodobne. 

Tropy lokalizacyjne, pojawiające się w dwóch monologach żydowskich: „wado-
wickie goje” i „wadowskie (słowo skreślone) złodzieje” (Srul K.), a także „kupił sobie 
w Wadowicach” (Izydor Sz.) zdają się wskazywać na autora żyjącego w tym mieście, 
choć nie można całkowicie wykluczyć, że mogą to być tylko interpolacje dokona-
ne w Wadowicach do tekstu pierwotnie powstałego w innym miejscu. Przyjmując 
za najbardziej prawdopodobną metrykę tych monologów, jak to wyżej przedysku-
towano, na końcowe lata wojny, znajdujemy jeszcze jedną przesłankę definiującą 
autora. Oto język żargonowy bohaterów obu monologów jest bardzo podobny do 
języka, którym posługiwał się Icek Goldfinger – postać ze sztuki Stefana Kotlarczyka 
…Z doby dzisiejszej, a napisanej w okresie: koniec 1915 r. – pocz. 1916 r.

Rozważenia powyższe prowadzą nas do wniosku, że autorstwo Stefana 
Kotlarczyka w przypadku pierwszego monologu jest prawie zupełnie pewne, 
a w  trzech pozostałych – wysoce prawdopodobne. Z tym zastrzeżeniem należy 
rozumieć podane przez nas autorstwo monologów.

HUMOR MONOLOGÓW
Humor omawianych monologów scenicznych jest różnorodny; zasadza się 

głównie na śmieszności typów bohaterów: chytrego, acz nieobytego z wyższą kul-
turą wiejskiego gospodarza (Wojtek), niedouczonego i nieporadnego nauczyciela 
(Dobry system), „wykiwanego” Żyda postępowego (Srul) i sprytnego Żyda – fron-
towego dekownika – kontestującego powodzenie swoich pobratymców. 

Śmieszność postaci podkreśla czasem nazwisko bohatera (Fujara), częściej na-
zwiska postaci przewijających się w opowiadaniach, np. uczniów (Smoczydziura, 
Wyrwalski, Dłubalski, Obyrtalski, Guzdralski, Pieprzycka, Pyra, czy Aftergut, tzn. 
Dobrapupa i inne).

Autor stara się rozśmieszyć słuchacza zabawnymi porównaniami. Widziany po raz 
pierwszy za szybą kasjer teatralny kojarzy się Wojtkowi z aptekarzem, dojście na gale-
rię w teatrze Słowackiego (3 piętro) – z krętymi dróżkami kalwaryjskimi, loża teatralna 
– z kapliczką, a upudrowane twarze pań na widowni – z buziami umazanymi mąką. 

Zabawne sytuacje to np.: upuszczenie jajka przez Wojtka na podołek siedzącego 
niżej proboszcza przy podjęciu klaskania w czasie jedzenia jajka; informowanie na 
głos aktora, gdzie ukrył się na scenie poszukiwany przez tegoż adwersarz; opis tańca 
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z puszczaniem „kontrapary” i wiele innych. Monolog nauczyciela wypełniony jest 
takimi komicznymi sytuacjami i nieporozumieniami, stawiającymi także nierozgar-
niętego belfra w zabawnym świetle. Autor nie szczędzi w monologach rozmaitych 
epitetów, np. nauczyciel zwraca się do 14 uczniów z dosadnymi i dowcipnymi okre-
śleniami („cymbał kwadratowy”, „hultaje”, „głupia koza”), zaś Srul używa sobie na 
wadowickich i „kalotyckich” (anagram słowa: „katolickich”) gojach i złodziejach.

Dość częstym sposobem rozśmieszania słuchaczy jest użycie niewłaściwych, 
choć nieraz podobnie brzmiących do poprawnych, określeń, np. galanteria i kan-
tyna – zamiast galeria i kurtyna (Wojtek); orientalnie – zamiast oryginalnie, 
Austry-Galicja – zamiast Austro – Węgry (Dobry system); deranżer – zamiast 
aranżer (Srul); transpirowany – zamiast transportowany (Izydor).

Monologi żydowskie dają autorowi możliwość zastosowania rozmaitych za-
bawnych przekręceń zwrotów polskich: pod pęcherzem – zamiast pod pręgierzem 
– opinii publicznej; jelita – zamiast elita – miasta; urodzajne – zamiast urodziwe – 
panienki; bratnia niemoc – zamiast – pomoc; wrzask ranny (ch) – zamiast brzask 
ranny (tu także gra słów); miętkie płecz – zamiast słaba płeć (Srul). Śmieszny jest 
też kalambur słowa firmament, czy włączenie „spolszczonego” nazwiska malarza 
Siemiradzkiego w poczet postaci występujących w „Panu Tadeuszu” (Izydor). 
Humorystycznie brzmią niektóre wstawki zdań i wyrażeń niemieckich, np. 
„Klepen machen”, „Nehmen geplatzensetzen”, „ Das ist eine unmożeblichkeit”, czy 
w jidisz – „alef mane munes” (znaczenia zwrotów patrz – przypisy).

Zauważyć należy, iż humor monologów cechuje się ogromnym ciepłem; w zupeł-
ności pozbawiony jest charakteru satyrycznego. Mimo pozornej i – wydawałoby się 
– cierpkiej przygany (przykładowo: Srul wyśmiewający balowiczów, nauczyciel karcący 
niesfornych uczniów), wypowiedzi mają wydźwięk pełen sympatii. Ten ciepły, sympa-
tyczny, bynajmniej nie ironiczny humor przybliża współczesnym czytelnikom monolo-
gów zwykłe, codzienne życiowe sytuacje, spotykające mieszkańców Wadowic tamtych 
lat – ich rozrywki (bal, teatr), szkołę, czy nawet konieczność walki na froncie. 

Humorystyczne ujęcie sylwetki żołnierza – przejawiającego skądinąd niezbyt 
heroiczną postawę – oswaja ówczesnych słuchaczy z trudnym wątkiem wojny. 
Przemawiający stylizowanym gwarowo językiem Izydor, opowiada o okrucień-
stwach walk poprzez użycie zabawnych porównań („…kule lotali jak wszczekłe 
zwirzęta…”) i przywołanie znanych nazwisk bohaterów literackich w zmienionym 
brzmieniu („Wyjadojowski” zamiast „Wołodyjowski”). 

Izydor – poza bezdyskusyjnym poczuciem humoru – posiada jeszcze jedną ce-
chę, która czyni go postacią niezwykle pozytywną i bliską. Mianowicie, potrafi śmiać 
się z samego siebie. Z dużym wdziękiem mówi o sobie i swoich rodakach „mi Żidki 
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to bardzo do wojny odważne” po czym podaje przykłady zachowań, które tej odwa-
dze właśnie przeczą („nasz regiment…potrzebował pozostawacz zawsze w tile”). 

Powyższe nie tylko bawiło słuchacza, ale także sprawiało, iż wojna jawiła się 
dla niego jako element ówczesnej codzienności. 

Jak nawet z tego niepełnego omówienia wynika, monologi Stefana Kotlarczyka 
zawierają wiele elementów humoru sytuacyjnego, słownego (w tym różne neolo-
gizmy) i wypływającego z zaprezentowania galerii pociesznych typów.

RELACJE POLSKO–ŻYDOWSKIE W MONOLOGACH
SCENICZNYCH STEFANA KOTLARCZYKA
Rozpatrywane tu utwory odmalowują małomiasteczkowe i wiejskie środowiska 

w  Galicji, których znaczący komponent stanowiła ludność żydowska. Bohaterami 
połowy monologów są właśnie Żydzi (por. także postać Icka Goldfingera ze sztuki 
...Z doby dzisiejszej), należący do grupy tzw. Żydów postępowych, wchodzących w bli-
skie i przyjazne relacje ze swoim nieżydowskim otoczeniem, niekiedy identyfikujących 
się z nim, np. Srul mówi o „naszym polskim polonezie”, Izydor o „naszym kochanym 
Siedmiradzkim”; Izydor nazywa Monarchię Austro-Węgierską „naszą kochaną ojczy-
zną”. Te przesadne formy fraternizacji mają rozśmieszyć widownię, z drugiej strony 
estradowe postacie obrazują realne stosunki polsko – żydowskie w Wadowicach w la-
tach Wielkiej Wojny, a także ukazują własne problemy Żydów (o czym dalej). 

Srul jest pełnoprawnym uczestnikiem balu dobroczynnego w Wadowicach. 
Bawi się, konsumuje, obserwuje krytycznie, by potem w monologu obśmiać 
uczestników i pogrozić dosadnie sprawcom zamiany jego kapelusza. Widownia 
teatralna przyjmuje to z rozbawieniem i nagradza bohatera oklaskami. Być może 
autor kreując Srula jako „bankiera finansowego od drzewa” nawiązywał do real-
nego monopolisty w eksporcie drewna – Izaaka Hersza z Brodów4, lub Hermana 
Reicha, pierwszego prezesa wadowickiej gminy wyznaniowej, wyróżniającego się 
przedsiębiorcy w branży drzewnej5.

Izydor, użalając się nad swym wojennym losem, dostarcza kolejnego przykładu 
na rozpowszechnione w Galicji przekonanie o znikomych walorach Żydów jako 
żołnierzy6. Obnaża też „zapobiegliwość” krewnych i znajomych w zdobywaniu 

 4 Z. Fras, Galicja, Wrocław 2002, s. 75.
 5 K. Iwańska, Ustrój gminy żydowskiej w Wadowicach w latach 1864 – 1935. [W:] Królewskie wolne 

miasto Wadowice. Studia z dziejów i ustroju miasta. Red. nauk. A. Nowakowski, Warszawa 1994, 
s. 109.

 6 Z. Fras, op.cit., s. 55.
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wielkiego majątku w czasie wojny, łącznie z zakupem kamienicy w Wadowicach.
W obu monologach brak jakichkolwiek przejawów wrogości czy niechęci obu 

nacji do siebie. Wytykane są przebiegłe zachowania i przywary charakterologiczne 
konkretnych osób. Monologi te są dobrym dowodem braku postaw antysemic-
kich w Wadowicach w I ćwierci XX wieku. Niepoważne i śmieszne są aktualne 
próby odnajdywania antysemityzmu Polaków nawet w takich określeniach jak 
„Żydek”, a takie samookreślenie pojawia się w monologu Izydora. Na tej drodze 
powinniśmy dopatrywać się nieakceptowanych przejawów nacjonalizmu w ta-
kich określeniach żartobliwych jak „Polaczek”, „Pepiczek”, czy „Włoszysko”, a ra-
sizmu w określeniu „Murzynek”, nie mówiąc już o tak „strasznych” przezwiskach 
folklorystycznych jak „makaroniarz” (Włoch) lub „żabojad” (wymyślone przez 
Anglików określenie Francuzów jako „frogeater”).

Życzliwa postawa wobec Żydów w utworach Stefana Kotlarczyka wpisuje się 
w tradycyjny nurt występujący powszechnie w polskiej literaturze pięknej i prozie 
literackiej7.

GLOSA DO RELACJI POLSKO–ŻYDOWSKICH
W WADOWICACH
W niezbyt obszerną bibliografię tego tematu wpisuje się w sposób istotny mono-

graficzny zeszyt Wadoviana nr 9 z 2005 r. – Wadowiccy Żydzi z niezwykle wartościo-
wym i wyważonym artykułem M. Siwca-Cielebona Historia wspólna czy równoległa. 
Zgadzając się z tezami autora, pragniemy jedynie doprecyzować niektóre wątki.

Cofnięcie przywileju „de non tolerandis Judaeis8” danego dla Królewskiego 
Miasta Wadowice poprzedziło zaledwie o kilka lat narodziny (1874) Stefana 
Kotlarczyka, najprawdopodobniej autora „żydowskich” monologów. Napływ ro-
dzin żydowskich do rodzinnego miasta towarzyszy jego latom dziecięcym i mło-
dzieńczym. W roku 1880 ta nowa społeczność, złożona z odłamu tzw. Żydów 
postępowych (tj. obserwantów judaizmu reformowanego9), zakłada swoją gminę 
wyznaniową (75 rodzin – 404 osoby), w 1882 r. – cmentarz, a w latach 1885–1889 
buduje nowoczesną synagogę. W 1890 r. gmina liczy już 722 Izraelitów, a nowa 
ustawa rządowa zrównuje ich w prawach z pozostałymi obywatelami Monarchii 
Austro-Węgierskiej. Szesnastoletni Stefan jest świadkiem rozległej działalności 

 7 A. Hertz, Obraz Żyda w świadomości Polaków, Znak 339 – 340, 1983, s. 438 – 449.
 8 Informacje zawarte poniżej pochodzą, o ile nie zaznaczono inaczej, z cyt. art. M. Siwca-Cielebo-

na, oraz z cyt. oprac. K. Iwańskiej.
 9 A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Warszawa 1994, s. 137 – 138.
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społecznej prawników pochodzenia żydowskiego – Józefa Korna i Izydora Daniela 
(autora statutu gminy zatwierdzonego w 1897 r.), a także rosnącego bogactwa wie-
lu rodzin żydowskich, kupujących lub stawiających okazałe domy lub kamienice 
(sam w jednej z nich będzie mieszkał). Przez następne 40 lat będzie obserwował 
ten proces wchodzenia Żydów postępowych do elit finansowych (bankierzy, prze-
mysłowcy, kupcy, posiadacze ziemscy), a także inteligenckich (prawnicy, lekarze, 
dentyści, aptekarze, inżynierowie, nauczyciele) Wadowic i równocześnie nawią-
zywanie przez nich bliskich i przyjaznych stosunków z Polakami (liczne przykła-
dy w cytowanym nr 9 Wadovian). Ci przedstawiciele ludności żydowskiej mogli 
tylko budzić szacunek, a nawet podziw, czasem zazdrość i może niechęć u osób 
wykonujących wolne zawody, wśród których stanowili wyraźną nadreprezentację 
(w Wadowicach 26 Izraelitów do 10 chrześcijan). Oni sami, a przede wszystkim 
ich dzieci uczęszczali do średnich szkół w Wadowicach wchodząc w koleżeńskie 
stosunki z Polakami. Do rzadkości należały napastliwe wypowiedzi – np. syna 
nauczyciela Chaima Reitera-Hermana na polską szkołę10.

Odrębną grupę wadowickich Żydów stanowili wyznawcy chasydyzmu – ruchu 
odrodzenia religijnego powstałego w XVIII w., który na początku XX w. zbliżył się 
już bardzo do tradycyjnego judaizmu ortodoksyjnego11. Zaczęli oni napływać do 
Wadowic z końcem XIX w., by ok. 1913 r. osiągnąć ilościową przewagę w gminie, 
umożliwiającą wybór rabina talmudysty (Aszera Seltenreicha), a jeszcze wcześniej 
utworzenie szuł (w jidisz „szkoła”) typu bejt ha-midrasz ( w hebr. „dom nauki”), 
służącą zarówno do nauki, jak i modłów, a także spotkań społeczności w izola-
cji od chrześcijan12. Wnieśli oni w życie Wadowic rygorystycznie przestrzeganą 
przez ortodoksów separację od gojów. Ci ostatni nie mogli zeznawać w ich sądach 
religijnych (bejt din, w hebr: „dom sądu”) powoływanych w każdym kahale (w ji-
disz: „gmina”), ani świętować szabatu; nie można było z nimi zawierać małżeństw 
(gdy się to zdarzyło, rodzina utrzymywała tygodniową żałobę jak po zmarłym), 
ani zgodnie z zasadą biszul nochri13 (reguły odżywiania) dopuszczać do przyrzą-
dzania nawet koszernych pokarmów czy wina. Chasydzi przestrzegali surowo pra-
wa o chukat ha-goj14 (hebr: „obyczaje gojów”) nie zezwalającego na naśladowanie 
zachowań gojów, np. odkrywania głowy w świątyni, klękania w czasie modłów, 

 10 J. Doroziński, Dziennik, Wadowice 1998, s. 78.
 11 A. Unterman, op. cit., s. 136 – 137.
 12 Tamże, s. 274.
 13 Tamże, s. 102.
 14 Tamże, s. 62.
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golenia brody i strzyżenia włosów na skroniach, czy nawet noszenia świeckich 
garniturów zamiast czarnych chałatów. Ta daleko posunięta izolacja powodowała, 
że dla katolickich wadowiczan stawali się w istocie obcy i jako tacy mogli wzbu-
dzać niechęć, czy śmieszność15. 

Pod względem struktury społeczno-ekonomicznej byli to w przewadze drobni 
kupcy, kramarze, karczmarze, rzemieślnicy, niewątpliwie stanowiący konkurencję dla 
chrześcijan wykonujących te profesje. Nikt konkurencji nie lubi i z tych powodów, już 
w czasach przedchrześcijańskich na Starożytnym Wschodzie, umiejętnie robiący inte-
resy Żydzi budzili niechęć współmieszkańców, podobnie jak współcześnie kupcy chiń-
scy w Malezji i Indonezji16, państwach zamieszkałych przez kilkaset narodowości. 

W rozpatrywanym tu okresie nie wystąpiły w Wadowicach przejawy antyse-
mityzmu, nawet w okresie wstrząsów moralnych i etycznych, które niosła ze sobą 
Wielka Wojna. Odnotowane tuż po wojnie napady rabunkowe ludności wiejskiej 
na miasto17 były skierowane na ludzi majętnych, bez różnicy narodowości czy wy-
znania. Podawane jako ewentualny, hańbiący przykład – wybicie szyb okiennych 
w restauracji F. Münza18 na rynku w lutym 1918 r. – było przede wszystkim wy-
stąpieniem antyrządowym (podobnie jak zrywanie orłów ze starostwa), skierowa-
nym na lokal goszczący stale oficerów austriackich. 

Najlepszą ilustrację braku zachowań antysemickich stanowi zdarzenie przy-
padkowego odkrycia (pożar dachu w nocy 25/26 września 1917 r.) dużych za-
pasów żywności zgromadzonych w czasie wojny na potrzeby kahału na strychu 
kamienicy Hupperta19. W sytuacji wielkich niedoborów żywności (do chleba do-
dawano mąki z żołędzi i kasztanów – inf. ustna Ireny Kotlarczykowej) takie wy-
darzenie mogło wywołać uzasadnione wzburzenie chrześcijańskich współmiesz-
kańców i doprowadzić do odwetu. Tymczasem skończyło się na rozebraniu przez 
biedotę resztek żywności i pieniędzy zrzuconych przez strażaków na ulicę.

Trzeba pamiętać, że w latach niezakłóconego i stabilnego rozwoju gminy izra-
elickiej w Wadowicach (po roku 1885) w Monarchii i w Europie dochodzi do gło-
su agresywny antysemityzm (przykłady podajemy za M. Gilbertem20, zaznaczając 
w nawiasach strony jego atlasu). 

 15 por. A. Hertz, op. cit., s. 430 – 431.
 16 Tamże, s. 433.
 17 K. Iwańska, op. cit., s. 108.
 18 J. Doroziński, op. cit., s. 77.
 19 Wadowice w zapiskach klasztornych kronikarzy 1892 – 1945, Wadowice 2002, s. 39.
 20 M. Gilbert, Atlas historii Żydów, wyd. Platan, Kryspinów 1998, (wg 5. wyd. ang. z roku 1993).
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W 1885 r. w Linzu powstaje Partia Antysemicka, a w latach 1897–1910 
Wiedniem rządzi burmistrz antysemita Karl Lueger, który m. in. zwalnia urzęd-
ników – Żydów i wprowadza segregację w szkołach; Monarchię opuszcza 1 mln 
Żydów (s. 79). Od 1882 r. w Parlamencie niemieckim zasiada Partia Antysemicka, 
w 1892 r. tłum w Neu Stettin podpala synagogę (s. 64). Rozruchy antyżydowskie 
przewalają się przez Rumunię (w latach 1866–1914 ucieka 70 tys. Żydów) i Bułga-
rię (1884 – 1904; s. 64).

„Czarna Sotnia” w Rosji urządza w latach 1905–1914 regularne pogromy 
Żydów (ukazane np. w musicalu „Skrzypek na dachu”), co powoduje ucieczkę 
2 mln Izraelitów do U.S.A. (s. 64). W Tredegar w Walii górnicy grabią sklepy ży-
dowskie (1911; s. 64). W Salonikach Grecy palą żydowskie szkoły i synagogi (1917; 
s. 90). W 1918 r. w Odessie urządzono rzeź starszych gminy, a w Jałcie zatopiono 
statek z 900 Żydami przemocą nań wsadzonymi (s. 90).

Na tym tle wyraźnie widać, że Wadowice stanowiły istną oazę spokoju społecz-
nego, wolną od autentycznych przejawów antysemityzmu, ale też i antypolonizmu. 
Różne drobne incydenty, pojawiające się efemerycznie w latach 30 – tych (zebrane 
w cyt. art. M. Siwca – Cielebona, np. na s.: 15 – 18, 21, 23, 34) nie zniekształcają 
tego obrazu. Dobrze to świadczy o kulturze Wadowiczan, a także mitygującej roli 
Kościoła katolickiego oraz warstwy inteligencji obu narodów.

Budowany długo, a ostatnio usilnie, modelowy stereotyp Polaka-antysemity nie 
wytrzymuje próby konfrontacji z historią współżycia obu etnosów w Wadowicach.

Na pytanie zadane przez M. Siwca-Cielebona w tytule jego rozprawy chce-
my odpowiedzieć, że historia współżycia Polaków i Żydów w Wadowicach była 
i wspólna (z postępowcami) i zarazem równoległa (z ortodoksami i innymi odła-
mami), niestety z biegiem lat (gdy kurczyła się ilość tych pierwszych), coraz bar-
dziej zmierzająca w rozbieżnych kierunkach. Zachowajmy w dobrej pamięci tę 
historię wspólną.

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

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

S T E F A N  K O T L A R C Z Y K

WOJTEK FUJARA W TIJATRONIE
(w sukmanie stary chłop, peruka, śpiewa krakowiaka, wchodzi przy ostatnich 

słowach, powoli rozglądając się, nieśmiały, trochę głuchy, jest niby razem z drugim 
gospodarzem, czapka w garści; krzesło na scenie obrócone poręczą do przodu)

[Walanty]1 Jacenty, wicie, to pewnie hawok2 bedzie. Właścies pierwsy bo wy-
ście łodważniejsy. O lo Boga! kaz3 tu sie obrócić. To trza pono najpierw kupić takie 
kartecki kolorowe, bo nos inacej nie wpuscom.

Dzis4, dzis, hań5 za okienkiem siedzi jakiś pon – podźma sie go spytać. Ino 
nie wicie Jacenty jak sie do niego godo, cy on beskuryjo6 tylko zrozumi cysto po 
polsku? (niby do okienka). Pokwolony! przeprosom tez wiel. pana japtykorza7, ka 
tu mozno kupić takom kartecke na kumedyje?

Nie rozumi! No dyć panie konsylorzu8 takom niby sifkarte9, ale nie na łokręt 

 1 Uwaga: Przypisy do wszystkich monologów Stefana Kotlarczyka przygotowali J. Kotlarczyk 
i D. Mróz – wnuk i prawnuczka autora.) 

  Celem ukazania zmian poczynionych w zachowanym rękopisie zastosowano dwa rodzaje 
nawiasów. Wyrażenia ujęte w nawiasy kwadratowe oznaczają słowa wykreślone w czystorysie 
przez autora bądź reżysera. Wyrażenia ujęte w okrągłe nawiasy, a nie będące didaskaliami pisa-
nymi kursywą oznaczają wyrazy dopisane do czystorysu przez autora bądź reżysera.

 2 hawok, haw – gwarowe: tu, tutaj.
 3 kaz, ka – gwarowe: gdzie, dokąd.
 4 dzis – prawdopodobnie skrót słowa „widzis”.
 5 hań, haniok – gwarowe: tam.
 6 beskuryjo, beskieryjo, beskurcjo – to samo co bestyjo – gwarowe zniekształcenia słów: „beskur-

ja”, ”beskurcja” i bestia – ludowych określeń złego człowieka, hultaja (Brückner A., 1974, s.22), 
tu w formie porzekadła.

 7 japtykorz – gwarowe: aptekarz.
 8 konsylorz – zniekształcone gwarowo słowo konsyliarz czyli lekarz lub wyższy urzędnik austriacki.
 9 sifkarta – z niem. die schiffskarte tzn. karta okrętowa, bilet na przejazd okrętem, kojarzący się 

galicjanom z jazdą na roboty do Ameryki z portów niemieckich lub austriackich.
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tylko do tijatronu. – (do Jacentego) widzicie przecie beskieryjo zrozumioł – No, 
no, juści bilet, bilet! Kiela10 to kostuje? (do Jacentego) O raju! Są powiado takie 
po piątce11 a są i takie po korunie12. (strapiony) A moze jakby wiel. pon japtykorz 
pogmyroł odrubecke w tych karteckach toby sie tako znalazła za szóstkę13. Jest? Za 
3 szóstki? Ka pon mówią? na galanteryje14?

No to niech już pon dadzą kie15 nie ma tańsej lo mnie i lo Jacentego…
Ale jedna przy drugiej to ta pon konsylorz spuscom po 25 ct.16  Godo, ze tu sie 

nic nie spusco? No niechze juz bedzie (płaci, bierze bilety).
To teraz na góre prościutko po tych krętych słodach17 momy się wydropać.
Bóg zapłać! Podźma Jacenty. Tylko uwożojcie, zebyście sie gdzie nie stracił 

(obchodzi estradę niby po schodach).
Kaz teroz? O lo Boga! tośmy pewno pobłądzili? Cekojcie tam stoi jakiś starsy 

ze złotymi guzikami, spytom sie go. 
Przeprosom tys pana mecynosa18 – daleko jesce na galanteryjom? wyżej? Ano 

podźma. Dokszty19 se cłowiek nogi złazi po tych krętych słodach. No to musi juz 
być tutok20. Trza sie popytać. Panocku na galanteryjom wnetki zajdziewa? Hę? 
Jesce wyzej? O la Boga! zmówmys Jacenty pocierz do Przemienienio P. to moze 
sie te drózki21 skońcom? Azeby z piekła nie wyloz kto te chałpe stawioł (po chwili) 
A to ci beskurcjo silno22 drabina. No, skońcyła sie przecie. Kaz teroz (niby do bile-
tera oburzony) Co zaś znowu? Słysycie Jacenty? biletu mu sie zakciwo?

Idze pókim dobry, bilet se pon kup przy okienku, a tu niewinnych ludzi nie 
napastuj. Muse? Muse dać bilet? A zasie wydriwgrosu! Kto doł 3 szóstki, jo cy ty? 

 10 kiela – gwarowe: ile.
 11 piątka – prawdopodobnie 5 szóstek (por. przyp.13) lub pięć koron.
 12 koruna – popr. korona, jednostka monetarna w monarchii dzieląca się na 100 halerzy lub cen-

tów.
 13 szóstka – potoczna nazwa monety 10 centowej (por. Kurzowa Z., 1985, s.238).
 14 galanteryja – żartobliwa podmiana słowa galeria.
 15 kie – gwarowe: jak.
 16 ct. – skrót słowa cent. 
 17 słody – gwarowe: schody.
 18 mecynoz – gwarowo zniekształcone słowo mecenas, tu: grzecznościowy tytuł stosowany przy 

zwracaniu się do adwokata.
 19 dokszty – poprawnie „do krzty” czyli całkowicie, zupełnie.
 20 tutok – gwarowe: tutaj.
 21 drózki – żartobliwe nawiązanie do chodzenia po tzw. dróżkach kalwaryjskich, często pod górę 

i czasem po schodach.
 22 silno – gwarowo: tu w znaczeniu duża, wielka.
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Odcep sie, bo juz wsyćko gro we mnie jak w gorku. (łagodniej) Co? Aha, to ino 
tako kontrol, to tyz przeprosom, nie wiedziołem. Wyboc pon, bo jo pierwsy roz 
w zyciu przyszedł do tijatronu, tom jesce z nim mało oswojony (daje i odbiera 
bilet).

Widzieliście Jacynty on sie mnie i tak zlęknął, bo se ino odrubecke bileta urwoł 
i schowoł do portek a reste mi oddoł, bestyjo głupio! (wchodzą niby na galeryję).

Oho, dzis ciemno! Zaceni bez nos. (ciszej) Spośniliśma sie. Po cichutku .... 
Tutok, o lumer23 34 i 35 (siada skrawkiem na krześle mając niby po lewej stronie 
Jacentego - teraz pauzować i grać mimicznie – Po chwili śmieje się patrząc w stronę 
publ. niby za scenę, wzrok kieruje w dół). Bestyje głupie! (śmieje się do puku24). 
Ci kumedjasy25, to przecie bestyje głupie. (tłumaczy) Widać Jacenty to niby tako 
karcma w mieście! I ten corny fircuś26 to taki parobek do obsługiwanio. O wi-
cie jakie ci prześcieradło przyniósł do nakrycio stołu! O! przynosi łyzki, widelce 
i  pieprz i sól... a i gazety - nie pedziołem, o patrzcie Jacenty, takie patycki do dłu-
banio w nosie i chustecki do obcieranio nosa, a jeść nic. O niesie, niesie patrzcie 
sie mięso (po chwili) A ci źre az mu sie usy trzęsą. Nie wytrzymom, przecie jestem 
katolik. (woła) Położys to beskuryjo, bo dzisiok27 piątek! Widzicie pomogło, bo 
sie wszyścy z niego śmieją (Po chwili ziewa głośno) Uaa! Nie wolno? Ehe! A to co? 
Jacenty cary to cy nie cary? Bez to łokno hań widzicie? Dysc leje jak z cebra i bu-
rza sie zrywo, A przecie jakeśmy śli do tijatrona to miesiącek świcił jakby we dnie. 
O, to ci łysko! O raju! Kajś28 blizko! (bije się w piersi). Jacenty a my siano w kopki 
ustawili – do krzty zmoknie. No, chwalić Boga, powoluśku przechodzi. (po chwi-
li) Dzis, dzis, ten kumedyjos wloz pod stół a ten drugi go suko, nie widzi go, nie 
widzi, nie moze go znaleść. (woła) Hań, hań! pod stołem siedzi! Wicie ten pod 
stołem to sie kocho w tej jego zonie. Oj sprołbym takom babe na kwaśne jabłko, 
o dzis, dzis bierze regulwer29, nabijo, rety! Bęc! Hm. Zastrzelił sie? Ciesie30 Boga.

Cośta beskuryje głupio zrobiła, duse djobłowi oddoł – wieczne odpocywa-
nie (do Jacentego) A cegóz ta kobita co kole wos siedzi tak sie zanosi od płacu? 

 23 lumer – u ludu, zamiast poprawnie „numer” (Brückner A., 1974, s.367).
 24 do puku – to samo co „do pęku”, „śmiać się do puku” albo „do rozpuku” (Brückner A., 1974, 

s. 403 i 447).
 25 kumedjasy, kumedyjos – zniekształcone gwarowo słowa komedianci, komediant tu: aktor.
 26 fircuś – od fircyk, czyli strojniś, trzpiot, lekkoduch (Mały Słownik Języka Polskiego, s.177).
 27 dzisiok – gwarowe: dzisiaj.
 28 kajś – gwarowe: gdzieś.
 29 regulwer – gwarowo przekręcone słowo rewolwer.
 30 ciesię – prawdopodobnie skrót okrzyku „Bójcie się (Boga)”.
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Spytojcies sie co sie jej stało. Moze to jej brat, hę? (po chwili) Co? naprowde wicie? 
biedno kobieta (niby do sąsiada z prawej strony) A bo to prose pana jest pracka, 
a ten kumedyjos, co sie zastrzelił, winien jej 6 papierków31 za pranie – i bez to tak 
biedno płace. No skoncyło sie. (bije brawo patrząc jak to inni robią) I światło zapo-
lili, o raju, co lampek, az łocy bolom patrzeć.

(Przygląda się, po chwili) Ciesie Boga jak tu pieknie! Akuratnie jak u nos na 
chórze w kościele. A ludzi jak mrowio, widzicie Jacenty? I wojskowi i cywile i stu-
denty psiopary32 i paniusie – i muzykanty (oparty o poręcz patrzy w dół) O raju, 
Jacenty, patrzcie ino sie! Pod nami siedzi nas jegomość; no dy godom wom patrz-
cie dobrze ksiądz probosc z Koziej Wólki rozmowio se bezma33 z dziedzicem. Zeby 
nos ino nie uźroł bo by moze na kozaniu bresył34. Ale ci tu piknie – a najpikniejse 
to ci te młode paniusie – bestyjo głupio. Jak sie na którom spoźre to jakby mi scur 
za zonadrzem łaził. Ale ci tez kiecki wąziuskie mają, nie przymierzając jak ręko-
wy35 od nasych portek.

Jakby u nos na wsi tako moda nastała to bym zaroz kozoł z moich portasów 
Kaśce dwie spodnice wyryktować36. A widzicie kuzdo paniusia to mo gębę obsy-
paną mąką psenicną a bidnijso owsianą – beskuryje głupie. A ta hań, corniutko – 
patrzcie Jacenty, no haniok w tej kaplicce37, widzicie jakie mo piekne ocy? Jak nasa 
krasiasta jałowecka. Sumiennie jedno ocko swarniejse38 od drugiego. Cekojciez, 
patrzy sie tu, o lo Boga! Spoziero na nos. Uśmiechne sie do niej, Hehehe! Ośmiała 
sie. No, kiejś39 oni zacną dalej te kumedyje. Je, to my se bez ten cas cygory zaku-
rzymy (chce zapalić) Co? no jak pon pados nie wolno? a to locego? Jacenty kiejś 
grzysi40 sie te ludziska tak śmieją. I patrzom sie na nos, jak na te małupy? Bestyje 
głupie (wystawia język) Eee! (po chwili) E, rozwincie ino Jacenty te bułki i te jojka 

 31 papierek – papierowy pieniądz; w Monarchii Austro–Węgierskiej były w użyciu banknoty o no-
minałach od 1 korony wzwyż.

 32 psiopara – psiapara, to samo co psiadusza (Brückner A., 1974, s. 395).
 33 bezma – słowo trudne do odgadnięcia.
 34 bresył – czasownik nawiązujący znaczeniowo raczej do ukraińskiego regionalizmu brestý, tj. 

pleść, paplać, gadać bzdury (Boryś W., 2005, s. 38) niż do pospolicie występującego w Mało-
polsce regionalizmu: breszyć czyli kłamać (Kurzowa Z., 1985, s.143); być może nastąpiła w tym 
ostatnim przypadku zmiana znaczenia.

 35 rękowy – żartobliwie podstawione słowo zamiast nogawice.
 36 wyryktować – gwarowe: wyrychtować tzn. przygotować.
 37 kaplicka – określenie loży przez przybyłego po raz pierwszy do teatru widza ze wsi.
 38 śwarny – gwarowe: piękny.
 39 kiejś – gwarowe: kiedyś.
 40 kiejś grzysi – winno być „kie grzysi” – gwarowy odpowiednik wyrażenia „co za licho”.
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co nam to Kaśka dała na drogę. Zjemy se, tymcasem zacną. ( niby to bierze i je, 
po chwili do sąsiada z prawej) Przeprosom tyz łaski pana, co to za pomalowano 
smata co hań wisi? (pokazuje na kurtynę). Ehe kantyna4041. Wicie Jacenty, to sie 
nazywo kantyna (znów do sąsiada) Jak pon godajom? Siemira.... (nie może wymó-
wić), aha? malorz, wiem, wiem, taki niby pokojowy (słucha dalej), Co? Aha, jak 
ta smata pójdzie do góry a potem na dół to trza klaskać. Rozumiem, mo klaskać 
o tak (pokazuje) o beskuryjo, mos! jajko mi na dół spadło (spogląda) Raju boskie 
na sam podołek ks. proboszczowi (woła) Jegomościcku złociuśki, to jajko to moje, 
nie gniewojcie sie tyzta, to jo Wojtek Fujara taki niezdara – zarosinek lece na dół. 
Kaz moja copka? A ci beskuryjo nie miało ka spadnąć jak na podołek jegomości. 
(woła) Hej tam Kumedjasy! Zackać, nie grać jaz zlece, zarosinek przyjdę, po jajko 
lece!! (wybiega).

Koniec

 41 kantyna – podmieniono żartobliwie za kurtyna.
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DOBRY SYSTEM 
POCIESZNY NAUCZYCIEL W SZKOLE MIĘDZY DZIEĆMI
(typ zatabaczonego jegomościa w staroświeckim mundurze cyw. okulary, peruka 

rozczuchrana1, dęty2 kapelusz, tabakierka, stolik, stołek na estradzie)

Siadać hultaje na swoje miejsca. Już po pauzie, zaraz to poznać, że znowuście 
broili bo pełno prochu3 w klasie. Siadać brzdące. [Nehmen geplatzensetzen4! (siada, 
zakłada okulary, rozkłada przybory oganiając się ciągle od much)]. E łobuzy, broić to 
umiecie, bić się, za łby wodzić, śmiać się, a pewnie z lekcji nic nie umiecie. Zaraz to 
zobaczymy. Kogoś tu Sarapata zapisał. Aha Smoczydziura, toś ty broił. Czekaj łobu-
zie, dam ci brojenie (zapisuje). Smoczydziura za wywracanie koziołków, targanie za 
łeb kolegów i mnie impertynencje5 – 10 godzin po nabożeństwie w niedzielę kozy6, 
a w poniedziałek 15 kijów w tyłek, we wtorek 4 godz. stać z podniesionymi łapami 
do góry, a we środę, we środę? he? we środę nic – punkt. Zaraz mu się odechce 
figli. Teraz uwaga. [Pan Nauczyciel jest chory i ja go będę zastępował.] Jakiż my to 
mamy na dziś podział godzin? Aha, jest (czyta): piątek od 8–9 czytanie i pisanie, od 
9–10 język niemiecki, od 10–11 – o zwierzętach ssących i innej przyrodzie, od 11 
do 12… No, Dowcipkiewicz od 11 do 12 jaki mamy przedmiot? - skrobanie ziem-
niaków w kuchni? – siadaj ośle – prawdziwy z ciebie Dowcipkiewicz . (No ty, co?... 
dłubanie w nosie?… ty cymbale, ja ci tu zaraz pokażę – będziesz sobie żarty z nauki 
stroił) – hę – jak się też do tego zabrać? – otóż moje dzieci – (woła) (Jak się ty tam 
nazywasz?) Ogórkiewicz! cymbale jakiś kwadratowy czegoś tak gardło otworzył, hę? 
Otóż ja was będę uczył trochę inaczej. Mianowicie wybrałem sobie dobry system 
nauczania, system pewny, polegający na tym, że będziemy sobie w formie pytań 
i odpowiedzi poruszali codziennie wszystkie języki – chciałem powiedzieć przed-
mioty. Guzdralski co się ty durniu śmiejesz?

Będzie to dla was urozmaiceniem i nowością i będzie wam wasze młode mó-
zgownice nadzwyczaj szybko i oryjętalnie7 rozjaśniać. Każdy przedmiot najdalej 

 1 rozczuchrana – obocznie: rozczochrana, rozczechrana – tj. o zwichrzonych, potarganych wło-
sach (Mały słownik zaginionej polszczyzny, s. 42 i Mały słownik języka polskiego, s. 703).

 2 dęty – tu: wydęty.
 3 prochu – tzn. kurzu; regionalizm używany w południowej Polsce.
 4 Nehmen geplatzensetzen – żartobliwe wyrażenie o sensie: „klapnijcie sobie”.
 5 i mnie impertynencje – zamiast: „i impertynencje względem mnie”, tu w znaczeniu „obraźliwe 

zachowanie się”.
 6 koza – tu: kara dyscyplinarna, polegająca na odrabianiu zadań w zamkniętej klasie.
 7 oryjętalnie – zamiast „orientalnie”; żartobliwie użyte niewłaściwe słowo w miejsce „oryginalnie”.
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w 24 godz. wejdzie wam do waszych młodych pałek. – Bo trzeba wam wiedzieć 
moje dzieci, że chodziłem do każdej klasy po 4 lata, to troje8 oleju pozbierałem 
w mojej mądrej głowie.

Si9 (ogania muchy). A więc uważać pilnie. Zaczniemy sobie od języka rachun-
kowego.

Powie mi [Bochenek] Jąkała: Ile będziesz miał jak ci ciotka da 3 bułki, siostra 
5 kajzerek, a matka 4 chleby i 8 rożków10, - no ile będziesz miał? Co- dosyć? Ja ci 
dam dosyć (pisze) ten dureń myśli, że ja się go pytam ile on potrzebuje zjeść na 
śniadanie – Jąkała ma dosyć. Hm... A teraz powie mi Kapusta ile jest (głównych) 
części miasta, hm... nie wiesz? No Buraczkiewicz – Pięć proszę pana profesora11. 
No wymień je.... Ja ci dam pycha, 2. [nieczystość] łakomstwo .... ośle jeden, ja ci 
się nie pytam o (główne) grzechy tylko o ... – no ja wam zresztą powiem, ale macie 
sobie to zapamiętać – 1. część - morze z lądem, (2.) góry Himalaje, (3.) Europa, 
(4.) Austry-Galicja, (5.) Bukowina.(tabakierka).

Czego12 ty się śmiejesz Obarzanek, co? Myślałeś... coś myślał?... Durniu jakiś, 
w szkole nie wolno nic myśleć. Jak mi jeszcze raz będziesz myślał to ci zaraz dam 
w skórę. [Klepen machen13.]

Guzik, a ty czemu taki rozczurchany14 przychodzisz do klasy? Łeb masz jak 
jeż. [Drugi raz] Jak Cię matka porządnie nie umyje to Cię oknem z klasy wyrzucę. 
Zapowiadam ci krótko i węzłowato, masz sobie obciąć włosy – rozumiesz, słysza-
łeś? masz sobie obciąć włosy krótko i węzłowato.

A co tam za dryblas siedzi w ostatniej ławce? Jak się ty nazywasz? Jacek Pyra 
(szuka w katalogu) - jest ee! Gruntowny osioł, same dwóje. Ileż ty masz lat? 16... 
urodzony 1898 (rachuje na palcach), 1898 ...dwa – 12 a 8 – 16, dobrze – 16 lat15 
i ty dopiero do 2 kl. chodzisz? Co mówisz do wojska cię wzięli? chwała Bogu, 

 8 troje – prawdopodobnie w sensie „potrójnej ilości” czyli dużo.
 9 si! – obocznie do sio! okrzyk odganiający na ptaki (Brückner A., 1974, s. 491).
 10 rożki – inaczej rogaliki (Mały Słownik Języka Polskiego, s. 718).
 11 profesor – tytuł używany także w stosunku do nauczycieli w szkołach galicyjskich. 
 12 czego – gwarowo zamiast dlaczego, czemuż; regionalizm występujący m.in. w Galicji. Z. Kurzo-

wa (1985, s.338 i 390) zalicza ten wyraz do zapożyczeń ukraińskich.
 13 klepen machen – tu: dam klapsy; żartobliwe wyrażenie będące połączeniem niemieckiego „ma-

chen” i przekręconego na modłę niemiecką słowa polskiego „klepnąć”.
 14 rozczurchany – powinno być rozczuchrany (por. przyp.1).
 15 poprawne sumowanie (1898 + 2 = 1900, 1898 + 12 = 1910, 1910 + 8 = 1918) powinno dopro-

wadzić do liczby 20 lat, co zgadzało by się z informacją Pyry, że został już powołany do wojska 
(pod koniec wojny obniżono wiek poborowych do lat 20). Daje to przesłankę do ustalenia czasu 
powstania monologu na rok 1918.
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będą mieć z ciebie pociechę. Może się ty bracie mylisz? ja wiem, że tam osłów nie 
przyjmują, mnie nie chcieli przyjąć a dopiero ciebie. Widzisz wszyscy sie z ciebie 
śmieją... (po chwili zły) dość już tego śmiania (wstaje i bije w stół) małpy jakieś...

No, uczymy się dalej, coś np z przyrody. Kto mi powie co widzimy nad naszy-
mi głowami na ulicy jak jest pogoda? No, gadaj Wyrwalski – kapelusze – durniu 
jakiś! – nie wyrywaj się jak nie wiesz. No, Chwostkiewicz powiedz mu. No niebo, 
pogodne niebo, dobrze. A gdy deszcz pada co widzimy nad [sobą] naszą głową? 
Nikt nie wie?… (po chwili) No, któż tam rękę podnosi? no, Dłubalski powiedz, 
zawstydź wszystkich. Coo? Jacek Pyra cię kopnął? a to nicpoń. Chodź tu Pyra, stań 
sobie pod tablicą za karę.

A teraz powiedz mi Pyra co widzisz nad głową jak deszcz pada? Parasol... (pi-
sze) - ja ci tu zaraz wlepię parasol - o masz wywalone 616 jak byk. A teraz powiedz 
mi jak będzie tryb rozkazujący od takiego naprzykład zdania: Koń ciągnie wóz. 
Tryb rozkazujący, noo gadaj gamoniu prędko... Wiśta wio17!! Ja ci dam ty ośle wio, 
ty krnąbrny łobuzie, Ty mi zawsze będziesz obracał kota do góry nogami, nie - to 
nie do wytrzymania z tym nygusem18 [Das ist eine unmożeblich keit19!] (zirytowa-
ny opędza muchy ze swojej głowy).

Powie mi Schulim Aftergut coś z zoologii, jak sie nazywa to zwierzę, co się go 
doi, a co daje mleko, mięso, skórę na buty itd., co? Ojciec? ależ ty ośle żydowski 
– krowa nie ojciec! A ty Leibele Finkestein powiedz mi co nam daje gęś, no mięso 
– nie drobki tylko dróbka – dobrze, a jeszcze co w łóżku, co mamy z gęsi? no gadaj 
– pluskwy? Co za pały zakute, ta wy nic nie umiecie. A w łóżku masz z gęsi pierzy-
ny – poduszki – tylko naturalnie bez poszewek.

Geografia. Powie mi Pieprzycka Łucja – masz z przodu północ, z lewej strony 
zachód, – z prawej strony wschód, co masz z tyłu? Co? wstydzisz się powiedzieć?? 
Południe? głupia kozo jakaś, siadaj!

Teraz historia. Kiedy król hiszpański Napoleon wyruszył pod Moskwę? No, kto 
wie w którym roku to było niech wystawi palce do góry. No, Obyrtalski powiedz. 

 16 ocena nie występująca w szkolnictwie galicyjskim. Oficjalnie oceną najwyższą była 1 (jedynka), 
a najniższą 5 (piątka). Nauczyciel dając ocenę 6 chciał widocznie podkreślić jeszcze niższy od 
najniższego poziom wiedzy ucznia. Niezgodnie z omówioną skalą oficjalną w potocznym użyciu 
pojawiały się określenia: dwója (2) i pała (1) w stosunku do ocen najsłabszych. Najpewniej były 
one przejęte z systemu szkolnictwa obowiązującego w Kongresówce (Kurzowa Z., 1985, s.213).

 17 wiśta wio – okrzyknik na konie, nakazujący jazdę a także skręt w lewo (Brückner A., 1974, 
s.170).

 18 nygus – potocznie używane określenia lenia, próżniaka; z franc.: nigaud tzn. nicpoń, próżniak.
 19 Das ist eine unmożeblichkeit – tzn. „to jest jakaś niemożliwość“; żartobliwe zastąpienie części 

niemieckiego rzeczownika „unmöglichkeit” równoważnym fragmentem słowa polskiego.
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Tyś podobno uczeń celujący, no nie miałeś żadnej piątki20, No mów, nie myśl dłu-
go. W 1814, b. dobrze, widzicie to mądry chłopak – tak dawno a on jeszcze na 
pamięć pamięta. (pisze) Masz z historii najlepszą notę, w którym to roku było? 
powtórz jeszcze raz… [1894] 1914, nic dziwnego, że pamięta. A kiedy Moskale 
stanęli pod Petersburgiem? Co tam znowu? Kto tam znów przeszkadza? Czego 
chcesz [Babrzymąka] grondalu21 jakiś? Coo? Na dwór? Dopieroś przedwczoraj, 
wczoraj był, cóż chcesz co dzień chodzić na dwór? Dzisiaj nie pójdziesz, zaś na 
przyszły tydzień ci pozwolę. Siedź cicho, nie kręć się. 

Skoro więc Napoleon stanął pod Moskwą przyszli do niego dwaj posłowie 
krzyżaccy i przynieśli mu na poduszce 2 miecze. A jeden z tych posłów odezwał 
się do niego w te słowa…

Pyra nie dłub w nosie. Co ja mam z tym chłopcem to przechodzi ludzkie poję-
cie (dzwonek, składa przybory i wstaje). Dokończę wam historię na przyszłą lekcję. 
Teraz idźcie grzecznie do domu, zamiast po drodze się czubić to mówcie pacierze 
na intencję swych rodziców, aby wam więcej błogosławieństwa Bożego do waszych 
zakutych pał wlewali, aby jak wróci wasz p. profesor, mógł znaleźć zaraz postępy 
wyższej inteligencji, a ja obym mógł się o Was przed nim wyrazić z dumą i  mógł 
go przekonać, że uczyliśmy się systemem przeglądowym i powiedzieć z czystym 
sumieniem – dzieci były bardzo pilne. [Die Kinder waren fleissig22] a ja jestem 
z nich dumny. [Ich bin dumm23!!].

   
Odchodzi

 20 piątki – czyli najniższej oceny (por. przyp.16).
 21 grondalu – przekręcone z drongalu czyli z fonetycznie zapisanego słowa drągalu.
 22 Die Kinder waren fleissig – tzn. dzieci były pilne.
 23 Ich bin dumm – tzn. jestem głupi.
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SRUL KATARINENGELB NA BALU
(wychodzi na scenę w żakiecie i starym szapoklaku1)

Ich bin ganz matt2. Jestem ze wszistkem marod3. Wszindzie jest lepi, ale w do-
mu to jeszcze bardzo lepi. Już dawno nie biłem w takie opały jak dziszaj. Uf, 
a  sameś sobi winien Srul – poco biło wiłażicz na balu. Przepraszam Szanowne 
Publicznoszczów, że zapomniałem szobi zrobicz przedstawienie z tego balu. Ja je-
stem Szrul Katarinengelb finansowy bankier (od drzewo), postawiony podczas 
wojny. Panstwo już pewno teraz wiedzą kto jest moje osobe.

Bardzo mi przijemnie. Ja wracam własznie z balu na podrzutki4. Ładny bal, nie ma 
co mówicz. No, niech Szanowne Panstwo sam powi czi to nie jest szelmowski interes, 
czi to nie jest rozbój - mnie mój całkiem nowy szapoklaku zamieniać na takie stare 
wismarowane szmaty? Co to jest? Przecie bal to nie jest dla mnie żadni interes, żaden 
nowoszcz. Ja już biłem ten rok na balu „Bratni niemocy5”, ale tam nikt nie prowadził 
taki zamienny handel. Pfuj wadowickie goje6. Po co ja tam wiłaziłem? Dlatego, że to 
bił bal na podrzutki to oni mi maja podrzucić stary szapoklak? Pfuj złodzieje [wadow-
skie] taki wisortowany interes7, to nie jest żaden interes. Jak bim ja miał stari kapelusz 
a one podrzuciły mi nowy to bym jeszcze nic nie mówił, ale nowi na stary? Nu, das 
ist a fajne szpikulacje8! Taki szachrajstwo powinno sze wistawicz pod pęcherz9 opiniji 
publiczne. Pfuj. Ale ja swoje nie daruje, ja pójde na bal od fotbalu w moje stare najgor-
sze kalosze a wibiore i przyniose sobie całkom nowy. Jak wi kalotyckie10 goje szachraje 

 1 szapoklak – męski, sztywny czarny kapelusz; pierwotnie nazwa składanego na płasko cylindra, 
a następnie potocznie każdego sztywnego kapelusza – ulubionego nakrycia głowy polskich 
chasydów (z franc.: chapeau claque). 

 2 Ich bin ganz matt – jestem bardzo zmęczony (niem.).
 3 marod – wyczerpany (z niem.: marode).
 4 bal na podrzutki – niejasne określenie rodzaju zabawy, być może chodzi tu o bal na cele chary-

tatywne (opieka nad porzuconymi dziećmi). W Wadowicach Siostry Nazaretanki prowadziły 
sierociniec tzw. ochronkę.

 5 Bratnia niemoc – żartobliwie przekreślona nazwa studenckiej organizacji „Bratnia Pomoc”, 
założonej najwcześniej na UJ w roku 1895.

 6 goj – nie Żyd, najczęściej chrześcijanin, z jidisz: „der goj”; słowo pochodzenia hebrajskiego.
 7 wisortowany interes – domyślnie interes wynikajacy z przebierania, wybierania; z niem.: sortie-

ren tzn. wybierać, przebierać.
 8 Nu, das ist a fajne szpikulacje – poprawnie winno być „Na, das ist eine feine spekulation”, tzn. 

no, to jest pierwszorzędna spekulacja; zdanie złożone ze zniekształconych słów niemieckich 
i jidisz (di spekulacje), zapisane fonetycznie.

 9 „pod pęcherz” – humorystycznie przekręcone wyrażenie „pod pręgierz”.
 10 kalotyckie – przekręcone słowo „katolyckie”.
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zrobiłyszcze Katarinengelbowi z kapelusz tak on narobi wam w kalosze. Żebim tak 
zdrów był. Swojim drogą prziznacz trzeba że całi ten kram balowy udał sze par fortz11. 
Zgromadziło sze na nim same jelita12 naszego miasta w całym znaczeniu tego słowa. 
Same szmitane. Początek bił zapowiedziany na 9 godzine, ale ja już o wpół do 9 bi-
łem an Ort und Stelle13, bo potrzebuje za moje piniądze wszistko widżecz i słyszecz. 
Zaraz po 9 poczeły sze gromadzicz goszcze i zaczeli robicz na sali [wieksze] winksze 
kupy i kupki, skutkiem czego wiwiązała sze calkom balowa atmoswera. „Panstwo nie 
wierzą? – na moje słowo”. Wszistkie mamy i pary taty pousadzały sze ze swoim towa-
rem pod szczany. Koło każde ładne sukienki zaczęły sze zaraz kręczicz pare balowe 
freiery14, ot aby cosz wikręcicz. „Nu, Panstwo nie wierzą? – na moje sumienie”. Mniej 
urodzajne15 panienki biły puszczone calkiem w trąbę i spoglądały nielitoszcziwym 
okiem na wikręcającą sze po sali płecz ładną. Bal rozpoczął sze naszim polskim po-
lonezem. Następni zagrano walca i zaraz na sali zaczęło bicz żicie żiwszym tenten-
tem16. Wszistkie tańce deranżował17 z wielkim smakiem znany deranżer Gruszcziński. 
Mazura tanczono z wielgim ogniem, rozpędem i z posagiem. Rannych ani zabitych 
nie biło, jeden tilko przi mazur, przeciwno para vis a vis mnie, [złomoł] skręcził sobie 
noge, a te goszcze które leżały na ziemie to tilko dla wipoczynku i ochłody. Na zakoń-
czenie tańcowania, przed kolacją, zagrał kiniasz18 te nowe galopke „kontradampf19”. 
Jak wszistkie goszcze zaczęli sze puszczać tego kontradampfu to sze zrobił na szali 
taki harmider20, że muszano okna otwierać. A tak puszczali po sali szilnie swe nogi, 
że mnie wszistkie nagniotki porozgniatali tak, że ja obawiając sze o nierozgniecenie 
jeszcze inne części ciała, muszałem sze dobrowolnie do bufetu wiczofacz. Po kolacji to 
wszistkie goszczy tanczyły do szwitanio i z wrzaskiem21 (rannym) spuszczały sobi [po 
schodach] na progi. Jednym słowem bal bił piramidalny i I-sze klase i wielkim kon-

 11 par fortz – błędnie zapisany francuski zwrot „par force”, tu w znaczeniu: przebojowo.
 12 jelita – humorystycznie przekręcone słowo elita.
 13 an Ort und Stelle – tzn. na miejscu (z niem.).
 14 freiery – konkurenci, z niem. Der Freier: starający się o pannę.
 15 urodzajne – humorystycznie przekręcone słowo urodziwe.
 16 tententem – fonetycznie zamiast tętentem, humorystycznie zamiast „tempem”.
 17 deranżował – humorystycznie zamiast aranżował, z franc.: derangieren tzn. przeszkadzać, 

wprowadzać zamieszanie.
 18 kiniarz – słowo niejasne, być może zniekształcone koniarz, bo grał galopkę.
 19 puszczać kontradampf – humorystycznie: puszczać bąka, z niem.: kontradampf = kontrapara.
 20  harmider – zamieszanie, zgiełk (tak samo w jidisz), słowo użyte humorystycznie w miejsce 

słowa smród.
 21 z wrzaskiem ranny(ch)m – gra słów z brzaskiem rannym.
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frontem22 i wszistko biłoby zu gut23 gdiby nie te szkandal z tim szapoklakiem. A teraz 
jestem tak [zmuszony] zmęczony, że muszę sze troszkę zdrzemnąć. Pozwoli więc 
Szanowne Publicznoszczów że je [wy]wipuszczę na razie. A więc dowidzenia adju24, 
ale już w nowych kaloszach.

Koniec

 22 konfrontem – humorystycznie przekręcone „z komfortem”.
 23 zu gut – tzn. doskonale (z niem.).
 24 Adju – zamiast adieu! lub ade! tzn. bywaj zdrów, do widzenia.
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IZYDOR SZRAPNER1 PROSTO Z FRONTU

Dobry wieczór Szan Państwo! Jak mi jest przeraźliwie przyjemno, że ja Państwo zo-
bacziłem znowu, to nie da sze żadnym zrozumiałym jęzikiem opowiedżecz, a szmiem 
nie wątpicz i z ich strony taką samą [porje] porcje wzajemnoszczi. Jak państwo wia-
domo wyższe losi zrządziły co nasze kochane ojczizne potrzebowało sze znajdować 
w wielkie nebezpieczyństwo, bo wszystkie armaty nieprzyjacielskie [na] we front i  po-
za frontem potrzebowały swoje lofy skierować na nasze ojczyzne i trza biło nastawicz 
swoje młode piersi na te lufy od armaty, co by oni sze trochę uszpokoiły. A państwo 
wiecze, że mi Żidki to bardzo do wojny odważne. Nasz regiment siebnsiebzig2 to biły 
prawie same Żidki3, to bił najodważniejszi regiment, on potrzebował pozostawacz 
zawsze w tile. Ale opowiem od początku. Uszliszołem rozkaz [na wojnie] to rozkaz. 
Sztawiłem sze do muszterung4, zawołali jednogłosznie „geignet”5. Trza biło przigoto-
wać sze do boju w Morawske Ostrawe [gdzie cała], a po 2 tygodniowym wyczwycze-
niu pospiesznym krokiem als ausgebildeter Soldat6 w trzecie grupe7 na włoski front8, 

 1 Szrapner – nazwisko przywodzi na myśl artyleryjski pocisk wypełniony kulkami zwany szrap-
nelem (z niem.: Das Schrapnell); być może o takie skojarzenie chodziło autorowi.

 2 siebnsiebzig – tzn. siedemdziesiąty siódmy; prawidłowo winno być siebenundsibstigster.
 3 Wprowadzona informacja ma charakter humorystyczny. Wiadomo, że rekrutacja do CK  

Pułków odbywała się w rejonach ich stacjonowania, tak więc skład osobowy pułku odpo-
wiadał mniej więcej składom narodowościowym w tych rejonach (np. w wadowickim 56.pp 
udział Polaków sięgał 88%), 77.Galicyjski Pułk Piechoty, wchodzący w skład X Korpusu Armii 
nazywany był potocznie z ruska „sim sim” (siedem – siedem) z uwagi na znaczącą ilość (69%) 
Rusinów (Polaków służyło w nim ok.15%). Komenda Pułku mieściła się w Samborze i tam też 
stacjonował I Baon (II i III w Przemyślu). T. Nowakowski (1992, s.81), za którym podajemy te 
informacje, nie wyróżnia w składzie pułków żołnierzy wyznania mojżeszowego. Udział ludności 
tego wyznania w całej Wschodniej Galicji wynosił, wg ostatniego spisu przed I Wojną Światową 
– tj. z roku 1910 – 12,35% (w Galicji Zachodniej – 7,93%) (Zamorski K., 1989, tab.: 22 i 23). 
Konkretnie w powiatach Sambor, Stary Sambor i Turka, będących bazą rekrutacyjna 77.pp 
udział ludności wyznania mojżeszowego w ogólnej liczbie mieszkańców wynosił odpowiednio: 
8,2%, 10,6% i 13,59%, a w graniczącym z tymi trzema od wschodu powiecie drohobyckim sięgał 
17,23% (obliczenia własne na podstawie danych tab.21 w cyt. pracy Zamorskiego). Biorąc pod 
uwagę te dane można przypuszczać, że udział Żydów w 77.pp sięgał ok. 10% czyli był 3–4-krot-
nie wyższy niż w 56.pp, nie mógł jednak stanowić większości, choć znacząco się wyróżniał.

 4 muszterung – z niem.: der Musterung, tu: przegląd (m.in. poborowych), popis.
 5 geignet – poprawnie winno być geeignet, tzn. zdatny tu: do służby wojskowej.
 6 als ausgebildeter Soldat – niem.: jako wyszkolony żołnierz.
 7 trzecia grupa – kategoria przydatności do służby na tyłach.
 8 włoski front – po przystąpieniu Królestwa Włoch do wojny po stronie Ententy, od 23.V.1915 r. 

rozgorzały wali wzdłuż całej granicy lądowej z Monarchią Austro – Węgierską. Główne natarcia 
szły wzdłuż rz. Adygi w płd. Tyrolu i nad rz.Isonzą na Pobrzeżu. Dla wzmocnienia tego frontu 
zaczęto przemieszczać pułki z frontu galicyjskiego. Po oswobodzeniu Przemyśla w czerwcu 
1915 r. rozwiązano 3. Armię CK i wchodzące w jej skład jednostki X. Korpusu przerzucono na 
front włoski, który był aktywny aż do 24.X.1918 r. Z kontekstu wynika, że Izydor był na froncie 
na przełomie lat 1915/16.
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bo na Moskola nie mieli odważnoszczów nasz waleczni regiment wysłać, bo sze boli 
byszmi go nie puszczili pod Wiedeń. 

Szanowne Państwo zapewno sze szpito jak sze tam szituacje przedstawiało. 
Nie życze nawet memu psowi widżecz coś podobnego. Kule lotali jak wszczekłe 
zwirzęta a granaty i szrapnele to takie robili piekło, że zdawał sze kuniec szwiata 
widżecz. 

Miałem swojego kolege Moszka Pwina, to jemu jak jedna taka zwariowana 
kula uderzyła w zaflancowany gewer9 to sze wiwrócził do góry z nogiem, a na 
ramieniu to 3 dni mioł szinca.

I w taki przestraszliwe periody przez 6 miesząców szedziałem na froncie, przy 
kuchni polowej. Co ja tam przeżiwałem to bi każde z was nade mną zapłakoł, 
cosz okropnego. Wreszcze ganz natürlich10 – z tego ogniem i mieczem – i potopu 
Wyjadojowskiego11, jako chory na serce zostałem wysłany do szpytolu potem bu-
łem transpirowany12 do Piscan13 jako połomany reumatysem14, a wreszcze ojczecz 
sze długi czasi staroł co mnie uznali za umarły, wicze Państwo, jako zabity od te 
lufe armaty, a ja dotąd żyje, cosz okropnego co człowiek za tego wojennego żywota 
i już po tej szmierci wiczerpioł. Wojna to żadin interes, wierzcie mi Państwo, to 
tylko takie bez rozumu lecą na oszlep do tej wojne, ale odważniejsze to wolą sze-
dżecz spokojnie w domu.

Co przeżyli moje tate, mamy, braty, siostry, dziadek i babyk, inne familianty, 
czotki, ujki - one wszystkie potrzebowali tak za mną płakacz jakem wijeżdżał na 
tego nieznoszny front, że z tego płaczu dostały stały reumatys w oczach, a stare 
babcze potrzebowało z tego zranienia serca zrobić tojt15.

Ja miałem jedyn kuzyn Pinkus Afterluft to on także bił geaignet16, to on 

 9 zaflancowany gewer – w żargonie żołnierskim: upaprany (silnie zabrudzony) karabin (niem.: 
das Gewehr).

 10 ganz natürlich – niem.: całkiem naturalnie.
 11 z ogniem i mieczem – i potopu Wyjadojowskiego – humorystyczne połączenie tytułów Trylogii 

H.Sienkiewicza (z przekręceniem nazwiska) dla określenia grozy sytuacji frontowej.
 12 transpirowany – żartobliwie podstawione spolszczone słowo niem.: transpirieren. tzn. pocić się, 

w miejsce niem.: transportieren, tzn. przewozić.
 13 Piscany – Piszczany, słowackie Piešťany nad d.Wagiem w Małych Karpatach, sławne w Monar-

chii uzdrowisko z termalnymi kąpielami siarczynowymi i borowinowymi; popularne wśród 
kadry CK Armii (m.in. leczył się tam dziadek pierwszego z autorów przypisów, zbrojmistrz 
56.pp. Stanisław Jankowski).

 14 reumatys – pospolita wymowa (m.in. w Wadowicach) słowa reumatyzm.
 15 tojt – jidisz: der Tojt tzn. śmierć lub martwy, zmarły.
 16 geaignet – fonetyczny zapis słowa geeignet (por. przyp.5).



184

H I S T O R I A

zrobił sobie mały feler17 na dolny wnętrznoszczy – ze względu na mietkie 
płecz18 nie chce tego wimawiacz - poszedzał w tygodnie w szpytolu i puścili go, 
i chłop zdrowy jak wieloryb mogłby łamycz młynarskie kaminie, handlował 
przez całe wojne z rożne surogaty19 i kupił sobie w Wadowicach duże kamie-
nice, a był dziod. Jeszcze ma gruby baares geld20 a jeszcze z kahału21 dostawał 
co tydżeń 2 ryńskie22 zapomogi. Jak P. Boga kocham alef mane munes23. Na 
moje sumienie! 

Albo moj dobry znajomy, jak jego zaisenterowali24 to jego kciał szlag trafić 
w ślepą kiszke, tyle operował25, że poznał go sam pan staroste. Zrobił go komi-
sionerem26 od zboże i mączne interesy. Dżysz szmieje sze z cały szwiat, bo ma 
kilkadżesząt tysięcy w garszczy i jeżdżi w samochodzie.

A ja, co sze dorabiałym, choć stojałem poł roku na froncze? I może 20 lub 30 
tyszonczów przy ciężkie prace. To bił prawdziwe pech – jak powiado nasz ko-
chane Szedmiradzki w Panu Tadeusie27! Cy nie prowde powiedziołem? No, ale to 
trudno, jednemu szwiczi słonce i mieszącz i wszystkie gwiazdy na firmie Mentes 
et Dampapu28, a drugi nastawio młode piersi we froncze i muszi sze kontentować 

 17 feler – tu: defekt, z niem.: der Fehler.
 18 miętkie płecz – huorystycznie zamiast słaba płeć.
 19 surogaty – tzn. namiastki (z łac.: surrogatus – powołany zamiast czegoś innego). Państwa Cen-

tralne zmuszone były często je wprowadzać wobec niedoboru produktów właściwych.
 20 baares geld – niem.: bares geld, tzn. gotówka.
 21 kahał – tu: zarząd żydowskiej gminy wyznaniowej; z hebr.: Kāhāl, tzn. zgromadzenie.
 22 ryńskie – potoczna nazwa guldena austriackiego – srebrnej monety.
 23 alef mane munes – wyrazy stanowiące część dłuższego zaklinania się Izydora, reprezentują 

zepsute słowa z jidisz w żartobliwym zestawieniu; alef to nazwa pierwszej litery alfabetu, drugi 
człon odpowiada prawdopodobnie słowu matka – mame, zaś trzeci słowu ciocie – mumes.

 24 zaisenterowali – zamiast żargonowego zaasenterowali, tj. pobrali do wojska; niem.; Assen-
tierung, tzn. uznanie kogoś za zdatnego do wojska (wg W. Kopalińskiego, 2007, s. 47, słowo 
asenterunek występuje jako regionalizm krakowski).

 25 operował – tu: działał, robił ruch koło siebie, starał się zwrócić uwagę na siebie lub dokonywał 
transakcji handlowych.

 26 komisjoner – w języku prawniczym to agent handlowy, pośrednik przy sprzedaży kupnie 
(z franc.: commissionaire).

 27 Szedmiradzki w Panu Tadeusie – humorystyczne połączenie „spolszczonego” (rzekomo z ru-
skiego: siemi w siedmi; w rzeczywistości nazwisko pochodzi od staropolskiego imienia „Siemi-
rad” tzn. „cieszący się rodziną”) nazwiska artysty malarza Henryka Siemiradzkiego 1843-1902 
z poematem A. Mickiewicza.

 28 w firmie Mentes et Dampapu – żartobliwe przekręcenie słowa „firmamencie” i dołożenie równie 
żartobliwego wyrażenia: dam papu (jedzenie); nazwa „firmy” utworzona na wzór łacińskiego 
wyrażenia „mente et maleo” (myślą i młotem).
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światłem od siabesówki29. Ale to mi p. minister powiedzioł, że jest z Żydków całe 
wojne zadowolone, bo prawie że żadna go kula nie trafiała. I mi też.

Jak sze zaczne kiedi wojna to jo pójdy znowu na front do szpitola bo mam już 
spryt z austryjackie wojny.

Adyjè30 moje Państwo! Obyszmy jak najprędzej zobaczyli sze w dobrim zdro-
wie, adyjè.
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Najbardziej rozpoznawalnym symbolem 
Wadowic jest bez wątpienia charakterystyczny 
kształt fasady bazyliki pod wezwaniem 
Ofiarowania Najświętszej Marii Panny 
z malowniczym hełmem wieży 
dominującym w panoramie miasta. Na 
fotografiach wadowicki kościół najczęściej 
ujmowany jest właśnie z tej perspektywy. 
Przeglądając ikonografię miasta dawną, czy 
obecną, prawie nie napotkamy widoków od 
strony prezbiterium, bądź naw bocznych1. Nie 
ma się czemu dziwić, jeżeli weźmie się pod uwagę 
szczególny urok i zarazem monumentalizm tej fasady, które zlały się tutaj 
w  pełną malowniczości całość wyróżniającą się wśród fasad innych polskich 
kościołów (a dzięki osobie Jana Pawła II również w świecie). Może więc warto 
zapoznać się bliżej z postacią architekta, który zaprojektował to piękne dzieło: 
kim był, czego dokonał, jak kształtował swoją drogę artystyczną, dlaczego to 
właśnie jemu powierzono to zadanie i czy miał inne związki z Wadowicami? Na 
niektóre z tych pytań nie będzie jednoznacznej odpowiedzi. Być może dalsza 
kwerenda w archiwach pozwoli na pewniejsze ustalenia. Artykuł ten ma za 
zadanie przybliżyć przede wszystkim postać architekta i przeanalizować zmiany 
jakich dokonał w architekturze fasady wadowickiej świątyni.

Bazylika pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wado-
wicach swój obecny wygląd zawdzięcza Tomaszowi Prylińskiemu, cenionemu 
architektowi i konserwatorowi, swoją działalnością związanemu przede wszyst-

 1 Wadowice na dawnych pocztówkach, t. XIII Biblioteki Zbiorów Historycznych im. M. Wadowity, 
brak roku wydania.
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toMasz pryliński
– znany i nieznany aUtor projektU 
fasady wadowickiej bazyliki
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Fot.1



kim z Krakowem. Jego dziełem jest między innymi obecny malowniczy wygląd 
krakowskich Sukiennic, których restauracją kierował w latach 1874–1879. Miał 
Pryliński chyba „szczęśliwą rękę” do przebudowy ważnych w mieście budowli 
w obiekty tak dynamiczne i plastyczne, że stawały się ich nierozerwalnymi 
symbolami: krakowskie Sukiennice i wadowicka Bazylika są tutaj wymownym 
przykładem.

Temat jest również ciekawy, jeśli wręcz nie tajemniczy, ze względu na osobę 
jego syna(?), który spoczywa (?) na cmentarzu w Wadowicach. Mimo że sam 
Tomasz Pryliński w Wadowicach przebywał krótko (zmarł nagle w trakcie 
prac przy kościele w Wadowicach2), związki tej rodziny z miastem pozostały. 
W wadowickiej nekropolii spoczywa: Adam Pryliński (1892–1939), major 7p. 
Strzelców Konnych, mąż Marii z Zapałowiczów (1892–1979), który zmarł krótko 
przed wojną 14 czerwca 1939 i pochowany został w Wadowicach3. Sprawa jest 
o tyle tajemnicza, że Tomasz Pryliński miał również syna Adama, urodzonego 
jednak w roku 1881 (dane za Polskim Słownikiem Biograficznym), który także był 
majorem WP i zmarł 14 VI 1939 roku, lecz ten został pochowany w grobowcu 
Kieszkowskich i Prylińskich na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie kwatera IX4. 
Kim był więc Adam Pryliński pochowany w Wadowicach? Identyczna dzienna 
data śmierci, wykonywany zawód, to nie przypadek. Raczej nie był to jakiś dalszy 
krewny zważywszy, że Tomasz Pryliński do Galicji przyjechał z Kongresówki. 
Jeżeli to ta sama osoba, to jeden z grobów jest zapewne symboliczny: który? 
I  dalej jeśli to był syn Tomasza Prylińskiego, to powstają kolejne ciekawe 
pytania: jakie były jego związki z Wadowicami, czy tutaj mieszkał? Był mężem 
Marii z Zapałowiczów, przedstawicielki jednej z bardziej znanych rodzin 
wadowickich. Ale przyszłą żonę poznał zapewne później, ponieważ kiedy ojciec 
przebudowywał fasadę kościoła Adam miał 3 lata lub 14 lat, nawet w tej drugiej 
wersji zbyt mało, by snuć plany matrymonialne. Pytania te pozostawiam bez 
odpowiedzi, narodziły się jakby przy okazji głównego tematu tego artykułu. Być 
może zgłębi je ktoś osobiście zainteresowany poznaniem rodzinnej historii, np. 
spokrewniony z rodziną Zapałowiczów. Zadaniem tej publikacji jest opowieść 
o Tomaszu Prylińskim –   jego życiu i dziełach, a właściwie bardziej o dziełach. 
Dlaczego? O tym poniżej. 

 2 W trakcie prac w Wadowicach wyjechał dla poratowania zdrowia do Thalkirchen koło Mona-
chium, gdzie zmarł 15 XI 1895 roku.

 3 Studnicki Gustaw, Kto był kim w Wadowicach, 2007, s. 198.
 4 Informacja osobista autora uzyskana w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ul. Ra-

kowicka 26.
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Kim więc był Tomasz Pryliński (1847–1895). Jak we wspomnieniu po jego 
śmierci napisał jemu współczesny Stanisław Tomkowicz5: …zdawałoby się, że 
o  takim człowieku {Prylińskim} posypią się szerokie wspomnienia biograficzne, że 
koledzy zawodowi i znawcy będą się rozpisywać o jego dziełach. Tymczasem dzienniki 
i pisma peryodyczne poprzestały na krótkich nekrologach, w których na domiar złego 
daty są niedokładne nawet rok urodzenia fałszywie podany.6 Objaw ten zakrawający 
na obojętność i niewdzięczność stał mi się dopiero zrozumiałym gdy sam zacząłem 
poszukiwania za materyałem do biografii Prylińskiego. Materiału tego brak niemal 
zupełny. 48 lat nadzwyczaj ruchliwego i pełnego czynów żywota zostawiło bardzo 
mało śladów w pracy peryodycznej. Co więcej, śladów tych skąpo nawet we własnych 
papierach zmarłego, które przez rodzinę zostały mi łaskawie udzielone. W wieku, kiedy 

 5 Stanisław Tomkowicz (Kraków 28 V 1850 – Kraków 11 III 1933), historyk sztuki i konserwa-
tor, autor kilkuset prac naukowych, w tym pierwszych polskich, nowoczesnych inwentarzy 
zabytków. Konserwator zabytków miasta Krakowa w latach 1894-1912, przewodniczący Grona 
Konserwatorów Galicji Zachodniej (1902-1918). Zasłużony dla odnowienia Wawelu, po jego 
przejęciu z rąk Austriaków.

 6 Może podobna pomyłka wystąpiła także później przy dacie urodzin jego syna.
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Fot. 2 – T. Ajdukiewicz Pryliński wręczający cesarzowi Franciszkowi plany zamku, na dziedzińcu 
wawelskim (1881) w opactwie Benedyktynów w Pannohalma na Węgrzech (Fotografia w zbiorach 
Zamku Królewskiego na Wawelu)



nie tylko miernota – jak po wszystke czasy – szuka rozgłosu, ale nawet prawdziwa 
zasługa nie gardzi reklamą, kiedy różni nasi „znakomici” roztrębują własną chwałę, 
piszą o sobie po gazetach panegiryki i jako zakulisami reżyserowane sami nieraz 
wywołują i urządzają sobie jubileusze – Pryliński należał do wyjątków, nie starał się 
o głośne objawy uznania, nie chodził po redakcjach nie kłaniał się ludziom wpływowym. 
Więc choć pracował i działał, niezwykle cicho było o nim tam, gdzie tworzy się opinia. 
Lecz to, że on gardził reklamą za życia, zwiększa tylko nasz obowiązek oddania mu po 
śmierci tego, co mu się od społeczeństwa należy7.

Od tamtego czasu niewiele się zmieniło (chodzi o wiadomości dotyczące 
Prylińskiego, resztę wypowiedzi Tomkowicza pozostawmy bez komentarza), 
nadal nie doczekał się monografii, bądź szerszego opracowania wszystkich swoich 
realizacji, zestawienia i porównania występujących w nich charakterystycznych 
motywów. Jego nazwisko wymieniane jest setki razy i odmieniane na wiele 
sposobów przy okazji prezentacji Sukiennic, domu Matejki, Bazyliki wadowickiej 
– w najbardziej nawet ogólnikowym przewodniku, pojawia się na tablicy 
z historią kościoła8, ale kim był, mało wiemy. Co więcej trudno o jakąś fotografię 
Prylińskiego. Musimy zadowolić się zdjęciami: medalionu z jego popiersiem oraz 
obrazu na którym występuje9[fot 1 i 2].

Tomasz Pryliński urodził się w Warszawie 24 sierpnia 1847 roku jako syn 
adwokata Tomasza Prylińskiego i Ludwiki z Jastrzębskich, 2. v. Stolzmanowej. Od 
ósmego roku życia osierocony przez ojca, wychowywany był tylko przez matkę, 
która zaniepokojona jego zaangażowaniem w działalność patriotyczną (został 
nawet na krótko aresztowany) wysłała go w roku 1862 do Monachium na dalszą 
naukę (jest to gorący okres poprzedzający wybuch powstania styczniowego – matka 
chciała uchronić 15 letniego chłopca przed udziałem w walce). Wcześniej ukończył 
w Warszawie 5 klas gimnazjum filologicznego. Po przybyciu do Monachium przez 
rok uczęszczał do szkoły przygotowawczej, a następnie przez dwa lata uczył się 
w Królewskiej Bawarskiej Politechnicznej Szkole. Później studiował na politechnice 
w Zurychu, gdzie w roku 1869 uzyskał tytuł inżyniera architekta. 

 7 Pryliński Tomasz, Wspomnienie o życiu i dziełach skreślił Stanisław Tomkowicz, Kraków 1896, s. 5.
 8 Tak przypuszczam, ale jak nie jest tak to proszę wykasować ten fragment
 9 Wizerunki Prylińskiego: akwarela Witolda Pruszkowskiego (1875) w MN w Krakowie; obraz 

olejny T. Ajdukiewicza Pryliński wręczający cesarzowi Franciszkowi plany zamku, na dziedzińcu 
wawelskim (1881) w opactwie Benedyktynów w Pannohalma na Węgrzech (Fotografia w zbio-
rach Zamku Królewskiego na Wawelu); głowa rzeźbiona (1886) w elewacji katedry w Przemy-
ślu; medalion z popiersiem Prylińskiego przez Zygmunta Langmana w elewacji krużgankowej 
„Florianki” (1886); takiż medalion w tablicy w kościele Św. Krzyża w Krakowie (litografia 1894 
w MN w Krakowie) – Kicianka Helena, Tomasz Pryliński, w: Polski Słownik Biograficzny, s. 627.
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Do Warszawy już nie powrócił tylko osiedlił się w Krakowie. Jakie względy 
o tym zadecydowały, nie wiemy, możemy jedynie ogólnie przypuszczać, że 
uzyskawszy wykształcenie w „niemieckim kręgu językowym”, łatwiej było 
mu myśleć o karierze w niemieckojęzycznych zaborach niż Warszawie, gdzie 
dodatkowo po upadku powstania styczniowego nasiliły się represje (notatki o jego 
aresztowaniu z czasów młodości zapewne nadal istniały w aktach policyjnych) 
i  rusyfikacja całego życia społecznego. 

Początkowo nic nie zapowiadało późniejszych artystycznych zamiłowań 
Prylińskiego, zajmował się bowiem zagadnieniami dotyczącymi rolnictwa. 
Podczas Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w Horodence w roku 1869 wygłaszał 
nawet odczyty na temat sztucznego nawadniania gruntów, za które otrzymał 
brązowy medal. W roku 1870 wyjechał na kilka miesięcy na stypendium do Belgii, 
gdzie nadal zajmował się badaniami postępów inżynierii rolniczej. Mieszkał 
w  Brukseli, skąd wyjeżdżał w teren w celu badania systemu melioracji gruntów. 
Podczas tej podróży zwiedził również Paryż, Drezno i Mediolan i dopiero wtedy 
zaczął na poważnie interesować się sztuką, głównie okresu renesansu. Jak pisze 
Tomkowicz: W Mediolanie najdłuższy czas przepędził. Te podróże stanowczo 
wpłynęły na wyrobienie jego smaku i na dalszy jego kierunek.10 I dalej: Ulubionym 
jego stylem był renesans włoski, który nęcił nie tylko wytwornym jego smakiem ale 
także absolutem pięknych swoich proporcji i linii11. 

Być może już podczas tej podróży zaczął zastanawiać się nad zmianą swojej 
drogi zawodowej, jednak po powrocie do Krakowa nadal pozostał związany 
z rolnictwem. W roku 1870 objął stanowisko inżyniera w Towarzystwie 
Gospodarstwa Rolniczego Krakowskiego. Zimą roku 1870/71 w niedziele i święta 
wygłaszał dodatkowo odczyty w Muzeum Techniczno-Przemysłowym w Krakowie. 
Następnie jeszcze pracował (od roku 1873) jako kierownik biura technicznego 
Banku Parcelacji i Budowy w Krakowie. Decyzja co do dalszego kierunku pracy 
jednak chyba w nim dojrzała, bo to zajęcie wkrótce porzucił i rozpoczął pracę jako 
architekt i konserwator zabytków. 

Start w zawodzie architekta umożliwił mu jego szwagier Stanisław Janikowski. 
Dla niego w roku 1872 zaprojektował i wybudował dom przy ul. Górnych Młynów 
122 (obecnie Basztowa 4). Był to jego debiut jako architekta. Już w tej pierwszej 
pracy dał wyraz swojemu zamiłowaniu do renesansu: zaprojektował i zrealizował 
dom w typie pałacykowych budowli francuskiego renesansu. Janikowski ułatwił 

 10 Tomkowicz S., op. cit., s. 7. 
 11 Ibidem, s. 7.
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Prylińskiemu również kontakty 
z wpływowymi osobistościami 
miasta, mającymi decydujący 
głos w sprawach odbudowy 
i rozbudowy Krakowa. Dalsze prace 
i zamówienia rozpoczęły się prawie 
natychmiast. Jeszcze w tym samym 
roku przebudował kamienicę przy 
Rynku Głównym 25 w Krakowie 
na siedzibę banku Galicyjskiego 
(obecnie bank PKO). W latach 

1873–75 pracował przy przebudowie i restauracji domu Jana Matejki przy ulicy 
Floriańskiej 41 (obecnie muzeum biograficzne Jana Matejki), z którym osobiście 
pozostawał w wielkiej przyjaźni. Znajomość z tak znaczącą i   opiniotwórczą 
w życiu narodu osobą, jaką był Jan Matejko miała wielki wpływ na przebieg jego 
dalszej kariery jako architekta i restauratora zabytków. 

W latach 1875–76 kierował bezinteresownie restauracją kościoła Wizytek przy 
ul. Krowoderskiej w Krakowie. Najpoważniejszą jednak w tym okresie pracą, która 
nierozerwalnie złączyła się z jego nazwiskiem była przebudowa Sukiennic. Jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta swój kształt zawdzięcza właśnie 
Tomaszowi Prylińskiemu.

Swój projekt przedłożył w roku 1874 wkrótce po konkursie, który nie przyniósł 
pozytywnych wyników. Propozycje Prylińskiego także wzbudziły zastrzeżenia, ale 
wysunięte przez niego rozwiązania uznano za godne uwagi. Wiele znaczyła tutaj 
opinia Jana Matejki. Ambitny, pełen zapału i zarazem cierpliwości, Pryliński zadał 
sobie wiele trudu, aż udało mu się zadowolić wymagania Komisji Odbudowy 
Sukiennic. Przebudowa trwała całe 5 lat do roku 1879, w toku której Pryliński 
przeobraził dawną bryłę budynku nadając jej kształt bardziej malowniczy i zarazem 
reprezentacyjny – godny salonu miasta, jakim stawał się powoli Rynek Główny12. 
[Fot. 3] Przebudowa Sukiennic wywołała kontrowersyjne oceny; krytykowano 
wprowadzenie elementów nowych lecz w sumie przyniosła Prylińskiemu rozgłos 
i uznanie, a bryła Sukiennic w nowym kształcie tak wrosła w pejzaż Krakowa, 

 12 Pryliński wprowadził ostrołukowe arkady z kryształowym sklepieniem, które podkreśliły 
gotycki charakter najstarszej części budynku, dodał na osi środkowej dwa ryzality zwieńczone 
attyką, a także wzbogacił dobudówki jak Postrzygalnia, Langerówka i Syndykówka o renesan-
sowe attyki. Do Syndykówki dobudował neorenesansowy wykusz od ulicy Sławkowskiej, wokół 
budynku wprowadził obejście. Sale na pierwszym piętrze zaadaptował na galerię sztuki.
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że obecnie nikt nie wyobraża sobie by mogło być inaczej. Marian Sokołowski13 
pisał: Sukiennice rażą smak niejednego akademickiego architekta eklektycznym 
swych różnorodnych stylów i charakterów pomieszaniem, ale mimo to, wszystkie te 
style składają się na kapryśną, fantastyczną, oryginalną, ale powiedzmy prawdę na 
szlachetną, malowniczą i ostatecznie piękną całość. Winszujemy budowniczemu, 
że zachował każdemu z tych stylów jego charakter, że nie kusił się o dostosowanie 
ich wszystkich do ponętnej, ale w tym wypadku zgubnej jedności, że nie usłuchał 
rad niewczesnych i nie starał się o organiczną, a tutaj niemożebną architektoniczną 
harmonię, ale raczej o zewnętrzny malowniczy efekt14.

Dzisiaj stojąc na krakowskim rynku i patrząc na Sukiennice nie zdajemy sobie 
sprawy jak wielką burzę wywołała ta przebudowa i to nie tylko w środowisku ludzi 
związanych ze sztuką i konserwacją lecz w całej społeczności miasta. Napisano 
szereg polemicznych artykułów dotyczących zasad, którymi powinna kierować się 
konserwacja zabytków przeszłości. Rozważano co można i na ile zmieniać (wyburzać 
bądź dodawać) w restaurowanym zabytku. Aby zrozumieć dlaczego sprawa tak go-
rąco była dyskutowana może warto przypomnieć jak różne teorie konserwatorskie 
torowały sobie drogę do obecnej wiedzy na ten temat.

Zainteresowanie zabytkami przeszłości rozpoczyna się tak naprawdę dopiero na 
przełomie XVIII i XIX wieku. Niemałe znaczenie miała tutaj utrata niepodległości. 
Dawne monumenta miały przypominać o minionej chwale i podtrzymywać 
nadzieje na przyszłość. Przeszłość-przyszłości, jak kazała napisać w roku 1800 
księżna Izabela Czartoryska nad wejściem do Świątyni Sybilli w Puławach (pierwsze 
polskie muzeum). Jednak na początku to zainteresowanie ma charakter czysto 
romantycznego zachwytu nad dawnością, który miał pobudzać do rozpamiętywania 
przeszłości, co było szczególnie istotne przy braku państwowości. W cenie 
pozostają rozmaite starożytne jak mawiano ruiny, najcenniejsze – średniowieczne. 
Z zainteresowaniem zabytkami przeszłości ściśle łączą się dwa dalsze problemy, 
czyli inwentaryzacja tego co jest i potem konserwacja lub restauracja. W pierwszej 
połowie XIX wieku obie te sprawy traktowano dość swobodnie, zmieniając zastane 
budowle w dość dowolny sposób, upiększając bez oglądania się na wierność epoce 
powstania. Ta stara szkoła konserwatorska działała można powiedzieć „na oślep”. 

 13 Marian Sokołowski (1839-1911), pierwszy profesor nowopowstałej katedry historii sztuki na UJ, 
autor wielu prac dotyczących historii sztuki, aktywnie działał w wielu instytucjach i towarzy-
stwach zajmujących się sztuką, zabytkami, konserwacją, wspaniały profesor, który wychował 
liczne grono polskich historyków sztuki.

 14 Frycz Jerzy, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918, War-
szawa 1975, s. 150.
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Usuwano oryginalne fragmenty zamieniając je nowymi „w duchu epoki”, jak się 
wówczas architektom wydawało. Po połowie XIX wieku powoli miejsce zaczyna 
torować sobie „nowy trend”, który kładł nacisk na wierność stylową budowli tej 
epoce z której pochodzi. W wielkim skrócie można to przedstawić następująco: 
podczas prac konserwatorskich w romańskim czy gotyckim kościele należałoby 
usunąć wszystkie późniejsze nawarstwienia (dotyczyło to także ołtarzy, małej 
architektury, itd.) i ewentualnie dokonać uzupełnień we właściwym stylu, aby 
cała budowla nabrała jednorodnego charakteru. Rozgorzały spory, czy jest to 
właściwa droga. Na szczęście przeważył pogląd mówiący, że każda budowla jest 
czymś żywym, co narasta przez stulecia i nie można tej ciągłości przerywać (czy 
jesteśmy sobie w stanie wyobrazić na przykład katedrę wawelską pozbawioną 
wszystkiego co jest młodsze niż z XIV wieku?). Dopiero w czwartej ćwierci 
XIX  wieku pojawiła się nowa szkoła konserwacji, kładąca nacisk na poprzedzanie 
wszelkich prac wcześniejszą dokładną inwentaryzacją, a później prowadzenie 
prac zabezpieczających bez radykalnych (jeśli nie są konieczne ze względów 
konstrukcyjnych) zmian. W trzech ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku mamy: 
dwa bieguny, które wyznaczyły restaurację zabytków w latach 1870-1890, to z jednej 
strony projektowanie artystyczne, operujące językiem form historycznych i z drugiej 
strony będąca wyrazem scientyzmu tendencja do ścisłej i naukowej rekonstrukcji 
zabytków15.

Prace Tomasza Prylińskiego stoją jakby na styku tych dwóch szkół 
konserwatorskich. Z jednej strony mamy wiele jego projektów i realizacji, gdzie 
operując językiem form historycznych stworzył nową jakość (tutaj najlepszym 
przykładem są Sukiennice, a także fasada Bazyliki w Wadowicach); nigdy jednak 
nie był zwolennikiem czystości stylowej (jakby wyglądały np. Sukiennice z kopią 
gotyckiego dachu zamiast renesansowej attyki?); a z drugiej strony należałoby 
go zaliczyć już do nowej szkoły architektów-restauratorów, którzy prace przy 
zabytku poprzedzali dokładnymi badaniami inwentaryzatorskimi. Ich działalność 
to głównie lata 90-te XIX wieku, ale można powiedzieć, że ich prekursorem był 
Pryliński. Sporządził pierwszą profesjonalną inwentaryzację zabytku – Zamku 
Królewskiego na Wawelu, która miała się stać podstawą przyszłych prac 
restauratorskich.

 W latach 1880–82 na zlecenie marszałka krajowego Mikołaja Zyblikiewicza 
przygotowywał plany restauracji Zamku Królewskiego na Wawelu, zajętego 
wówczas na koszary wojsk austriackich. Jego celem było wykonanie rysunków 

 15 Ibidem, s. 188.
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przedstawiających: szczegóły sytuacji i otoczenia, inwentaryzację istniejącego 
stanu, plany rekonstrukcji zamku z czasów, gdy był rezydencją królewską. Po dwóch 
latach żmudnych badań prowadzonych w Krakowie i we Włoszech, ukończył 
znakomitą dokumentację konserwatorską, sporządzoną nowocześnie, składającą 
się z trzech tek, zawierających 65 wielkich tablic z rysunkami i uzupełniającymi 
je fotografiami. Ta dokumentacja z ogólnymi planami, przekrojami, widokami 
elewacyjnymi, jak również z detalami architektonicznymi, a nawet propozycjami 
rekonstrukcji brakujących elementów architektonicznych, uważana była wówczas 
za rewelacyjną. Eksponowano ją we Lwowie, Monachium i Turynie. Prezentowano 
ją podczas Kongresu Konserwatorskiego w Krakowie w roku 1888, na którym 
wzbudziła uznanie ze względu na metodyczne zastosowanie przez Prylińskiego 
fotografii w dokumentacji konserwatorskiej. Z jej pojawieniem się rozpoczął się 
nowy etap w konserwacji zabytków, który standardem stał się dopiero kilka lat 
później. Dzieło Prylińskiego było prekursorskim. 

Kontynuując prezentację dorobku Prylińskiego należy wspomnieć:
Zakończenie prac przy restauracji Sukiennic zbiegło się z uzyskaniem przez 

niego stanowiska architekta Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Krakowie 
„Florianka”16, dla którego wzniósł (przy współpracy Tadeusza Stryjeńskiego) 
okazałą siedzibę przy ulicy Basztowej 6-8 (dziś siedziba Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia). Ciekawie przedstawia się zaprojektowana przez 
Prylińskiego fasada łącząca w jedną bryłę trzy budynki, zwieńczona galeryjką 
z rzeźbami, nawiązująca do stylu włoskiego Cinquecenta. W pracach przy 
tych gmachach (później w latach 1884–1886 rozbudował narożny budynek, 
sąsiadujący z „Florianką” od ul. Krowoderskiej 2-4) w pełni dał wyraz swojemu 
zamiłowaniu do włoskiego renesansu. Szczególną urodą wyróżnia się dziedziniec 
otoczony z dwóch stron kolumnowo-arkadowymi krużgankami na piętrze. Tam 
można zobaczyć medalion z popiersiem Prylińskiego wykonany przez Zygmunta 
Langmana (jeden z niewielu jego wizerunków). 

W roku 1881 przeprowadził znowu wspólnie z Tadeuszem Stryjeńskim 
częściową restaurację domu Wentzla w Krakowie przy Rynku Głównym 19. 

W latach 1881–1884 pod jego kierunkiem odrestaurowano po pożarze 
wschodnie skrzydło rezydencji biskupiej przy ulicy Franciszkańskiej. 

W latach 1884–1890 wzniósł w duchu renesansu włoskiego dwupiętrowy 
z kopułową kaplicą na osi Zakład im. Helclów dla nieuleczalnie chorych w Krakowie. 

 16 Nie bez wpływu na to pozostał zapewne fakt, że od roku 1878 był zięciem dyrektora tego Towa-
rzystwa – Henryka Kieszkowskiego.
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W roku 1889 wybudował według własnego projektu Kasyno Wojskowe 
w Krakowie przy ulicy Zyblikiewicza - budynek o charakterze pałacowym, 
neorenesansowy, zwieńczony galeryjką uważany był w swoim czasie za jeden 
z gustowniejszych w Krakowie. Otrzymał za niego Order Zasługi od cesarza 
Franciszka Józefa. 

W roku 1889 brał udział w konkursie na projekt teatru miejskiego (im. Juliusza 
Słowackiego) w Krakowie. Jego projekt wykonany wspólnie z dwójką wiedeńskich 
architektów uzyskał pierwszą nagrodę. Nie został jednak zrealizowany. Zadanie 
powierzono Janowi Zawiejskiemu. 

Inne nie zrealizowane projekty Prylińskiego to: Pałac Sztuki (były to dwie wersje 
planów obie utrzymane w stylu włoskiego renesansu) przy placu Szczepańskim 
oraz projekt monumentalnego Domu Rządowego przy zbiegu ulic Basztowej 
i Zacisze w Krakowie (1893). Nie zrealizowany pozostał również plan restauracji 
Ratusza w Tarnowie (1886).

Pryliński nie ograniczał swojej działalności tylko do Krakowa. W latach 1883-
85 prowadził prace konserwatorskie i adaptacyjne w katedrze w Przemyślu, około 
roku 1886 restaurował klasycystyczny pałacyk w Kozach, projektował domy dla 
Krynicy (domy „Pod Berłem” i „Pod Koroną ”– ukończone już po jego śmierci). 
Wykonał też projekty (bliżej nieznane) dla Iwonicza. Projektował Gmach Wyższej 
Szkoły Realnej w Jarosławiu, domy czynszowe we Lwowie, prowadził prace 
konserwatorsko-restauracyjne w kościele w Szydłowcu oraz kościele Św. Katarzyny 
w Piaskach Wielkich koło Sanoka. Wykonał w duchu północnego renesansu pawilon 
handlowy Jana Gotza z Okocimia na Powszechną Wystawę Krajową we Lwowie, 
prowadził prace restauracyjne w kościele w Okocimiu (zaprojektował tam m.in. 
neorenesansowe epitafium Jana Gotza). Prowadził prace w kościele w Dynowie 
koło Rzeszowa. Ponadto był autorem „małej architektury”(epitafia i  sarkofagi)17. 
Biorąc pod uwagę, że zmarł w wieku 48 lat, można powiedzieć, że był bez wątpienia 
najprężniej działającym architektem-konserwatorem swego czasu. 

Ta sława i „wzięcie” jakim się cieszył Pryliński najprawdopodobniej 
zadecydowały, że na niego zwrócono uwagę, gdy wybierano architekta, który miał 
przebudować fasadę kościoła w Wadowicach.

Jak prężne musiało być środowisko intelektualne Wadowic, jeśli zapragnęło 
czegoś niezwykłego dla swojego miasta, czegoś co dodałoby mu uroku i prestiżu. 
Dlaczego postanowiono przebudować fasadę kościoła, trudno jest dzisiaj 

 17 Sarkofag dla Ignacego Kraszewskiego na Skałce w Krakowie (1887), pamiątkowa tablica ku czci 
Lucjana Rydla w kościele Św. Anny w Krakowie.
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jednoznacznie określić, czy spowodował 
to stan techniczny poprzedniej (w  takim 
wypadku wystarczyłoby zatrudnić 
jakiegokolwiek architekta), czy właśnie chęć 
upiększenia miasta dziełem znamienitego 
artysty, a może oba te czynniki jednocześnie? 
Niestety, brak dokładnych widoków 
kościoła sprzed przebudowy18. Jak pisał 
profesor Wiktor Zin: Niech mi ktoś pokaże 
dziś dokładny obraz wieży i fasady kościoła 
wadowickiego z okresu przed przebudową 
przez Tomasza Prylińskiego. Kilka lichych 
fotografii, to właśnie wszystko, co na ten 
temat wiemy. Przeszły lata, wyraźne kontury 
rzeczy zatarły się, nawet w przekazie 
ikonograficznym pozostał zatarty i zamglony 
kształt, który można różnie interpretować19. 

W trakcie przygotowywania tego artykułu udało się odnaleźć fotografię (jak 
na razie jedyną) przedstawiającą widok fasady kościoła. Mimo, że zdjęcie nie jest 
dość wyraźne możemy jednak stwierdzić, że stan budynku był raczej dobry, więc 
o przebudowie musiały zadecydować czynniki estetyczne, a nie techniczne [fot.4]. 

Jakiekolwiek względy zadecydowały, wybór padł na Prylińskiego. Kim zatem 
mogli być ludzie, którzy wskazali właśnie na niego? 

Środowisko intelektualne Wadowic pozostawało w różnorakich związkach 
z Krakowem, gdzie o Prylińskim było „głośno”. Wielu nauczycieli i wychowanków 
wadowickiego Gimnazjum związało się na stałe z Krakowem, żeby tylko wymienić: 
księdza dr. Franciszka Gabryla z Wieprza (1866–1914), filozofa, profesora, dziekana 
i rektora UJ; księdza dr. Franciszka Gołbę z Bachowic (1862–1944), docenta 

 18 Najwcześniejsze zachowane widoki miasta pochodzą z pierwszej połowy XIX wieku. Są to: akwa-
rela wykonana przez Rudolfa Alta w 1842 roku (Wiedeń) i rycina pochodząca ze zbiorów pry-
watnych z końca pierwszej połowy XIX wieku. Na pierwszej z nich widzimy panoramę miasta od 
strony północnej, z wyraźnie zaznaczoną sylwetą kościoła parafialnego […]. Druga z nich ukazuje 
miasto od zachodu, z zabudową bloków przyrynkowych skupionych wokół kościoła parafialne-
go[…]. Jego frontowa fasada z wieżą ma jeszcze formę z końca XVIII wieku, taką, jaka widoczna 
jest na fotografii z drugiej połowy wieku XIX. Fotografia ze zbiorów prywatnych zamieszczona 
w: Zbiory Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wadowice. – Barbara Skucińska, Ikonografia 
Wadowic, w: Wadowice miasto Jana Pawła II, Kraków 1997, s.93.

 19 Zin Wiktor, Czas wypełnił się w Wadowicach, w: Wadowice…, op. cit., s. 20.
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prywatnego na Wydziale Teologicznym UJ; księdza dr. Czesława Wądolnego 
z  Mucharza (1859–1925), docenta na Wydziale Teologicznym UJ, sekretarza biskupa 
Albina Dunajewskiego20, czy urodzonego w Wadowicach architekta Franciszka 
Mączyńskiego (1874–1947), który współpracował z Tadeuszem Stryjeńskim, działał 
aktywnie w Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, wydał kilka 
prac z zakresu architektury i ochrony zabytków21. Najprawdopodobniej to z ich 
kręgu wypłynęła sugestia wskazująca na Tomasza Prylińskiego. Może w archiwach 
miejskich lub parafialnych można by odnaleźć jakieś materiały wyjaśniające 
powód tego wyboru? Jakie by nie były motywy wybór okazał się bardzo trafny. 
Pryliński uczynił z fasady wadowickiej Bazyliki malowniczą i harmonijną całość, 
chociaż puryści architekci mogliby zarzucać (podobnie jak miało to miejsce przy 
Sukiennicach) brak jednorodności stylowej.

Prace przy kościele w Wadowicach rozpoczął w roku 1895, jednak zlecenie 
musiał otrzymać już w roku 1894, bądź na początku 1895. Plany zdołał ukończyć 
przed swoją przedwczesną śmiercią w listopadzie 1895 roku. Przebudowa trwała 
dłużej i zakończona została ostatecznie w roku 1897. Wykonał projekt, niestety 
nie doczekał końca realizacji, zmarł nagle 15 listopada 1895 roku w Thalkirchen 
koło Monachium, gdzie przebywał na kuracji. Pochowano go na cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie w grobowcu rodzinnym Kieszkowskich i Prylińskich 
(kwatera IX) wzniesionym według jego projektu. 

O jego życiu prywatnym wiemy bardzo mało. Był żonaty z Heleną 
z  Kieszkowskich, miał trzech synów: Tomasza (1879–1883), którego śmierć 
w wieku czterech lat przeżył bardzo mocno, Adama (1881–1939), majora WP 
pochowanego w Wadowicach lub nie (zob. początek tego artykułu) i Leszka (1884-
1942), księdza, zmarłego w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau.

W piątą rocznicę śmierci architekta wmurowana została w kościele św. 
Krzyża w Krakowie tablica pamiątkowa, wykonana przez Langmana wg rysunku 
Prylińskiego22.

Tomasz Pryliński był miłośnikiem i kontynuatorem renesansowych form 
architektonicznych. Początkowo nawiązywał do wzorów północnego renesansu 
(głównie francuskiego), później zaś projektował w duchu włoskiej architektury 
florenckiego Quattrocenta i rzymskiego Cinquecenta. W budynkach przez niego 

 20 W latach 1881-1884 pod kierunkiem Prylińskiego remontowano po pożarze wschodnie skrzy-
dło rezydencji biskupiej w Krakowie.

 21 Studnicki Gustaw, Wadowice. Karty z przeszłości, wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Wado-
wickiej, 1992, s. 52-54.

 22 Kicianka Helena, Tomasz Pryliński, op. cit., s. 625-627.
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zaprojektowanych dominują układy horyzontalne i monumentalna tektonika, 
a wszystko doskonale współgra z otoczeniem, gdyż względy estetyczne odgrywały 
u niego rolę pierwszoplanową i dominującą. To jego zamiłowanie do architektury 
włoskiego Cinquecentta znalazło odbicie w projekcie fasady wadowickiej Bazyliki.

Kościół wadowicki swój obecny kształt zawdzięcza odbudowie dokonanej po 
pożarze w latach 1791-1798, kiedy to do istniejącego gotyckiego prezbiterium 
dobudowano w miejsce drewnianego murowany korpus trzynawowy oraz 
centralną wieżę z dzwonnicą. I taka konstrukcja zachowała się do dzisiaj. Jednak 
charakterystyczna i niepowtarzalna fasada to już dzieło z końca XIX wieku.

Pierwotna fasada kościoła nie wyróżniała się niczym szczególnym, może 
poza dzwonnicą z kopulastym hełmem, który sprawiał jednak wrażenie jakby 
przytłaczał swoim ciężarem całość. Wystarczy krótkie spojrzenie na obecną bryłę 
kościoła, aby zobaczyć znaczącą różnicę. Co ciekawe osiągniętą bez dokonania 
większych zmian o znaczeniu konstrukcyjnym. Mamy wrażenie, że obecna 
budowla „pnie się” w górę zaczynając już od dolnej opiętej pilastrami kondygnacji, 
poprzez dzwonnicę połączoną miękkimi spływami z korpusem aż do hełmu, który 
poprzez zwężenie pod swoją okrągła głową lekko wieńczy całość. 

Pryliński nadał fasadzie mocny, dynamiczny i monumentalny wygląd. Zastosował 
tutaj kombinację eklektyzmu i neopalladiańskich form architektonicznych. 
Monumentalności, a zarazem plastyczności fasadzie dodaje mocno cieniowany, 
wysunięty znacznie przed elewację portyk ujęty prostymi, kwadratowymi w planie 
filarami ustawionymi na smukłych piedestałach z kompozytowymi głowicami, które 
wieńczy belkowanie i półkolisty tympanon. Portal główny, osadzony wewnątrz 
portyku, obramiony uszakową opaską z kartuszem herbowym Wadowic23, przykrywa 
cofnięta w głąb loggia osłonięta tralkową balustradą.

Skrajne segmenty trójdzielnej elewacji wypełniają nisze z postaciami świętych 
biskupów Stanisława i Wojciecha24; ujęte są pilastrami o detalu analogicznym jak 
w filarach portyku i zwieńczone klasycznym belkowaniem oraz tralkową balustradą 
rozpiętą na całej szerokości elewacji, dopełniają tym samym palladiański kanon 
elewacji z posągami Świętych Piotra i Pawła oraz centralnie umieszczoną rzeźbą 
przedstawiającą Matkę Boską Niepokalanego Poczęcia. Po obu stronach wejścia do 
kościoła dwa obramienia obecnie wypełnione tablicami. Elementem dominującym, 
a jednocześnie górującym w panoramie miasta jest wieża o smukłych proporcjach, 

 23 Herb widniejący obecnie został zmieniony. Obszerne omówienie tej kwestii:  Płaszczyca Marcin, 
Jak wyglądał herb Wadowic?, „Wadoviana”, nr 2:1998, s. 5-20.

 24 Omówieniu postaci świętych przedstawionych w kościele poświęcony będzie inny artykuł
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kwadratowym rzucie i lekko zaokrąglonych narożach ujętych pilastrami, nad 
którą wznosi się nowy, neomanierystyczny hełm. Jego podstawa oparta została 
na ażurowej ściance kolankowej, w którą wkomponowano z czterech stron zegar 
wieżowy. Całość elewacji, mimo nagromadzonych detali, stanowi, że bryła kościoła 
jest kompozycją lekką i oryginalną w budownictwie sakralnym w Polsce.25 

Tak językiem architektów i historyków sztuki można opisać dzieło Prylińskiego. 
Patrząc jednak na tę fasadę, nawet komuś nie związanemu profesjonalnie ze sztuką, 
nasuwa się prawie natychmiast skojarzenie z architekturą Rzymu, a konkretnie 
Bazyliki św. Piotra w Watykanie. Bez wątpienia do takich skojarzeń prowadzi 
osoba Jana Pawła II, ale czyż patrząc na wadowicki portyk z loggią i oknem oraz 
na balustradę z figurami Św. Piotra i Pawła nie nasuwa się skojarzenie z portykiem 
prowadzącym do Bazyliki watykańskiej i papieskim oknem ponad, z balustradą 
z figurami świętych u góry? Nie można oczywiście w żadnym wypadku mówić 
o  jakichkolwiek bezpośrednich zapożyczeniach, ale taki monumentalizm fasady 
w prowincjonalnym jakby nie było mieście. U góry figury pierwszych apostołów Piotra 
i Pawła. Jedna postać z ręką skierowaną od strony ulicy Kościelnej na zachód, druga 
wskazuje na niebo. Na dole Pryliński zostawił dwa puste miejsca. Można zadać sobie 
pytanie, za Gustawem Studnickim czy ten wybitny architekt przewidział ze stuletnim 
wyprzedzeniem i przygotował po obu stronach wejścia do kościoła dwa obramienia 
na tablice26. Architekt odpowie, że taki motyw, historyk sztuki powie, że święci Piotr 
i Paweł występują w kościołach prawie zawsze i przedstawiani są w różnych pozach, 
ale przecież w papieskim mieście można snuć i inne rozważania27.

Może warto jeszcze na koniec przytoczyć opinie (jemu współczesnych) o Tomaszu 
Prylińskim pokazujące jakim był niezwykłym człowiekiem. Wspomniany już 
Stanisław Tomkowicz pisał: Przejęty zapałem dla piękna i  dla sztuki, może czasem 
mniej zwracał uwagi na praktyczną stronę. W całem postępowaniu przebijała zawsze 
myśl, czy to piękne, czy to zacne, czy szlachetne? Pytanie: jak ja na tem wyjdę? Najczęściej 
żadnej nie odgrywało roli. Ludzie tacy są szanowani, w stosunkach prywatnych 
bywają kochani i uwielbiani, w stosunkach szerszych, więcej publicznych, usposobienie 
takie niekoniecznie popłaca. Architekti z natury rzeczy musi często wielkie interesa 
prowadzić[…]. Pryliński nie umiał spekulować. Cały zajęty artystyczną stroną rzeczy 
materyalną zaniedbywał nieraz uważał, jako coś dodatkowego.[…] Jest u nas dość 

 25 Kadłuczka Andrzej, Architektura i budownictwo Wadowic, w: Wadowice…, op. cit., s. 61-62.
 26 Studnicki Gustaw, Wadowice – parafia i kościół Ofiarowania NMP. Rys historyczny, Wadowice 

1995.
 27 Piękne refleksje na temat Wadowic i Jana Pawła II snuje Wiktor Zin, w: Czas wypełnił się w Wa-

dowicach, w: Wadowice…, op. cit.
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rozpowszechnione mniemanie, że jeśli co, to skarb publiczny: kasę narodową, krajową, 
miejską, wyzyskiwać można. Wszak przez to nikogo się nie krzywdzi. Zupełnie 
przeciwnie rozumował Pryliński. Gdy chodziło o sprawę, lub własność publiczną, 
miękki ten człowiek stawał się upartym, niewzruszonym. „Choćby mi i nie dali 
pieniędzy, to i tak będę robił”, odpowiadał komuś reflektującemu go w jednym z takich 
właśnie wypadków. Z bezinteresownością łączyła się rzadka zwłaszcza u artystów 
skromność, obojętność na pochwały i zaszczyty, zupełna nieumiejętność gonienia za 
reklamą.[…]Wszystkie te piękne objawy były zapewne po części skutkiem wrodzonej 
słodyczy usposobienia i łagodności, ale bardziej jeszcze pracy nad sobą samym, 
wyrobienia w sobie szlachetnych uczuć. Chrześcijanin nawskróś, umiał Pryliński nad 
sobą panować, umiał przebaczać szczerze i bez zastrzeżeń, umiał dobrze życzyć swoim 
nieprzyjaciołom.[…]Z wrodzonego usposobienia miał znaczny zasób wewnętrznej 
pogody, za młodszych lat nie brakowało mu nawet wesołości i dowcipu, jakkolwiek 
swobodnym całkiem bywał tylko w najbliższym kółku rodzinnem, patrząc z  rozkoszą 
na żonę, na podrastającą dziatwę, dla której był kochającym i tkliwym ojcem. 
W  późniejszym wieku słodyczy charakteru wprawdzie nie stracił, ale posmutniał, 
jeszcze bardziej unikał ludzi; od straty najstarszego ukochanego syna w roku 1883, coraz 
częściej zapadał w cichą zadumę, nawet wśród swoich bywał zwykle milczący. W tych 
smutkach i przygnębieniach, ucieczką była mu wiara. Zawsze praktykujący obowiązki 
religii, w ciężkich chwilach z ufnością dziecięcia szukał pociechy i siły w modlitwie. 
Dwa były talizmany, które go podtrzymywaly do końca życia: modlitwa i praca. Przez 
nie odzyskiwał równowagę wewnętrzną, spokój i nawet swobodę umysłu.28

A o Prylińskim architekcie: Dla Prylińskiego budowla istniała o ile była piękna, miła 
dla wybrednego oka, zakochanego jak jego własne, w liniach spokojnych, w ozdobach 
ponętnych. Istniało tajemne duchowe powinowactwo pomiędzy nim a architektami 
wczesnego włoskiego odrodzenia. Jak oni, nie kładzie głównego nacisku na stronę 
konstrukcyjną, ale zdobi ściany – lubuje się w pięknej głowicy, obramieniu drzwi, 
kasetonowych sufitach. […] Zarzucano mu nieraz, że ubiega się jedynie za efektem 
a jednak nie hołdował on nigdy chwilowo modnej zasadzie, że sztuka architekta jest 
tylko pretekstem do tworzenia malowniczych dekoracji z cegły i kamienia. Był i pozostał 
wierny swoim zadaniom i swemu szlachetnemu pojęciu o budowniczej sztuce29.

Bożena Adamska – historyk sztuki, dyplom na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskała 
w roku 1989.

 28 Tomkowicz S., op. cit., s. 20-24.
 29 Górski Konstanty M., Architektura XIX w., w: Rocznik Krakowski, t. VI, s. 150.

201200 201200

S Y L W E T K I



Od redakcji:
Poniżej zamieszczamy wspomnienia Zbigniewa Raucha, 
lekarza, który przez 52 lata pracował w przychodni w Wadowicach. 
W czerwcu 2008 minęła pierwsza rocznica jego śmierci.  

Był rok 1942. Nadal szalała okupacja hitle-
rowska. Wraz z całą rodziną baliśmy się, że lada 
chwila przyjdą Niemcy i każą się nam pakować 
i wynosić z domu, tak jak wszystkim naszym 
sąsiadom Polakom, których wysiedlali z ich 
domostw i gospodarstw. Miałem wtedy 13 lat. 
Wprawdzie nie mieliśmy żadnego gospodarstwa, 
no ale przecież byliśmy Polakami. To wystarczyło 
dla Niemców, żeby nas wypędzić. Tym bardziej, 
że w naszym najbliższym sąsiedztwie mieszkał 
volksdeutsch i miał wielką ochotę na zamieszka-
nie w naszym domu. 

Pomimo terroru chciałem bawić się ze swo-
imi kolegami, jeździć na rowerze i  biegać po 
polach i łąkach jak oni wszyscy. Może wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy 
z tego, co to jest wysiedlenie, a może i zabranie nas do obozu. Podczas kolejnej 
akcji wysiedleńczej pakowałem do tobołka swoje znaczki, żeby je zabrać i ten naj-
większy dla mnie skarb zawsze mieć przy sobie. Wtedy wśród zabaw były modne 
podchody i chowanie się. Podczas takich zabaw upadłem i stłukłem sobie pra-
we kolano. Mama mi go umyła i zaopatrzyła jak umiała w nadziei, że się zagoi. 
Przecież nie pierwszy raz się to zdarzyło i zawsze było dobrze. Tym razem jednak 
kolano spuchło, zrobiło się czerwone, wystąpiła gorączka, a w miejscu potłuczo-
nym zrobił się ropień.

Moja trUdna droga 
do Medycyny

Z B I G N I E W  R A U C H
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Teraz więc nie było na co czekać. Trzeba było wezwać lekarza. U nas w Wado-
wicach wszelkie restrykcje były zaostrzone. Potajemnie przyszedł do nas dr Sołty-
sik z dawna z nami zaprzyjaźniony. Był Polakiem, dobrym chirurgiem, a z  chwilą 
rozpoczęcia okupacji został usunięty ze stanowiska dyrektora szpitala. Po nim 
objął kierownictwo szpitala też znany nam sprzed wojny, ale obecnie na usługach 
niemieckich volksdeutsch.

Dr Sołtysik musiał bardzo uważać, ponieważ nie wolno było polskiemu le-
karzowi mieć praktyki prywatnej. Był dobrym Polakiem i dobrym znanym 
wszystkim chirurgiem. Wieczorem przyszedł niby ze spaceru do naszego domu. 
Stwierdził u mnie ropień kolana i natychmiast polecił, żeby mama zaprowadziła 
mnie do szpitala. Skierowania do szpitala nie mógł mi dać. Moja mama mogła 
tylko poprosić w szpitalu o udzielenie mi pomocy. 

Ani mama, ani ja nie chcieliśmy żadnych zabiegów chirurgicznych, a tym 
bardziej pozostawienia mnie w szpitalu. Wtedy dr Sołtysik kazał w aptece ku-
pić pewne medykamenty i oczekiwać poprawy stanu zdrowia. Wszystko, nawet 
chorobę trzeba było ukrywać przed Niemcami, ale też przed otaczającymi nas 
volksdeutschami. Mama codziennie robiła mi opatrunki i gorliwie modliła się 
do Boga o poprawę w wyglądzie mojego kolana. I rzeczywiście po paru dniach 
ropień pękł i ropa wylała się. Nie było wówczas żadnych antybiotyków, poza sul-
fatiazolem, będącym i tak tylko bakteriostatykiem. Na szczęście wyzdrowiałem, 
a wizyta dr Sołtysika była pierwszym moim poważnym spotkaniem z lekarzem 
i to takiej klasy.

Dr Sołtysik żył dobrze z ludźmi i był dla wszystkich bardzo uczynny. Bywał na 
różnych przyjęciach u przyjaciół, lubił się napić kieliszek wódki i z każdym poroz-
mawiać. Po tylu latach wspominam go bardzo serdecznie. 

Wracam do mojej choroby. Wszyscy Polacy przecież bali się Niemców. My 
z całą rodziną szczególnie uważaliśmy, żeby im się nie narazić. Najstarszy brat 
był już w obozie koncentracyjnym w Gusen za to, że ojciec wzywany często na 
gestapo, za każdym razem odmawiał  podpisania volkslisty. Gestapowiec pod-
czas każdej rozmowy przypominał ojcu o niemieckim pochodzeniu i umie-
jętnościach wypowiadania się czystym językiem niemieckim. Mój starszy brat 
Zdzisław, już pracował jako robotnik w IG Farben, dużym zakładzie niemieckim 
w Andrychowie. Ja za rok miałem kończyć siódmą klasę szkoły powszechnej 
i tak  samo pójść do przymusowej pracy fizycznej. Z tych powodów nie posze-
dłem do szpitala. Mama przy pomocy medykamentów przepisanych mi przez 
doktora robiła ze swej strony, co tylko mogła i w końcu wygoiła mi nieszczęsne 
kolano. 
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Za rok poszedłem do pracy fizycznej i bardzo ciężko pracowałem przy rozła-
dunku wagonów miału węglowego oraz kując betony w halach fabrycznych. 

Może już wtedy, gdzieś w mojej mózgownicy zakiełkowała chęć pójścia na 
medycynę. Każdy z nas w atmosferze domu przesyconego polskością i nienawi-
ścią do niemieckiego okupanta wierzył w to, że Niemcy wcześniej, czy później 
sobie pójdą od nas, a my będziemy nadal w swoim kraju wolni i nadal będziemy 
Polakami. W tymże samym polskim domu rodzice mieli do nas wielkie zaufa-
nie i otwarcie mówili o terrorze szalejącym nad naszymi głowami i nie tylko, 
o wojnie i zawsze bardzo źle o samych Niemcach. Wpajali w nas zawsze patrio-
tyzm. Mój ojciec był doktorem prawa. Porzucił w 1930 r. kancelarię adwokacką 
w Starym Samborze i   przyjechał do Wadowic, żeby na prośbę swojego brata 
Zdzisława będącego wówczas dyrektorem elektrowni w Sierszy Dolnej zająć się 
Fabryką Papieru. 

W poufnych rozmowach z rodzicami dowiedzieliśmy się o tych, którzy w oba-
wie przed wywiezieniem do Niemiec schronili się w fabryce i nadal działali 
w podziemiu. W moim domu mówiło się również o innych lekarzach potajemnie 
leczących Polaków. Panowała wtedy moda na stawianie „baniek ciętych”. Znaczyło 
to, że stawiało się normalne bańki, a potem się je nacinało. Takie bańki miały 
najbardziej pomagać w ciężkich zapaleniach płuc  innych schorzeniach, gdzie leki 
mogły nie pomóc. Dotąd jawnie stawiały te bańki doświadczone pielęgniarki, ale 
teraz dla bezpieczeństwa pacjenta, przy każdym takim zabiegu musiał być obecny 
lekarz. Leczenie odbywało się w wielkiej tajemnicy przed Niemcami i takimi ludź-
mi, którzy mogli o tym procederze powiadomić Niemców. 

Po zabraniu brata do obozu, mama nieustannie płakała i chciała za wszelką 
cenę wydostać swojego syna z obozu. Była tylko jedna droga, aby wydostać bra-
ta z obozu – należało podpisać volkslistę – na co jednak rodzice nie chcieli się 
zgodzić. Nie dopuszczali tej myśli do siebie. Mama w modlitwach przypomniała 
sobie, że jej brat na długo przed wojną ożenił się z Niemką w Berlinie. Rodzice po-
stanowili do niego zwrócić się o pomoc. Niestety on już dawno nie żył. Jednak list 
napisany przez moich rodziców do Niemiec, został przyjęty przez tamtą rodzinę. 
Rodzina ta napisała, że zjawi się u nas teściowa brata mojej mamy, pani Bergowa. 
W liście podano nam termin jej przyjazdu do Wadowic. 

Mój ojciec z ogromnym zaciekawieniem czekał na tę Panią na stacji. Pociąg 
z Bielska  wjechał na peron. Z wagonu wysiadła mała staruszka ubrana na czarno. 
Na szczęście nie była hitlerowską Niemką i podczas cichych rozmów, tłumaczo-
nych nam przez ojca, narzekała na Hitlera, już wówczas wiele spraw się jej nie 
podobało, źle oceniała rządy Hitlera w Niemczech i na terenach zaanektowanych. 
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Od pierwszej chwili spotkania z naszą rodziną, postanowiła działać. Nazajutrz po-
szła na policję i zaraz napisała list do kancelarii Hitlera z prośbą o wypuszczenie 
mojego brata z obozu koncentracyjnego. Moja rodzina nadal nie podpisała volks-
listy, dalej byliśmy Polakami. 

Po jakimś czasie pobytu w naszym domu Pani Bergowa wróciła do Niemiec. 
Być może, dzięki jej interwencji, wkrótce brat wrócił z obozu do domu. Przyjechał 
bardzo wyniszczony fizycznie, a przede wszystkim cierpiał na owrzodzenie żołąd-
ka i dwunastnicy. Musiał od tego czasu bardzo długo leczyć się. 

Do naszego domu potajemnie i nieoficjalnie przychodzili polscy lekarze. 
Podobał mi się ich zawód i oni sami. Po latach mogłem wspominać ich jako po-
ważnych, eleganckich i zawsze statecznych ludzi. W moim domu zawsze dużo 
mówiło się o pracy lekarzy. Nigdy nikt nie wyrażał się o nich źle, rodzice mieli do 
lekarzy ogromne zaufanie. 

Może też i oni rzucali na mnie urok zawodu, w którym kiedyś chciałbym sam 
pracować. 

Wojna się skończyła. Zostaliśmy z rodzicami wyrzuceni z naszego domu 
i z pracy, jako przedwojenni burżuje. Ojciec musiał szukać pracy, a mama ciągle 
chodziła do sąsiadów i prosiła o wynajęcie nam mieszkania. Żyliśmy w nędzy 
i nie mieliśmy co jeść, za to od pierwszych chwil kosztowaliśmy komunizmu. 

Brat, jakby mało było obozu hitlerowskiego, to już w pierwszych godzinach po 
wkroczeniu wojsk sowieckich został zabrany do Urzędu Bezpieczeństwa na prze-
słuchanie. Przesłuchiwano go cały dzień, a za rozwieszonym na sznurku przeście-
radłem ktoś notował na maszynie do pisania, każde jego słowo. Po co i dlaczego, 
nikt się nigdy nie dowiedział. 

Do lata jeszcze pracowałem, chociaż już nie przymusowo, aby zarobić parę zło-
tych na utrzymanie. Od lata poszedłem do szkoły. Było to gimnazjum. Od kolegi 
mieniącego się komunistą musieliśmy się przymusowo uczyć komunistycznej pio-
senki „Bandera rosa”. Tak więc komunizm powoli zawładnął nami. Nauczycielem 
od przedmiotu „nauka o Polsce współczesnej” był również stale mieniący się ko-
munistą, człowiek wcale nie wykształcony, ale za to bardzo pilnujący wpajania 
w nas komunizm. Tenże nauczyciel bardzo chciał, żebym nie zdał matury. Podczas 
odpowiedzi na egzaminie maturalnym nie opacznie mówiąc o klasie robotniczej, 
powiedziałem „klasa niższa”. Miałem szczęście, że reszta profesorów myślących 
inaczej niż on, sprzeciwiła się oblaniu mnie z egzaminu i maturę zdałem. Nie mia-
łem powodu zataić tego, że mam zamiar zdawać na medycynę, bo podobał mi się 
ten zawód. Tak się jednak złożyło, że opisywany nauczyciel był przewodniczącym 
komisji kwalifikującej uczniów na studia wyższe.
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I tym razem miałem szczęście. Ktoś powiedział mu o tym, a on zapowiedział, 
że ja nigdy nie dostanę się na studia wyższe, a na medycynę – w żadnym wypad-
ku. Koledzy mi o tym donieśli, a ja natychmiast z tego wyciągnąłem odpowied-
nie wnioski. Muszę wyprowadzić się z Wadowic. Ale jak to zrobić? Brat, na moją 
prośbę, postarał się o pracę dla mnie w Bielsku, gdzie tak jak po obozie, tak i teraz 
pracował w tym mieście w jednym ze sklepów z materiałami ubraniowymi. To był 
pierwszy krok mojego wyjazdu z Wadowic. Kiedy podjąłem pracę w Związkach 
Zawodowych, natychmiast przemeldowałem się fikcyjnie do Bielska. 

Jakkolwiek codziennie dojeżdżałem do pracy, wcale w Wadowicach już nie 
figurowałem jako obywatel tego miasta. Miałem przepracować jeden rok i potem 
z nowego miejsca zamieszkania starać się o przyjęcie na studia. 

W Bielsku rozpocząłem pracę w Związku Zawodowym Pracowników 
Chemicznych. Od pierwszej chwili było mi tam bardzo dobrze. Od najstarszego 
przewodniczącego do gońca wszyscy mówili sobie na ty. A przecież przewodni-
czący miał o kilkadziesiąt lat więcej ode mnie. 

On właśnie całym sercem odniósł się do mojej sprawy. Poinformował mnie, że 
o ile chcę się starać o przyjęcie na studia, to muszę zapisać się do partii. Ucieszyłem 
się, jakkolwiek nigdy nie lubiłem komunistów i samego komunizmu, ale skoro 
miało mi to pomóc w dostaniu się na wymarzone studia, to i owszem. Stałem się 
członkiem partii komunistycznej. Nikt mnie za to nie potępił w rodzinie. W biurze 
byłem niemalże gońcem, bo wypisywałem i roznosiłem do zakładów pracy skie-
rowania na wczasy. Wszyscy mnie szanowali, a ja czułem się dobrze w tym śro-
dowisku. Pewnego dnia zostałem oddelegowany do Zarządu Głównego Związków 
Zawodowych Pracowników Chemicznych z siedzibą w Sosnowcu. Tam dopiero 
pracowali mili i koleżeńscy ludzie. 

Dowiedzieli się ode mnie, że mam zamiar pójść na medycynę i przy okazji 
o tym, że mój brat pracuje w jednym ze sklepów z materiałami ubraniowymi. 
Jeden z urzędników poprosił mnie o przywiezienie mu materiału na ubranie. 
Otrzymałem z góry pieniądze i pojechałem do domu. Na drugi dzień okazało się, 
że materiały akurat podrożały i to dość znacznie. Jednak  brat sprzedał mi do-
bry i ładny materiał po starej cenie. Kiedy za jakiś czas ponownie pojechałem do 
Sosnowca i zawiozłem ten materiał, podwójnie się zdziwiono. Najpierw dlatego, 
że nie przepuściłem  pieniędzy a potem, że ten materiał kupiłem po starej i tańszej 
cenie, ale w bardzo dobrym gatunku. To mi jeszcze bardziej otworzyło furtkę do 
tych dobrych ludzi. 

Pewnego dnia w pracy bardzo się zdziwiłem, kiedy oznajmiono mi, że mam 
wezwanie do samego sekretarza komitetu partii w Bielsku. Poszedłem ze stra-
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chem, myśląc, że zostałem zdemaskowany i prawdopodobnie ktoś znowu będzie 
chciał pokrzyżować moje plany dostania się na medycynę. Trząsłem się cały i nie 
mogłem w nocy spać.  

Sekretarz przywitał mnie bardzo miło i życzliwie. Poprosił, żebym sobie usiadł 
i coś o sobie opowiedział. Jak usłyszałem te słowa, to zrobiło mi się trochę lżej. 
Okazało się, że sekretarz już o mnie wszystko wiedział. Na wstępie zapytał się, czy 
mam zamiar pójść na medycynę, bo tak słyszał i chciałby mi w tym pomóc. Nie 
dopuszczając mnie do słowa, mówił dalej, że może mnie wysłać na studia medycz-
ne do Pragi Czeskiej.  

Odmówiłem sekretarzowi, podając argumenty rodzinne i osobiste. Bardzo mu 
podziękowałem za chęć udzielania mi pomocy. Sekretarz jeszcze mnie namawiał 
do zmiany mojej decyzji, zastrzegając, że skoro nie mam pieniędzy, to on tak zro-
bi, że będę bez przeszkód mógł studiować. Powiedział mi, że partia mi pomoże. 

Tego już ambicjonalnie nie mogłem ścierpieć i pożegnałem się równie uprzej-
mie jak zostałem przywitany. Obiecałem sekretarzowi, że jak się zastanowię, 
to jeszcze do niego przyjdę ale nigdy więcej się z nim nie zobaczyłem. 

Kiedy nadszedł czas składania dokumentów o przyjęcie na studia medyczne, 
wówczas pojechałem do Sosnowca. Poprosiłem moich przyjaciół o przychylną 
opinię o mojej pracy i o sobie. Za pół godziny miałem w ręce dokument stwier-
dzający, że jako człowiek i pracownik mam najprzedniejszą u nich opinię, że oni 
– jako zarząd nie tylko wystawiają mi taką opinię – ale proszą o przyjęcie mnie 
i wręcz kierują na studia medyczne do Rokitnicy. 

Wtenczas akurat natrafiłem na imieniny jednej z pań pracujących w biurze. 
Zaprosiła mnie na wieczorne przyjęcie imieninowe połączone z zabawą. Pani ta 
była bardzo ładna, ale ponieważ już od czasów szkolnych miałem swoją dziewczy-
nę, więc oparłem się pokusie zostania na przyjęciu imieninowym i zabawieniu się. 
Solenizantka chciała zrobić dobrą wódkę dla gości, ale nie mogła dostać nigdzie 
porteru do tej wódki. Wyszedłem na miasto i w jednej z restauracji uprosiłem 
i przekupiłem restauratora, który sprzedał mi dwie flaszki porteru. Jeszcze bar-
dziej wyrobiłem sobie dobre oko u niej i wśród pozostałych pracowników. 

Najlepiej czułem się w domu. Może właśnie dlatego w 2002 roku obchodziłem 
50-lecie małżeństwa ze swoją żoną poznaną już w czasie szkoły maturalnej. 

Zdałem egzamin na studia i dostałem się na medycynę do Rokitnicy. W par-
tii musiałem zostać i należałem do podstawowej organizacji partyjnej Uczelni. 
Wszystko było do zniesienia, bo ja nigdy komunistą nie byłem, bardzo wierzyłem 
w Boga, a resztę traktowałem jako dopust boży i studiowałem, żeby zostać czło-
wiekiem wykształconym. 
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 W Rokitnicy byli wspaniali profesorowie i koledzy. W pewnym momencie or-
ganizacja partyjna postanowiła utworzyć tzw. Brygady lekkiej kawalerii. Polegało 
to na tym, że we dwóch czy trzech partyjniaków, wpadaliśmy na wykład któregoś 
z profesorów i kontrolowaliśmy obecność kolegów na zajęciach. Uczestniczyłem 
w takiej kontroli może dwa, a może trzy razy. Nie mogłem tego znieść. Wstydziłem 
się profesorów i kolegów. Miałem znów szczęście, że sekretarzem był kolega z gru-
py, autochton, były Wermachtowiec i mocno partyjny człowiek. W przyszłości 
został Rektorem Akademii. 

Poszedłem do niego i poprosiłem, żeby się na mnie nie gniewał, ale ja już nie 
mogę dłużej pozostać w partii. Oddałem mu legitymację, a on ją przyjął i nigdy 
mi żadnej sprawy z tego nie zrobił. Takie były czasy, że mogłem wylecieć z Uczelni 
pod byle jakim pretekstem. Jasiu był naprawdę dobrym kolegą i zdolnym studen-
tem. 

Będąc na ostatnim roku studiów zacząłem kaszleć i ten kaszel przedłużał się 
w nieskończoność. Nie wiem jak długo bym jeszcze kaszlał, gdyby nie przymuszo-
no nas wszystkich do wykonania obowiązkowego prześwietlenia płuc. Okazało się, 
że mam gruźlicę prawego płuca i z tego powodu zaczęto mnie leczyć. Ze względu 
na stan zdrowia zostałem zwolniony z odrobienia ćwiczeń wojskowych, które były 
zakończeniem studiów medycznych. 

Zażywałem PAS i inne leki, ale na szczęście nie musiałem przerywać studiów. 
Po jakimś czasie już nie było śladu choroby. 

Wymarzone studia ukończyłem, otrzymałem dyplom i zaraz poszedłem do pra-
cy, a jeszcze wcześniej pełniłem dyżury w Pogotowiu Ratunkowym w Wadowicach, 
żeby sobie trochę pomóc finansowo. Był to rok 1957. Z pełnym zapałem zabrałem 
się do pracy w Przychodni Rejonowej w Wadowicach, a w Szpitalu Miejskim od-
bywałem staż, po którym chciałem zrobić specjalizację. 

Ciężki był początek mojej pracy. Przed południem pracowałem w szpitalu, 
a po południu w Przychodni Rejonowej do wieczora, po czym wsiadałem do ka-
retki i jeździłem do chorych na wizyty domowe, chyba że wizyta była na miejscu, 
to chodziłem wtedy na nogach do takiego chorego. Do domu wracałem wieczo-
rem. W tym były jeszcze dyżury w Pogotowiu Ratunkowym, gdzie żona przynosi-
ła mi obiad w menażkach. No, ale cieszyłem się z każdego zarobionego grosza, bo 
w domu oprócz żony, był już mały synek potrzebujący także wszystkiego. 

Doszedłem do wniosku, że muszę sobie kupić jakiś pojazd na prywatne wizyty 
domowe. Jednak ze względu na skromność środków finansowych i nie spopulary-
zowanych jeszcze samochodów kupiłem sobie motocykl. Otworzyłem sobie wów-
czas dodatkowo praktykę prywatną poza domem w Wysokiej. Dojeżdżałem tam 
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dwa razy w tygodniu. Kierownik Wydziału Zdrowia dowiedział się o tym i posłał 
mi na kontrolę dwóch lekarzy, gdyż uważał, że to jest coś nielegalnego i przestęp-
czego. Nie robiłem sobie z tego nic, ponieważ tak czy tak płaciłem podatki i czy 
w  domu, czy na Wysokiej, przyjmowałem legalnie pacjentów.  

Myślałem, że będąc już lekarzem będę miał wszystkie kłopoty z głowy, że 
wystarczy tylko dobrze pracować i uczyć się. Pomyliłem się jednak. Dyrektorem 
szpitala w Wadowicach był doktor Sołtysik, zastąpiony w czasie okupacji volks-
deutschem, który mnie potajemnie kiedyś leczył. 

Wkrótce do pracy w Szpitalu przyszła pani ginekolog, która objęła stanowisko 
ordynatora i zastępcy dyrektora. Ona jako pierwsza rozpoczęła walkę z dyrek-
torem Sołtysikiem. Do tej walki przeciwko dyrektorowi przyłączył się kierownik 
Wydziału Zdrowia. Chcieli koniecznie zmiany dobrze funkcjonującego dyrektora 
Sołtysika. Nie wiem dlaczego, nawet lekarz oddziału wewnętrznego, prawdopo-
dobnie z sympatii do kierownika Wydziału Zdrowia i tejże pani doktor, był także 
przeciwko dyrektorowi Szpitala. 

Jedno z wrogów dyrektora, spotkało mnie na rynku i wyjęło z kieszonki ma-
rynarki karteczkę z wypisanymi świństwami przeciwko dyrektorowi, z prośbą, że-
bym mógł w odpowiednim czasie potwierdzić, że tak było. Odmówiłem i odtąd 
stałem się wrogiem, co się później miało odbić na mnie. Usunięto mnie ze szpitala 
wyłącznie do pracy w Przychodni. 

Nie mogąc, jak na razie, usunąć ze szpitala dyrektora Sołtysika, zaczęto usu-
wać tych lekarzy, którzy byli przez niego przyjęci i w stosunku do niego lojalni. 
Pierwszym byłem ja, po mnie poszedł ginekolog i chirurg. Na końcu usunięto 
samego dyrektora.

Obserwowałem z daleka to kłębowisko zawistnych wrogów dyrektora, któ-
rzy później sami między sobą się pogryźli. Ale niestety, doktora Sołtysika już nie 
było. 

Zanim doktor Sołtysik odszedł, w szpitalu miało miejsce zabawne zdarzenie. 
Przywieziono chłopca z nasadzonym na głowę garnkiem, którego rodzice nie mo-
gli zdjąć dziecku z głowy. Chłopcy bawili się w wojsko i nakładali sobie kolejno 
garnek na głowę. Garnek zastępował im hełm żołnierski. Matka, która przypro-
wadziła go do Szpitala, płakała i mówiła do niego: „widzisz, chciałeś wojsko, masz 
wojsko, chciałeś czako, masz czako”. To zdarzenie powtarzano jako śmiesznostkę 
w całym Szpitalu.  Dyrektor Sołtysik obchodząc jak zwykle cały Szpital, wizyto-
wał również oddział położniczy. Na łóżku leżała kobieta z bólami porodowymi. 
Bardzo jęczała. Dyrektor przechodząc koło niej, powiedział: „widzisz, chciałaś 
wojsko, masz wojsko, chciałaś dziecko, masz dziecko”. Na drugi dzień zjawił się 
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w gabinecie dyrektora mąż rodzącej z pretensjami, że przecież jego żona nigdy nie 
plątała się w pobliżu koszar, a dziecko jest jego. Wszystko dobrze się skończyło.

Dyrektor odszedł, a złe słuchy o służbie zdrowia rozchodziły się w całym 
mieście. Nawet w naszym domu mówili o tym moi rodzice. Porównywano czasy 
przedwojenne, podając za przykład lekarzy tamtych czasów, szanujących się, przy-
kładnych autorytetów, nie awanturujących się między sobą. Moja mama nazwała 
to „publiczeniem się” swoim zachowaniem skandalicznym, co się teraz działo. 

Do szpitala przyszedł nowy dyrektor. Właśnie kończyłem staż i ledwie mo-
głem uprosić dyrektora , żeby mi pozwolił dyżurować w szpitalu. Niebawem i to 
się skończyło. Mój ojciec, przyjęty przez dyrektora Sołtysika, jako kancelista także 
został zwolniony z pracy. Na zasadzie – kto jest przyjacielem mojego wroga jest 
również moim wrogiem – oczyszczono szpital z przyjaciół doktora Sołtysika. 

W międzyczasie za to, że nie mogłem jechać na ćwiczenia wojskowe po ukoń-
czeniu studiów, zostałem skierowany na miesięczne ćwiczenia do Przemyśla. Po 
miesiącu wróciłem do domu jako porucznik rezerwy. Za kilka miesięcy odbyła 
się uroczystość zorganizowana przez Wojskową Komendę Uzupełnień, podczas 
której dostałem jeszcze jedną  gwiazdkę i stałem się kapitanem rezerwy. Potem 
jeździłem do Zakopanego na jednodniowe ćwiczenia wojskowe, które odbywały 
się w Sanatorium „Salamandra”. 

W Przychodni pracowałem pilnie i starałem się solidnie wykonywać swoje 
obowiązki, chociaż były one bardzo ciężkie. Zawsze było kilkudziesięciu cho-
rych, a mało lekarzy, bo wszyscy chcieli się specjalizować i dlatego wybierali pra-
cę w  Szpitalu. Do wieczora byłem w przychodni, jeździłem na wizyty domowe 
do odległych wsi, gdzie mnie dowożono wozami konnymi, traktorami, a często 
musiałem iść na nogach duży odcinek drogi. Na wsi nie było bowiem Ośrodków 
Zdrowia. 

Pewnego razu doszedłem do wniosku, że jako lekarz potrzebuję samochodu na 
potrzeby wyjazdów do pacjentów, bo od pierwszej chwili zarejestrowałem prak-
tykę prywatną. Mieszkałem w bloku, w jednym z pokoi przyjmowałem chorych, 
ażeby coś ponad pensję, zarobić na utrzymanie rodziny. No i właściwie na swoje 
osobiste i rodzinne potrzeby też musiałem mieć samochód. Wówczas weszły do 
sprzedaży modne Fiaty 126p tzw. „maluchy”. Zachorowałem na taki samochód. 
Natychmiastowe nabycie takiego wozu możliwe było tylko za dolary. Nie zasta-
nawiałem się wiele i choć wiedziałem, że nie wolno handlować dolarami, mimo 
wszystko, od znajomego nabyłem za polskie złotówki potrzebną ilość dolarów i za 
nie otrzymałem nowego malucha. Jeździłem nim na wizyty domowe do chorych 
i w wolnych chwilach z rodziną dla przyjemności. 
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Był piękny, słoneczny dzień. Przyszedłem rano do pracy wypoczęty i zadowo-
lony. Po przyjęciu kilku pacjentów do mojego gabinetu wszedł milicjant w mun-
durze, w towarzystwie jakiegoś cywila. Zamknęli za sobą drzwi i bez ceregieli za-
pytali mnie, czy ostatnio kupowałem jakiś samochód. Odparłem,że owszem, ku-
piłem malucha. Oni na to odpowiedzieli: – „No to pójdzie pan z nami na milicję, 
jest pan czasowo zatrzymany”. 

Przyszedł mi na myśl obrazek z czasów okupacji. Też wtedy była piękna po-
goda i choć była okupacja, to przynajmniej ze słońca można się było cieszyć. 
W drzwiach naszego domu ukazał się niemiecki policjant. Zapytał o brata Karola, 
poszedł do jego pokoju, stanął rozkroczony w drzwiach i kazał mu się ubierać. 
Wszyscy stanęliśmy dęba. Mama wiedziała co to znaczy i zaczęła rozpaczać. 
Zabrano brata do obozu koncentracyjnego. 

Poszedłem na milicję. Na miejscu pokazano mi protokoły z doniesienia, że 
kupowałem dolary. Tłumaczyłem się, że kupiłem tylko tyle dolarów, ile potrzeb-
ne mi było na samochód, a nigdy dolarami nie handlowałem. Wszystko spisano, 
a potem chyba dla terroru, siedziałem w tym biurze do wieczora, nim mnie wy-
puszczono do domu. Podczas zatrzymania mnie, w towarzystwie kilku ludzi tzn. 
dwóch milicjantów i ubowca, udaliśmy się do mojego domu, gdzie przeprowa-
dzono rewizję. 

Nie musieli robić rewizji, bo ja im sam pokazałem, że mam jeszcze trochę do-
larów rodzinnych, które otrzymałem od siostry mieszkającej w Nowej Zelandii, 
dla ewentualnego zabezpieczenia rodziny. Zabrano mi te dolary, a mnie z powro-
tem poprowadzono na milicję. Poza strachem, najadłem się wstydu, gdyż moi pa-
cjenci oglądali się za mną, kiedy w towarzystwie milicjantów byłem prowadzony 
z milicji do domu i z powrotem na milicję. Pacjenci zastanawiali się pewnie, co też 
takiego zbrodniczego zrobiłem, że jestem nie tylko aresztowany, ale także prowa-
dzony przez kilku milicjantów przez całą drogę. 

W następnych dniach otrzymałem wezwanie do prokuratora. Prokuratorzy, 
znając mnie, zaczęli się śmiać ze mnie. Przecież wiedzieli kim jestem, że nie trud-
nię się żadnym handlem dolarami, a dolary kupiłem tylko jako środek płatniczy 
w takiej ilości, aby za nie kupić wymarzony samochód. Prokurator, jakby chcąc 
załagodzić całą sprawę, oznajmił mi, że jakkolwiek mogliby zabrać mi ten niele-
galnie zakupiony samochód, oraz znalezione w domu dolary, to nic nie będą robić. 
Prokurator, który w jakiś sposób otarł się o mnie w Przychodni, podał mi rękę na 
pożegnanie i na tym cała sprawa się skończyła. 

Pewnego dnia w Przychodni przyszła do mnie sekretarka na dłuższą rozmowę. 
Wiedziałem, że jest mocno partyjna i jest zaciętą komunistką. Przystąpiła zaraz do 
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rzeczy. Były to czasy, kiedy nikt nie bronił urządzać imienin zakrapianych w miej-
scu pracy. Byliśmy nawet na ty. 

Zaczęła mnie przekonywać, że jako lekarz stoję jedną nogą u prokuratora, że 
mogę mieć w dzisiejszych czasach jakieś grube nieprzyjemności, z których partia 
zawsze mnie wyciągnie, wybawi, a w każdym razie pomoże. Nie mogłem jej od-
mówić słuszności tego stwierdzenia. Były to nadal czasy komunistyczne, bardzo 
niespokojne i wrogie ludziom. Terror komunistyczny był bardzo niebezpieczny. 
Czuliśmy się wszyscy w rodzinie jako klasowo obcy dla nich. 

Uległem więc i wpisałem się po raz drugi do partii. Chodziłem na zebrania 
i poczułem smak rozróbek partyjnych i utrącania niewygodnych. Co jakiś czas 
odbywały się prelekcje, na których mówiono obrzydliwe rzeczy o Bogu, rzucano 
obrzydliwe kłamstwa na Matkę Boską. Nie mogłem tego słuchać. Wychodziłem 
z takiego zebrania załamany i nie mogłem się nadziwić jak mogli ludzie o mojej 
wierze tak bardzo źle mówić. Ludzi tych dotąd uważałem za normalnych, a ja się 
do ich przekonań wcale nie wtrącałem. W domu byłem wychowywany przez ro-
dziców w wierze katolickiej, w miłości, której sam doświadczałem od nich.

Po raz wtóry oddałem legitymację i więcej nie pokazywałem się na żadnym 
zebraniu. Powiedziałem sobie, niech się dzieje co chce. Nic złego nikomu nie zro-
biłem, pracowałem według wszelkich zasad lekarskich i nikt nie może mi odebrać 
dyplomu. Dowiedziałem się, że po jakimś czasie odbyło się ponowne zebranie 
partyjne, na którym wykluczono mnie z szeregów towarzyszy. Od bardzo przyja-
znych mi ludzi otrzymywałem telefony z gratulacjami. Mówiono mi, żebym się nie 
martwił, że to co się ze mną stało wyjdzie mi na zdrowie. I rzeczywiście, nigdy nie 
byłem karany, ani sądownie ani zawodowo. 
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Każdy naród, każde środowisko, każda ro-
dzina ma taką historię, jakie jest jej opisanie. 
Jeżeli jest co opisać pięknie i wspaniale, to hi-
storia jest wspaniałą, jeżeli miałkość i pospo-
litość stanowią podwalinę dziejów to i wspa-
niale opisać je trudno. Czasem nawet te piękne 
i wspaniałe elementy idą w zapomnienie, bo 
nie znalazł się godny tematu dziejopis. Stefan 
Kotlarczyk i jego rodzina mają dla Wadowic 
i dla amatorskiego ruchu teatralnego zasługi 
niewątpliwe. Niejako automatycznie więc za-
sługują na godne i dobrym piórem opisanie. 
I  mają to szczęście, że w roku 2007 opisanie 
owo stało się faktem. Ukazanie się książki… 
Z doby dzisiejszej. Za Matkę Ojczyznę należy uznać za milowy kamień w odbu-
dowywaniu czy odkrywaniu mozaiki historycznej Ziemi Wadowickiej i znaczący 
przyczynek do barwnych i bogatych dziejów naszej Małej Ojczyzny – Wadowic 
i okolicy. Wydanie tej pozycji jako XX tomu Biblioteki Zbiorów Historycznych im. 
Marcina Wadowity nikogo chyba nie zaskakuje, ale tę inicjatywę obydwu stron 
– zarówno rodziny Stefana Kotlarczyka, jak i dyrektora WCK Piotra Wyrobca 
– pochwalić należy szczególnie. Podobnie, jak zorganizowane w ub. roku spotka-
nie z okazji promocji wydawnictwa, stało się ono bowiem cząstką przekazu, jaki 
publikacja ze sobą niesie.

Jako autor tomu figuruje Stefan Kotlarczyk, zmarły w 1931 r. twórca najsław-
niejszego wadowickiego teatru amatorskiego, działającego przy Towarzystwie im. 

nie tylko rodzinna historia

Stefan Kotlarczyk 
…Z doby dzisiejszej, Za matkę ojczyznę
Dwie sztuki sceniczne opatrzone komentarzem i przypisami
Opracowanie tekstów dramatów: Janusz Kotlarczyk, Dominika Mróz
Wadowickie Centrum Kultury 
Wadowice 2007

M I C H A Ł  S I W I E C - C I E L E B O N
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Króla Władysława Jagiełly, popularnej Jagiellonce, a wymownie i jakże słusznie 
określanego na kartach książki mianem „teatru familijnego”. Ale przecież swoje 
cegiełki w tym dziełku mają wszyscy współautorzy – że wymienię w kolejności 
rozdziałów: Jacek Popiel, Janusz Kotlarczyk i Dominika Mróz, Joanna Grzywna 
i ponownie J. Kotlarczyk oraz Stanisław Dziedzic. … Z doby dzisiejszej. Za Matkę 
Ojczyznę nie jest bowiem tylko przypomnieniem dwóch sztuk teatralnych autor-
stwa S. Kotlarczyka, ale jest barwnym i ciepłym wspomnieniem – nie tylko ro-
dzinnym – o artystycznej i społecznej aktywności mieszkańców miasta nad Skawą 
przed bez mała wiekiem. Jest wspaniałą refleksją znawców problematyki i arty-
stów nad fenomenem „tamtych” przedwiecznych Wadowic. A wreszcie – piórem 
S. Dziedzica - jest faktycznie studium z dziejów kultury miasta.

Krótkie – może nawet zbyt krótkie, ale czasem niedosyt także bywa inspirują-
cy – wprowadzenie prof. J. Popiela jest w istocie rzeczy ową refleksją artysty, może 
nieco mniej polonisty i teatrologa, nad dziełem S. Kotlarczyka i epoką, w której 
powstało, a także nad wpływem tego dorobku na artystyczną i duchową drogę 
Karola Wojtyły.

W rozdziale „Stefan Kolarczyk i jego Teatr Familijny” J. Kotlarczyk i D. Mróz 
przybliżyli nie tylko sylwetkę swojego antenata, ale ze wielką starannością za-
prezentowali zarówno samego Stefana jak i jego twórczość na tle wadowickiego 
środowiska. Dzięki wykorzystaniu przebogatych archiwów rodzinnych na kar-
tach książki przypomniano nie tylko genealogię i liczną „familię” twórcy Teatru 
Jagiellonki, ale o wiele liczniejszą „rodzinę” współpracowników i występujących 
w różnych latach artystów. O wielu z nich, a przynajmniej o ich artystycznych pa-
sjach, gdyby nie ta książka, nie wiedzielibyśmy nic. I to jest wielka zasługa autorów 
opracowania. Powstanie, rozwój i działalność Teatru Jagiellonki przedstawili po-
tomkowie Stefana na bogato udokumentowanym tle życia ówczesnych Wadowic 
i wydarzeń na to życie wpływających. Z owym tłem korespondują zresztą również 
inne rozdziały książki. Podobnie z benedyktyńską wręcz pracowitością opracowa-
ne zostały obydwa teksty sceniczne, zaopatrzone w liczne, rzeczowe i obfitujące 
w informacje historyczne, literackie, językoznawcze a nawet techniczne szczegóły, 
przybliżające warsztat twórczy S. Kotlarczyka. Ale przy tym owe bardzo liczne 
przypisy sformułowane są w języku przystępnym, wręcz zachęcającym do poczy-
tania i pogłębienia wiedzy. Staje się więc nowa publikacja wadowicka także skró-
conym wykładem fragmentów dziejów ojczystych i dziejów miasta. To niewątpli-
wie kolejna cecha nowej książki, warta pochwalenia.

„… Z doby dzisiejszej” , owa „sztuka ludowa w 3 aktach osnuta na tle dzisiej-
szych wypadków napisana przez autora Stefana Kotlarczyka” dotyczy wydarzeń 
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I wojny światowej i niektórych ich reperkusji w Wadowicach i okolicy, a napisa-
na została jak podali autorzy opracowania najprawdopodobniej na przełomie lat 
1915/1916. Z kolei „Za Matkę Ojczyznę” to „dramat w 5 aktach w 6 odsłonach 
osnuty na tle wypadków wojny polsko-bolszewickiej przez Stefana Kotlarczyka 
oficjała sądowego w Wadowicach” także pokazujący reperkusje opisywanych wy-
darzeń wśród wadowickiego społeczeństwa. Niewątpliwie obydwie sztuki mają 
niektóre wątki zbieżne i podobne konstrukcje niektórych scen. Ale autor miał 
niewątpliwie świadomość, że przez prostą formę przekazu jego tekst i przesłanie 
trafi do najszerszego kręgu odbiorców. Spadkobiercy ubogacili teksty obszerną 
faktografią i ze swadą napisanym komentarzem. A tak zaprezentowane sztuki 
S. Kotlarczyka stają się nie tylko sentymentalną lekcją dziejów, ale i kopalnią wie-
dzy, ciekawostek, przyczynków. Zamykająca tom wycieczka wybitnego znawcy 
tematu – S. Dziedzica – przez dzieje wadowickiego artyzmu i kultury jest jedną 
z pierwszych prób uporządkowania naszej wiedzy o tych elementach życia daw-
niejszych Wadowic i Wadowiczan.

Oczywiście, nie popełnia błędów tylko ten, kto nie robi nic. Zdarzyły się więc 
drobne potknięcia czy poślizgi także pracowitym autorom opracowania. Na szczę-
ście nie są one w stanie podważyć jakości całego wydawnictwa. Warto jednak 
zwrócić na nie uwagę, aby uniknąć nieprzewidzianych złych następstw. Na przy-
kład na str. 15 w opisie rozwoju Wadowic znalazło się zdanie „Podwaliny dalszego 
rozwoju stworzyła nowa ustawa gminna 1899 r., w ramach której Wadowice uzy-
skały status miasta, (…)”. Taki lapsus może zmylić osobę nie znającą dziejów mia-
sta. Wspomniana austriacka ustawa gminna tylko zaliczyła Wadowice do okre-
ślonego typu miast – ale status miasta, czyli prawo miejskie Wadowice posiadają 
od średniowiecza, a po zajęciu tej części Rzeczypospolitej przez zaborców żadne 
władze austriackie nie kwestionowały tego statusu. W jednym z podstawowych 
opracowań traktujących o wspomnianej problematyce, zamieszczonym w II to-
mie periodyku „Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych” a zatytułowanym 
„Ilość osad miejskich w byłej Galicji i podział ich na miasta i miasteczka” Jan 
Karpiniec wymienia Wadowice wśród 61 osad zaliczanych „stale do miast”. Może 
więc lepiej było użyć określenia „w ramach której Wadowicom potwierdzono sta-
tus miasta” czy prościej „która potwierdzała miejski status Wadowic”. Na następnej 
stronie (16) przy omawianiu wadowickich koszar wojskowych doszło do pewnego 
„materii pomieszania”. W długim jednopiętrowym budynku naprzeciwko koszar 
przy ul. Lwowskiej znalazł przejściowo w latach 70–80. XIX w. kwaterę 54 batalion 
Landwery (wadowicki) ale wcześniej były to koszary zbudowane w 1854 r. dla 
dywizjonu ułanów – tzw. koszary miejskie. Na ich zapleczu, aż po dzisiejszy teren 
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Maspexu (kolej do Wadowic jeszcze nie dotarła) stały jeszcze do początku XX w. 
baraki stajni i maneżu. Mobilizacja Obrony Krajowej po wprowadzeniu w niej 
struktury pułkowej była prowadzona nieco inaczej niż jednostek wspólnej armii, 
a właściwe koszary 16 pp Obrony Krajowej mieściły się w Krakowie, zaś 31 pp 
OK w Cieszynie. Ponadto część koszar konnicy w Wadowicach mieściła się także 
pomiędzy ul. Mickiewicza i Gimnazjalną – późniejsze koszary im. Pułkownika 
Berka Joselewicza. Natomiast za Spital Kaserne (obecnie WDW Podhalanin) nie 
było koszar kawalerii, ale puste pola, na których w latach I wojny światowej wznie-
siono wielki szpital dla jeńców i jeszcze większy obóz jeniecki i obóz internowa-
nych, które działały także w Państwie Polskim do 1922 r. Z kolei niektóre osoby 
interesujące się historią wojen i wojskowości galicyjskiej mogą dziwić się, że do 
przygotowania komentarzy dotyczących wydarzeń I wojny światowej wykorzy-
stano książkę J. Batora „Wojna galicyjska”, bowiem nie zawsze jest ona doskonała 
faktograficznie. Nie jest to jednak jakąś wielką winą autorów opracowania, gdyż 
wspomniana książka jest jedyną tego typu monografią dostępną na naszym rynku 
wydawniczym. Te drobne uwagi recenzenta nie mogą jednak rzutować na ocenę 
całego wydawnictwa, która może być tylko pozytywna.

Spotkanie promocyjne w salach gościnnego Muzeum Miejskiego stało się oka-
zją do przypomnienia wielu wątków i postaci w książce Kotlarczyków opisanych 
i nieopisanych. Przez krótką prezentację fragmentów sztuk w wykonaniu Izabeli 
Drobotowicz-Orkisz stało się także minispektaklem teatralnym. Aktorka zaś stała 
się jedną z recenzentek twórczości S. Kotlarczyka, kiedy po zakończeniu prezenta-
cji wybranych fragmentów sztuk mówiła, jak z punktu widzenia warsztatu aktora 
pracuje się nad takim tekstem. I ta recenzja wypadła bardzo pozytywnie, gdyż jak 
to w aktorskim żargonie określiła I. Drobotowicz-Orkisz, teksty S. Kotlarczyka 
„dobrze leżą w gębie”, czyli dobrze się je wypowiada.

Jak widać książka „…Z doby dzisiejszej. Za Matkę Ojczyznę” może być zarów-
no inspiracją do dalszego poszukiwania wiedzy, jak również do poszukiwań czy 
prezentacji artystycznych. Historycznie zaś jest wielowątkową panoramą, w której 
pod różnymi kątami i z wielu stron przyglądamy się bogactwu duchowego życia 
zwykłych mieszkańców Wadowic. Zwykłych – ale chyba jednak w pewien sposób 
niezwykłych. Chciałoby się życzyć dzisiejszym Wadowicom jak największego i jak 
najróżnorodniejszego kręgu takich zwykłych społecznie i artystycznie natchnio-
nych następców „Familijnego Teatru” S. Kotlarczyka. A zasłużonym rodom czy 
ważnym wydarzeniom dziejopisów tak sumiennych i tak dobrze umiejących za-
prezentować ich koleje i losy.
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Opracowanie, które oddaję do rąk Czytelników 
(...) zawiera materiały źródłowe na temat 
wadowickiego repertuaru wydawniczego w latach 
1895-1939 – pisze Tomasz Ratajczak we wstępie do 
swojej książki „Druki wadowickie XIX i pierwszej 
połowy XX”.
Wadowickie Centrum Kultury w Bibliotece 
Zbiorów Historycznych im Marcina Wadowity 
wydało indeks miejscowych druków. Autor 
wykonał iście benedyktyńską pracę indeksując 
wszystkie wydawnictwa w ponad 110-letniej 
historii. Okazuje się, że w tych latach światło 
dzienne ujrzało 1075 druków, z czego większość wydała oficyna rodziny 
Foltynów. Zestawienie Tomasza Ratajczaka to typowa rzetelna bibliograficzna 
praca. Wychodzące w Wadowicach druki, książki uszeregowano w porządku 
chronologicznym. Informacje o tytułach są podstawowe. Autor nie wychodzi poza 
kanon bibliograficzny, a szkoda. W przypadku najciekawszych wydawnictw powinna 
znaleźć się krótka notka o tytule. Na przykład w przypisach, choćby dlatego, by 
przedstawiona bibliografia stanowiła materiał popularyzujących źródła historyczne. 
Mimo to spis wadowickich druków jest doskonałym materiałem źródłowym 
dla tych, którzy chcą zajmować się historią drukarstwa i  jego jakością nie tylko 
w naszym mieście. Jednym z takich historyków jest Tomasz Ratajczak, który bronił 
doktorat na wydziale filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
właśnie z wadowickiego drukarstwa (Literatura religijna w wadowickich oficynach 
wydawniczych). Jego zainteresowania badawcze mają charakter interdyscyplinarny, 
łączą badania literaturoznawcze z badaniami księgoznawczymi.

ponad tysiąc wadowickich drUków

Tomasz Ratajczak 
Druki wadowickie XIX i pierwszej połowy XX
Wadowickie Centrum Kultury 
Wadowice 2007

M A R C I N  P Ł A S Z C Z Y C A
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Wydawnictwo Grafikon przy współ-
pracy z Wadowickim Centrum Kultury 
przygotowało album, który zawiera setki 
fotografii z końca XIX i początku XX wie-
ku. Wiele z nich nigdy wcześniej nie było 
prezentowanych. Zdjęcia, kartki pocztowe, 
a także faksymile dokumentów, mapy wraz 
z objaśnieniami – wszystko to pomieściło 
się na 228 stronach oprawionego w twardą 
okładkę wydawnictwa. Zbiory zdjęć po-
chodzą z wadowickiego muzeum miejskie-
go,  z państwowych archiwów w Krakowie, 
Oświęcimiu,  parafii, biblioteki miejskiej, 
a także prywatnych kolekcji. W efekcie na 
kartach książki jest ich ok. pół tysiąca. 

Duży wkład w powstanie tej publikacji miał Mariusz Jasiński, który udostępnił 
wydawnictwu swoją, chyba obecnie najbogatszą wadowicką kolekcję pocztówek. 
Graficznie i edytorsko album przygotowany jest bardzo profesjonalnie. Próżno 
szukać na półkach z regionaliami lepszej publikacji o Wadowicach, która wyszła-
by w ostatnich latach. 

Zdjęcia w publikacji wyselekcjonowano na pięć chronologicznych i tematycz-
nych rozdziałów (o tytułach: Narodziny miasta, W pocie czoła, Wadowickie muzy, 
Służba Boża i Wadowicka dwunastka). 

niezwykła podróż w przeszłość

Wadowice, kartki z rodzinnego albumu
Redakcja: Piotr Wyrobiec
Tekst: Czesław Gil 
Projekt graficzny: Maciej Hojda 
Opracowanie podpisów: Michał Siwiec-Cielebon i Piotr Wyrobiec
Wydawca: Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, 
Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
Wadowice 2008
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Obok widoków architektury i krajobrazu są też fotografie z wydarzeń histo-
rycznych ważnych dla miasta np: poświęcenie na rynku karabinów maszynowych 
w 1938 roku zakupionych z Funduszu Obrony Narodowej, obchody rocznic pań-
stwowych, wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego, są plakaty wyborcze z dwu-
dziestolecia międzywojennego, są zdjęcia z tak zapomnianych już wydarzeń jak 
otwarcie mostu kolejowego (1905 r.). Ilustrowana niezwykła podróż w przeszłość 
Wadowic kończy się na II wojnie światowej. 

Album można kupić w wadowickich księgarniach lub wysyłkowo w muzeum 
miejskim. 
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W artykule Agnieszki Podymy (Wadoviana, nr 6, 2001, s. 40) znalazła się infor-
macja o usunięciu synagogi „z powierzchni ziemi” w październiku 1939 r. Autorka 
powołała się przy tym na pracę źródłową T. Berenstein i A. Rutkowskiego zamiesz-
czoną w Biuletynie Żydowskiego Instytutu Historycznego (nr 38, rok 1961).

W tej ostatniej pracy pojawia się na ten temat tylko jedno zdanie: „W paździer-
niku 1939 r. hitlerowcy spalili względnie wysadzili w powietrze bóżnicę w Wado-
wicach (woj. Kraków) i Rybniku (Śląsk)” oraz powiązany z nim przypis: „zezn. 
2699 (Edy Rübner); zezn. 2640 (Jetty Goldberger). Huk od wybuchów dynamitu, 
którym hitlerowcy wysadzili w powietrze synagogę był tak silny, że w sąsiednich 
domach wypadły szyby. Poza tym podpalili oni świątynię. Sami Żydzi musieli po-
tem uprzątnąć gruzy po synagodze.”

Przekaz ten nie odpowiada w pełni rzeczywistości. Po uzyskaniu dodatko-
wych informacji od mego byłego kolegi gimnazjalnego – płka mgr. inż. Adama 
Nowaka – pragnę dokonać sprostowania i przybliżyć przebieg wydarzeń. W paź-
dzierniku 1939 r., kiedy Wadowice były okupowane przez Niemców i poddane ich 
administracji wojskowej, dotarła do Adama (wówczas ucznia trzeciej klasy) we 
wczesnych godzinach nocnych informacja podana przez kolegę, że pali się bóżni-
ca wadowicka. Po dojściu w pobliże gimnazjum ujrzał kordon umundurowanych 
Niemców, niedopuszczających nikogo do gaszenia ognia. Nie rozpoznał formacji, 
najprawdopodobniej było to Einsatzkommando działające przy armii okupacyj-
nej. Na oczach przerażonych wadowiczan (Żydów i Polaków) spłonął dach sy-
nagogi i cały jej wystrój wewnętrzny. Wadowiccy Żydzi nie powinni być tą akcją 
zaskoczeni. Już w 1938 r. dochodziły informacje z Niemiec o masowym paleniu 
synagog (wg M. Gilberta, Atlas historii Żydów, 1998, s. 95, w listopadzie 1938 r. 
spalono ich 191), natomiast od początku wojny dowiadywali się o spaleniu bóżnic 
w niedalekim sąsiedztwie: Mysłowice – 5.09, Katowice – 8.09., Będzin, Sosnowiec 
– 9.09, Bielsko, 2 syn., Biała, 2 syn., Cieszyn – 13.09, wreszcie Oświęcim w pierw-
szej połowie października (T. Berenstein i A. Rutkowski, op. cit., s. 29 – 35 podają 

dwa etapy niszczenia
wadowickiej synagogi
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łącznie 50 udokumentowanych przykładów podpaleń z terenu okupowanej Polski 
do dnia 25.10.1939 r.).

Wypalone mury tempel stały do lata 1940 r., kiedy to już cywilne władze nie-
mieckie (od 25.10.1939 r. Wadowice zostały włączone do III Rzeszy) „w trosce 
o  bezpieczeństwo mieszkańców” postanowiły je usunąć. Obaj z Adamem (acz nie 
wiedząc wówczas o sobie) byliśmy naocznymi świadkami tego wydarzenia. Był 
to ciepły dzień – najprawdopodobniej początek lipca lub koniec maja – Adam 
wrócił w tym dniu boso z Ponikwi od swojej rodziny. Nie mógł to być czerwiec, 
gdyż w tym miesiącu w budynku gimnazjum uczyły się dzieci szkolne, natomiast 
w  omawianym dniu budynek był pusty. Warto tu przypomnieć, że od 10.01 do 
1.06.1940 r. trwała przerwa w nauczaniu (por. G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty 
i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice, 1966, s. 43).

Na rogu ulicy Gimnazjalnej i ul. Mickiewicza pod ogrodzeniem gimnazjum 
(widać stamtąd było dobrze mury bóżnicy – nie było wówczas aneksu z salą gim-
nastyczną gimnazjum), klęczało dwóch cywili z nieznanym mi wówczas urzą-
dzeniem (zapalarka), od którego kable przeciągnięte były w dół ulicy Wadowity 
aż do synagogi. Umundurowani Niemcy (prawdopodobnie Schupo) stali na ul. 
Mickiewicza od strony Choczni, za skrzyżowaniem, w osłonie narożnego domu. 
Ta odległość ośmieliła mnie, bym podszedł do cywili – o dziwo, mówili po polsku. 
Okazało się, że byli to Ślązacy – górnicy strzałowi z kopalni Brzeszcze – przymu-
szeni do wykonania niecnego zadania. Po przedłużającym się sprawdzaniu kabli 
i ostrzeżeniach nastąpił moment odpalenia. Powietrzem targnął wielki wybuch 
i zobaczyliśmy z oddali walące się mury świątyni. Niemcy zaprowadzali swoje po-
rządki „u siebie”; kilka tygodni wcześniej „oczyszczono” Wadowice z patriotycz-
nej inteligencji w ramach Polenaktion (aresztowano wówczas m. in. mego ojca, 
prof. gimn., nauczycieli, Władysława Śliwę i Rudolfa Wójcika, lekarza dr Adama 
Petersa, Kaspra Stopę i wielu innych).

Prof. Janusz Kotlarczyk
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wadowice karola wojtyły
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To miała być wystawa o Wadowicach, jakiej świat nie widział i taka jest. 
W  trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II, 2 kwietnia 2008 r., w wadowickim 
muzeum otwarto interaktywną wystawę „Wadowice Karola Wojtyły”. Zwiedzając 
ją, można poznać (a nawet poczuć i posłuchać), w jakim mieście dorastał przyszły 

papież.
To nie jest wystawa tylko do zwiedzania i oglądania, jakich wiele. Zresztą 

nawet jej autorzy mówią, że przygotowując tę ekspozycję, stawiali na „odbiór 
aktywny”. Tutaj nikt nie ma prawa się nudzić.

To największa i przy okazji najkosztowniejsza ekspozycja w dziejach 
tej instytucji.

Już początek jest nietypowy. Schody na piętro wyłożono 
wykładziną, światło jest dyskretne i wchodzący słyszą 

słowa Jana Pawła II, który w czerwcu 1999 r. na 
wadowickim rynku mówił, że w tym mieście 

wszystko się zaczęło. 
W pięciu salach zgromadzono przedwojenne 

p amiątki, charakteryzujące pięć dziedzin: 
życie religijne przedwojennych Wadowic, 
szkołę, Rynek, sport i kulturę oraz pokój 
mieszczański.

To nie tylko setki przedwojennych 
eksponatów: świadectwa szkolne, zabawki, 
albumy, dokumenty, zdjęcia, plakaty czy 
urządzenia. W każdej z sal na ekranach 
na bieżąco odtwarzane są projekcje 
multimedialne. O przedwojennych 
Wadowicach opowiada także kolega Karola 
Wojtyły ze szkolnej ławy, Eugeniusz Mróz.
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Autorzy zastrzegają jednak, że to nie jest kolejna wystawa o Janie Pawle II. Jest 
to przede wszystkim wystawa o przedwojennych Wadowicach z punktu widzenia 
młodzieńca, jakim był Karol Wojtyła, kiedy tutaj mieszkał. Naszym zadaniem było 
danie odpowiedzi na pytania: jakie były przedwojenne Wadowice, w jaki sposób 
tamto miasto wpłynęło na osobowość młodego Karola Wojtyły?

Autorzy wystawy mieli masę pomysłów na zainteresowanie zwiedzających. 
Oto kilka przykładów: ze specjalnych szufladek każdy może zabierać specjalne, 
pamiątkowe materiały z różnymi ciekawostkami z przedwojennych Wadowic. Aby 
wejść do jednego z pomieszczeń, trzeba przejść przez... szafę, w której znajdują 
się przedwojenne ubrania. Aby odczytać tekst umieszczony na rynku trzeba 
skorzystać z lunet umieszczonych na balkonie.

Na wystawie zgromadzono tysiące pamiątek. Część z nich pochodzi ze zbiorów 
własnych muzeum, część od mieszkańców Wadowic. Kilka przedmiotów, choćby 
przedwojenną skórzaną piłkę, zakupiono na aukcjach internetowych.

Wystawa cały czas ma być rozbudowywana, choćby o przedwojenne fotografie 
z Wadowic, które mieszkańcy mogą przynosić i wkładać do wystawionego 
specjalnie albumu. Już po kilku dniach album powiększył się o kilka nowych zdjęć 
przyniesionych przez mieszkańców. 

Przygotowując wystawę nie zapomniano o dzieciach w różnym wieku. Dla 
tych starszych zaprojektowano  specjalną ścieżkę edukacyjną, zawierającą m.in. 
zabawki z okresu międzywojennego oraz wydrukowano foldery z przygotowanymi 
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zagadkami i zadaniami. Mniejsze dzieci otrzymują plecak, w którym znajdują 
się puzzle z reprintem przedwojennej pocztówki, kolorowanka a nawet kilka 
cukierków. Dziecko może sobie usiąść w przedwojennej ławce i rozwiązywać 
przygotowane „zadania”. W plecaku są także zdjęcia przedmiotów, które należy 
odszukać na wystawie.

W tym czasie dorośli mogą przeczytać specjalnie na wystawę zredagowaną 
gazetę „Kurier Wadowicki”, zawierającą przedruki artykułów z międzywojennej 
prasy, zawierające wiadomości o mieście.  Na koniec zwiedzania turyści mogą 
zejść do kawiarni w piwnicy budynku, gdzie przy kremówce mogą posłuchać 
opowieści Karola Hagenhubera, który opowiada jak pomagał swojemu ojcu 
w wypieku słynnych już wadowickich kremówek.

Ekspozycję przygotowało muzeum miejskie przy współpracy Małopolskiego 
Instytutu Kultury w Krakowie. 

Wystawa Wadowice Karola Wojtyły 
Muzeum Miejskie w Wadowicach
ul. Kościelna 4.
www.muzeum.wadowice.pl




