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Tomasz Graff

Kariery burmistrzów wadowickich: Franciszek 
Opydo jako student Wydzia³u Lekarskiego 
Uniwersytetu Jagielloñskiego (1876-1881)

Spaceruj¹c po starym wadowickim cmentarzu parafialnym, przypadkowy 
przechodzieñ mo¿e dostrzec skromny, acz zadbany grób z napisem:                    

       

Ten lapidarny napis uœwia-damia 
ka¿demu, ¿e spoczywa tu postaæ 
nietuzinkowa, której pamiêæ w swoim 
sercu powinien zachowywaæ ka¿dy 
szanuj¹cy s iê Wadowiczanin. 
Niestety osoba dr. Franciszka Opydo 
jest s³abo znana w mieœcie, któremu 
s³u¿y³ przez szereg lat, a jest to o tyle 
smutne, ¿e niew¹tpliwie mo¿emy 
go zaliczyæ do najwybitniejszych 
mieszkañców Wadowic pierwszych 
dwóch dekad XX wieku. 

Nie doczeka³ siê Opydo dotychczas naukowej monografii, a o jego 
bogatej dzia³alnoœci na rzecz miasta mo¿emy siê dowiedzieæ tylko na 
marginesie nielicznych pozycji, dotycz¹cych ¿ycia miasta przed odzyskaniem 

1 Odpis z autopsji.
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niepodleg³oœci w 1918 r2 . O ile znamy pewne fakty z jego doros³ego ¿ycia, 
zupe³nie nam jest nieznany okres od narodzin w 1856 r. do r.1886, kiedy to 
Franciszek Opydo pojawi³ siê w Wadowicach jako m³ody lekarz.

Celem niniejszego krótkiego artyku³u, który powsta³ dziêki kwerendzie            
w Archiwum Uniwersytetu Jagielloñskiego, jest przybli¿enie czytelnikowi 
kilku dotychczas zupe³nie nieznanych faktów sprzed 1886 r., a odnosz¹cych 
siê do lat studiów m³odego Franciszka w murach prastarej Wszechnicy 
Krakowskiej. Autor ma nadziejê, ¿e artyku³ ten bêdzie pocz¹tkiem szerszego 
cyklu, który przybli¿y mieszkañcom Wadowic sylwetkê tego, jak najbardziej 
zas³u¿onego dla miasta burmistrza3 .

Wœród nielicznych dokumentów z okresu krakowskich studiów Franciszka 
Opydo, najwiêcej informacji dotycz¹cych przysz³ego burmistrza Wadowic 
znajdujemy w tzw. Rodowodzie, gdzie ka¿dy staraj¹cy siê o wpis na studia 
by³ zobowi¹zany do podania podstawowych danych na temat swojej osoby           
i wybrania zajêæ, na które zamierza uczêszczaæ. Na dole tego dokumentu 
znajdowa³o siê pouczenie: Wed³ug dotycz¹cych przepisów maj¹ Uczniowie 
wpisywaæ przedmioty naukowe do rodowodu i ksi¹¿eczek legitymacyjnych 
zupe³nie tak, jak takowe w spisie wyra¿one zosta³y [...]. W rodowodzie                   
i w ksi¹¿eczce legitymacyjnej jako dokumentach urzêdowych s¹ skrobanki 
zabronione4 .

W Rodowodzie wype³nionym przez Franciszka Opydê w dniu 10 
paŸdziernika 1876 r. odnajdujemy informacjê, i¿ urodzi³ siê on w Dolnej 
Wsi k. Myœlenic i by³ synem rolnika Wojciecha5 . Pochodzi³ zatem ze stanu 
ch³opskiego, gdzie zazwyczaj synowie ch³opscy szli w œlady swoich klepi¹cych 
biedê ojców, nie maj¹c szans na zrobienie jakiejkolwiek wiêkszej kariery 
poza miejscem urodzenia. Udawa³o siê to tylko nielicznym, którzy dziêki 
swoim zdolnoœciom, ogromnym wyrzeczeniom, a tak¿e uporowi i najczêœciej 
³utowi szczêœcia, wyrywali siê z wiejskiej spo³ecznoœci, aby oœwieciæ swój 
umys³ kagankiem oœwiaty. Reszta ch³opów ¿y³a na ogó³ w strasznej nêdzy, 
która w toku ówczesnych polemik i publikacji na temat sytuacji ludnoœci 

2 Zob. np.: M. Drozd, W³adza gminna Wadowic, „Nadskawie” zesz.7-8, 1989, s. 6-11; tego¿: Organizacja 
i dzia³alnoœæ gminy miejskiej w Wadowicach w latach 1866-1914. Studia z dziejów i ustroju miasta, [w:] 
Królewskie wolne miasto Wadowice, red. A. Nowakowski,  Warszawa 1994, s. 59-72; A. Nowakowski, 
Z dziejów miasta i parafii Wadowice, Kraków 1985, s. 93 i nn; G. Studnicki, Cmentarz parafialny w Wado-
wicach, Wadowice 1997, s.232.
3 Autor prosi wszystkich, którzy posiadaj¹ w swoich prywatnych zbiorach materia³y dotycz¹ce Franciszka 
Opydo o kontakt z Redakcj¹.
4 Rodowód, [w:] Archiwum UJ (dalej: AUJ), sygn.: S II-465A.
5 Tam¿e. Opydo urodzi³ siê dok³adnie 12 lipca 1856. Wiadomoœæ tak¹ podaje Ksiêga Rygoryzowa od r.1873, 
nr 255, [w:] AUJ, sygn. WL II 546.
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galicyjskiej, z czasem sta³a siê przys³owiowa i jako okreœlenie przetrwa³a do 
naszych czasów6 . W tym kontekœcie tych nielicznych, którym uda³o siê dalej 
kszta³ciæ na poziomie uniwersyteckim, mo¿na bez w¹tpienia nazwaæ elit¹ 
stanu ch³opskiego.

Ostatnio A. K. Banach wykaza³, i¿ w latach 1876-1881, czyli w okresie 
studiów lekarskich Franciszka Opydo, studenci pochodzenia ch³opskiego 
stanowili ok. 12-20% ogólnej liczby studentów UJ. Natomiast na Wydziale 
Lekarskim ich liczba by³a mniejsza, bowiem oscylowa³a w granicach 2% 
ogólnej liczby studentów7 .

Franciszek Opydo bêd¹c osob¹ o wybitnych zdolnoœciach, by³ zatem 
jedn¹ z nielicznych jednostek pochodzenia ch³opskiego, którym uda³o siê 
podj¹æ studia lekarskie. Z wiadomoœci jakich udzieli³ m³ody ¿ak podczas 
dokonywania swego wpisu w poczet studentów Wydzia³u Lekarskiego 
dowiadujemy siê, ¿e przed studiami uczy³ siê on w powszechnie szanowanym 
i bardzo popularnym Gimnazjum œw. Anny w Krakowie i tam uzyska³ 
œwiadectwo dojrza³oœci. Tê informacjê poda³ Opydo, kiedy wype³nia³ rubrykê 
zatytu³owan¹: Wskazanie zak³adu naukowego na którym Uczeñ strawi³ 
ostatnie pó³rocze8 . My ze swej strony dodamy, i¿ ukoñczenie w tamtych 
czasach 8-klasowego gimnazjum, które zazwyczaj by³o okupione wielkim 
wysi³kiem materialnym, stanowi³o niejako przepustkê do dalszego kszta³cenia 
i niejednokrotnie wielkiej kariery9 . W momencie dokonania swego wpisu 
w poczet s³uchaczy Uniwersytetu Jagielloñskiego, pocz¹tkuj¹cy ¿ak by³  
zobowi¹zany równie¿ do udzielenia innych informacji, i tak na pytanie 
o miejsce zamieszkania Opydo napisa³, ¿e obecnie mieszka na Ma³ym 
Rynku  w Bursie Akademickiej pod numerem 432, czyli w bliskim s¹siedztwie 
Koœcio³a Mariackiego. Okreœli³ siê ponadto jako Polak wyznania rzymsko-
katolickiego, który jest poddanym austriackim. Z zachowanych danych 
wiemy, ¿e wszystkie te informacje zosta³y udzielone w Kwesturze UJ, gdzie 
wpisano 20-letniego Franciszka jako 192 s³uchacza    z kolei wœród wszystkich 
m³odych studentów wpisuj¹cych siê na to pó³rocze zimowe1 0. Ponadto Opydo 
zosta³ tak¿e przyporz¹dkowany do listy studentów Wydzia³u Lekarskiego pod 
6 Zob.: St., Szczepanowski, Nêdza Galicyi w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowe-
go, Lwów 1888; T. Pi³at, Uwagi nad ksi¹¿k¹ p. Stanis³awa Szepanowskiego pod napisem „ Nêdza Galicyi”, 
Warszawa 1888; A. Malicki, OdpowiedŸ Panu St. Szczepanowskiemu na jego „ Nêdzê Galicyi”, Kraków 1890.
7 A.K. Banach, M³odzie¿ ch³opska na Uniwersytecie Jagielloñskim w latach 1860/61-1917/18, Kraków 1997,
 s. 99-100 ( tab. 4), 108-109 ( tab.6). W Aneksie tej pracy (Wykaz alfabetyczny studentów pochodzenia 
ch³opskiego na UJ...)  na s. 271 odnajdujemy równie¿ osobê Franciszka Opydo.
8 Rodowód, [w:] AUJ, sygn.: S II-465A. Potwierdzenie tej wiadomoœci odnajdujemy w Ksiêdze Rygoryzowej 
od r.1873, nr 155, [w:] AUJ, sygn. WL II 546.
9 A.K. Banach, op.cit., s.120.
10 Rodowód, [w:] AUJ, sygn.: S II-465A.
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numerem 261 1. Po dokonaniu wpisu na studia, ka¿dy z nowych s³uchaczy by³ 
zobowi¹zany wybraæ zajêcia na jakie zamierza uczêszczaæ, zatem i Opydo 
to uczyni³. Jego wybór przedstawia poni¿sza tabela.

 Tab.1. Wykaz zajêæ F. Opydo na Wydziale Lekarskim UJ ( wpis z 10.10. 
1876 r.).

 

 

Wœród prowadz¹cych zajêcia, czytelne s¹ nazwiska: dr Kuczyñskiego 
(fizyka doœwiadczalna dla lekarzy), dr. Alta (mineralogia dla farmakologów)        
i dr. Nowickiego (zoologia z uwzglêdnieniem medyków).  Na marginesie 
mo¿na odnaleŸæ glosê, i¿ doktorzy Alt i Nowicki darowali Franciszkowi 
zap³atê czesnego1 2. Mo¿emy st¹d wnosiæ, ¿e niektórzy prowadz¹cy starali 
siê pomagaæ m³odym i zdolnym studentom pochodzenia ch³opskiego, którym 
bieda utrudnia³a studiowanie.

Niestety Ÿród³a dostêpne w Archiwum UJ podaj¹ nam bardzo ma³¹ iloœæ 
wiadomoœci dotycz¹cych lat 1876-1881, czyli tego okresu studiów m³odego 
Opydo, kiedy to szacowna Alma Mate r budzi³a siê szybko z marazmu 
naukowego, który panowa³ powszechnie przed tzw. dob¹ autonomii 
galicyjskiej.

W Liber Promotionum Universitatis Jagellonicae odnajdujemy zapiskê, i¿ 
Franciszek Opydo uzyska³ tytu³ doktora medycyny 15 grudnia 1881 r., kiedy 
rektorem by³ dr Kuczyñski1 3. Droga do tego tytu³u prowadzi³a m.in. poprzez 3 
g³ówne i bardzo trudne egzaminy, które student by³ zobowi¹zany zdaæ, jeœli 
chcia³ w przysz³oœci mieniæ siê doktorem wszech nauk lekarskich i otrzymaæ 
doktorsk¹ promocjê1 4. Jak wynika z treœci tzw. Ksiêgi Rygoryzowej, po 
5-letnim okresie studiów Franciszek Opydo zda³ owe egzaminy jako jeden 

11 Album Universitatis Jagellonicae Cracoviensis ab anno 1868 [w:] AUJ, sygn. S II-514.
12 Rodowód, [w:] AUJ, sygn.: S II-465A.
13 Liber Promotionum Universitatis Jagellonicae ab anno 1873 usque ad finem mensis marth 1893, nr 529,[w:] 
AUJ, sygn.S II-519. Tutaj czytamy: Dominus Franciscus Jacobus Opydo; Oriundus Dolna Wieœ; Doctor 
Universae medicinae renuntiatus est; Cracoviae die 15 mensis Decembris anni 1881.
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z najlepszych studentów (kolejno pod datami: 22 stycznia 1879 r., 19 lipca 
1881 r. i 13 grudnia 1881 r.), otrzymuj¹c odpowiednio: dwie oceny celuj¹ce 
i jedn¹ dostateczn¹1 5. By³ to nie lada wyczyn, jeœli weŸmiemy pod uwagê 
fakt, ¿e bardzo czêsto studenci otrzymywali z tych egzaminów trzy oceny 
dostateczne. Ponadto, jak podaje wspominany ju¿ wy¿ej A. K Banach,                    
w ci¹gu regulaminowych 5 lat trwania studiów lekarskich, uda³o siê je 
ukoñczyæ tylko ok. 25% studentów, a  mniej wiêcej po³owa koñczy³a te 
studia w ogóle1 6.

Bez w¹tpienia mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e Franciszek Opydo ju¿ w  okresie 
swoich studiów krakowskich udowodni³, ¿e jest cz³owiekiem nieprzeciêtnie 
zdolnym i póŸniejsze sprawowanie przez niego funkcji burmistrza ma³ego, 
ale wa¿nego urzêdniczego miasta, jak równie¿ przebywanie na salonach 
wiedeñskich w charakterze pos³a, nie by³o przypadkowe. By³o to bowiem 
mo¿liwe w pierwszej kolejnoœci dziêki gruntownemu wykszta³ceniu jakie 
dawa³ najsilniejszy wówczas naukowo na Uniwersytecie Jagielloñskim 
fakultet lekarski1 7. Owo wykszta³cenie nale¿y traktowaæ jako przepustkê do 
wielkiego œwiata, dostêpn¹ tylko dla nielicznych synów prostych, galicyjskich 
ch³opów. 

Reasumuj¹c mo¿na powiedzieæ, i¿ niniejszy artyku³ odkrywaj¹c kilka 
dotychczas nieznanych kart z m³odoœci dr. Franciszka Opydo, sygnalizuje 
zarazem, ¿e aby w przysz³oœci móc sporz¹dziæ w pe³ni naukow¹ monografiê 
tego wybitnego cz³owieka, nale¿y przebrn¹æ jeszcze przez masê nieznanych 
dotychczas dokumentów. Zatem postulat dalszych badañ jest nadal aktualny. 

*
Tomasz Graff jest magistrantem w Instytucie Historii UJ. W latach 
1998--1999 by³ wiceprezesem ds. naukowych Ko³a Naukowego Historyków 
Studentów UJ. Jest tegorocznym stypendyst¹ MEN.

14 Od r. 1872 szczegó³owe rozporz¹dzenie w sprawie egzaminów jakie student Wydzia³u Lekarskiego by³ 
zobowi¹zany zaliczyæ, mówi³o, i¿ aby otrzymaæ tytu³ doktora wszech nauk lekarskich, nale¿a³o zdaæ  3 
egzaminy z nauk przyrodniczych i 3 z zakresu teoretycznych i klinicznych dzia³ów medycyny. Tym samym 
zniesiono obowi¹zek pisemnej rozprawy doktorskiej i publicznej obrony. Zob.: A.K. Banach, op.cit., s.156; 
Zbiór najwa¿niejszych przepisów uniwersyteckich, Kraków 1900, s.71-82, 170-180.
15 Ksiêga Rygoryzowa od r.1873, nr 255, [w:] AUJ, sygn. WL II 546. Pod dat¹ egzaminu z 19 lipca 1881 r. 
znajduje siê glosa: za pozwoleniem ministeryalnem. Tutaj te¿ odnajdujemy potwierdzenie promocji doktorskiej, 
która mia³a miejsce 15 grudnia 1881 r.
16 A.K. Banach, op.cit., s.155.
17 Tam¿e, s. 97.

 SYLWETKI




