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Szanowni Pañstwo

Od 1 paŸdziernika 2000 r. rozpoczê³o funkcjonowanie Wadowickie Centrum Kul-
tury im. Marcina Wadowity. Zgodnie z uchwa³¹ Rady Miejskiej dosz³o do po³¹czenia 
dwóch, dotychczas odrêbnie dzia³aj¹cych, instytucji: domu kultury i miejskiego mu-
zeum (Zbiory Historyczne). St¹d te¿ „Wadoviana” staj¹ siê pismem Wadowickiego 
Centrum Kultury. Nie zmieni to profilu czasopisma, dalej bêdzie zajmowa³o siê ono 
przede wszystkim histori¹ i kultur¹. Nadal nie okreœlamy ram terytorialnych obszaru 
bêd¹cego w zainteresowaniu „Wadovian” i bêdziemy zamieszczaæ artyku³y o historii 
pobliskich miast i miejscowoœci. 

Zmianie ulegn¹ tylko niektóre sta³e rubryki. Teksty opisuj¹ce wystawy miejskiego 
muzeum od nastêpnego numeru zostan¹ poszerzone o wystawy w galerii domu 
kultury i inne wydarzenia kulturalne przygotowywane przez Wadowickie Centrum 
Kultury.

Za nami ma³y jubileusz. Z okazji wydania pi¹tego numeru zorganizowaliœmy 
spotkanie autorów pisz¹cych do „Wadovian”. Wielu z nich przekaza³o uwagi ze 
swoich œrodowisk dotycz¹ce dotychczas wydanych numerów. Jesteœmy tam wy-
soko oceniani. Opinie te potwierdzaj¹ tak¿e listy z bibliotek, które otrzymuj¹ nasze 
wydawnictwo, czy te¿ zamówienia kolejnych egzemplarzy z ksiêgarñ sprzedaj¹cych 
„Wadoviana”. Krótk¹ informacjê o tym spotkaniu zamieszczamy wewn¹trz numeru. 

Zapraszam do lektury szóstego numeru. W Wojtylianach prezentujemy tekst 
Janusza Poniewierskiego. Jest to zapis wyk³adu jaki w paŸdzierniku 2000 r. odby³ siê 
w miejskim muzeum, a który z okazji rocznicy wyboru Jana Paw³a II zorganizowa³a bi-
blioteka miejska. Autor t³umaczy nam papieskie przes³anie dla rodzinnego miasta.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ tak¿e artyku³y opisuj¹ce postaci zas³u¿one dla 
Wadowic. Mamy nadziejê, ¿e w nastêpnych numerach bêdziemy mogli przybli¿yæ 
innych ludzi. Teksty te stan¹ siê podstaw¹ do przygotowania w muzeum wystaw 
poœwiêconych tym niezwyk³ym osobom. Prosimy wszystkich aby pomogli ich autorom 
w zdobywaniu nowych nieznanych materia³ów. 

W tym numerze rozpoczynamy nowy dzia³: �ród³a. Teksty Ÿród³owe dotycz¹ce 
miasta na pewno nie prêdko zostan¹ og³oszone drukiem w osobnym wydawnictwie, 
a s¹ na tyle ciekawe, ¿e warto je udostêpniæ. Na pocz¹tek prezentujemy materia³y 
z archiwum miejskiego muzeum.

Tradycyjnie zapraszam do lektury i oczekujê na listy.

Piotr Wyrobiec
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Janusz Poniewierski
,,Wadowice, bêdê siê modli³ o dobro dla ciebie”

Papieskie przes³anie dla rodzinnego miasta

Na pocz¹tek trzeba powiedzieæ rzecz oczywist¹: nie istnieje ¿adna odrêbna 
„wadowicka” katecheza Jana Paw³a II. Zatem to tak¿e do mieszkañców Wadowic 
skierowane s¹ s³owa Papie¿a zapisane np. w encyklikach i w Liœcie do kobiet,           
w przemówieniach wyg³aszanych na forum ONZ i w listach: Do m³odych oraz Do 
ludzi w podesz³ym wieku. To równie¿ wadowiczan mia³ na myœli Jan Pawe³, gdy 
przemawia³ do Polaków podczas kolejnych pielgrzymek do Ojczyzny. Albowiem 
Ewangelia, któr¹ g³osi nastêpca Piotra, jest skierowana do ka¿dego cz³owieka na 
ca³ej kuli ziemskiej.

A jednoczeœnie prawdziwa jest teza o koniecznoœci adaptacji owej nadprzyrodzo-
nej treœci do warunków czasu i miejsca. Przecie¿ nieco inaczej Ewangeliê g³osi siê 
w Kamerunie, a inaczej na Alasce. Na tym w³aœnie polega tzw. inkulturacja - zako-
rzenienie ewangelizacji w miejscowej kulturze. A wiêc - jak z tego wynika - istnieje 
jednak specyficzna i oryginalna treœæ adresowana np. do Koœcio³a w Europie, do 
Koœcio³a w Polsce, do archidiecezji krakowskiej, wreszcie: do tego miasta po³o¿onego 
nad Skaw¹. Tym bardziej, ¿e Jan Pawe³ II przybywa³ 
tu a¿ trzykrotnie (w 1979, 1991 i 1999 roku).

Wszystkie trzy wadowickie wyst¹pienia Jana Paw³a II maj¹ g³êboki sens teolo-
giczny: to pierwsze (1979) jest przede wszystkim podziêkowaniem cz³owieka w sile 
wieku: ,,za wszystko, czym mnie Wadowice obdarzy³y w latach m³odoœci”. To drugie 
(1991) jest medytacj¹ o Koœciele i o wierze: z tego ,,wszystko czerpie swój ostateczny 
sens”. Padaj¹ tu s³owa niezwykle g³êbokie bêd¹ce jakby wprowadzeniem do ¿ycia 
wewnêtrznego: ,,Bóg jest z nami. Wype³nia przestrzeñ wewnêtrzn¹ naszych dusz. 
Przenika je swoim ¿yciem, które siêga poza granice œmierci. Bóg nieogarniony, Bóg, 
w którym «¿yjemy, poruszamy siê i jesteœmy»”.

Wreszcie to trzecie spotkanie (1999) – spotkanie cz³owieka sêdziwego                              
z miastem jego dzieciñstwa i m³odoœci - nie ma precedensu w dziejach papiestwa. 
Nie sposób zapomnieæ kremówek i wspomnienia granej tu ,,Antygony”. ,,Antygona 
- Halina, Ismena - Kazia... Mój Bo¿e”. ,,To zdanie otworzy³o mi na nowo ca³¹ piel-
grzymkê - pisa³ na ³amach ,,Tygodnika Powszechnego” poeta i dziennikarz Wojciech 
Bonowicz. - Tyle mówi³o siê o œwiêtych i bohaterach historii, a tu proszê: staj¹ obok 
nich dwie aktorki ze szkolnego teatru na prowincji”. Nie sposób zapomnieæ tamtego 
machniêcia rêki, kiedy jeden z ksiê¿y przerwa³ Papie¿owi, by kontynuowaæ celebrê. 
W Wadowicach na chwilê wychynê³a inna twarz ¿ycia wewnêtrznego, zbyt czêsto 
kojarzonego przez nas z nud¹ takich czy innych nabo¿eñstw. By³a to twarz szczêœli-

„To s¹ górskie okolice,
to jest moje miasto - Wadowice.

To jest wdziêczny œpiew rzeki Skawy,
To jest dom mój ukochany”.

WOJTYLIANA
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wego cz³owieka, który kocha ludzi i kocha ¿ycie. ,,W tym momencie - napisa³ jeden 
z publicystów - ujrza³em «jakby w zwierciadle, niejasno» NIEBO. I zrozumia³em 
absurd pytañ o to, czy TAM bêdzie nudno”.  

W Wadowicach Papie¿ przemawia jakby inaczej ni¿ gdzie indziej. Jest  w tych 
przemówieniach jakaœ nostalgia, bezs³owne porozumienie, jakaœ forma zwierzeñ. To 
tutaj (i tylko tutaj) Jan Pawe³ pozwala sobie na bardzo delikatn¹ aluzjê dotycz¹c¹ Jego 
m³odzieñczych uczuæ: ,,Tyle wspomnieñ. By³oby ich wiêcej, ale wtedy musielibyœmy 
wejœæ w ró¿ne szczegó³y i znów mogliby dziennikarze (...) snuæ ró¿ne domys³y. Tym-
czasem te sprawy ludzkiego serca, ludzkiej m³odoœci trzeba przede wszystkim Bogu 
zostawiæ, który na ró¿ne sposoby prowadzi cz³owieka” (1979). To tutaj (i tylko tutaj) 
dochodzi do g³osu ¿al z powodu niemo¿noœci odwiedzin Zakopanego1  i ból z powodu 
tego wszystkiego, co ,,niszczy, poni¿a, rozk³ada” Polskê (1991). To tutaj (i tylko tutaj) 
Biskup Rzymu nawi¹zuje tak serdeczny (!) i bezinteresowny dialog z ludŸmi... (1999). 

D³ugo zastanawia³em siê, jak metodologicznie ogarn¹æ to wadowickie przes³a-
nie Jana Paw³a II: czy przyj¹æ klucz chronologiczny, czy raczej klucz problemowy. 
£ama³em sobie nad tym g³owê, a¿ wreszcie uœwiadomi³em sobie, ¿e to, co Jan Pawe³ 
II powiedzia³ mieszkañcom Wadowic, najlepiej odzwierciedla treœæ Jasnogórskiego 
Apelu: ,,Jestem przy Tobie, pamiêtam, czuwam”.

„Jestem”
,,Jestem przy Tobie” oznacza przede wszystkim: ,,jestem wobec Boga”.
Od 22 lat Jan Pawe³ II nie przestaje prosiæ nas, Polaków (a wiêc i wadowiczan),                    

o modlitwê. W tym przypadku cytaty mo¿na by mno¿yæ w nieskoñczonoœæ - ja 
ograniczê siê tylko do Wadowic. W 1979 roku na rynku tego miasta mówi³: ,,Mo-
g³em jeszcze raz spojrzeæ w oblicze Matki Nieustaj¹cej Pomocy w Jej wadowickim 
obrazie. Was wszystkich proszê, abyœcie przed wizerunkiem tej Matki otaczali mnie 
nieustaj¹c¹ modlitw¹”. I dalej: ,,Proszê was o to, ¿ebyœcie nie przestawali siê tutaj 
modliæ przed t¹ Matk¹ Bosk¹ Nieustaj¹cej Pomocy, bo papie¿ - kto jak kto, ale 
papie¿! - tej nieustaj¹cej pomocy szczególnie potrzebuje”. Dwadzieœcia lat póŸniej 
Papie¿ nadal gor¹co prosi³ o modlitwê: ,,Bardzo potrzebujê waszej modlitwy. Bardzo 
potrzebuje jej Koœció³. Potrzebuje jej ca³y œwiat”.

W tym kontekœcie (w 1979 r.) pojawi³a siê bardzo delikatna, cienka jak w³os 
aluzja dotycz¹ca praktyk religijnych: „Do tego wizerunku [Matki Boskiej], zw³aszcza 
jako studenci gimnazjum, ci¹gnêliœmy zawsze przed lekcjami i po lekcjach. Nie 
wiem, czy dzisiaj jest ten sam zwyczaj...” To przecie¿ proœba o wiarê! W 1991, 
podczas konsekracji koœcio³a pw. œw. Piotra, Papie¿ by³ ju¿ mniej aluzyjny: „¯yczê 
wam, by w tej nowej œwi¹tyni rozbrzmiewa³y wci¹¿ s³owa Piotrowego wyznania: 
«Tyœ jest Chrystus, Syn Boga ¿ywego» [chodzi, oczywiœcie, o s³owa rozbrzmie-
waj¹ce z obu stron o³tarza! - przyp. JP]. ¯yczê, aby te s³owa rozbrzmiewa³y tutaj 
z pokolenia na pokolenie...” I dalej: Maryjo, „przygarniaj synów i córki nowej parafii 
wadowickiej do Twego Serca. Ucz ich Chrystusa”. A w 1999, wspominaj¹c kult 
Matki Boskiej tak ¿ywy w roku 1935, Jan Pawe³ II wo³a³: „Niech tak te¿ bêdzie                                  
w przysz³oœci!”

Papieskie ,,jestem” to równie¿ zapewnienie o modlitwie: ,,Wadowice, bêdê siê modli³           
o dobro dla ciebie”. Przypomina mi siê tutaj opowieœæ Stanis³awa Vincenza, który - 
jako ma³y ch³opiec - zagl¹da³ w okna synagogi i, widz¹c modl¹cych siê ¯ydów, czu³ 

WOJTYLIANA
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siê bezpieczny: ,,Jak¿e bezpiecznie czuje siê dziecko wyrastaj¹ce w kraju, którego 
rok za rokiem strzeg¹ takie modlitwy, nawet jeœli s¹ to modlitwy innej religii”. Jak¿e 
bezpiecznie mog¹ czuæ siê mieszkañcy Wadowic... Trawestuj¹c s³owa Pisma, mo¿na 
by powiedzieæ: ,,Wadowice, jak¿e wspania³ego masz orêdownika”. 

,,Pamiêtam”
,,Z wielkim wzruszeniem przybywam (...) do tego miasta, w którym siê urodzi³em 

- do parafii, w której zosta³em ochrzczony i przyjêty do wspólnoty Koœcio³a Chrystuso-
wego - do œrodowiska, z którym zwi¹za³em siê przez osiemnaœcie lat mojego ¿ycia” 
(1979). ,,Patrzê na to miasto lat dzieciêcych, które by³o œwiadkiem mych pierwszych 
kroków, pierwszych s³ów i tych - jak mówi Norwid - «pierwszych uk³onów», co s¹ 
«jak odwieczne Chrystusa wyznanie: B¹dŸ pochwalony!»” (1999).

Niezwyk³a jest pamiêæ tego cz³owieka. Ale te¿ w szczególny sposób o¿ywiaj¹ 
j¹ Wadowice - miasto, w którym ,,wszystko siê zaczê³o. ¯ycie siê zaczê³o, szko³a, 
studia, teatr i kap³añstwo”.

Tutaj, w Wadowicach, Jan Pawe³ II pamiêta o pocz¹tkach - najpierw o pocz¹tkach 
¿ycia. Warto przypomnieæ, z jak¹ czu³oœci¹ Papie¿ wspomina tu swoich rodziców, brata 
i nieznan¹ sobie siostrê. ,,Ich pamiêæ - powiada - ³¹czy siê dla mnie z tym miastem”.

Nastêpnie jest to pamiêæ o pocz¹tkach wiary: o chrzcie i innych sakramentach 
chrzeœcijañskiego wtajemniczenia. ,,Kiedy patrzê wstecz, widzê, jak droga mojego ¿ycia 
(...) prowadzi mnie do jednego miejsca, do chrzcielnicy w wadowickim koœciele parafial-
nym. Przy tej chrzcielnicy zosta³em przyjêty do ³aski Bo¿ego synostwa i wiary Odkupiciela 
mojego, do wspólnoty Jego Koœcio³a” (dalej nastêpuje wspomnienie poca³unku z³o¿onego 
na tej chrzcielnicy). Jaka¿ wiernoœæ tradycji, jaka¿ œwiadomoœæ korzeni.
To dalej pamiêæ o katechezie: w 1991, komentuj¹c s³owa Piotra: ,,Tyœ jest Chrystus, 
Syn Boga ̄ ywego”, Jan Pawe³ II powie: ,,To tutaj, w tym mieœcie, w starym parafialnym 
koœciele, po raz pierwszy us³ysza³em to Piotrowe wyznanie”. I podziêkuje: rodzicom, bratu, 
kap³anom, duszpasterzom i katechetom, ,,i wam, koledzy, rówieœnicy, koledzy i kole¿anki”.
To tak¿e pamiêæ o pocz¹tkach kap³añstwa. Kiedy siê czyta papiesk¹ ,,autobiogra-
fiê” (,,Dar i Tajemnica”) - w rozdziale zatytu³owanym: ,,Pierwsze oznaki powo³ania” 
- mo¿na znaleŸæ opowieœæ o wizytacji abpa Sapiehy w gimnazjum im. Marcina Wa-
dowity: ,,...po moim przemówieniu Arcybiskup zapyta³ katechetê, na jaki kierunek 
studiów wybieram siê po maturze. Ks. Zacher odpowiedzia³: «idzie na polonistykê». 
Na co Arcybiskup mia³ powiedzieæ: «szkoda. ¿e nie na teologiê»”. Rzeczywiœcie, tu 
,,wszystko siê zaczê³o”... Ksi¹dz (a potem biskup: Krakowa i Rzymu) Karol Wojty³a ni-
gdy nie zapomnia³ o Wadowicach: do dziœ pamiêta o prymicjach i o ksiê¿ach, którzy 
rozbudzali w nim powo³anie - w jego przemówieniach padaj¹ konkretne nazwiska: 
ksiê¿a Pawela, Rospond, W³odyga, a zw³aszcza ks. Leonard Prochownik, ks. Edward 
Zacher i ks. Kazimierz Figlewicz. To - jak powiedzia³ w homilii na rocznicê œwiêceñ 
(1996) - ,,jest taka kronika serdeczna, która siê nie zaciera”.

Jan Pawe³ pamiêta równie¿ o szko³ach (mówi o nich przy ka¿dej niemal¿e okazji:                
w 1979, 1991 i 1999 roku), a zw³aszcza o ludziach - profesorach i kolegach (na 
szczególn¹ uwagê zas³uguje przemówienie wyg³oszone w Rzymie w 1988 roku 
z okazji 50-lecia  matury). Na podstawie Jego przemówieñ mo¿na by spisaæ niejedn¹ 
,,kronikê serdeczn¹”, w której znalaz³oby swoje miejsce wielu œwieckich wadowi-
czan: Mieczys³aw Kotlarczyk, Halina Królikiewicz-Kwiatkowska, Zbigniew Si³kowski, 

WOJTYLIANA
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pañstwo Homme, Jerzy Kluger, Maria Wodziñska, Chaim Ba³amuth... Jak¿e tu nie 
zacytowaæ s³ów (odnosz¹cych siê przede wszystkim do pp. Hommów i Z. Si³kow-
skiego): ,,Codziennie ich wspominam”.
,,Pragnê pozdrowiæ to miasto moje rodzinne. Pragnê wspomnieæ wszystkich jego 
zmar³ych mieszkañców (...). Pragnê pozdrowiæ wszystkich, którzy dzisiaj s¹ jego 
mieszkañcami” (1991). ,,Wszystkich jego zmar³ych mieszkañców...” - s³owa te brzmi¹ 
niemal¿e jak modlitwa o ,,wieczne odpoczywanie” albo jak... ¿ydowski kadisz. Bo 
Papie¿ - i to jest wielka nauka dla wspó³czesnych! - nie zapomina równie¿ o ̄ ydach, 
którzy tu mieszkali i wspó³tworzyli to miasto. Da³ temu szczególny wyraz w liœcie 
do Jerzego Klugera (list ten odczytano w czasie ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej 
w miejscu, gdzie sta³a niegdyœ wadowicka synagoga).

Papieskie ,,pamiêtam” dotyczy tak¿e miejsc: w 1999 Jan Pawe³ - dobiegaj¹cy 
wówczas osiemdziesi¹tki - udzieli³ wszystkim fascynuj¹cej ,,lekcji geografii” (,,za 
Kopcem jest Klecza Dolna. Za Klecz¹ Doln¹ jest Klecza Górna. Za Klecz¹ Górn¹ jest 
Barwa³d...”) i ,,lekcji historii” (,,Przy ulicy 3 Maja by³y koszary 12. Pu³ku Piechoty...”). 
Podsumowuj¹c ten rozdzia³ o pamiêci, mo¿na by powiedzieæ: ,,Wadowice, jak¿e 
wspania³ego masz w œwiecie ambasadora”. Ambasadora, który nigdy o tobie nie 
zapomni.  

,,Czuwam”
,,Czuwam (...) to znaczy, ¿e staram siê byæ cz³owiekiem sumienia. ̄ e tego sumienia 
nie zag³uszam i nie zniekszta³cam. Nazywam po imieniu dobro i z³o, a nie zamazujê. 
Wypracowujê w sobie dobro, a ze z³a staram siê poprawiaæ, przezwyciê¿aj¹c je 
w sobie. (...) Musicie od siebie wymagaæ, nawet gdyby inni od was nie wymagali. 
(...) Czuwam to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Nie zamykam siê w sobie, 
w ciasnym podwórku w³asnych interesów czy te¿ nawet w³asnych os¹dów. Czuwam 
to znaczy: mi³oœæ bliŸniego - to znaczy: podstawowa miêdzyludzka solidarnoœæ...” 
(Apel Jasnogórski, 18 VI 1983).

Kard. Karol Wojty³a lubi³ powtarzaæ, ¿e coœ jest nam jednoczeœnie dane i zadane. 
Po 16 X 1978 roku dany i zadany zosta³ Wadowicom Papie¿, Jego osoba i nauczanie. 

Czêsto owo zadanie staje siê zadaniem... postawienia pomnika. To b³¹d, o którym 
mówi wadowiczanom sam Ojciec Œwiêty: ,,Widzê, ¿e zosta³a ona [proœba o modlitwê] 
wykuta w kamieniu. Wierzê, ¿e jest równie¿ g³êboko wyryta w waszych sercach”. 
Prawdziwe zadanie polega na czymœ zupe³nie innym (i o wiele trudniejszym): na 
czuwaniu.

Oznacza ono, po pierwsze, wezwanie do œwiêtoœci. Przez dzieje Wadowic 
przewinêli siê dwaj uznani przez Koœció³ œwiêci (œw. Rafa³ Kalinowski i b³. Alfons 
Mazurek). Splendor i powód do chwa³y? Raczej drogowskaz i wzór do naœladowania: 
wzór modlitwy, wiernoœci Bogu, postawy ¿yciowej...
,,Czuwanie” oznacza dalej gotowoœæ do ofiary, analogicznej do tej ofiary, jak¹ 
z³o¿y³a Maryja: ,,Od Maryi uczymy siê tej uleg³oœci Duchowi Œwiêtemu, dziêki której 
mo¿emy pe³niej korzystaæ z owoców œmierci i zmartwychwstania Chrystusa” (1999). 
Jej znakiem s¹ korony obrazu Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy, ,,wykonane z wa-
szych darów, czêsto bardzo cennych darów, nios¹cych w sobie szczególn¹ treœæ 
wspomnieñ, ludzkich losów, prze¿yæ czy te¿ najszlachetniejszych uczuæ rodzinnych, 
ma³¿eñskich i narzeczeñskich”. Jej znakiem jest tak¿e wspomnienie brata - lekarza, 
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który umar³, nios¹c pomoc chorym na szkarlatynê. I wspomnienie ojca, cz³owieka 
naprawdê niezwyk³ego...

Po trzecie, oznacza ono wezwanie do troski o drugiego cz³owieka, a zw³aszcza do  
wielostronnej opieki nad samotnymi matkami. Mamy tu bardzo konkretne zobowi¹za-
nie: wskazanie na Dom Samotnej Matki (zreszt¹ nosz¹cy imiê Emilii Wojty³owej, 
matki Papie¿a) i proœbê: ,,Proszê, abyœcie nadal wspierali ten dom wasz¹ dobroci¹”.

Po czwarte, Jan Pawe³ II domaga siê od nas zachowania pamiêci o ¿ydowskich 
mieszkañcach Wadowic i zerwania z jakimikolwiek przejawami antysemityzmu. Swojej 
obecnej postawy wobec ,,starszych braci w wierze” Biskup Rzymu uczy³ siê w³aœnie                      
w Wadowicach: od ojca, od prof. Gebhardta, od ks. Prochownika (zob. Darcy O’Brien, 
,,Papie¿ nieznany”). I wcale nie przypadkiem, podczas wizyty Papie¿a w Jerozolimie                   
(w Jad Waszem), nast¹pi³o wzruszaj¹ce spotkanie z dawnymi ¿ydowskimi mieszkañ-
cami Wadowic. Spotkanie, którego Papie¿ Wojty³a wcale nie mia³ ochoty koñczyæ. 
Zrobi³ to za niego œwiadom up³ywaj¹cego czasu (i nieuchronnego opóŸnienia) biskup 
Dziwisz (,,Idziemy dalej”).

Czuwanie to wreszcie docenienie piêkna stworzenia (w 1999, w trakcie owej wado-
wickiej ,,lekcji geografii”, Papie¿ zachêca³ nas przecie¿ do o¿ywienia tradycji obcowania 
z przyrod¹) i œwiadomoœæ zakorzenienia w kulturze - tej wielkiej, ogólnoludzkiej (,,Anty-
gona”, ³acina i greka, teatr...), i tej ma³ej, lokalnej (Towarzystwo Upiêkszania Miasta Wa-
dowic i Okolicy, Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokó³”, a nawet... miejscowa cukiernia).       
I znów, tak jak w przypadku modlitwy, w Jego ustach pojawi³a siê subtelna aluzja, 
bêd¹ca w gruncie rzeczy wezwaniem i wyzwaniem: ,,A wy jeszcze gracie teraz, 
macie teatr amatorski w «Sokole»? Tamten by³ œwietny”.

W 1999 roku, po pielgrzymce Jana Paw³a II do Polski, wybitny historyk, prof. 
Jerzy K³oczowski, powiedzia³, ¿e ,,szczególnie urzek³a go wizyta Ojca Œwiêtego 
w Wadowicach. Pokaza³a bowiem rolê i znaczenie tzw. ma³ej ojczyzny w ¿yciu 
cz³owieka. Papie¿ zwróci³ uwagê na podstawowe sprawy - rolê miejsca urodzenia, 
rodziny, œrodowiska szkolnego itd. To nies³ychanie pouczaj¹ce”.  

* * *
Istotê papieskiego przes³ania dla Wadowic odnajdujê w s³owach: ,,Róbcie wszystko, 

co siê da, a¿ebyœcie siê tego papie¿a nie musieli wstydziæ przed œwiatem...” Có¿ znacz¹ 
te s³owa? ,,Róbcie wszystko... a¿eby siê nie wstydziæ...”?! To przecie¿ oczywiste: Rób-
my wszystko, co siê da, a¿eby On nie musia³ siê za nas wstydziæ przed œwiatem!

Latem 1999 roku by³y premier RP pisa³ na ³amach ,,Znaku”: ,,Spotka³o mnie to na 
krakowskim dworcu. Poszed³em tam po Mszy œw. na Wawelu. Do odjazdu poci¹gu 
pozostawa³o jeszcze du¿o czasu, peron by³ wiêc niemal pusty. W pewnym momencie 
na ³awce obok mnie usiad³a trzydziestokilkuletnia kobieta i zaczê³a mi opowiadaæ: 
«Mieszkam w Sopocie, ale pochodzê z Kalwarii Zebrzydowskiej i musia³am pojechaæ 
do Wadowic. To, co Papie¿ mówi³ do Kaszubów, mniej mnie interesowa³o. Dla mnie 
wa¿ne by³o co powie do naszych, w Wadowicach. Na jednej nodze jecha³am ca³¹ 
noc z Sopotu, ale gdybym jutro mia³a prze¿yæ to, co prze¿y³am w Wadowicach, to 
pojecha³abym tam na drugiej nodze». A potem zamyœli³a siê i powiedzia³a: «Wie Pan, 
tak sobie czêsto myœlê, czy my jesteœmy warci tego cz³owieka?». Je¿eli zaczynamy 
sobie stawiaæ takie pytania - konkluduje Mazowiecki - to jest dobrze”. 

* 
Janusz Poniewierski - redaktor miesiêcznika ,,Znak”, autor ksi¹¿kI „Pontyfikat”
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Micha³ Siwiec-Cielebon

Ostatni Mohikanie przedwojennych Wadowic.
Obraz niekompletny sercem malowany

W roku ubieg³ym nak³adem Wydawnictwa Œw. Stanis³awa BM Archidie-
cezji Krakowskiej ukaza³a siê ksi¹¿ka Teofila Bojesia „Ostatni Mohikanie 
czyli klasa gimnazjalna Karola Wojty³y”. Jakkolwiek o samym Karolu Wojtyle 
napisano ju¿ wiele, co Teofil Bojeœ przyznaje w autorskim wstêpie, niewiele 
jest publikacji przedstawiaj¹cych lata m³odoœci dzisiejszego papie¿a na tle 
lokalnego œrodowiska Wadowic. Teofil Bojeœ podj¹³ próbê takiego w³aœ-
nie przedstawienia m³odzieñczych lat Karola Wojty³y. Zgodziæ siê nale¿y 
z autorem, ¿e w³aœnie œrodowisko ówczesnych Wadowic, grono kolegów, 
wreszcie szko³a, stanowi³y niebagatelne elementy w kszta³towaniu osobo-
woœci przysz³ego biskupa Rzymu. Sam papie¿ da³ temu najdobitniejszy 
dowód w s³owach swojego przes³ania do wadowiczan, oddaj¹c synowski 
ho³d miastu, w którym „wszystko siê zaczê³o”. „«Jeruzalem, przez wzgl¹d 
na dom Pana, Boga naszego, bêdê siê modli³ o dobro dla ciebie”. Te s³o-
wa Psalmisty czyniê dziœ swoimi i odnoszê je do miasta Wadowic. Miasta 
mego dzieciñstwa. »” - mówi³ Jan Pawe³ II do wiernych zgromadzonych na 
wadowickim Rynku, dzisiaj placu Jana Paw³a II a w latach m³odoœci Karola 
Wojty³y placu Józefa Pi³sudskiego.

Do koñca lat 70. XX stulecia ksi¹¿ek poœwiêconych historii Wadowic                   
i okolicy nie by³o zbyt wiele. Dopiero wybór wadowiczanina, Karola Wojty³y 
na Stolicê Piotrow¹ spowodowa³ znaczniejsze zainteresowanie histori¹ mia-
sta nad Skaw¹. Pojawi³o siê wiele publikacji poœwiêconych losom rodziny 
Wojty³ów czy samego Karola, jednak pozbawionych g³êbszego t³a historycz-
no-geograficznego. W zamyœle Teofila Bojesia jego praca ma byæ prób¹ 
wype³nienia tej luki.

Podj¹³ siê autor zadania powa¿nego i pionierskiego. Prawdopodobnie 
dlatego „Ostatni Mohikanie” nie s¹ pe³nym ani dok³adnym obrazem miê-
dzywojennych Wadowic. Nie ustrzeg³ siê T. Bojeœ b³êdów czy uproszczeñ, 
a czêœæ podanych przezeñ faktów wymaga weryfikacji. Nie ma w tym winy 
autora. Wszak sam przyznaje, ¿e nie wszyscy, do których zwraca³ siê o in-
formacje, udzielili ich. Wiele wczeœniejszych publikacji, na które powo³uje 
siê, jako na wykorzystane Ÿród³a, tak¿e pozostawia sporo do ¿yczenia. 
Autor przyznaje, ¿e niektóre fakty umknê³y jego pamiêci wskutek up³ywu lat, 
a wiele wydarzeñ, o których pisze, zna³ tylko ze s³yszenia. Cenna to wska-
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zówka, potwierdzaj¹ca, ¿e Bojeœ nie chce uchodziæ za wszystkowiedz¹cego 
besserwissera. Pragnie tylko, tak jak obieca³ to we wstêpie, sp³aciæ d³ug 
wobec szko³y, w której zdobywa³ wykszta³cenie i z³o¿yæ ho³d zamordowanym 
i poleg³ym kolegom.     I ju¿ tylko z tego powodu zas³uguje na pochwa³ê. Bo 
wszystko to, co nie jest w ksi¹¿ce g³êbokim historycznym czy topograficz-
nym t³em, wszystko to co wi¹¿e siê w jakiœ sposób bezpoœrednio z Karolem 
Wojty³¹ czy Jego Wadowicami, napisane jest przez pryzmat niew¹tpliwego 
sentymentu. Ten osobisty stosunek autora do opisywanej materii uwa¿ny 
czytelnik poczuje wielekroæ przy przegl¹daniu „Ostatnich Mohikanów”. Nie-
w¹tpliwie jest to najwiêksze osi¹gniêcie autora, który jest jednym z nielicznych 
œwiadków m³odoœci Karola Wojty³y i jednym z coraz mniej licznych œwiadków 
ówczesnych Wadowic. Tytu³ ksi¹¿ki, „Ostatni Mohikanie”, to w³aœnie odnie-
sienie do gimnazjalnych lat, kiedy rocznik Karola Wojty³y sta³ siê ostatnim 
zdobywa-j¹cym wykszta³cenie wed³ug starego, oœmioletniego cyklu. Ich 
nastêpcy, maturzyœci z 1939 r. byli pierwszym rocznikiem licealnym, jako 
¿e reforma oœwiaty z 1933 r., zwana „jêdrzejewiczowsk¹” od nazwiska ów-
czesnego ministra Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego, Janusza 
Jêdrzejewicza, wprowadzi³a czteroletnie gimnazja i dwuletnie licea. Tak wiêc 
by³ rocznik maturalny Karola Wojty³y „Ostatnimi Mohikanami” gimnazjum 
starego typu. Ale z dzisiejszej perspektywy, ksi¹¿ka Teofila Bojesia to tak¿e 
relacja jednego z coraz mniej licznych „Ostatnich Mohikanów” pamiêtaj¹cych 
miêdzywojenne Wadowice. I niestety jednego z ostatnich - trudno siê pisze 
te s³owa, ale czas jest nieub³agany - kolegów Karola Wojty³y. Wystarczy 
popatrzeæ na zamieszczony w ksi¹¿ce wykaz 42 maturzystów wadowickiego 
gimnazjum z 1938 r., na biogramy szkolnych kolegów. I uœwiadomiæ sobie, 
¿e z przedstawionej na stronach 95 i 96 listy trzynastu ¿yj¹cych w momencie 
wydawania ksi¹¿ki kolegów uby³ ju¿ Zygmunt Krêcioch. Jest to wiêc wreszcie 
relacja jednego z „Ostatnich Mohikanów” tamtej grupy ludzi, która najlepiej 
zna³a Karola Wojty³ê i by³a œwiadkami Jego dorastania i wyrastania ponad 
przeciêtnoœæ w krajobrazie i œrodowisku Wadowic. To niew¹tpliwy walor tej 
ksi¹¿ki. Walor autentyzmu.

Skoro mowa o walorze autentyzmu, rodzi siê pytanie, czy „Ostatni Mohi-
kanie” mog¹ byæ traktowani jako Ÿród³o historyczne? OdpowiedŸ nie jest 
prosta. Ka¿da relacja, nawet zbiorowa, a tak¹ jest przecie¿ ksi¹¿ka Bojesia, 
jest w jakimœ sensie Ÿród³em umo¿liwiaj¹cym dotarcie do nieznanych lub 
ma³o znanych faktów historycznych. Jednak odtworzony w ksi¹¿ce obraz 
miêdzywojennych Wadowic nie jest ani kompletny, ani dok³adny w partiach 
szczegó³owych. Szkoda, ale to tak¿e nie jest wina Teofila Bojesia. Z pomoc¹ 
kolegów, siêgaj¹c do ró¿nych publikacji opisa³ i odtworzy³ to, co uda³o siê 
uchroniæ z mroków niepamiêci. I za ten w³aœnie wysi³ek, za t¹ próbê nale¿¹ 
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siê Teofilowi Bojesiowi kolejne s³owa uznania. Trzeba pamiêtaæ, ¿e autor 
nie mieszka³ na sta³e w Wadowicach w okresie opisywanym w ksi¹¿ce (by³ 
wszak uczniem doje¿d¿aj¹cym). Po wojnie tak¿e tu nie mieszka³ i nie zawsze 
mia³ czas i mo¿liwoœæ bezpoœredniej obserwacji czy weryfikacji tego, o czym 
dzisiaj pisze. To nie zarzut, ale usprawiedliwienie T. Bojesia, który nie bêd¹c 
historykiem podj¹³ jak umia³ próbê ocalenia obrazu tamtych Wadowic. Jego 
ksi¹¿ka mo¿e i powinna staæ siê dla historyków ówczesnych Wadowic wstê-
pem do poznania miasta okresu miêdzywojennego. A potem baz¹ danych 
poddanych ¿mudnej weryfikacji, bo jako Ÿród³o wiedzy jest nieprecyzyjna,     
a wiele informacji podaje niezgodnie z faktami, b¹dŸ przekrêconych. Aby 
nie byæ go³os³ownym przytoczê kilka przyk³adów.

Autor pope³nia b³êdy ju¿ przy opisie historycznym dotycz¹cym ziemi 
wadowickiej i Wadowic.

Str. 14 - Autor podaje, ¿e siedzibê cyrku³u, czyli w³adz   administra-cyjnych 
przeniesiono z Myœlenic do Wadowic w roku 1811. Nie jest to prawda, gdy¿ 
wydarzenie to mia³o miejsce w roku 1819. Oficjalnie og³oszone zosta³o                  
w dniu 20 wrzeœnia 1819 r. Zreszt¹ na str. 31 Bojeœ pisze, ¿e urz¹d obwodowy 
zosta³ przeniesiony do Wadowic w 1819 r., czyli prawid³owo. Takie niekon-
sekwencje, byæ mo¿e zwyczajne literówki, maj¹ niestety wielki wp³yw na 
odbiór pracy Bojesia przez przeciêtnego czytelnika. Najwidoczniej ksi¹¿ce 
zabrak³o po prostu redaktora, znaj¹cego chocia¿ trochê historiê ziemi 
wadowickiej oraz konsekwentnie weryfikuj¹cego podane przez autora fakty. 
Wielka szkoda.

Str. 17 - W akapicie mówi¹cym o kryzysie lat 1928-1932 autor dochodzi 
do horrendalnej konkluzji, stwierdzaj¹c, ¿e „Ogólnoœwiatowy kryzys prze³a-
ma³o dojœcie Hitlera do w³adzy”. Dojœcie Hitlera do w³adzy by³o raczej jednym                 
z wyników œwiatowego kryzysu gospodarczego, który dotkn¹³ przecie¿ równie¿ 
Niemcy. Myœlê, ¿e to niedopatrzenie autora, wynikaj¹ce z potraktowania zbyt 
skrótowo i w sposób uproszczony ogólnego t³a historycznego. I dalsze wybra-
ne sprostowania. W latach 30. jednym z wadowickich starostów by³ Grzesik,         
a nie Grzesiak jak podaje autor. Wbrew twierdzeniu Bojesia przewodnicz¹-
cym Rady Powiatowej nie by³ dr Wanicki. Ostatnim przed wojn¹ jej prze-
wodnicz¹cym by³ hrabia Romer, w³aœciciel maj¹tku w Inwa³dzie. Natomiast 
dr praw Ignacy Wanicki by³ d³ugoletnim sekretarzem i kierownikiem biura 
Rady Powiatowej.

Str. 19 - Autor znacznie zagmatwa³ i tak ju¿ dosyæ zagmatwan¹ historiê 
praw miejskich Wadowic. Jest prawd¹, ¿e pierwsza wzmianka o Wadowicach 
pochodzi z roku 1327. Z aktu lenna z³o¿onego przez ksiêcia oœwiêcimskiego 
Jana Scholastyka królowi czeskiemu Janowi, wynika, ¿e w pierwszej po³o-
wie XIV wieku Wadowice by³y uznawane za miasteczko, czy mo¿e osadê 
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wiêksz¹ ni¿ wieœ (oppidum). W 1430 ksi¹¿ê oœwiêcimski nie przeniós³ miasta 
z prawa polskiego na che³mskie, bo takowego nie by³o, tylko na che³miñskie.

Str. 20 - Omawiaj¹c koszary autor powiela b³¹d wielu poprzedników, pisz¹c 
o koszarach dla kawalerii wzniesionych przy drodze do Zatora. Koszary dla 
kawalerii zbudowano naprzeciwko koszar piechoty, czyli przy ówczesnej                   
i obecnej ul. Lwowskiej (obecne budynki o numerach 37-43). Przy drodze 
do Zatora, czyli ul. Zatorskiej, póŸniejszej gen. Oswalda Franka a obecnej 
Wojska Polskiego wzniesiono budynek szpitala wojskowego.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” nie powsta³o z w³asnym gmachem, 
ale wznios³o go w 1889 r. Na str. 28 autor lokuje ten budynek przy ul. Te-
atralnej. Zgoda, je¿eli mowa o obecnej topografii Wadowic, ale przed wojn¹ 
gmach „Soko³a” sta³ przy Targowicy. Nazwa ul. Teatralna pojawi³a siê  w wiele 
lat po II wojnie œwiatowej. Autor wymienia stowarzyszenia „Czytelnia Miesz-
czañska” i „Jagielloñska”. To ostatnie to Towarzystwo im. Króla W³adys³awa 
Jagie³³y, potocznie zwane „Jagiellonk¹”. Brakuje Towarzystwa „Zgoda”, które 
powsta³o wczeœniej ni¿ „Czytelnia Mieszczañska”.

Str. 21 - Autor wymienia drukarnie Pokornego i Foltina. Brak Sabiñskiego 
oraz póŸniejszej ¿ydowskiej drukarni „Splendide” i drukarni Jana Zawi³y, 
dzia³aj¹cych przecie¿ w latach 30. Elektrownia nie by³a miejska, ale na-
le¿a³a do prywatnej spó³ki krakowskich przedsiêbiorców: Burtana, W³odka                           
i Zieleniewskiego. Wœród zak³adów T. Bojeœ wymienia op³atkarniê. Nie 
wiadomo o któr¹ chodzi, gdy¿ wytwórnie op³atków i andrutów by³y dwie, 
„MAFO” Niewidowskich i Jaremkiewiczów oraz druga, Wojciecha Mirochy. 
Kaflarnie tak¿e by³y dwie, Bylicy i Józefa Jury. Autor na str 29 wymienia po 
dwie andruciarnie i kaflarnie. Czyli niekonsekwencja lub niejasnoœæ wywodu, 
zmuszaj¹ca do weryfikacji podanych informacji.

Str. 22 - Powiatowa Komenda Uzupe³nieñ (od roku 1938 Komenda Rejonu 
Uzupe³nieñ) mieœci³a siê pocz¹tkowo w budynku koszar im. genera³a Sta-
nis³awa Fiszera przy ul. Lwowskiej, póŸniej 3 Maja. Dopiero w latach 30. 
przeniesiono j¹ do domu Korna przy ul. Mickiewicza. Komenda Powiatowa 
Policji Pañstwowej pierwotnie mia³a siedzibê w tym samym budynku, co 
Posterunek Policji, czyli w tzw. Domu solnym pañstwa Gedlów, przy ul. 
Koœcielnej. Dopiero od 1937 wzglêdnie 1938 r. przeniesiono j¹ na ul. S³owac-
kiego. „Urz¹d Skarbowy i Akcyzowy” nazywa³ siê dok³adnie Urz¹d Skarbowy 
Akcyz i Monopoli, w skrócie USAM. £¹czenie Poczty i Komunalnej Kasy 
Oszczêdnoœci, chocia¿ mia³y siedziby w s¹siedztwie, wprowadza pewne 
zamieszanie, gdy¿ na poczcie dzia³a³a Pocztowa Kasa Oszczêdnoœci, czyli 
PKO, natomiast KKO mia³a siedzibê w s¹siednim budynku, wraz z Rad¹ 
Powiatow¹. Urz¹d wadowickiej Gminy Zbiorowej mieœci³ siê w budynku 
dzisiejszego Banku Spó³dzielczego, czyli „biurowcu” Spó³ki Rolnej. Imienin 
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prezydenta Ignacego Moœcickiego nie obchodzono w dniu 2 lutego, bo 
wtedy jest Marii. Ignacego by³o i jest 1 lutego. Wreszcie wymieniony na str. 
25 Pañstwowy Zak³ad Ubezpieczeñ Wzajemnych to Powszechny Zak³ad 
Ubezpieczeñ Wzajemnych, który nie mia³ „gmachu” przy ul. 3 Maja. Dopiero 
po wojnie PZU mieœci³ siê w budynku by³ego USAM-u przy ówczesnej ul. 
1 Maja, natomiast do roku 1939 PZUW mia³ siedzibê przy ul. Sienkiewicza 
nr 15  i 17. Przy 3 Maja, w nowo wzniesionym budynku Goldbergerów przy 
zbiegu z ul. Sienkiewicza zamieszka³ tu¿ przed wojn¹ kieruj¹cy wadowick¹ 
agend¹ PZUW Roman Hawiger. Byæ mo¿e te fakty, przed i powojenne, 
pomiesza³y siê autorowi. 

Str. 23 - Dowolny sposób podania lokali mieszcz¹cych siê w  parterowych 
czêœciach budynków przy Rynku „na po³udnie od koœcio³a” sugerowaæ mo¿e, 
¿e wszystkie nale¿a³y do Teofila Kluka. Tymczasem by³y to, id¹c kolejno od 
koœcio³a: sklep Chiela, póŸniej Chaima Ba³amutha z rowerami (s³ynna rekla-
ma „Rower za 100 z³otych na 100 lat”), sprzêtem elektrycznym, myœliwskim, 
wêdkarskim, broni¹, przyborami sportowymi, szkolnymi  i biurowymi, a nawet 
zabawkami. Dalej niewielki sklepik o zmieniaj¹cym siê profilu sprzeda¿y, 
mydlarski, galanteryjny itp. Nastêpna by³a apteka Sowiñskich „Pod Gwiazd¹”, 
dalej sklep ¿elazny Bendetza a przed nim stacja benzynowa „Olej skalny 
- Karpaty - Gargoyle. Spó³ka z o.o.” I dopiero w ostat-nim przed ul. 3 Maja 
budynku restauracja burmistrza Teofila Kluka.      
 W zachodniej pierzei Rynku, id¹c z po³udnia na pó³noc, mieœci³y siê: 
restauracja Ho³ojewskiego, sklep spo¿ywczy Franciszka Kassolika, apteka 
Mieczys³awa Spiegla, sklep ¿elazny Scharfera prowadz¹cy równoczeœnie 
obs³ugê usytuowanej przed nim stacji benzynowej „Vacuum Oil Compa-
ny”, sklep ze szk³em i porcelan¹ Wolffa oraz zak³ad szklarski tego¿ i sklep 
spo¿ywczy Spó³dzielni Inwalidów Wojennych. Z drugiej strony wlotu ul. 
Mickiewicza, w domu Lisków mieœci³a siê cukiernia Karola Hagenhubera 
(ta s³ynna od „papieskich” kremówek). W nastêpnym domu po Franciszku 
Kassoliku, który przeniós³ siê do kamienicy Ho³ojewskich, wynajmowa³ sklep 
W³adys³aw Rzycki (faktycznie, jak na owe czasy, by³ to sklep nowoczesny, co 
potwierdzaj¹ wszystkie relacje, w Wadowicach zwany sklepem kolonialnym). 
Dalej Osias Cisner sprzedawa³ b³awat, czyli p³ótna, a obok Bienenstock 
naprawia³ zegarki, okulary, wyrabia³ bi¿uteriê (to jemu  wadowiccy ³obuziacy 
dokuczali wierszykiem „Ni to cz³owiek, ni to ptok, nazywa siê Bienenstock”). 
Ostatni w tej pierzei by³ sklep galanteryjno-konfekcyjny Fischera.
 Pierzeja pó³nocna. W magistracie mieœci³y siê: „Oaza” Hy³ki - s³odycze, 
owoce, lody itp., mleczarnia Stefana Cholerka, i zak³ad fryzjerski £opaty. 
Po drugiej stronie ul. Krakowskiej sklep galanteryjny firmy Emanuel Czerny, 
w³aœciciel Jaros³aw Dite - galanteria, konfekcja, punkt przyjêæ ubrañ do pralni 
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chemicznej i farbiarni Rottera w Bia³ej. Obok Szymon Kêdzierski prowadzi³ 
zak³ad z³otniczo-jubilerski, a w s¹siedztwie Edward Firczyk zak³ad fryzjerski. 
Dalej ksiêgarnia Franciszka Foltina, trafika Fischgrunda. W nastêpnej ka-
mienicy sklep Rynkalowej, czyli rzeŸnicki i wêdliniarski, prowadzony przez 
Andrzeja Zawi³ê, a od 1938 r. w tym miejscu mieœci³ siê sklep firmowy fabryki 
sukna Zaj¹czka z Kêt. Obok sklep galanteryjny i tekstylny Bronis³awy Filek. 
Dalej sklep korzenny Marii Banaœ, sklep tekstylny Scharfera i restauracja 
zwana Propinacja lub po prostu „U babki”. Najprawdopodobniej nikt nie 
zapamiêta³ nazwiska w³aœciciela, a tylko charakterystyczne przezwisko.

W po³udniowej pierzei, id¹c od ul. Lwowskiej czyli 3 Maja, mieœci³y 
siê: sklep rowerowy Markielowskiego i Knapika, zak³ad fryzjerski „Fry-
zjerów Krakowskich”, drogeria Kazimierza Hommego, sklep Marka 
(dawniej Goldmana) z lampami, aba¿urami, obrazami i punktem opra-
wy tych¿e, dalej drugi sklep Marka ze szk³em i porcelan¹. W kolejnym 
budynku sklep z zabawkami Kaftala, póŸniej owocarnia, sklep kosme-
tyczno-galanteryjno-konfekcyjny Weinfelda, obok sklep Wienfelda 
z materia³ami we³nianymi, trafika Romana Waligórskiego prowadz¹ca 
tak¿e sprzeda¿ napojów alkoholowych w naczyniach zamkniêtych, oraz 
obrazów (m.in. Ba³ysa), a tak¿e œwi¹tków Wowry. Dalej by³a lodziarnia       
i owocarnia Lieberfreunda, w której w ch³odniejszych miesi¹cach mo¿na 
by³o tak¿e nabyæ np. wêdzone szproty „prosto z Gdyni”, sklep z galanteri¹ 
skórzan¹ Reicha, sklep Reifera z wózkami dzieciêcymi, radiami, wirówkami 
do mleka, obok ojca córka mia³a stoisko z w³óczkami i we³nami „Trójk¹t 
w kole”, przy którym uczy³a od razu robienia na drutach i szyde³kowania. 
Dalej by³ z³otnik i zegarmistrz Lermer i wypo¿yczalnia ksi¹¿ek „Kultura”, któr¹ 
od pierwszego ¿ydowskiego w³aœciciela wykupi³y Stefania Kawalerówna 
i Zofia Bobrowska. �le siê sta³o, ¿e skoro ju¿ T. Bojeœ wymienia sklepy, 
to nie wszystkie. Mo¿e wreszcie da³oby siê nieco uporz¹dkowaæ wiedzê 
o przedwojennym wadowickim centrum, a przy okazji i handlu,

Przed magistratem by³a jedna studnia, a nieco dalej studnia z fontann¹      
i basenem z wod¹. To w niej k¹pali siê onegdaj znani wadowiczanie (m.in. E. 
Zegad³owicz) powracaj¹cy nad ranem z mocno zakrapianej alkoholem biby. 
Pod lipami niedaleko magistratu sta³y zazwyczaj dwie wadowickie doro¿ki, 
¯yda Borgera i Ludwika Spytkowskiego z ul. Karmelickiej.

By³o wiêc faktycznie oko³o 45 sklepów wokó³ wadowickiego Rynku. To 
wa¿ny szczegó³, gdy¿ niektórzy wadowiczanie, jak np. Jerzy Kluger (ten sam 
rocznik i ta sama klasa Gimnazjum, co T. Bojeœ) podaj¹ znacznie mniejsz¹ 
ich liczbê (patrz: Darcy O’Brien „Papie¿ nieznany”).

Wymienione ju¿ uœciœlenia wystarcz¹ do potraktowania z nale¿yt¹ rezerw¹ 
ksi¹¿ki Bojesia jako Ÿród³a historycznego. 
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Niniejszy tekst nie pretenduje do miana recenzji „Ostatnich Mohikanów”. 
Jest to raczej kilka refleksji na temat pracy Bojesia i  wywo³any temat Wadowic 
Karola Wojty³y. Dlatego ograniczê dalsze szczegó³owe uwagi do poprawek 
nazwisk i danych dotycz¹cych bezpoœrednio wymienionych kolegów wzglêd-
nie innych osób, miejsc i wydarzeñ przypomnianych przez Teofila Bojesia.

Na str. 30 autor koñczy rozdzia³ „Ziemia wadowicka i miasto Wadowice” 
zdaniem: „Na koniec muszê zaznaczyæ, ¿e w latach trzydziestych nie wy-
stêpowa³y wiêksze zjawiska antagonizuj¹ce spo³ecznoœæ wadowick¹”. To 
bardzo wa¿ne zdanie. Zw³aszcza w kontekœcie wczeœniejszych publikacji 
Giana Franca Svidercoschiego i Darcy’ego O’Briena osnutych na wspo-
mnieniach Jerzego Klugera. Tam niestety pojawia siê nurt antysemityzmu, 
wed³ug wiêkszoœci relacji opisuj¹cych miêdzywojenne Wadowice praktycznie 
niedostrzegalny w mieœcie. Byæ mo¿e na wspomnienia Jerzego Klugera               
z czasów wadowickich na³o¿y³y siê wspomnienia z pocz¹tku studiów                   
w Warszawie, gdzie zetkn¹³ siê w brutalny sposób z „numerus clausus”                  
i innymi przejawami antysemityzmu. To uogólnienie, czy zmasowanie 
doœwiadczeñ w jego relacji nie wysz³o Wadowicom na dobre. Bynajmniej 
nie dlatego, ¿eby by³y „miastem niepokalanym”, ale przede wszystkim 
dlatego, i¿ wytworzy³ siê nieco zafa³szowany obraz tamtego okresu ich hi-
storii. Oczywiœcie spojrzenie Jerzego Klugera, jako przedstawiciela narodu 
dotkniêtego napiêtnowaniem (chocia¿ niekoniecznie w Wadowicach, i w tym 
tkwi problem), ma prawo byæ inne, ni¿ spojrzenie Teofila Bojesia. �le jed-
nak, ¿e obci¹¿y³ on poniek¹d spo³ecznoœæ Wadowic odpowiedzialnoœci¹ za 
jednorazowe i o niewielkim zasiêgu i oddzia³ywaniu wybryki przyjezdnych 
bojówkarzy. Wadowicki antysemityzm, je¿eli w ogóle istnia³, ogranicza³ siê 
raczej do hase³ typu „Nie kupuj u ¯yda”, czyli bojkotu gospodarczego. A i to 
nie zawsze skutecznego. Ma wiêc racjê Bojeœ kiedy pisze, ¿e „nie wystêpo-
wa³y wiêksze zjawiska antagonizuj¹ce spo³ecznoœæ”. Na fali narastaj¹cego, 
zw³aszcza w du¿ych miastach konfliktu, nie tyle etnicznego zreszt¹, co 
ekonomicznego, Wadowice naprawdê by³y oaz¹ spokoju.

Na stronie 54 Bojeœ wymienia nazwiska instruktorów prowadz¹cych gim-
nazjalny hufiec Przysposobienia Wojskowego. Niestety, wszystkie podaje 
bez imion, a w dodatku przekrêci³ nazwisko chor¹¿ego Ko³aczyka (w ksi¹¿ce 
Ko³aczek). Nale¿a³o konsekwentnie potraktowaæ ich podobnie jak pozo-
sta³ych wyk³adowców gimnazjalnych wymienionych na kartach Ostatnich 
Mohikanów. Przypomnijmy wiêc, ¿e opiekunem gimnazjalnego hufca PW 12 
pp by³ porucznik Szymon Kacperek, instruktorem chor¹¿y Julian Ko³aczyk 
a obwodo-wym komendantem WF i PW kapitan Jan Piotr £u¿ecki.

Absolwenci czy koledzy klasowi wymienieni na stronach 96 - 125 tak¿e 
zostali potraktowani przez autora nieproporcjonalnie. Zdajê sobie sprawê 
z trudnoœci w dotarciu do materia³ów dotycz¹cych wielu osób i zdarzeñ. Mo¿e 
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jednak nale¿a³o spróbowaæ. Przyk³adem niech bêd¹ dwa wybrane biogramy 
kolegów, Antoniego Mot³ocha i Zbigniewa Kosiñskiego. Pierwszy wymaga 
uzupe³nieñ czy poprawek, drugi trzeba po prostu napisaæ.

Antoni Mot³och wed³ug danych z jego w³asnorêcznego ¿yciorysu oraz 
dostêpnych autorowi dokumentów urodzi³ siê nie 20 ale 10 maja 1919 r. Sfor-
mu³owanie, ¿e studiowa³ malarstwo olejne zawê¿a nieco sprawê. Studiowa³ 
na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Piêknych (póŸniej AS Plastycznych) 
w Krakowie u profesorów Zygmunta Radnickiego, Fryderyka Pautscha 
i Józefa Fedkowicza. Po studiach, które ukoñczy³ w 1951 r. uzyskuj¹c ab-
solutorium, pracowa³ indywidualnie jako artysta-malarz. Od 1 marca 1966 
do 30 kwietnia pracowa³ w Rzemieœlniczej Spó³dzielni Zaopatrzenia i Zbytu 
w Wadowicach jako magazynier, a od 15 czerwca 1966 r. w Wado-wickich 
Zak³adach Przemys³u Terenowego, gdzie nie by³ dekoratorem, ale kierow-
nikiem œwietlicy, a w ostatnich miesi¹cach pracy, od lutego do paŸdziernika 
1974 r. starszym referentem w dziale socjalnym. Jak z powy¿szego wynika, 
nie zmar³ w latach szeœædzie-si¹tych, jak podaje Teofil Bojeœ, ale w 1976 r. 
Zgadza siê, ¿e w Wadowicach.

Przyk³adem ca³kowitego braku infor-
macji jest biogram Zbigniewa Stefana 
Kosiñskiego. Jego kwintesencj¹ mo¿e 
byæ ostatnie zdanie u¿yte przez T. Bo-
jesia „Nic wiêcej o nim nie wiadomo”. 
Z. Kosiñski urodzi³ siê nie w Makowie 
Podhalañskim , a w £ukowicy w powie-
cie limanowskim. Wed³ug dostêpnych 
autorowi niniejszego szkicu danych nie 
29, ale 8 paŸdziernika 1919 r. Uczêsz-
cza³ do Gimnazjum z Karolem Wojty³¹ 
od kla-sy V do VII. Maturê zda³ w 1939 
r. w Kra-kowie. S³u¿y³ w Junackich Huf-
cach Pracy w Lachowiczach ko³o Ba-
ranowicz, podobnie jak gimnazjalny 
kolega, Stanis³aw Nizio³ek (w biogramie 
tego ostatniego b³êdnie Lachowice 
i Bara-nowice). Po zakoñczeniu dzia³añ 
wojennych, w których bra³ udzia³ jako 
ochotnik, przedosta³ siê do Krakowa.        
W czasie okupacji pracowa³ w kopalni 
nafty w Krygu ko³o Gorlic, a póŸniej             
w Karpathen Ol Aktionsgeselschaft, 

Zbigniew Kosiñski po powrocie 
z Kampanii Wrzeœniowej

paŸdziernik 1939 r. Kraków
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Uczestnicy zjazdu w 10-lecie matury na wadowickim rynku 16 lipiec 1948r.

od lewej: prof. Szeliski, prof. C. Pan-
czakiewicz, prof. J. Gebhardt, ks. K. 
Wojty³a, prof. L. Jach, prof. K. Foryœ

od lewej: Z. Krêcioch, D. Puk³ówna, 
Z. Glanowska,  J. Danyszówna,  
S. Hatlasówna, J. Malczykówna

Betriebsinspektion Gorlice. Po wojnie ukoñczy³ studia prawnicze w Uniwer-
sytecie Wroc³awskim i pracowa³ jako prawnik i rewident, m.in. w Zak³adach 
Celulozy i W³ókien Sztucznych „Celwiskoza” w Jeleniej Górze. By³ tak¿e 
wspó³twórc¹ i doradc¹ tamtejszej „Solidarnoœci”. Wielokrotnie przyje¿d¿a³ 
do Wadowic, m.in. w czerwcu 1979 r. kiedy rodzinne miasto odwiedzi³ po raz 
pierwszy papie¿ Jan Pawe³ II. Zmar³ 26 czerwca 1984 r. w Jeleniej Górze.

To tylko wybrane przyk³ady potwierdzaj¹ce koniecznoœæ ostro¿noœci 
przy ewentualnym potraktowaniu ksi¹¿ki Bojesia jako materia³u Ÿród³owego. 
Jednak dla powa¿nie zainteresowanego badacza dziejów Wadowic „Ostatni 
Mohikanie” mog¹ staæ siê baz¹ wyjœciow¹ dla dalszych poszukiwañ. Dlatego 
dorzucê informacjê, której pró¿no szukaæ nie tylko u Bojesia, ale we wszyst-
kich tekstach opisuj¹cych œrodowisko kolegów Karola Wojty³y. Pisze Teofil 
Boejœ na str. 51 o zwi¹zkach i przyjaŸni niektórych kolegów z Wincentym 
Ba³ysem, znanym wadowickim artyst¹ zamordowanym w 1939 r. przez hitle-
rowców. Nie pisze, którzy spoœród kolegów gimnazjalnych nale¿eli do krêgu 
przyjació³ W. Ba³ysa. Wymienia jedynie zamordowanego wraz z Ba³ysem 
Józefa W¹sika. Tymczasem oprócz wspomnianego J. W¹sika w spotkaniach 
tych uczestniczyli marsza³ek gimnazjum, Rudolf Kogler i Stefan Wêgrzyn, 
uczeñ tej samej klasy co Karol Wojty³a (od I do V), tak¿e zamordowany 
z grup¹ W. Ba³ysa w 1939 r. oraz wymieniany ju¿ w niniejszym tekœcie An-
toni Mot³och. Ze wzglêdu na miejsce spotkañ, bar El¿biety Liœniew przy ul. 
Tatrzañskiej, s¹siaduj¹cy z zak³adem pogrzebowym Boles³awa Zembatego, 
grupê okreœlano jako klub „baru pod trumienk¹”. Warto dodaæ, ¿e owe spo-
tkania w szynku odbywa³y siê w „g³êbokiej” konspiracji, ze wzglêdu na zakaz 
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uczêszczania uczniów gimnazjalnych do lokali publicznych. Zebrania klubu 
nie by³y zakamuflowan¹ okazj¹ do konsumpcji alkoholu, ale przy niewielkiej 
jego iloœci prowadzono d³ugie „rodaków rozmowy”. Jeszcze d³ugo po wojnie 
wspominali je R. Kogler czy A. Mot³och.

Przedwojenne Wadowice odesz³y do historii i coraz mniej jest œwiadków 
tamtych lat i wydarzeñ. Ksi¹¿ka T. Bojesia jest warta polecenia w³aœnie                    
z  powodu podjêtej przez autora próby ocalenia szcz¹tków tej historii. Dobrze 
siê sta³o, ¿e wybór Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹ spowodowa³ wzrost 
zainteresowania histori¹ Wadowic. To, obok intensyfikacji ¿ycia duchowego    
i religijnego czêœci mieszkañców, jeden z najwa¿niejszych, chocia¿ material-
nie niewymierny zysk Wadowic z tego najdonioœlejszego w najnowszej historii 
miasta wydarzenia. Pozwolê sobie jednak na bardziej osobist¹ refleksjê. 
Studiuj¹c wiêkszoœæ publikacji o „papieskich Wadowicach” zauwa¿yæ mo¿na 
u wielu autorów d¹¿enie do „pisania na klêczkach”. Niestety, w pewnych 
fragmentach tak¿e u T. Bojesia, który stara siê omin¹æ, czy zmarginalizowaæ 
kwestie i sprawy przykre, przyg³askaæ minione i przedstawiæ je tylko w jasnych 
barwach. To chlubne d¹¿enie jest dla historii zabójcze. Wszak nie sk³ada siê
ona, niestety, z samych œwietlanych obrazów czy wydarzeñ. Dlatego na 

Zaproszenie  na 100-lecie L.O. 1866–1966 i pismo odwo³uj¹ce go 
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kartach tej w³aœnie ksi¹¿ki a¿ prosi³o siê przybli¿enie czytelnikowi ¿enuj¹cej 
sprawy odwo³ania zjazdu stulecia szko³y w roku 1966. W³aœnie ze wzglêdu 
na deklaracjê wziêcia w nim udzia³u przez arcybiskupa Karola Wojty³ê. Karol 
Wojty³a wybaczy³. Ale historia powinna byæ kompletna. Z drugiej strony za-
równo sam Karol Wojty³a, jak i jego koledzy, profesorowie czy ziomkowie s¹ 
ludŸmi pe³nowymiarowymi, z krwi i koœci. ¯yli i ¿yj¹ w konkretnych czasach 
i opisanie tego powinno odzwierciedlaæ ró¿norodnoœæ ich doœwiadczeñ i po-
staw oraz barwnoœæ kalejdoskopu wydarzeñ, oddawaæ pe³nowymiarowoœæ 
obrazu miasta i jego mieszkañców. Wadowiczanie powinni i mog¹ byæ dumni 
z Wadowic, jakie s¹, a nie jakie chc¹ widzieæ czy kreowaæ niektórzy autorzy.
 

poleca:
ksi¹¿ki, podrêczniki
albumy, encyklopedie
p³yty cd, kasety magnetofonowe
kasety video

KSIÊGARNIA EXLIBRIS
Plac  Jana Paw³a II 2

34-100 Wadowice
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Krzysztof KoŸbia³

Kolumny i tarcze legionów polskich. 
Przyk³ad Wadowic i okolicznych miast

Ka¿demu znane s¹ chyba Legiony Polskie zwi¹zane nierozerwalnie                    
z osob¹ Józefa Pi³sudskiego, które w bardzo znacz¹cy sposób przyczyni³y 
siê do odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci w 1918 roku. Bez tych formacji 
proces ten by³by z pewnoœci¹ o wiele trudniejszy do przeprowadzenia, byæ 
mo¿e nawet niemo¿liwy. Legiony kojarz¹ siê jednak przede wszystkim                  
z czynem zbrojnym, z polem bitwy, generalnie z wojskowoœci¹. 

Ma³o znanym aspektem istnienia Legionów s¹ natomiast tzw. Tarcze 
Legionów, których powstanie by³o œciœle zwi¹zane z pocz¹tkowym okre-
sem I wojny œwiatowej. Celem tego krótkiego artyku³u jest zapoznanie 
Czytelnika z ide¹ ich powstania oraz przedstawienie przebiegu jej realizacji 
na przyk³adzie tarcz Wadowic i tarcz kilku pobliskich oœrodków miejskich. 
Doœæ bogata, choæ oczywiœcie niekompletna, baza Ÿród³owa pozwala na 
opis tarcz, okreœlenie terminu ich ods³oniêcia oraz przebieg akcji zbierania 
funduszy ze sprzeda¿y gwoŸdzi wbijanych w te tarcze. Sam opis tarcz bê-
dzie poprzedzony przypomnieniem idei Kolumny Legionów, która stanê³a na 
rynku krakowskim w 1915 roku. 

1. KOLUMNA LEGIONÓW I JEJ POWSTANIE
Za pocz¹tki dzia³alnoœci legionowej uznaje siê pierwsze dni sierpnia 1914 

roku kiedy to nast¹pi³ wymarsz oddzia³ów Pi³sudskiego z krakowskich Ole-
andrów. Nied³ugo potem, 16 sierpnia, powo³ano do ¿ycia Naczelny Komitet 
Narodowy (NKN), którego zadaniem mia³o byæ skupienie rywalizuj¹cych 
ze sob¹ do tej pory ugrupowañ d¹¿¹cych do niepodleg³oœci Polski i funk-
cjonu-j¹cych na terenie Galicji1 . NKN przyst¹pi³ te¿ do tworzenia dwóch 
oddzia³ów zwanych w³aœnie Legionami. Organizacja ta jest o tyle wa¿na 
gdy¿ to w³aœnie z ni¹ bezpoœrednio wi¹¿e siê sprawa Kolumny Legionowej 
a póŸniej tarcz. Koszty funkcjonowania NKN ci¹gle wzrasta³y, tak¿e potrzeby 
stawa³y siê coraz wy¿sze z uwagi na to, i¿ utrzymanie czy te¿ wspieranie 
Legionów wymaga³o du¿ych nak³adów. Komitet niós³ równie¿ pomoc rodzi-
nom poleg³ych w walkach ¿o³nierzy legionowych. Wszystko to zmusza³o do 
szukania nowych form pozyskiwania œrodków, jedn¹ z nich by³o odwo³anie 
siê do spo³ecznej ofiarnoœci. 

St¹d w Departamencie Organizacyjnym NKN narodzi³ siê pomys³ ufun-
dowania tzw. Kolumny Legionów. Ideê zaczerpniêto z Austrii gdzie od 
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pocz¹tków walk w czasie I wojny œwiatowej w poszczególnych miastach 
i mias-  teczkach wystawiano kolumny b¹dŸ tarcze, w które wbijano gwoŸ-
dzie – mniej lub bardziej ozdobne. Ze sprzeda¿y tych specjalnych gwoŸdzi 
pozyskiwano fundusze przeznaczane na cele armii cesarskiej2 . Z kolei 
inspiracji dla Austriaków dostarczy³ ponoæ wiedeñski zabytek z okresu 
œredniowiecza „Stock im Eisen” („pieñ w ¿elazie”)3 . Akcjê austriack¹ i sam 
pomys³ przeszczepiono na grunt galicyjski. 

Postanowiono rozpocz¹æ od kolumny i w po³owie 1915 r. powo³ano 
specjalny Komitet Kolumny Legionów na czele z przewodnicz¹cym Witol-
dem Ostrowskim, który mia³ zaj¹æ siê sprawami organizacyjnymi. Akcja 
musia³a przebiegaæ bez wiêkszych przeszkód4  gdy¿ ju¿ 16 sierpnia 1915 
roku, dok³adnie w pierwsz¹ rocznicê powstania NKN, na rynku krakowskim, 
naprzeciw Koœcio³a Mariackiego dosz³o do uroczystego ods³oniêcia Kolumny 
Legionów. Kolumna ustawiona by³a na czworobocznym postumencie ozdo-
bionym herbami Krakowa, Podgórza, Kazimierza i Kleparza, trzon kolumny 
opasywa³a wstêga z napisem „Legiony Polskie”, nad trzonem znajdowa³ 
siê legionowy orze³ siedz¹cy na ziemskim globie. Ca³oœæ zosta³a os³oniêta 
baldachimem przed negatywnym wp³ywem czynników atmosferycznych5 . 
Kolumna wraz z or³em mia³a oko³o 5,5 m wysokoœci.

G³ównym punktem uroczystoœci by³a ceremonia wbijania gwoŸdzi w trzon 
kolumny, jako pierwszy dost¹pi³ tego zaszczytu prezes NKN W³adys³aw 
Jaworski. W pierwszym dniu ze sprzeda¿y gwoŸdzi, w cenie 1 korona za 
sztukê, zebrano 4455 koron i 95 halerzy, ka¿dy z kupuj¹cych otrzymywa³ 
pami¹tkowy ozdobny kwit. Nale¿y w tym miejscu dodaæ, i¿ kolumnê pro-
jektowa³ Franciszek M¹czyñski, wykona³ j¹ Tomasz Karnasiewicz a orze³ 
legionowy by³ dzie³em Jan Butelskiego6 . 

2. IDEA TARCZ LEGIONOWYCH I JEJ REALIZACJA.
Wiêksze a co za tym idzie bogatsze miasta fundowa³y kolumny legionowe. 

Za przyk³adem Krakowa posz³y Lwów, Stanis³awów, Drohobycz i inne miasta.           
Z czasem pojawi³a siê jednak nowa idea, która mia³a szansê dotarcia tak¿e do 
mniejszych oœrodków – by³a to idea fundowania tarcz legionowych. Wycho-
dzono z za³o¿enia i¿ ufundowanie tarcz bêdzie w poszczególnych oœrodkach 
³atwiejsze z uwagi na mniejsze nak³ady finansowe potrzebne na ten cel.

Krakowski Komitet Kolumny Legionów przekszta³ci³ siê Komitet Kolumny 
i Tarcz Legionów, jego celem mia³a byæ koordynacja lokalnych akcji zbierania 
funduszy na powstaj¹ce tarcze a tym samym dla legionistów i rodzin pole-
g³ych ¿o³nierzy. Idea zosta³a w krótkim czasie rozpropagowana, pomocne 
w tym by³y odezwy kierowane do zarz¹dów poszczególnych miast a tak¿e 
organizacji spo³ecznych. W jednej z odezw pisano: „Setki chorych legioni-
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stów i ich rodziny oczekuj¹ pomocy. (...) Niech nie braknie w Galicji gminy, 
któraby Tarczy Legionowej nie ufundowa³a”7 .

Przy Komitecie ukonstytuowa³a siê tzw. komisja artystyczna, której zada-
niem mia³o byæ zadbanie o odpowiedni poziom przygotowywanych elemen-
tów. Rezultatem jej prac by³ regulamin okreœlaj¹cy w zarysie jak powinny 
wygl¹daæ tarcze: na ka¿dej mia³o znajdowaæ siê wyobra¿enie or³a legiono-
wego, herb miejscowoœci funduj¹cej tarczê, nazwa tej¿e miejscowoœci oraz 
wolne miejsca, które mia³y zape³niaæ siê nabijanymi gwoŸdziami8 . W sk³ad 
komisji wchodzili: in¿. Eugeniusz Tor, architekt Franciszek M¹czyñski i ar-
tysta malarz Kazimierz Witkiewicz9 . Darczyñcy przeznaczaj¹cy finanse na 
zakup gwoŸdzi mieli otrzymywaæ pami¹tkowe ozdobne kwity potwierdzaj¹ce 
wp³atê na ten cel.

Przewidywano równie¿, i¿ w poszczególnych mniejszych miastach mo¿e 
brakowaæ fachowych si³ zdolnych do wykonania tarcz na odpowiednim 
poziomie – wychodz¹c naprzeciw temu postanowiono, ¿e w takich wy-
padkach tarcze bêd¹ wykonywane w Krakowie z uwzglêdnieniem projektu 
akceptowanego przez dane miejscowoœci. W sporadycznych przypadkach 
projekt równie¿ móg³ byæ sporz¹dzony w Krakowie. Tarcze fundowa³y 
nie tylko pojedyncze miasta ale i ca³e okrêgi, np. Ziemia Niska, Ziemia 
Miechowska czy Œl¹sk (Cieszyn, Bogumin, Jab³onków, Frysztat i Polska  
Ostrawa).

Tarcze by³y wykonane z drewna lipowego, jedynie elementy powtarzaj¹ce 
siê, jak wspomniany orze³, herb czy te¿ napisy, starano siê wykonaæ z innych 
gatunków (np. z dêbu) w celu ich specjalnego zaznaczenia a co za tym 
idzie lepszej przejrzystoœci ca³ej tarczy. Jednak same napisy a tak¿e herb                         
w sporadycznych przypadkach zostawa³y utworzone tak¿e poprzez wbicie 
ozdobnych gwoŸdzi w odpowiedni sposób. GwoŸdzie stanowi³y zreszt¹ 
najbardziej istotny element ca³oœci. Mia³y pe³niæ funkcjê dekoracyjn¹ dlatego 
u¿ywano ich w wielu rodzajach: zwyk³e ¿elazne, poz³acane, posrebrzane, 
malowane. Ró¿na by³a ich wielkoœæ, ró¿norodny kszta³t g³ówek (kwadratowe, 
okr¹g³e itd.) – wszystko to mia³o na celu stworzenie odpowiedniego wra¿e-
nia dekoracyjnego. Ich ceny waha³y siê od 1 do 50 koron, w zale¿noœci od 
rodzaju i stopnia dekoracyjnoœci. Na najdro¿szych a zarazem stosunkowo 
najwiêkszych ofiarodawca móg³ wygrawerowaæ swe imiê i nazwisko. Miejsce 
przeznaczone na wbijanie gwoŸdzi mia³o byæ œciœle odgraniczone od sta³ych, 
powtarzaj¹cych siê elementów. Czêœæ tarcz by³a pomalowana z zachowa-
niem barw heraldycznych. Z regu³y tarcze legionowe mia³y, z nielicznymi 
wyj¹tkami, kszta³t klasycznych tarcz herbowych.

Zebrane sumy poszczególne komitety mia³y lokowaæ na ksi¹¿eczkach 
kas oszczêdnoœciowych na miejscu a dopiero po zakoñczeniu akcji ca³oœæ 
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mia³a byæ przes³ana do Krakowa, do Departamentu Organizacyjnego NKN, 
gdzie stawa³a siê podstaw¹ funduszu przeznaczonego na pomoc inwalidom 
i rodzinom po poleg³ych legionistach. Dochód z kolumny krakowskiej wyniós³ 
oko³o 120 tys. koron zaœ z tarcz ponad 34 tys. koron. Jeœli chodzi o same 
tarcze to pierwotnie zak³adano, i¿ po zape³nieniu ich gwoŸdziami mia³y 
one tak¿e trafiaæ do NKN a ten w przysz³oœci zamierza³ przekazaæ zebran¹ 
w ten sposób kolekcjê Muzeum Narodowemu na Wawelu10 . Przysz³oœæ po-
kaza³a jednak, ¿e plany te nie zosta³y zrealizowane. Czêœæ tarcz trafi³a co 
prawda do Krakowa ale raczej zdecydowana wiêkszoœæ pozosta³a w oœrod-
kach, które je fundowa³y. Niektóre przetrwa³y tu i ówdzie do dziœ a los du¿ej 
czêœci jest po prostu nieznany. 

3. TARCZE WADOWIC i ANDRYCHOWA.
Jednym z galicyjskich miast, które postanowi³o odpowiedzieæ na apel 

NKN by³y Wadowice. Nie by³o w tym zreszt¹ nic 
dziwnego, gdy¿ na ten sam apel odpowiedzia³y 
tak¿e inne oœrodki miejskie z tego regionu Galicji. 
Ze zdjêæ zamieszczonych w ksi¹¿ce Mieczys³a-
wa Opa³ka11  znamy wygl¹d wadowickiej tarczy.   
W centrum tarczy znajdowa³ siê orze³ bia³y               
w koronie a na jego piersiach herb miasta 
z koron¹ nad tym¿e herbem. Tarczê z or³em 
wieñczy³a korona a wokó³ tarczy obiega³y ró¿-
norakie ozdobniki. Po bokach korony znajdowa³ 
siê napis, z którego dowiadujemy siê, i¿ tarczê 
fundowa³y „WADOWICE LEGIONOM 1916”. 
Charakterystyczne, i¿ tarcza zosta³a wykonana 

na miejscu, tzn. w Wadowicach, przez ¿o³nierza armii austriackiej Adam 
Waltera. Wskazówek udzielali mu Robert Han i Kazimierz Homme. Œwiad-
czy³o to o artystycznym potencjale miasta, które nie musia³o uciekaæ siê do 
pomocy artystów krakowskich. 

Inicjatywê ufundowania tarczy Wadowice musia³y podj¹æ doœæ szybko           
o czym œwiadczy w miarê wczesny, w porównaniu z innymi miastami, ter-
min jej ods³oniêcia. Z koñca grudnia pochodz¹ informacje o przes³aniu do 
miasta 10 honorowych gwoŸdzi z wygrawerowanymi nazwiskami darczyñ-
ców, które zosta³y wykonane w Krakowie12 . Zamawianie tych specjalnych 
egzemplarzy by³o zreszt¹ regu³¹ tak¿e w przypadku innych oœrodków 
miejskich. Uroczystoœæ ods³oniêcia tarczy Wadowic odby³a siê 9 stycznia 
1916 roku rozpoczynaj¹c siê nabo¿eñstwem w koœciele parafialnym. Tarcza 
umiejscowiona zosta³a w pawilonie na wadowickim rynku. Wygl¹d pawilo-
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nu znany jest choæby z karty pocztowej wydanej w tamtym okresie13 . Na 
„uroczyste poœwiêcenie Tarczy Legionów” zapraszali „magistrat Wadowic             
i Powiatowy Komitet Narodowy”14 . Z ramienia NKN w uroczystoœci uczest-
niczy³ jego wiceprezes a zarazem pose³ dr Ludomi³ German, jako przed-
stawiciel Departamentu Organizacyjnego NKN obecny  by³ naczelnik biura 
Julian Smulikowski. Wadowick¹ tarczê prezentowa³y dwie wydane z tej 
okazji pocztówki15 . 

Liczne by³o grono darczyñców, którzy zakupili ozdobne gwoŸdzie wbite 
nastêpnie w tarczê. Dokumenty pozwalaj¹ na wymienienie co najmniej kilku-
nastu z nich. By³y to zarówno zak³ady pracy, instytucje jak i osoby prywatne: 
Ognisko Nauczycielskie, Szko³a Wydzia³owa ¯eñska w Wadowicach, C.K. 
Sekcja konserwacji kolei pañstwowej, C.K. Urz¹d Podatkowy, C.K. Dyrekcja 
Okrêgu Skarbowego, Starostwo Wadowickie, Urz¹d Pocztowy, C.K. S¹d 
Obwodowy, Powiatowy Komitet Narodowy, Offizierskorps des L.I.R. 20 
Wadowice, Offiziere des L.W.B. Nr. 34 Wadowice, grono profesorów C.K. 
Gimnazjum, robotnicy fabryki F. Romaszkana (czyli papierni), izraelicka gmi-
na wyznaniowa, Józef Czapik, Henryk Lewinger, Feliks Romaszkan, rodzina 
Sopickich, rodzina Olbrychtów, Eugeniuszowie Zabierowscy, Aleksandrowie 
Gotkowscy, rodzina Ripperów, rodzina Schmidlów oraz Pog³odowscy16 . Bez 
w¹tpienia nie jest to lista pe³na a dalszych nazwisk b¹dŸ nazw instytucji nie 
sposób wymieniæ z uwagi na brak Ÿróde³. Brak jest równie¿ podania kwoty 
jak¹ uda³o siê zebraæ z gwoŸdzi wbitych w tarczê. Wa¿ne by³y jednak nie 
tylko datki z dro¿szych, ozdobnych, gwoŸdzi ale równie¿ z tych zwyk³ych, 
czarnych, po 1 koronie.

Akcje pomocy Legionom prowadzono zreszt¹ w Wadowicach nie tylko 
przy okazji powstania tarczy. Wczeœniej, 28 listopada 1915 r. w sali So-
ko³a odby³ siê wieczorek listopadowy, który przyniós³ dochód w wysokoœci 
ponad 154 koron przeznaczony na „gwiazdkê dla legionistów”17 . Zbieraniem 
funduszy zajê³o siê Ko³o Ligi Kobiet zakupuj¹c dla ¿o³nierzy najpotrzebniej-

sze rzeczy z podstawowego wyposa¿enia (bielizna, 
skarpety, rêkawiczki) a przy okazji równie¿ ksi¹¿ki.
 Jedn¹ z tarcz ufundowa³ Andrychów. Przez pole 
tarczy tego miasta pionowo i poziomo przebiega³y 
dwie belki a na ich skrzy¿owaniu umieszczony by³, 
w okr¹g³ym polu, herb miasta. Nad herbem znajdo-
wa³ siê orze³ legionowy. Herb miasta obiega³ napis 
„POLSKIM LEGIONOM MIASTO ANDRYCHÓW”. 
Charakterystyczn¹ cech¹ tarczy andrychowskiej 
by³a stosunkowo du¿a jej czêœæ pozostawiona bez 
jakichkolwiek elementów ozdobnych, w³aœnie te 
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miejsca by³y przeznaczone w pierwotnym zamyœle do obicia. Projekt tarczy 
nades³ano z Andrychowa, wykona³ j¹ w Zakopanem Wojciech Brzega, autor 
tarcz tak¿e dla innych miejscowoœci (Jaworów, ̄ ó³kiew). Starania o powsta-
nie tarczy dla Andrychowa podjêto pod koniec 1915 roku gdy¿ wraz z pismem            
z 6 listopada burmistrz miasta przesy³a³ do Krakowa projekt tarczy z herbem 
miasta i proœb¹ o akceptacjê. Po dokonaniu niewielkich zmian, chodzi³o                
o umiejscowienie herbu miasta, projekt zosta³ zaakceptowany a przewidywa-
ne koszty powstania tarczy okreœlono na 150 koron. Co ciekawe, zak³adano i¿      
w tarczê, maj¹c¹ wymiary 110 na 60 cm, bêdzie mo¿liwe wbicie a¿ 4100 
gwoŸdzi co jak na ówczesne czasy wydaje siê byæ liczb¹ bardzo wysok¹ 
gdy¿ miasto liczy³o ok. 4500 mieszkañców18 . Niestety, dokumenty nie po-
zwalaj¹ na stwierdzenie kiedy nast¹pi³o ods³oniêcie andrychowskiej tarczy. 
Z ca³¹ pewnoœci¹ nast¹pi³o to nie wczeœniej ni¿ pod koniec maja 1916 gdy¿ 
23 maja NKN odebra³ dopiero tarczê od Wojciecha Brzegi19 . GwoŸdzie                     
z wyrytymi napisami zakupili m.in.: hrabia Stefan Bobrzyñski, Józef Mêciñski, 
ks. Marcin Krzysica, Ludwik Szafrañski, Józef Sowiñski, Urz¹d Podatkowy 
oraz cech miejscowych masarzy. Oczywiœcie i ta lista darczyñców nie jest 
rzecz jasna kompletna. Brak te¿ informacji na temat rzeczywistej liczby gwoŸ-
dzi wbitych w andrychowsk¹ tarczê jak te¿ i dochodu jaki przynios³a ta akcja. 
Równie¿ w Andrychowie du¿¹ rolê przy powstaniu tarczy odegra³o miejscowe 
Ko³o Ligi Kobiet. 

4. TARCZE OKOLICZNYCH MIAST.
Tak¿e inne, nieodleg³e od Wadowic i Andry-chowa miasta postanowi³y 

ufundowaæ swe tarcze. Oœwiêcim, podobnie jak Wadowice, wykona³ j¹ 
si³ami miejscowych artystów gdy¿ projektodawc¹                        
i wykonawc¹ tamtejszej tarczy by³ artysta-malarz   
i rzeŸbiarz Jan Stankiewicz. Na pierwszy rzut oka 
ogólny zarys wydaje siê podobny do wadowickiego, 
równie¿ przedstawia or³a z koron¹ z t¹ ró¿nic¹, ¿e 
herb miasta znajduje siê poni¿ej or³a. Wokó³ tar-
czy widoczne s¹ wbijane gwoŸdzie, nie jest ich tu 
jednak zbyt wiele co wskazuje na to, i¿ zdjêcie zo-
sta³o wykonane nied³ugo po wykonaniu oœwiêcim-
skiej tarczy. Tarcza Oœwiêcimia jest najwczeœniejsz¹        
z omawianych tutaj i powsta³a w 1915 r. Jedno-
myœln¹ decyzjê o jej ufundowaniu podjêto na posie-
dzeniu rady gminy w dniu 6 paŸdziernika 1915 roku. 

Posiedzenie odbywa³o siê pod przewodnictwem burmistrza miasta Romana 
Mayzla20 . Prace nad projektem musia³y przebiegaæ sprawnie gdy¿ do uroczy-
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stoœci ods³oniêcia tarczy dosz³o 12 grudnia. Odbywa³a siê ona, w odró¿nieniu 
od innych tego typu imprez, w doœæ zamkniêtym gronie a mianowicie w sali rady 
miejskiej. Z pewnoœci¹ spowodowa³o to, i¿ liczba osób mog¹cych uczestniczyæ                        
w ods³oniêciu by³a nieco ograniczona. Œwiadczyæ mo¿e o tym tak¿e stosun-
kowo niska kwota zebrana w tym dniu – 620 koron (w o wiele mniejszym 
Zatorze zebrano prawie dwukrotnie wiêcej pieniêdzy). W tym samym dniu 
w sali Zak³adu Salezjañskiego odby³ siê uroczysty wieczorek zwi¹zany 
z ods³oniêciem tarczy podczas którego wystêpowa³ m.in. chór mêski wspo-
mnianego zak³adu21 . Fundatorami ozdobnych gwoŸdzi do oœwiêcimskiej 
tarczy byli m.in.: burmistrz Mayzel z rodzin¹, Liga Kobiet, m³odzie¿ szko³y 
mêskiej, Szko³a Wydzia³owa ̄ eñska, Towarzystwo Oszczêdnoœci i Po¿yczek 
oraz wiele osób prywatnych. Ogó³em przez prawie rok, do listopada 1916 r.,  
zebrano 1557 koron i 85 halerzy22 . 

Poœrednim rozwi¹zaniem miêdzy tarcz¹ i kolumn¹ wydaje siê rzeŸba za-
projektowana i wykonana w Bia³ej przez Józefa Jurê. Przedstawia on postaæ 

u³ana - Beliniaka przytrzymuj¹cego tarczê wspart¹ 
o blok znajduj¹cy siê na cokole. Na tarczy widnieje 
orze³ a obok niego szczególnie wa¿ne dla polskich 
walk niepodleg³oœciowych daty: 1831, 1863 oraz 
1914. Na bloku wspieraj¹cym tarczê widnieje napis 
„POLSKIM LEGIONOM POWIAT BIALSKI”. Pomys³ 
ten nawi¹zuje w pewien sposób do popularnych 
w Austrii w tym czasie pomników „¿elaznych ryce-
rzy”23 , w których równie¿ (lub w ich tarcze) wbijano 
gwoŸdzie zbieraj¹c w ten sposób fundusze na cele 
wojskowe. W tym wypadku do obicia przeznaczona 
by³a czêœæ tarczy trzymana przez u³ana. Ods³oniêcie 
tarczy w Bia³ej odby³o siê w niedzielê 4 czerwca 1916 
roku a g³ówna rolê w jej powstaniu odegra³o miej-
scowe Ko³o Ligi Kobiet. Na uroczystoœci obecny by³ 
cz³onek NKN dr Antoni Wereszczyñski24 . 

Reszta omawianych w tym artykule tarcz zosta³a wykonana poza miej-
scowoœciami, które je fundowa³y. Efektownie prezentuje siê tarcza miasta 
Zator projektowana przez Stefana Filipkiewicza, wykonana w Krakowie 
przez Józefa Strêka25 . Ma ona kszta³t szeœciok¹ta, którego boki s¹ bogato 
zdobione. Jej centralne miejsce zajmuje stosunkowo du¿y herb miasta wokó³ 
którego po owalu obiega napis „LEGIONOM POLSKIM ZATOR”. W Zato-
rze starania o ufundowanie tarczy podjêto jeszcze pod koniec 1915 roku -  
18 grudnia zamówiono projekt i tarczê „na 800 gwoŸdzi”26 , mia³a mieæ wy-
sokoœæ 60 cm. Tarcza by³a gotowa w pierwszej po³owie kwietnia 1916 r.  
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a koszty jej wykonania wynios³y 266 koron27  - 
suma ta zwróci³a siê ze sporym zyskiem ju¿ w dniu 
ods³oniêcia tarczy. Samo, niezwykle uroczyste, 
ods³oniêcie tarczy zatorskiej odby³o siê 18 czerwca 
1916 roku. Po nabo¿eñstwie t³umnie zgromadzona 
publicznoœæ uda³a siê przed magistrat gdzie na 
specjalnie przygotowanym podwy¿szeniu udeko-
rowanym narodowymi sztandarami znajdowa³a siê 
tarcza legionowa. W uroczystoœci jako reprezentant 
NKN uczestniczy³ profesor UJ Marian Raciborski, 
sam zakupi³ zreszt¹ ozdobnego gwoŸdzia w cenie 
20 koron wbitegow tarczê. W pierwszym dniu ze-

brane fundusze zamknê³y siê sum¹ 1100 koron a do po³owy wrzeœnia bilans 
wzrós³ do ponad 1830 koron. Nie doszed³ natomiast do skutku, z nieznanych 
powodów, wieczorek w sali magistratu, który mia³ zakoñczyæ uroczystoœci. 
Ciekaw¹ form¹ prezentacji tarczy w okolicach Zatora by³o cotygodniowe, 
niedzielne, obwo¿enie jej po poszczególnych miejscowoœciach - m.in. Prze-
ciszowie, Ryczowie, Piotrowicach, Spytkowicach, Podolszu, Palczowicach 
i Giera³towicach - oraz zbieranie przy okazji datków ze sprzeda¿y gwoŸdzi 
wbijanych w tarczê. Wyjazdy z tarcz¹ by³y mo¿liwe dziêki wsparciu Dyrekcji 
Dóbr Zatorskich  Potockich, która ufundowa³a pojazd zaprzê¿ony w konie. 
GwoŸdzie ozdobne do tarczy w Zatorze zakupili m.in.: Gmina Miasta Za-
tor, Towarzystwo Zaliczkowe, Liga Kobiet, Ognisko Nauczycielskie, gminy 
Piotrowice, Przeciszów i Palczowice oraz inni darczyñcy28 . Tarcza Zatora 
jest przyk³adem na to, i¿ nie zrealizowano pocz¹tkowego zamiaru zgroma-
dzenia wszystkich tarcz w Krakowie. Obecnie znajduje siê ona w gabinecie 
burmistrza w budynku Urzêdu Miejskiego w Zatorze. 

Z pracowni Józefa Strêka wysz³a równie¿ tarcza Kêt wykonana pod 
artystycznym kierownictwem Kazimierza Witkiewicza, który projektowa³ 

zreszt¹ kilkanaœcie tarcz. Przedstawia ona herb 
miasta umieszczony na jednolitym tle, nad nim 
przebiega napis „MIASTO KÊTY LEGIONOM 
POLSKIM” natomiast pod nim w polu owalnym 
widnieje data „1916”. W tym przypadku mamy do 
czynienia  z du¿¹ liczb¹ zdobieñ co sprawia, i¿ wi-
zualny efekt ca³oœci jest imponuj¹cy. Tarcza kêcka 
powsta³a stosunkowo najpóŸniej gdy¿ dopiero pod 
koniec 1916 roku. Powiatowy Komitet Narodowy 
w Kêtach w dniu 31 sierpnia 1916 r. postanowi³ 
ufundowaæ tarczê legionow¹ dla miasta za kwotê 
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400 koron29 , w okolicznych miastach tarcze te by³y ju¿ ods³oniête. Jeszcze 
bardziej przesuwano „z powodu ró¿nych przeszkód”30  termin ods³oniêcia 
gotowej ju¿ od kilku miesiêcy tarczy a do uroczystoœci dosz³o ostatecznie 
dopiero 17 czerwca 1917 roku. Brak niestety dok³adniejszych informacji 
o samej uroczystoœci, jeden z dokumentów podkreœla tylko, i¿ by³a ona 
skromna i nie przynios³a oczekiwanych wyników31 . Generalnie mo¿na przy-
puszczaæ, i¿ powodem tego by³o opóŸnienie ods³oniêcia a z drugiej strony 
tak¿e ogólnie póŸne podjêcie samej idei przez placówkê NKN w Kêtach. 
Znana jest natomiast doœæ obszerna lista osób i instytucji, które wspar³y ideê 
funduj¹c ozdobne gwoŸdzie wbijane do tarczy w Kêtach. Wœród nich byli 
m.in.: gminy Kêty, Por¹bka i Stara Wieœ Górna, C.K. Seminarium Nauczy-
cielskie, nauczyciele z Czañca, poszczególne klasy szko³y ¿eñskiej, Korpus 
Oficerski w Kêtach oraz liczne osoby prywatne: dr W³adys³aw Dziewoñski, 
Antoni Ha³atek, dr Waller, Marta £azarska, Zofia Dworzañska, Jan i Maria 
Podworscy, Józef Jura i wielu innych32 .

Du¿¹ liczb¹ wiadomoœci dysponujemy odnoœnie tarczy wykonanej dla  
Suchej Beskidzkiej33 . Tarczê wykona³ w Krako-
wie Józef Strêk pod artystycznym kierownictwem 
Kazimierza Witkie-wicza. Wykonano j¹ w drewnie 
lipowym, na tle pokrytym farb¹ olejn¹  w kolorze 
br¹zowym znajduje siê herb miasta – koñ w kolorze 
srebrnym, w górnej czêœci tarczy przebiega napis 
„SUCHA LEGIONOM POLSKIM”, bogate zdobienia 
tworz¹ literê „U”, wymiary tarczy wynosz¹ 100 na 77 
cm34 . Tarcza zosta³a wykonana w pierwszej po³owie 
1916 r., 4 czerwca tego¿ roku odby³a siê uroczystoœæ 
jej poœwiêcenia (w tym samym czasie co w Bia³ej): po 
nabo¿eñstwie zgromadzeni przeszli na suski rynek 
gdzie ustawiono pawilon, w którym umieszczono 

tarczê. Po przemówieniach rozpoczêto wbijanie gwoŸdzi - tylko w ci¹gu 
pierwszych dwóch godzin z ich sprzeda¿y zebrano 700 koron (wykonanie 
tarczy kosztowa³o 350 koron), razem z ca³oœci akcji zgromadzono 1425 ko-
ron i 94 halerze. W tarczê wbito razem 167 wiêkszych gwoŸdzi na których 
s¹ wygrawerowane nazwiska fundatorów, z tego 2 specjalne ufundowane 
przez Ko³o Ligi Kobiet w Suchej oraz Powiatowy Komitet Narodowy. Oprócz 
wiêkszych gwoŸdzi resztê miejsc pokry³y ¿elazne æwieki, tarcza zosta³a wiêc 
obficie ozdobiona. Porównanie zdjêæ sprzed akcji (bez gwoŸdzi) i po niej 
daje najlepsze wyobra¿enie o tym jak mog³y wygl¹daæ tak¿e i inne tarcze. 
Obecnie tarcza, wraz z kilkoma innymi35 , znajduje siê w zbiorach Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa. Tam¿e mo¿na ogl¹daæ miniaturê suskiej 
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tarczy o wymiarach 60 na 42 cm. Ofiarodawcom w Suchej wystawiono po-
kwitowanie zawieraj¹ce m.in. fragment kantaty odœpiewanej przez m³odzie¿ 
podczas uroczystoœci ods³oniêcia tarczy:

W symboliczne Tarczy œwiêto
Czeœæ wam niesiem wojownicy
Za orê¿n¹ dañ zaklêt¹
W stal bagnety i szablicy.
Ho³d sk³adamy wam Legiony
I serc afekt wiecznotrwa³y
Za ten honor ocalony
I wskrzeszenia dawnej chwa³y.
Ju¿ po niwach idzie szczêsna wieœæ -
Za ni¹ wam Legiony s³awa, czeœæ36 .

 Ostatnia omawiana w tym miejscu tarcza 
by³a ufundowana przez ¯ywiec. Ca³oœæ mia³a nietypowy jak na legionowe 
tarcze kszta³t prostok¹ta, w którego centralnym miejscu umieszczono herb 
miasta, obok znajduj¹ siê zdobienia, m.in. w kszta³cie liœci, natomiast nad         
i pod tarcz¹ herbow¹ widnieje napis „LEGIONOM POLSKIM KRÓLEWSKIE 
WOLNE MIASTO ¯YWIEC 1916”. ¯ywieck¹ tarczê projektowa³ Witold 
Florkiewicz, wykona³ j¹ w Krakowie Franciszek Styczeñ. Ods³oniêcie tarczy 
w ̄ ywcu mia³o miejsce 5 marca 1916 roku, znalaz³a siê ona pod specjalnym 
zadaszeniem zbudowanym na rynku, który zreszt¹ ju¿ dzieñ wczeœniej by³ 
œwi¹tecznie udekorowany37 . W uroczystoœci uczestniczy³ referent NKN dr 
Micha³ Kórnicki, wieczorem w sali Soko³a odby³ siê wieczorek wieñcz¹cy 
ten radosny dla miasta dzieñ. GwoŸdzie do tarczy ¿ywieckiej zakupili m.in.: 
grono adwokatów ¿ywieckich, ̄ ywiecka Fabryka Papieru, grono profesorów 
Szko³y Realnej, C.K. S¹d Powiatowy, cechy szewców, krawców, rzeŸników 
i masarzy, liczne okoliczne szko³y oraz wielu innych, prywatnych, darczyñ-
ców. Zamówienia na ozdobne gwoŸdzie wysy³ano tak¿e po uroczystoœci. Na 
27 maja dochód z ich sprzeda¿y wyniós³ 6772 korony i 97 halerzy z czego 
6700 koron wp³acono na ksi¹¿eczkê oszczêdnoœciow¹38 . Równie¿ i w tym 
przypadku nieznane s¹ dalsze losy tarczy.

5. Podsumowanie
Idea fundowania tarcz, z których dochody przeznaczano dla rodzin po-

leg³ych ¿o³nierzy legionowych przyjê³a siê w ówczesnym spo³eczeñstwie 
polskim. Wykroczy³a ona nawet poza granice Galicji i zosta³a przeszczepiona 
na teren Królestwa Polskiego bêd¹cego pod zaborem rosyjskim – tarcze na 
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tym terenie ufundowa³y m.in. Miechów, Olkusz czy Lublin. Wszystkie tarcze 
powsta³y w latach 1915 - 17, tarcze omawiane w tym artykule stworzono         
w wiêkszoœci w 1916 roku, najwczeœniejsz¹ z nich jest tarcza oœwiêcimska 
powsta³a pod koniec 1915 roku. Na podstawie dokumentów NKN mo¿na 
stwierdziæ, i¿ powsta³o w sumie 79 tarcz legionowych, wzglêdnie kolumn39 . 
Jest to wiêc dosyæ pokaŸna liczba i œwiadczy o zaanga¿owaniu w t¹ akcjê 
szerokich czynników w poszczególnych miastach. Zbieranie funduszy na 
poszczególne tarcze nie koñczy³o siê wraz z momentem ich ods³oniêcia              
o czym œwiadcz¹ liczne dokumenty, w których komitety organizacyjne za-
mawia³y ozdobne gwoŸdzie w Krakowie. 

Na tym tle korzystnie zaprezentowa³y siê Wadowice i inne pobliskie miasta 
równie¿ staj¹c siê fundatorami tarcz. Jako niezwykle ciekawe zagadnienie 
jawi siê los tarcz po ich powstaniu. Wiadomo i¿ jedynie nieliczne trafi³y do 
Krakowa (jak to zak³adano na pocz¹tku), nieliczne zachowa³y siê do dziœ              
a nieznany jest los wiêkszoœci z nich. Byæ mo¿e przysz³e badania przyczyni¹ 
siê do rozwi¹zania tych niewiadomych. 
Wa¿ne jest przypomnienie szczytnej idei, która przyœwieca³a hojnym ofia-
rodawcom przyczyniaj¹cym siê w ten sposób do walki o niepodleg³oœæ. Byæ 
mo¿e artyku³ ten stanie siê podstaw¹ dalszych opracowañ na temat tarcz. 
Warto by odpowiedzieæ chocia¿ na pytanie co sta³o siê z wadowick¹ tarcz¹ 
legionow¹. 

Krzysztof KoŸbia³ jest absolwentem historii na Uniwersytecie Jagielloñ-
skim i doktorantem w Katedrze Europeistyki UJ 

PRZYPISY:
 1 Wœród nich by³y m.in.: powsta³y we Lwowie Centralny Komitet Narodowy, Komisja Skonfede-
rowanych Stronnictw Niepodleg³oœciowych a tak¿e przedstawiciele krakowskich demokratów 
i konserwatystów. 
 2 W. Milewska, M. Zientara, Sztuka Legionów i jej twórcy 1914 – 1918. Kraków 1999, s. 338.
 3 M. Opa³ek, Tarcze Legionów 1914 – 1917. Kraków 1917, s. 7, 8. Wed³ug legendy czeladnik œlusarski 
mia³ opasaæ pieñ drzewa ¿elazn¹ obrêcz¹ i zamkn¹æ j¹ na k³ódkê w ten sposób, i¿ nikt nie potrafi³ jej 
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œlusarzy opuszczaj¹cy miasto wbija³ w pieñ jeden gwóŸdŸ co z czasem doprowadzi³o do tego, ¿e pieñ              
w ca³oœci by³ pokryty gwoŸdziami i utworzy³ na nim swoist¹ os³onê. 
 4 Odezwa w tej sprawie g³osi³a m.in.:„Kolumna jako symbol s³awy jak¹ zdoby³y Legiony na polach 
wielu bitew”. Patrz: Biblioteka Jagielloñska. Druki ulotne - Legiony. T. 4: Legiony 1915, nr 69.
 5 M. Opa³ek, Kolumna Legionów. Kraków 1915, s. 7.
 6 Ibidem, s. 8.
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wiadomienie wys³ane z Krakowa do Wadowic w dniu 28 grudnia 1915 r., s. 75.
 13 Porównaj: Wadowice na dawnych pocztówkach. Wadowice 2000, karta nr 214, s. 191.
 14 AP Kraków, NKN nr 514, Plakat zapraszaj¹cy na ods³oniêcie tarczy, za³¹cznik nr 11 do 
Sprawozdania Powiatowego Komitetu Narodowego w Wadowicach z dzia³al-noœci do 31 
grudnia 1916 roku, s. 501.
 15 AP Kraków, NKN nr 521, s. 90, 91, 108.
 16 AP Kraków, NKN nr 521, dokumenty poœwiêcone Wadowicom.
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 18 AP Kraków, NKN nr 518, Pismo burmistrza Andrychowa z 6 listopada 1915 r., s. 2; wiado-
moœci o liczbie gwoŸdzi, s. 3.
 19 AP Kraków, NKN nr 517, pismo z dnia 23 maja 1916 roku, s. 50.
 20 AP Kraków, NKN nr 520, s. 20.
 21 AP Kraków, NKN nr 520, plakat zawiadamiaj¹cy o uroczystoœci, s. 47-49; Wyci¹g ze spra-
wozdania referenta NKN w Oœwiêcimiu A. Or³owskiego, s. 26.
 22 AP Kraków, NKN nr 520, Pismo Powiatowego Komitetu Narodowego  w Oœwiêcimiu do 
Departamentu Organizacyjnego NKN z dnia 17 listopada 1916 roku, s. 43.
 23 W. Milewska, M. Zientara, op. cit., s. 342.
 24 AP Kraków, NKN nr 518, s. 35.
 25 Nieomal wszystkie tarcze legionowe, które zosta³y zaprojektowane w Krakowie wykonano 
w jego zak³adzie. 
 26 AP Kraków, NKN nr 521, s. 203.
 27 AP Kraków, NKN nr 521, Departament Organizacyjny NKN zawiadamia³ 12 kwietnia, i¿ tarcza 
jest ju¿ wykonana, s. 204; 9 maja informowa³ o kosztach, s. 205. 
 28 AP Kraków, NKN nr 521, informacje o przebiegu ods³oniêcia tarczy oraz o dalszej zbiórce 
funduszy na ten cel, 226-231; plakat informuj¹cy o ods³oniêciu tarczy, s. 242.
 29 AP Kraków, NKN nr 519, Pismo Powiatowego Komitetu Narodowego w Kêtach z dnia 31 
sierpnia 1916 roku, s. 26.
 30 AP Kraków, NKN nr 519, Pismo Powiatowego Komitetu Narodowego w Kêtach z 10 maja 
1917 roku,  informuje ono o terminie ods³oniêcia tarczy, s. 35.
 31 AP Kraków, NKN nr 519, s. 51-52.
 32 AP Kraków, NKN nr 519, s. 37, 42, 44, 51, 54.
 33 W momencie wykonania tarczy miasto to nie nosi³o jeszcze, rzecz jasna, przymiotnika 
„Beskidzka”.
 34 Wszystkie wiadomoœci na ten temat patrz: J. T. Nowak, op. cit., s. 71-72.
 35 Bochnia, Ka³usz, Olkusz, Nisko, Rudki, Sambor, Stary Sambor, Tarnobrzeg, Z³oczów, 
¯ó³kiew. Oprócz tarcz muzeum posiada detale z Kolumny Legionów z Krakowa oraz ze 
Stanis³awowa. 
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 36 M. Opa³ek, Tarcze..., op. cit., s. 17.
 37 AP Kraków, NKN nr 521, Sprawozdanie z ods³oniêcia Tarczy Legionów w dniu 5 marca 
1916 roku, s. 345-347. 
 38 AP Kraków, NKN nr 521, s. 338, 376.
 39 J. T. Nowak, op. cit., s. 57. Oprócz omawianych tu 8 tarcz ufundowa³y je jeszcze nastêpuj¹ce 
miasta (regiony): Bochnia, Brzesko, Brzezinka, Brzozów, Chrzanów, Czerniowce, D¹browa 
Tarnowska, Dêbica, Dolina, Drohobycz, Dubiecko nad Sanem, Gorlice, Gródek Jagielloñski, 
Grybów, Jaros³aw, Jas³o, Jaworów, Jedlicze, Jordanów, Ka³usz, Kolbuszowa, Kraków, Krosno, 
Krynica, Krzeszowice, Limanowa, Lublin, Lwów, £añcut, Mielec, Mszana Dolna, Miechów, 
Muszyna, Myœlenice, Nisko, Nowy S¹cz, Nowy Targ, Olkusz, Pilzno, Piotrków, Przemyœlany, 
Radom, Ropczyce, Rudki, Rzeszów, Sambor, Sanok, Schodnica, Sêdziszów, Sieniawa, Siersza 
- Wodna, Skawina, Œl¹sk, S³omniki, Œniatyñ, Soko³ów, Stanis³awów, Stary Sambor, Stary S¹cz, 
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Agnieszka Podyma

Synagogi postêpowe w Bia³ej, Wadowicach              
i Andrychowie

Proces zak³adania postêpowych synagog, typowy dla XIX w., na ziemiach 
zaboru austriackiego wyst¹pi³ w drugiej po³owie stulecia. Obok pierwszych, re-
prezentacyjnych œwi¹tyñ templowych we Lwowie i w Krakowie pod koniec wieku 
powsta³y synagogi w Przemyœlu, Stanis³awowie, Tarnowie i Drohobyczu. Galicyjscy 
Maskile1  w starych gminnych wspólnotach d³ugo byli zwalczani przez ̄ ydów orto-
doksyjnych, chasydów i pojawiaj¹ce siê z koñcem XIX w. ugrupowania syjonistycz-
ne. Aby uczestniczyæ w zmodernizowanych nabo¿eñstwach sukcesywnie, czêsto 
w atmosferze wewnêtrznych konfliktów, zak³adali w³asne domy modlitewne. Nowo 
fundowane templa, pod wp³ywem zreformowanego rytua³u, przybra³y odmienn¹, 
jednokierunkow¹ aran¿acjê wnêtrza. Bima2  zredukowana do prostego pulpitu, 
czêsto o formie chrzeœcijañskiej ambony, ze œrodka sali modlitewnej przeniesiona 
zosta³a ku œcianie wschodniej, przy której mia³a siê koncentrowaæ uwaga wier-
nych podczas ca³ego nabo¿eñstwa. Najbardziej wyeksponowanym elementem 
wyposa¿enia synagogi sta³a siê Aron ha-kodesz3 . Dla kobiet przeznaczone by³y 
szeroko otwarte empory obiegaj¹ce œciany g³ównej sali modlitewnej4 .

Postêpowe synagogi pocz¹tkowo urz¹dzane w domach prywatnych                     
z czasem zyska³y nale¿yt¹ oprawê. Wraz ze wzrostem liczebnoœci rozwijaj¹cych 
siê wspólnot, prê¿ne towarzystwa oœwieconych ¯ydów podejmowa³y trud wysta-
wienia œwi¹tyni ale jedynie w du¿ych oœrodkach miejskich, dysponuj¹cych siln¹ 
lub wp³ywow¹ grup¹ Maskilów. Architektura galicyjskich œwi¹tyñ templowych sze-
roko nawi¹zywa³a do europejskich wzorów operuj¹cych popularnymi elementami 
historyzmu europejskiego. Obok stylów historycznych jak: romanizm, klasycyzm 

 1 Maskile byli zwolennikami Haskali- oœwieceniowego ruchu szerz¹cego nowoczesn¹ kulturê 
europejsk¹ wœród ̄ ydów w latach ok. 1750-1880. Maskile byli propagatorami odrodzenie kultury 
¿ydowskiej przez rozwój nauki, oœwiaty i reformê religii. 

 2 Bima zwana te¿ almemorem jest miejscem z którego w synagodze odczytuje siê Torê- tzw. 
Piêcioksi¹g. W bo¿nicy ortodoksyjnej bima sta³a poœrodku sali modlitewnej i stanowi³a g³ówny 
akcent wewnêtrznego wystroju przybieraj¹c formy rozbudowanego podwy¿szenia z pulpitem 
lub dekoracyjnego baldachimu.

 3 Aron ha- kodesz czyli „œwiêta skrzynia” pe³ni w synagodze funkcjê szafy o³tarzowej, w której 
przechowywane s¹ roda³y- zwoje Tory. Aron ha- kodesz  czêsto w formie bogato oprawionej 
wnêki zawsze umieszczana jest we wschodniej œcianie synagogi symbolizuj¹cej tradycyjny 
kierunek Jerozolimy.

 4 Motyw wewnêtrznych galerii o funkcji tzw. babiñca nie by³ nowym rozwi¹zaniem. Pojawi³ siê 
ju¿ w XIV wieku w synagogach sefardijskich a od XVI wieku w synagogach w³oskich i polskich. 
W krakowskiej XVII-wiecznej bo¿nicy Izaaka Jakubowicza emporê dla kobiet ponad sieni¹ 
zaprojektowano wzoruj¹c siê na ¿eñskich koœcio³ach klasztornych tego czasu. Poza terenem 
Polski i czeska Prag¹ w strefie aszkenazyjskiej galerie nie wystêpowa³y, M. i K. Piechotkowie, 
Bramy Nieba. Bo¿nice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, Warszawa 1996, s. 18
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pojawi³y siê eklektyczne kostiumy i elementy rundbogenstilu. Fundatorzy i architekci 
synagog postêpowych, w zale¿noœci do jakich w¹tków ideowych chcieli nawi¹zaæ 
taki kostium stylistyczny nadawali nowym œwi¹tyniom. Orientalne elementy rzadko 
przenika³y na zewnêtrzne elewacje. Doceniano atrakcyjnoœæ i bogactwo maure-
tañskiego stylu ale ograniczano jego u¿ycie do wystroju wnêtrza. 

Wœród galicyjskich synagog odrêbn¹ grupê stanowi³y postêpowe œwi¹tynie 
w po³udniowo-zachodniej Ma³opolsce. Nie zachowane domy modlitewne ̄ ydów 
w dawnej Bia³ej, Wadowicach i Andrychowie w odró¿nieniu od pozosta³ych gali-
cyjskich templi, operowa³y zespo³em form typowych dla austriackich i niemieckich 
rozwi¹zañ ale w odmiennej redakcji, charakterystycznej dla s¹siedniego Œl¹ska 
Cieszyñskiego. 

Odrêbnoœæ architektury synagog w dawnym powiecie wadowickim zo-
sta³a podyktowana specyficznymi warunkami rozwoju osadnictwa ¿ydowskiego 
na tym terenie. Proces zak³adania gmin zosta³ na tych ziemiach spowolniony            
w wyniku odmiennej sytuacji geopolitycznej. W œredniowieczu tereny przylegaj¹-
ce od pó³nocy do Œl¹ska Cieszyñskiego nie nale¿a³y do Rzeczypospolitej, lecz 
wchodzi³y w sk³ad piastowskich ksiêstw: Oœwiêcimskiego i Zatorskiego. Kolejni 
ksi¹¿êta prowadzili politykê nieprzychyln¹ ¯ydom i jedynie w dwóch miastach 
ksiêstwa– Oœwiêcimiu i Zatorze - zezwolili osiedlaæ siê Izraelitom. Sytuacja 
nie uleg³a zmianie ani na mocy unii personalnej z 1462 roku, kiedy Kazimierz 
Jagielloñczyk przy³¹czy³ te ksiêstwa do Polski, ani w 1772 r. po w³¹czeniu tych 
ziem do Monarchii Austriackiej. Miasta w obawie przed ¿ydowsk¹ konkurencj¹ 
konsekwentnie nie zgadza³y siê na osadnictwo Izraelitów. 

¯ydzi powstrzymywani przepisami skutecznie je obchodzili korzystaj¹c 
z przywilejów jakie mogli uzyskaæ w prywatnych miastach lub osiedlali siê we 
wsiach przylegaj¹cych do wiêkszych oœrodków. Poma³u docierali do kolejnych 
miast dawnego Ksiêstwa Zatorsko – Oœwiêcimskiego, jednak co zrozumia³e, ta 
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czêœæ ziemi krakowskiej poza ma³ymi skupiskami starego osadnictwa odzna-
cza³a siê wyj¹tkowo niskim przyrostem. Najd³u¿ej, a¿ do ery konstytucyjnej, 
zakaz osiedlania siê ¯ydów utrzyma³ siê w Wadowicach5 .

W dobie kapitalistycznego rozwoju migracja ludnoœci ze wsi do miast 
przybra³a gwa³town¹ formê. Po osi¹gniêtym w 1867 r. równouprawnieniu do 
wa¿niejszych oœrodków jak: Bia³a, Andrychów i Wadowice nap³ynê³a du¿a rze-
sza wyznawców moj¿eszowych. Miasta, pozbawione do tej pory starych gmin 
szybko zosta³y zdominowane przez ¯ydów ze œrodowisk postêpowych, przy-
bywaj¹cych g³ównie z terenów pobliskiego Œl¹ska z miast: Bielska, Cieszyna, 
Skoczowa oraz z terenów bardziej odleg³ych, jak Czechy, Morawy i S³owacja. 
W miastach nowo zasiedlanych przez ̄ ydów nast¹pi³a podobna sytuacja, jaka 
mia³a miejsce pó³ wieku wczeœniej na terenie s¹siedniego, dawnego Ksiêstwa 
Cieszyñskiego6 . Przybywaj¹cy g³ównie z po³udnia lub z zachodu ¯ydzi byli 
zgermanizowani. Nap³ywaj¹cy równie¿ z Zachodniej Ma³opolski Izraelici szybko 
w takim œrodowisku cywilizowali siê. Dominacja kultury i jêzyka niemieckiego 
powodowa³a, ¿e miasta te silniej by³y zwi¹zane z s¹siednim  Œl¹skiem Au-
striackim, ni¿ z Galicj¹.

Proces ten uleg³ odwróceniu, gdy do tych miast z koñcem XIX w. w wiêk-
szym nasileniu zaczê³a nap³ywaæ w poszukiwaniu pracy ¿ydowska ludnoœæ 
z centralnej i wschodniej Galicji. Tradycyjni ¯ydzi nazywani polskimi zastawali 
gminy za³o¿one w duchu postêpu i albo w³¹czali siê do wspólnoty, nadaj¹c jej 
bardziej dla nich przyswajaln¹ formê, jak w Wadowicach lub zak³adali w³asne 
ma³e domy modlitewne. Wówczas nast¹pi³ powolny proces przemiany ¿ydowskiej 
spo³ecznoœci z orientacji proniemieckiej na propolsk¹. Mimo to, a¿ do 1939 roku 
¿ywio³ niemiecki w miastach ziemi oœwiêcimskiej by³ obecny. Zjawiska te nie 
dotyczy³y miast o starym osadnictwie ¿ydowskim, jak wspomniany Oœwiêcim, 
Zator7 , Chrzanów i ma³ych miasteczek pozbawionych przemys³u lub funkcji 
administracyjnych, jak: Kêty, Kalwaria Zebrzydowska, Myœlenice. 

Owocem cywilizacyjnego postêpu w ¿ydowskich gminach Bia³ej, Andrychowa 
i Wadowic by³o zak³adanie zmodernizowanych synagog  o nowoczesnej formie.

Bia³a 
W wyj¹tkowo korzystnej sytuacji by³a Bia³a. Doskona³e geopolityczne 

po³o¿enie miasta na granicy polsko–œl¹skiej, naprzeciwko silnego oœrodka 
tkackiego jakim by³o Bielsko, sprawi³o, ¿e Bia³a szybko sta³a siê jego polskim 
odpowiednikiem. Nap³ywaj¹cy z s¹siednich terenów Œl¹ska, Czech i Mo-
raw ¯ydzi wzorem bielskiej wspólnoty za³o¿yli w³asn¹ gminê w po³owie lat  

 5 Ksiêga Pami¹tkowa b. gmin ¿ydowskich Wadowic, Andrychowa. Kalwarii i Myœlenic. Re-
dagowa³ i t³umaczy³ Dr Jakub Dawidowicz, Izrael 1968, s.5.

 6 ¯ydowskie zabytki Cieszyna i czeskiego Cieszyna, Praca zbiorowa pod red. J. Spyra, 
Cieszyn 1999.

 7 W. Jaworski, Zarys dziejów ludnoœci ¿ydowskiej w regionie wadowickim [w:] Studia i ma-
teria³y z dziejów Œl¹ska t. 19, Katowice 1991, s. 207.
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70-tych XIX w.8 . Na jej czele stanê³a rada, której g³ównym celem by³o wznie-
sienie reprezentacyjnej œwi¹tyni. Po zebraniu odpowiednio wysokich funduszy 
zwrócili siê do bielskiego architekta Karola Korna by wykona³ plany nowoczesnej 
œwi¹tyni9 . Wybór Korna na projektanta i jednoczeœnie budowniczego g³ównej 
bialskiej synagogi by³o efektem s³awy jak¹ cieszy³ siê m³ody jeszcze architekt po 
wzniesieniu monumentalnej œwi¹tyni w Bielsku10 . Oba obiekty sta³y siê dobrym 
pocz¹tkiem jego d³ugiej kariery nie tylko w œrodowisku lokalnym11 . 
Bialscy postêpowcy kierowani porównywalnymi aspiracjami jak kilka lat wczeœniej 
bielscy wspó³wyznawcy w 1889 roku wznieœli now¹ œwi¹tyniê na pó³nocnym 
przedmieœciu, w dawnej gminie Lipnik, gdzie od lat skupia³o siê ¿ycie ¿ydowskiej 
wspólnoty. Mimo skromnych mo¿liwoœci ̄ ydzi z Bia³ej ufundowali now¹ gminn¹ 
synagogê w bardzo reprezentacyjnym miejscu, przy g³ównym trakcie cesarskim 
wiod¹cym do Krakowa (obecnie ul. 11 Listopada). Usytuowana na ods³oniêtej 
przestrzeni otrzyma³a od strony zachodniej wyd³u¿on¹ fasadê, powsta³¹ w wyniku 
wyrównania opadaj¹cego terenu.

Uroczyste otwarcie bialskiej tempel nast¹pi³o 22 wrzeœnia 1889 r. Wybudo-
wany za sumê 30- tysiêcy florenów12  nowoczesny dom modlitwy sta³ siê wa¿nym 
miejscem gromadz¹cym ̄ ydów oœwieconych. W 1939 r. po wkroczeniu Niemców 
do miast Bielska i Bia³ej obiekty ¿ydowskiego kultu sukcesywnie niszczono.  
14 wrzeœnia13  spalona zosta³a synagoga w Bia³ej a ¯ydów obci¹¿ono 20-ty-
siêczn¹ grzywn¹ przeznaczon¹ na usuniêcie gruzu po œwi¹tyni14 .

Synagoga postêpowa w Bia³ej mia³a wyraŸnie zarysowan¹ bry³ê. By³a bu-
dowl¹ trójnawow¹. Korpus g³ówny na rzucie zbli¿onym do kwadratu zamyka³a od 
wschodu poligonalna absyda. Halê korpusu dzieli³y cztery filary. Wzd³u¿ œcian 
bocznych i zachodniego przês³a bieg³y wsparte na kolumnach galerie dla 
kobiet, od wschodu na wewnêtrznej emporze mieœci³ siê chór muzyczny z or-
ganami. Poni¿ej ustawiona zosta³a tradycyjna struktura szafy o³tarzowej Aron 

 8 B. Sablik, Z dziejów bielskich i bialskich ¯ydów, [w:] Kalendarz Beskidzki 1992, Bielsko-
-Bia³a 1992, s. 38.

 9 E. Chojecka, Artystyczna geneza synagog Bielska i Bia³ej, [ w: ] ¯ydzi w Bielsku, Bia³ej  
i okolicy Materia³y sesji naukowej odbytej w dniu 19. stycznia 1996, Red. J. Polak, J, Spyra, 
Bielsko-Bia³a 1996,  s. 80.

 10 Tam¿e, s. 77.
 11 Karol Korn uto¿samiany z nowoczesn¹ architektur¹ synagogaln¹ zosta³ zaproszony, w la-

tach 90- tych, do dokoñczenia tarnowskiej gminnej synagogi w oparciu o nowe autorskie plany. 
Zbyt wysoki jednak koszt budowy przedstawiony przez Korna spowodowa³, ¿e prze³o¿eñstwo 
tamtejszej gminy wycofa³o siê z realizacji o dalsze lata przeci¹gaj¹c inwestycjê, W A P w Kra-
kowie, Od. w Tarnowie, AU – 138 teka ul. Nowa 5, s.140.

 12 E. Chojecka, op. cit., s. 87, przyp. 39.
 13 E. Bergman, J. Jagielski, Zachowane domy modlitewne i synagogi w Polsce: katalog, 

Warszawa 1996, s. 22. 
 14 B. Sablik, op. cit., s. 39.
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ha- kodesz15 . Przestrzeñ sali modlitewnej nakrywa³ strop kasetonowy a œciany 
dekorowa³y malowid³a miejscowego malarza Glückicha16 . Od zachodu do g³ównej 
bry³y przylega³a poprzeczna nawa mieszcz¹ca w bocznych przestrzeniach klatki 
schodowe. Nad czêœci¹ œrodkow¹ wzniesiona zosta³a oktogonalna kopu³a na 
wysokim tamburze. Tak skonstruowan¹ bry³ê w 1937 r. nieznacznie przebudowa³ 
projektant synagogi Karol Korn dostawiaj¹c od wschodu pomieszczenia mieszcz¹-
ce klatki schodowe i garderobê. Wówczas plan synagogi nieznacznie siê wyd³u¿y³ 
a elewacja wschodnia przybra³a formê prostej œciany z wysuniêtym uskokiem17 .

Zewnêtrzny kostium oddawa³ przestrzenne podzia³y œwi¹tyni. Akcentom 
horyzontalnym jak: wydatny g³adki cokó³, gzyms podokienny i kordonowy, fryz 
uskokowy odpowiada³y dominuj¹ce pionowe podzia³y. P³askie lizeny wydziela³y 
przestrzenie, w które wpisano potê¿ne dwukondygnacyjne okna zwieñczone 
nadwieszonymi archiwoltami. Wyj¹tkowo strzelistym charakterem odznacza³a siê 
zachodnia trójosiowa fasada z monumentalnymi schodami prowadz¹cymi do 
wejœcia g³ównego. Wyci¹gniêty do góry trójk¹tny szczyt przestrzeni œrodkowego 
ryzalitu wieñczy³ oœmioboczny tambur z kopu³¹ przeœwietlon¹ latarni¹. G³ównym 
motywem dekoracyjnym fasady by³y: kolumienkowa galeryjka szczytu, fryzy 
uskokowe oraz arkadowe obramienie portalu i umieszczonej nad nim rozety. 
Ca³oœæ dope³nia³y kopu³owe sterczyny flankuj¹ce trójk¹tny szczyt ryzalitu i Ta-
blice Przykazañ w jego zwieñczeniu. Pozosta³e elewacje dzieli³y monumentalne 
otwory okienne o arkadowym zarysie.

Wadowice
Wadowice od œredniowiecza do epoki konstytucyjnej Monarchii Austro-Wêgier-

skiej utrzyma³y zakaz osiedlania siê ̄ ydów w obrêbie miasta. Jeszcze w 1860 r.  
nie odnotowano obecnoœci ¿adnego Izraelity18 . Dopiero na fali emancypacji 
i reform z lat 1867-1868 mogli pierwsi ¯ydzi zamieszkaæ w mieœcie szybko 
nadrabiaj¹c sw¹ wielowiekow¹ nieobecnoœæ. Najwiêkszy rozwój osadnictwa 
¿ydowskiego przypad³ na lata 1880-189019 . 

Pierwsi izraeliccy osiedleñcy za³o¿yli w pó³nocno-zachodniej czêœci miasta 
dzielnicê ¿ydowsk¹ (ob. Plac Bohaterów Getta)20 . Zorganizowani w gminê 
oko³o 1880 r. doprowadzili do powstania podstawowych instytucji jak synagoga 
i cmentarz21 . Pierwszy drewniany Dom Zgromadzeñ mia³a zast¹piæ murowana 
œwi¹tynia22 . Jak podaje Dawid Jakubowicz now¹ synagogê w duchu niemieckiego 

 15  E. Chojecka, op. cit., s. 87,przyp. 39.
 16 Tam¿e, s. 80.
 17 Archiwum Pañstwowe w Krakowie sygn akt A 13/II Dyrekcja Robót Publicznych w Krakowie 

(1871-1939) fasc 131.
 18 M. Ba³aban Dzieje ̄ ydów w Galicji i Rzeczpospolitej Krakowskiej 1782-1868, Lwów 1914, s. 192.
 19 Ksiêga Pami¹tkowa..., s. 10.
 20 W. Zin, A. Kad³uczka, K, Kuœnierz, Wadowice miasto Jana Paw³a II, Kraków 1997, s. 48.
 21 W. Jaworski, op. cit., s. 209.
 22 Tam¿e.
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postêpu wznieœli wadowiccy ¯ydzi w czasie najwiêkszego rozwoju wspólnoty 
w latach 1885-188923 . Projektodawc¹ zaœ mia³ byæ Karol Korn, twórca synagog 
w Bielsku i w Bia³ej. Dobrze sytuowani ale stosunkowo nieliczni ¯ydzi na rzecz 
budowy tempel zaci¹gnêli po¿yczkê hipoteczn¹ w bielskim banku sp³acan¹ a¿ 
do I wojny œwiatowej. 

Nowa wadowicka œwi¹tynia od samego pocz¹tku mia³a postêpowy cha-
rakter czyli by³a wnêtrzem jednokierunkowym z dominuj¹c¹ Aron ha–kodesz                        
i rozstawionymi po jej obu stronach bim¹ i pulpitem kantora. O takim charakterze 
œwi¹tyni zadecydowali przewa¿aj¹cy w Wadowicach do lat 80--tych ¯ydzi nie-
mieccy jak ich zaczêto nazywaæ w odró¿nieniu od Izraelitów ortodoksyjnych czy 
Chasydów z terenów Galicji Wschodniej. Nap³ywaj¹cy sukcesywnie w poszuki-
waniu pracy ¯ydzi ze wschodu oraz s¹siednich miast o starym osadnictwie jak 
Oœwiêcim, Zator, Chrzanów przyczynili siê do przeprowadzenia pewnych zmian 
w postêpowej œwi¹tyni. Wzorowana na synagodze w Bia³ej empora wschodnia 
ponad Aron ha-kodesz przeznaczona na chór ¿eñski i organy zosta³a zamuro-
wana pod wp³ywem pobo¿nych ̄ ydów24 . Pod naporem tradycjonalistów równie¿ 
usuniêto z kopu³y wieñcz¹c¹ metalow¹ iglicê, która wysmukla³a przyciê¿kawe 
proporcje wielobocznej czaszy. Jeszcze na kartkach pocztowych z 1905 i 1917 r.  
widnieje to dekoracyjne zwieñczenie ale ju¿ na zdjêciu z 1926 r. szpic nie jest 
zarejestrowany25 . Poza drobnymi zmianami synagoga do koñca swego istnienia 

 23 Ksiêga Pami¹tkowa..., s. 20.
 24  Ksiêga Pami¹tkowa..., s. 17.
 25 Wadowice na dawnych pocztówkach, red. P. Wyrobiec, Wadowice 2000, s. 121- 122, 

fot. 127-129.
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zachowa³a postêpowy charakter mimo, ¿e urz¹d rabina sprawowali ̄ ydzi o ró¿-
nych zapatrywaniach26 . Synagoga duma wadowickich ¯ydów pe³ni³a podobne 
funkcje spo³eczne jak œwi¹tynia w Bia³ej. 

W paŸdzierniku 1939 r. Niemcy usunêli z powierzchni ziemi synagogê. Po 
jej podpaleniu wysadzono powietrze pozosta³e ruiny, a miejscowych ¯ydów 
zmuszono do uprz¹tniêcia gruzu27 .

Wadowicka synagoga usytuowana na otwartej przestrzeni w centrum dzielnicy 
¿ydowskiej, przy dawnej ulicy Marcina Wadowity, (ob. Gimnazjalna) domino-
wa³a sw¹ bry³¹ nad s¹siedni¹ miejsk¹ zabudow¹. Plan i rozcz³on-
kowanie bry³y powtarza³y rozwi¹zanie w Bia³ej. Do trójnawowej hali z absyd¹ od 
wschodu dostawiono poprzeczny narteks z wyodrêbnionym œrodkowym ryzalitem 
zwieñczonym kopu³¹.

Wnêtrze g³ównej sali modlitewnej wzd³u¿ œcian bocznych i zachod-niego 
przês³a obiega³y empory dla kobiet. Przestrzeñ wschodniej absydy wype³nia³a wy-
konana z hebanu Aron ha-kodesz, a salê przykrywa³ sufit pokryty gwiaŸdzist¹ 
polichromi¹28 . W zachodniej bryle umieszczono przedsionek i flankuj¹ce go prze-
strzenie klatek schodowych. W szacie zewnêtrznej synagogi powtórzono podzia³y 
i dekoracje bialskiej œwi¹tyni: rytm okien obwiedziony mauretañskimi archiwoltami, 
portal g³ówny z rozet¹ wpisane w wysok¹ arkadê oraz kolumienkowa galeryjka 
szczytu zachodniej fasady i dekoracyjny fryz schodkowy ca³ej elewacji. Elementami 
wieñcz¹cymi szczyt by³y minaretowe sterczyny i Tablice Moj¿eszowe. 

Wadowicka œwi¹tynia w swej zasadniczej formie przypominaj¹c synagogê 
w Bia³ej nie by³a jej wiern¹ replik¹. Odmiennoœæ zaakcentowana zosta³a g³ównie 
w proporcjach bry³y budowli. Wadowicka realizacja, usytuowana na p³askiej 
dzia³ce, nie powtarza³a smuk³oœci synagogi z Bia³ej. Dodatkowo przyt³acza³a j¹ 
ciê¿ka kopu³a osadzona na niskim tamburze. Skromniej opracowane zosta³y 
dekoracyjne detale elewacji.

Andrychów
¯ydzi w prywatnym mieœcie Andrychowie uzyskali prawo osiedlania siê na 

mocy przywileju lokacyjnego Stanis³awa Augusta Poniatowskiego z 1767 r. 
Pocz¹tkowo stanowili ma³y procent mieszkañców, zaledwie 1,4%29 . Wraz 

z rozwojem w mieœcie fabrycznego w³ókiennictwa zaczêli nap³ywaæ ¯ydzi         

 26  Swoist¹ bataliê wyborcz¹ prowadzili postêpowcy z chasydami w 1913 r. Wybrany rabin 
Anszil Icchak Selternich z Oœwiêcimia nie popierany przez postêpowców dziêki swej m¹droœci 
ostatecznie i przez nich zosta³ zaakceptowany, sprawowa³ swój urz¹d do II wojny œwiatowej, 
Ksiêga Pami¹tkowa..., s. 17.

 27 T. Bernstein, A. Rutkowski, Przeœladowania ludnoœci ¿ydowskiej w w okresie hitlerowskiej 
administracji wojskowej na okupowanych ziemiach (1 IX 1939- 25 X 1939) cz. 1, „Biuletyn 
¯ydowskiego Instytuty Historycznego”, 38, 1961, s. 36.

 28 Ksiêga Pami¹tkowa..., s. 17.
 29 M. Biel-Paj¹kowa, ¯ydzi na ziemi andrychowskiej, Andrychów 1998, s. 2.
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z terenów Œl¹ska i Czech, którzy uruchomili w Andrychowie ca³y przemys³ 
uszlachetniaj¹cy surowe sukno jak: magiel, farbiarnie, drukarnie. W 1859 r. 
mieszka³o ju¿ w mieœcie 16,6% ¯ydów30 . Postêpowcy stanowi¹cy ok. 80% 
¿ydowskiej spo³ecznoœci w drugiej po³owie XIX w. za³o¿yli gminê wyznaniow¹31 .

W centrum miasta na zachód od rynku przy ówczesnej ulicy Grunwaldzkiej 
(ob. Legionów) wzniesiono drewnian¹ synagogê, budynek kahalny i szko³ê 
¿ydowsk¹. W 1885 r. w czasie najwiêkszego rozkwitu izraelickiej wspólnoty 
na miejscu zniszczonej drewnianej synagogi andrychowscy ¯ydzi wznieœli 
nowoczesn¹ tempel32 . Wiêkszoœæ kosztów budowy pokry³ pierwszy prezes 
kaha³u i miejscowy przemys³owiec Maurycy Unger. Reprezentacyjny budynek 
sw¹ bry³¹ i elewacjami przypomina³ synagogi w Bia³ej i Wadowicach. Du¿y 
gmach mieœci³ a¿ 600 miejsc siedz¹cychw g³ównej sali modlitewnej33 . W 1924 r.  
obok synagogi wzniesiono mykwê z pomieszczeniami przeznaczonymi do ry-
tualnego uboju34 . PóŸne dobudowanie tego wa¿nego dla tradycyjnych ¯ydów 
zespo³u œwiadczy o istotnym wzroœcie, w ogólnej liczbie wyznawców moj¿e-

 30 M. Biel-Paj¹kowa op. cit., s.4.
 31 W. Jaworski, op. cit., s. 203.
 32 Ksiêga Pami¹tkowa..., s. 151.
 33 Tam¿e, s.152.
 34 M. Biel-Paj¹kowa op. cit. s. 4.

(z archiwum  Izby Regionalnej w Andrychowie)
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szowych, ¯ydów ortodoksyjnych. 
W 1925 r. rabinem zosta³ Dawid Awi-
gdor, czo³owy dzia³acz syjonistyczny 
zwi¹zany z organizacj¹ Mizrachi35 . 
Za jego rabinatu w 1930 r. odnowio-
no œwi¹tyniê dziêki wsparciu ioso-
bistemu zaanga-¿owaniu Bernarda 
Stamberga, miejscowego w³aœciciela 
fabryki w³ókienniczej. Przy odnawia-
niu wewnêtrznych polichromii i tyn-
ków elewacji, postêpowa aran¿acja 
œwi¹tyni nie zosta³a zmieniona. 
Synagoga by³a centrum kultural-

no- religijnym andrychowskich ¯ydów maj¹cych do dyspozycji bardzo bogaty 
ksiêgozbiór kahalnej (gminnej) biblioteki.

25 listopada 1939 r. Niemcy podpalili synagogê, której mury w marcu 1940 
musieli rozebraæ sami ̄ ydzi. Zniszczony zosta³ równie¿ ksiêgozbiór i dokumen-
tacja gminy w Andrychowie36 . 

Du¿y i reprezentacyjny gmach tempel wyró¿nia³ siê sw¹ skal¹ i orien-tali-
zuj¹cym kostiumem z niskiej, przewa¿nie parterowej zabudowy ul. Legionów. 
Budynek orientowany, boczn¹ elewacj¹ przylega³ do po³udniowej pierzei ulicy. 
Zachodnia fasada zaakcentowana zosta³a poprzez wydzielenie przed ni¹ 
przestrzennego dziedziñca. Plan synagogi w kszta³cie odwróconej litery T by³ 
analogicznie rozwi¹zany jak w œwi¹tyniach Bia³ej i Wadowic. Do korpusu na 
rzucie prostok¹ta dostawiona zosta³a od zachodu poprzeczna bry³a przed-
sionka. W porównaniu z synagogami w Bia³ej i w Wadowicach andrychowski 
korpus g³ówny œwi¹tyni zosta³ wyd³u¿ony w kierunku wschodnim o cztery osie. 
Brak planów i czytelnych zdjêæ nie pozwala przes¹dziæ czy œcianê wschodni¹ 
koñczy³a absyda. Maj¹c na uwadze wyci¹gniêcie korpusu mo¿na przypuœciæ, 
¿e nie rozcz³onkowano œciany wschodniej absyd¹. Wnêtrze zaaran¿owano 
typowo, z galeri¹ dla kobiet w g³ównej sali modlitewnej wzd³u¿ œcian bocznych 
i zachodniego przês³a. W œcianie wschodniej ustawiono Aron ha- kodesz o formie 
kolumnowego portyku z nisz¹ na zwoje Tory po œrodku. Przed szaf¹ o³tarzow¹ 
sta³a bima wyodrêbniona przez a¿urow¹ kratê. W przestrzeni zachodniej wy-
dzielono przedsionek i klatki schodowe po bokach. Œciany dekorowa³y bogato 
z³ocone polichromie patronowe wykonane przez malarza z pobliskiego Zatora 
Abrachama Thiebergera37 . 

To co zdecydowanie odró¿nia andrychowsk¹ tempel od dwóch synagog     
w s¹siednich miejscowoœciach to brak kopu³y nad zachodnim narteksem. Funk-

 35 Ksiêga Pami¹tkowa..., s. 152.
 36Tam¿e.
 37 Tam¿e, s. 151.
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cjê pionowych akcentów przejê³y wyraŸnie wyodrêbnione, wieloboczne filary 
fasady zachodniej flankuj¹ce œrodkowy ryzalit. Wyci¹gniête do góry w formie 
minaretowych sterczyn w analogiczny sposób dzieli³y œcianê fasady na trzy 
p³aszczyzny. Podobnie rozwi¹zane zosta³y otwory okienne i drzwiowe. Drobne 
ró¿nice dotycz¹ fasady zachodniej, gdzie zamiast wysokich, arkadowo wyciêtych 
okien, jak w bocznych elewacjach, umieszczone zosta³y okna o zarysie kwadratu 
z na³o¿onym nañ czteroliœciem. Konsekwencj¹ tej zmiany by³o wprowadzenie 
dodatkowych okulusów w œcianach czo³owych narteksu by oœwietliæ drug¹ kon-
dygnacjê poprzecznej przestrzeni. Skromniej rozwi¹zano arkadowo zamkniête 
okna, które prosto sp³ywa³y na gzyms coko³u bez dekoracyjnych biforii jakie 
wpisano u podstaw otworów okiennych zarówno w Bia³ej jak i w Wadowicach. 
Pozosta³y repertuar form i motywów dekoracyjnych jest porównywalny. Zachod-
ni szczyt ozdabia³a kolumienkowa galeryjka, ca³¹ bry³ê obiega³ arkadowy fryz 
a okna wieñczy³y zaostrzone archiwolty ³uków.

Zakoñczenie
Przyjmuj¹c za w³aœciwy czas powstania trzech synagog: w Andrychowie 

1885 r. w Wadowicach 1889 r. i w Bia³ej równie¿ rok 1889, mo¿na stwierdziæ 
¿e pierwszy projekt sporz¹dzono dla andrychowskich ¯ydów. Podstawowy 
prototyp w kolejnych realizacjach by³ modyfikowany i wzbogacany. Na posta-
wie bardzo du¿ych podobieñstw andrychowskiej tempel do synagog Karola 
Korna w Wadowicach i Bia³ej, mimo braku wzmianek o projektodawcy, mo¿na 
przyj¹æ ¿e bielski architekt mia³ udzia³ w budowie synagogi w mieœcie Ankwi-
czów. Karol Korn dysponuj¹c firm¹ budowlan¹ móg³ w jednym niemal¿e czasie 
zaprojektowaæ trzy bardzo podobne œwi¹tynie, modyfikuj¹c jeden podstawowy 
wzór. W kolejnych realizacjach zbli¿ony repertuar motywów, ukszta³towanie 
bry³y i zasadniczy zr¹b planu by³y rozwijane. Andrychowska wersja przez brak 
wieñcz¹cej kopu³y by³a prostszym rozwi¹zaniem. Monumentalna synagoga 
w Bia³ej odznacza³a siê najbardziej wyszukan¹ form¹ zarówno, w ukszta³towaniu 
bry³y, jak i w wykonawstwie detali oraz w zastosowaniu we wnêtrzu elementów 
¿eliwnych wzorem wielkich za³o¿eñ synagogalnych w Kolonii, Berlinie, Wiedniu 
i Budapeszcie38 . Najambitniejsze rozwi¹zanie w Bia³ej by³o efektem du¿o wiêk-
szych mo¿liwoœci i silniejszej pozycji tamtejszych ̄ ydów oraz ich niemal¿e tery-
torialnego zwi¹zku z prê¿nym oœrodkiem miejskim jakim by³o Bielsko. Kontakty 
ekonomiczne i swoista chêæ dorównania wydatnie siê do tego przyczyni³y. Korn 
projektuj¹c bialsk¹ tempel by³ jednoczeœnie jej wykonawc¹ na czym realizacja 
mog³a tylko zyskaæ. 

Bliskie po³o¿enie, udzia³ prawdopodobnie jednego architekta spowodowa³o, 
¿e wszystkie trzy synagogi przez swoje detale architektoniczne bezpoœrednio na-
wi¹zywa³y do bielskiej tempel a poœrednio do synagog w Wiedniu i Budapeszcie 

 38 E. Chojecka, Artystyczna geneza synagog..., s. 87.
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Ludwika von Förstera. Galicyjskie synagogi powtarza³y za bielskim pierwowzorem 
identyczne podzia³y elewacji zachodniej z wysok¹ arkadow¹ wnêk¹ mieszcz¹c¹ 
na osi portal i rozetê. Zastosowana artykulacja œcian by³a prostsza, gdy¿ ma³opol-
skie œwi¹tynie, nawet bialska tempel, mia³y skromniejszy charakter. Znacznie 
mniejsze bry³y nie dekorowa³y dwubarwne pasy ceglanej ok³adzin a wschodnie 
akcenty ograniczone zosta³y do mauretañskich ³uków nad okiennych.

Kompozycja bry³y i dominuj¹cy neoromañski kostium stylowy wyraŸnie 
wskazuje na inny kierunek inspiracji. Zespó³ form synagog w Bia³ej, Wadowicach 
i Andrychowie wi¹¿e siê z liczn¹ grup¹ niemieckich neoromañskich templi. Obok 
synagogi w Hamburgu z 1857 r. wg projektu Albrechta Rosengartena, Kolonii 
przy Glockengasse Ernsta Zwirnera z 1861 czy Stuttgarcie Breymanna i Wolffa 
z 1861 najsilniejsz¹ inspiracj¹ by³a berliñska synagoga Eduarda Knoblaucha 
i Augusta Stülera39 . Jej nowoczesna szklano-¿elazna konstrukcja bardzo sze-
rokiej kopu³y wywar³a olbrzymi wp³yw na architekturê synagogaln¹. Sta³a siê 
wybitnym osi¹gniêciem nowoczesnej technologii i cywilizacji. Najs³ynniejsza 
z kopu³owych synagog, berliñska tempel przyczyni³a siê do rozpowszechnienia 
tej formy œwi¹tyni.

Ma³opolskie synagogi Bia³ej, Wadowic i Andrychowa ze wzglêdu na bliskie 
s¹siedztwo ze Œl¹skiem Cieszyñskim przejê³y za poœrednictwem lokalnego 
bielskiego œrodowiska wzory austriackich i niemieckich rozwi¹zañ synagogalnych. 
Tak jak presti¿owe realizacje z terenu Œl¹ska Austriackiego w Cieszynie, 
Bielsku i sto³ecznej Opawie reprezentowa³y tendencje przenikania siê dwóch 
formacji stylowych. Eklektyczne po³¹czenie kostiumu romañskiego z dekoracj¹ 
mauretañsk¹ odzwierciedla³o asymilatorskie tendencje uto¿samiaj¹cych siê 
z kultur¹ niemieck¹ ̄ ydów przy zaznaczeniu swej wyznaniowej odrêbnoœci. Silny 
zwi¹zek tych ziem z austriackim od wieków s¹siednim Œl¹skiem Cieszyñskim 
wp³yn¹³ na szybkie przenikniêcie tu wp³ywów kultury niemieckiej. Ufundowane 
synagogi w Bia³ej, Wadowicach i Andrychowie znacznie œmielej i swobodniej 
nawi¹zywa³y nie tylko do europejskich stylów historycznych jak pozosta³e 
œwi¹tynie postêpowe w Galicji ale równie¿ do atrakcyjnych w¹tków orientalnych 
zarówno we wnêtrzu jak i w szacie zewnêtrznej.

*

Agnieszka Podyma jest absolwentk¹ historii na WSP w Krakowie                
w 1995 r. i historii sztuki na Uniwersytecie Jagielloñskim w 2000 r. Publikowany 
artyku³ jest czêœci¹ jej pracy magisterskiej „Synagogi postêpowe w Galicji i na 
Œl¹sku Cieszyñskim” napisanej  w Instytucie Historii Sztuki UJ pod kierunkiem 
prof. Jacka Purchli. 

 

 39 Tam¿e. 
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Tomasz Ratajczak
Rozprawy humanistyczne w Sprawozdaniach 

szkolnych wadowickiego gimnazjum. Rekonesans

Na wstêpie okreœlmy tematykê niniejszych rozwa¿añ. Poniewa¿ za ich pod-
stawê pos³u¿y³y mi Sprawozdania szkolne jednego z dawnych gimnazjów Galicji 
zachodniej, a mianowicie wadowickiego, wywód ów rozpoczynaj¹ uwagi ogólne 
na temat wspomnianych w tytule artyku³u dokumentów. Nastêpnie omawiana 
jest ich zawartoœæ, co nie oznacza, ¿e odnajdziemy tu szczegó³ow¹ analizê 
treœci tych¿e druków (sw¹ uwagê skupiam na Sprawozdaniach og³oszonych 
drukiem), a wiêc wszystkich, spoœród zamieszczonych na ich ³amach, rozpraw 
naukowych autorstwa miejscowych nauczycieli, jak i skreœlonych (czytaj: pod-
pisanych) dyrektorsk¹ rêk¹ relacji z dzia³alnoœci zak³adu w danym roku szkol-
nym (materia³y te mia³y charakter wydawnictwa periodycznego, ukazuj¹cego 
siê w czasie wakacji letnich). Wrêcz przeciwnie – z racji moich zainteresowañ 
oraz kompetencji poni¿sze dociekania oscyluj¹ 
wokó³ pojedynczych tekstów specjalistycznych, 
szczególnie bliskich filologowi, a w ka¿dym razie 
humaniœcie, zupe³nie natomiast pomijaj¹ – raczej 
ubogie w aktualne po dziœ dzieñ uogólnienia – 
prace z zakresu nauk œcis³ych i przyrodniczych; 
w przypadku zaœ tzw. „czêœci urzêdowych” oma-
wianych archiwaliów zaledwie ograniczaj¹ siê do 
– nazwijmy to – zasygnalizowania ich obecnoœci1 .

Zwracaj¹c w ten sposób uwagê na gimna-
zjaln¹ tradycjê wydawnicz¹ na terenach by³ego 
zaboru austriackiego staram siê podsun¹æ pomys³ 
dzisiejszym reorganizatorom szkolnictwa pol-
skiego wznowienia naukowej dzia³alnoœci szko-³y 
œredniej (oczywiœcie w nowej i zmodyfikowanej 
formie), co niew¹tpliwie mog³oby siê przyczyniæ 

1 W pewnym stopniu streszczeniem tych ostatnich s¹ dwie, wed³ug mnie znakomite ksi¹¿ki 
Gustawa Studnickiego: Pierwsza wœród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach 
(Wadowice 1991) oraz Zarys dziejów oœwiaty i szkolnictwa w Wadowicach (tam¿e 1996). O ile 
pierwsza z wymienionych publikacji jest obszern¹ monografi¹ poœwiêcon¹ wadowickiemu gimna-
zjum, przekszta³conemu póŸniej w liceum ogólnokszta³c¹ce, ze szczególnym uwzglêdnieniem jego 
roli oraz miejsca w systemie szkó³ œrednich dawniej i dziœ, o tyle druga pozycja dotyczy szkolnictwa 
zarówno elementarnego, jak i ponadpodstawowego miasta Wadowic. Prace te sw¹ wiedzê opieraj¹ 
miêdzy innymi na gimnazjalnych sprawozdaniach z XIX i XX wieku, korzystaj¹ wiêc z bogactwa 
zamieszczonych w nich materia³ów Ÿród³owych, niezbêdnych do odtworzenia dziejów ustroju 
szkolnego oraz  historii oœwiaty i wychowania na terenie dawnych Wadowic.
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do intelektualnego rozbudzenia nauczycieli, a ju¿ na pewno podnios³oby rangê 
i presti¿ wspó³czesnego szkolnictwa, jakby nie we wszystkich aspektach zre-
formowanego2 .

***
„Sprawozdania szkolne” – nazywane czasami „programami szkolnymi” – 

wydawano na terenie ca³ej monarchii austro-wêgierskiej, a tak¿e we wszyst-
kich krajach niemieckich. W przypadku Austro-Wêgier, a wiêc równie¿ Galicji, 
ich publikowanie zapocz¹tkowa³ dekret cesarsko-królewskiego Ministerstwa 
Oœwiaty z dnia 31 grudnia 1850 roku, na mocy którego dyrekcje ówczesnych 
gimnazjów wy¿szych (póŸniej równie¿ gimnazjów ni¿szych oraz szkó³ realnych) 
zobowi¹zano do og³aszania drukiem szczegó³owych relacji z przebiegu dzia³al-
noœci dydaktycznej oraz wychowawczej w danym roku szkolnym3 . Relacje te, 
poprzedzone zazwyczaj jedn¹ b¹dŸ dwiema rozprawami naukowymi4 , wnikli-
wie informowa³y o stanie organizacyjnym placówki, zawiera³y wiêc: a) spisy 
profesorów wraz z przydzielonymi im przedmiotami, godzinami lekcyjnymi oraz 
klasami; b) obowi¹zuj¹cy w ci¹gu roku plan nauczania wraz z wykazem lektur, 
podrêczników, tematów prac pisemnych i maturalnych; c) informacje o nowo 
zakupionych pomocach naukowych oraz o aktualnym stanie ksiêgozbioru szko³y; 
d) kronikê, w której informowano miêdzy innymi o pracy kulturalno-oœwiatowej 
na terenie zak³adu, jego ko³ach naukowych, organizacjach m³odzie¿owych;  
e) dane o ucz¹cej siê w szkole m³odzie¿y i jej wynikach w nauce; wreszcie –  
f) rozporz¹dzenia w³adz oœwiatowych oraz wa¿niejsze og³oszenia dyrekcji szko³y. 

Tematyka wspomnianych wywodów specjalistycznych równie¿ by³a obszerna, 
to znaczy obejmowa³a stosunkowo ró¿norodny wachlarz zagadnieñ z rozmaitych 
dziedzin wiedzy, a tym samym zdradza³a wysoki poziom intelektualny ich auto-
rów – niekoniecznie bêd¹cych wyk³adowcami renomowanych wówczas szkó³, na 
przyk³ad lwowskich b¹dŸ krakowskich, gdy¿ odkrywczymi spostrze¿eniami potrafili 
zaskoczyæ nauczyciele tak¿e „zaœciankowi”, co niniejszym staram siê udowodniæ. 

***
 Jak wiadomo, pierwsze próby utworzenia w Wadowicach szko³y 
œredniej poczyniono w latach trzydziestych XIX wieku5 , jednak na otwarcie   

2 Podobny postulat wysun¹³ przesz³o 25 lat temu S. F r y c i e  w rozprawie Sprawozdania 
szkolne polskich gimnazjów w Galicji, (w:) Z tradycji kulturalnych Rzeszowa i Rzeszowszczyzny, 
Rzeszów 1966, s. 285.

3 Tam¿e, s. 272; A. H o r b o w s k i, Sprawozdania szkolne gimnazjów galicyjskich, (w:) Galicja 
i jej dziedzictwo, t. 3: Nauka i oœwiata, red. A. Meissner i J. Wyrozumski, Rzeszów 1995, s. 211.  

4 Iloœæ zamieszczonych w programie prac naukowych uzale¿niona by³a od finansów placówki, 
a tak¿e od – z góry zaplanowanej – objêtoœci druku. W zale¿noœci od prowincji i kraju dawnej 
monarchii wspomniane rozprawy publikowano w jêzyku niemieckim, wêgierskim, czeskim b¹dŸ 
polskim, a wiêc w jêzyku wyk³adowym danego gimnazjum. Na wydanie programu nie zawieraj¹cego 
tekstu naukowego dyrekcja zak³adu musia³a uzyskaæ zezwolenie odpowiednich w³adz oœwiatowych 
(zob. S. F r y c i e, jw., s. 273).     

5 Informacje na temat gimnazjum w Wadowicach zawdziêczam przywo³anym ju¿ pracom G. Studnickiego.  
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w tym mieœcie gimnazjum w³adze austriackie zezwoli³y dopiero w roku 1866. 
Powsta³a wówczas placówka by³a c.k. ni¿szym gimnazjum humanistycznym – 
osiemnastym, jeœli chodzi o szko³y tego typu na terenie zaboru austriackiego, 
zaledwie pierwszym, gdy mamy na myœli zachodnie obszary Galicji (sic!)6 . Przez 
d³ugi czas zasiêg terytorialny wadowickiego gimnazjum (póŸniej c.k. realnego 
i wy¿szego, nastêpnie c.k. wy¿szego humanistycznego, a w latach 1918 – 1938 
pañstwowego neoklasycznego mêskiego) by³ wiêc znaczny i obejmowa³ obszar 
od Podhala do Wis³y, okolice dzisiejszego Bielska-Bia³ej, ¯ywca, Oœwiêcimia, 
Skawiny i Myœlenic. Oczywiœcie, w miarê powstawania nowych zak³adów (w roku 
1913 dzia³a³o ju¿ w Galicji przesz³o 200 szkó³ œrednich), ulega³ on stopniowemu 
zawê¿aniu, ale niemal do wybuchu II wojny œwiatowej procent uczêszczaj¹cych 
do wspomnianej szko³y uczniów spoza powiatu wadowickiego utrzymywa³ siê na 
wysokim poziomie. Wp³yw na taki stan rzeczy mia³a zdobyta przez gimnazjum 
renoma; wysok¹ ocenê szko³y potwierdza³y zaœ miêdzy innymi osi¹gniêcia 
naukowe ówczesnych profesorów

W aktach gimnazjalnych odnotowano, i¿ 
dla wielu z nich praca w gimnazjum by³a po-
cz¹tkowym etapem tzw. kariery naukowej. 
Spoœród nich kilku przecie¿ wspó³praco-
wa³o b¹dŸ to z wy¿szymi uczelniami, b¹dŸ te¿ 
by³o cz³onkami dzia³aj¹cych wówczas towa-
rzystw naukowych, a drogê do tych œrodowisk 
torowa³o im zapewne publikowanie na ³amach 
cyklicznie ukazuj¹cych siê Sprawozdañ w³a-
snych dysertacji teoretycznych7 . 

Pierwsze z omawianych tu Sprawozdañ 
Dyrekcji c.k. Gimnazjum w Wadowicach... 
opublikowano w roku 1876, a wiêc dziesiêæ 
lat po powstaniu szko³y, natomiast ostatnie 
w roku 1921 (za rok szkolny 1919/20 opraco-
wano jedynie niekompletny rêkopis). Od chwili 
ukazania siê ostatniego z wydrukowanych 

 6 „Tak ma³a ich liczba – pisze J. D y b i e c (Finansowanie nauki i oœwiaty w Galicji: 1860-
1918, Kraków 1979, s. 19) – odzwierciedla³a tendencje polityki austiackiej, zmierzaj¹cej do ha-
mowania rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego kraju. Nadanie Galicji autonomii nie od razu 
wp³ynê³o w sposób widoczny na przyrost gimnazjów. Nak³ady na nie by³y zbyt ma³e.” Tê politykê 
Wiednia wobec galicyjskiego szkolnictwa œredniego odzwierciedla³o równie¿ notoryczne odrzucanie 
wniosków o za³o¿enie kolejnych gimnazjów (tam¿e). Por. t e n ¿ e, ¯ycie naukowe w Galicji doby 
autonomicznej, (w:) Galicja i jej..., jw., s. 41.     

7 Z dzisiejszego punktu widzenia wydawaæ by siê to mog³o wrêcz niemo¿liwe, ale – jak zauwa¿a  
J. K o l b u s z e w s k i (Rozprawy polonistyczne w sprawozdaniach gimnazjów galicyjskich. Rekonesans 
badawczy, „Acta Universitatis Wratislavientis” nr 633, Wroc³aw 1983, s. 108) – „Dziewiêtnastowieczna 
specyfika obiegu tekstów naukowych to mia³a do siebie, ¿e miejsce druku rzadko kiedy stanowi³o czyn-
nik o charakterze taksonomizuj¹cym. Po prostu: bardziej liczy³ siê sam fakt druku, ni¿ jego miejsce!” 
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tekstów dyrekcja szko³y swoje relacje przygotowywa³a w formie rêkopisu (w tej 
postaci zachowa³y siê akta z lat: 1921/22, 1922/23, 1926/27) b¹dŸ maszynopisu 
(odnaleziono dokumenty za lata: 1927/28 – 1935/36 oraz za rok 1937/38)8 .  

Spoœród 44 og³oszonych drukiem Sprawozdañ (ich wykaz zamieszczam 
w Aneksie) wiêkszoœæ wysz³o spod pras miejscowej drukarni9  (35 tytu³ów). 
Reszta œwiat³o dzienne ujrza³a w Krakowie (w drukarni Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego – 3 tytu³y; w drukarni W. L. Anczyca i Spó³ki – 1 tytu³) b¹dŸ we lwowskiej 
Drukarni Zwi¹zkowej (5 tytu³ów). Niemal ka¿de z nich zawiera specjalistyczn¹ 
rozprawê, wœród których znacz¹ce miejsce zajmuj¹ prace reprezentuj¹ce 
nauki humanistyczne – bez w¹tpienia kszta³tuj¹ce profil gimnazjum od chwili 
jego za³o¿enia. 

Czêœæ z anonsowanych wy¿ej prac to teksty z zakresu historii. Bodaj naj-
wa¿niejszym z nich jest pierwsza w dziejach próba prze³o¿enia na jêzyk polski, 
a druga na jêzyk s³owiañski (w roku 1893 pojawi³o siê rosyjskie t³umaczenie) 
Konstytucyi Ateñskiej Arystotelesa10 . 

Najpierw zamieszczono j¹ w gimnazjalnym sprawozdaniu z roku 189411 . Gdy 
popularnoœæ przek³adu przeros³a oczekiwania miêdzy innymi Józefa Wierzbickiego, 
autora polskiej wersji Konstytucyi, zdecydowano siê na powtórne jej wydanie – co 
prawda w tej samej oficynie (mam na myœli wadowick¹ drukarniê Foltynów), ale 
w zmienionej oprawie (tym razem w postaci samodzielnego wydawnictwa ksi¹¿ko-
wego) i za pieni¹dze osoby prywatnej – t³umacza, który w przedmowie do drugiego 
wydania Arystotelesowskiego tekstu napisa³: „G³ówn¹ pobudk¹, która spowodo-
wa³a [...] do podjêcia tej pracy, [a mianowicie przek³adu] by³o przede wszystkim 
¿yczenie Jego Magnificencyi p. Rektora L. Æwikliñskiego”, wed³ug s³ów którego, 
ta nowo odkryta pozycja ma „niezmiern¹ wagê dla badacza dziejów, filologa lub 
te¿ prawnika-teoretyka”12 . Nie nale¿a³o wiêc zwlekaæ z jej przet³umaczeniem na 
jêzyk ojczysty. A maj¹c na uwadze fakt, i¿ poszczególne egzemplarze zamiesz-
czonej w szkolnym dokumencie Konstytucyi rozpowszechniano – zgodnie zreszt¹ 

8 Obecnie s¹ one przechowywane m. in. w Bibliotece Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich PAN 
we Wroc³awiu, w Bibliotece Jagielloñskiej w Krakowie oraz w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych 
im. Marcina Wadowity w Wadowicach. 

9 Mowa o zak³adzie drukarskim nale¿¹cym do rodziny Foltynów vel Foltinów. Wiêcej informacji 
na ten temat podajê m. in. w artykule Wadowickie drukarstwo w XIX i pierwszej po³owie XX wieku, 
„Roczniki Biblioteczne” R. XLIV: 2000 (w druku). 

  10 Wymieniaj¹c tytu³y kolejnych tekstów specjalistycznych zachowujê ich oryginaln¹ pisowniê, 
a w na-wiasie zaznaczam rok wydania zawieraj¹cych je Sprawozdañ.

11 Wspominam o tym w artykule Zawartoœæ i cechy wydawnicze publikacji wydanych przez 
Foltynów z Wadowic w latach 1867 – 1896, (w:) Kraków – Lwów. Ksi¹¿ki, czasopisma, biblioteki 
XIX i XX wieku, tom IV, pod red. J. Jarowieckiego, Kraków 1999, s. 176 (jego nieco zmienion¹ 
wersjê, wzbogacon¹ ilustracjami, zamieszczono pod tytu³em Charakterystyka formalno-rzeczowa 
repertuaru wydawniczego Foltynów w pierwszym numerze „Wadovian” z roku 1998, s. 5 – 13). 
Kolejn¹ z przywo³anych tu rozpraw, a wspomnianych w wymienionych powy¿ej tekstach jest 
¯ywot Kaspra (Melchiora) Leliwity Miaskowskiego autorstwa Józefa Wierzbickiego, zamieszczony 
w Sprawozdaniu za rok 1893. 

12 J. W i e r z b i c k i, Wstêpne s³owo, (w:) Arystoteles, Konstytucya Ateñska, Wadowice 1894, s. 4.  
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z ów-  czesnym zwyczajem – nie za poœrednictwem handlu ksiêgarskiego, lecz na 
drodze wymiany miêdzygimnazjalnej13 , nie nale¿a³o hamowaæ jeszcze szerszego 
jej rozpropagowania. 

Kolejnymi pracami z tej dziedziny by³y teksty stricte naukowe, zapewne 
ciesz¹ce siê mniejszym zainteresowaniem od poprzedniego (czêsto bowiem 
sw¹ tematyk¹ s³u¿y³y jedynie macierzystemu zak³adowi), ale w równym stop-
niu zaskakuj¹ce niezwyk³¹ sumiennoœci¹ i odpowiedzialnoœci¹ ich autorów, 
jakby próbuj¹cych nadbudowywaæ treœci dodatkowe nad te, które uczniowie 
poznawali z podrêczników i przebiegu procesu dydaktycznego. Mam tu na 
myœli bogaty w przypisy i literaturê przedmiotu artyku³ Kazimierza Gruenberga 
(Grünberga) Wybór W³adys³awa III Warneñczyka na tron wêgiereski w r. 1440 
(1881), a tak¿e – sporz¹dzony rêk¹ Antoniego Karbowiaka z okazji jubileuszu 
25-lecia istnienia szko³y – szkic zatytu³owany Przegl¹d dziejów c.k. gimnazyum 
wadowickiego (1892) 14 .

Nie mniej ciekawe i do chwili obecnej wartoœciowe ustalenia zawieraj¹ dyser-
tacje Teofila Klimy: Akta do konfederacyi r. 1768 województwa krakowskiego, 
a zw³aszcza ksiêstw oœwiêcimskiego i zatorskiego (1903), w których analizowana 
jest rola, jak¹ odegra³y podczas trwania konfederacji barskiej wskazane w ty-
tule rozprawy ksiêstwa ze szczególnym uwzglêdnieniem nastrojów panuj¹cych 
w Wadowicach; referat Przywileje i statuta cechów wadowickich (1904); wreszcie 
– studium Wadowice. Z przesz³oœci miasta. Organizacya miejska i s¹downictwo 
od 1550 – 1784 r. (1905 – 1907) oraz opublikowane trzy lata póŸniej Materya³y 
do budownictwa drewnianego (1910). 

Z wymienionych wy¿ej tytu³ów najobszerniejszym jest trzyczêœciowa mono-
grafia  „miasteczka Jego Królewskiej Moœci” – Wadowic. ZnaleŸæ w niej mo¿na 
zarówno informacje na temat pocz¹tków nadskawiñskiego grodu, jego praw 
i przywilejów, a tak¿e – najprawdopodobniej pierwszy raz w dziejach – omówienie 
zachowanych na ten temat dokumentów Ÿród³owych, np. przekazów D³ugosza, 
ksi¹g miejskich, ³awniczych i tzw. landwójtowskich.

Kolejnymi pracami z tego samego zakresu jest puszczony w obieg z myœl¹             
o m³odzie¿y szkolnej wyk³ad Stanis³awa Rzepiñskiego Przechadzki po staro¿yt-
nem Carnutum (1896) i – adresowany do szerszej publicznoœci – przyczynek 
autorstwa W. Hecka: Archiwum miejskie w Wadowicach (1889). Jak przyznaje 
autor pierwszego z wymienionych tekstów, napisano go na podstawie najlep-
szych Ÿróde³ i w oparciu o najnowsze ustalenia, a wszystko po to, by pog³êbiona 

13 O kolporta¿u sprawozdañ gimnazjalnych wspomina m. in. S. F r y c i e (jw., s. 278).
14 Wed³ug  S t u d n i c k i e g o (Pierwsza..., jw., s. 6) pracê Karbowiaka cechuj¹ jednak 

liczne b³êdy merytoryczne, których wykrycie mo¿liwe by³o dopiero po latach. Byæ mo¿e wynikaj¹ 
one z nieuwa¿nie przeprowadzonej korekty. Byæ mo¿e ich przyczyn¹ by³ poœpiech ju¿ na etapie 
kreœlenia tekstu i towarzysz¹ce mu problemy    w gromadzeniu materia³ów, do czego przyznaje 
siê sam autor. Zob. A. K a r b o w i a k, Przegl¹d dziejów..., (w:) Sprawozdanie Dyrekcji... za rok 
szkolny 1892, Wadowice 1892, s. 3.
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i uplastyczniona w nim kwestia powstania i rozwoju jednego z dawnych miast 
rzymskich sta³a siê pomocna nie tylko przy szkolnej lekturze staro¿ytnych kla-
syków, ale równie¿ na lekcjach historii15 . Artyku³ drugi mia³ inne zadanie. Otó¿ 
ukazuj¹c bogactwo archiwalnych zasobów Wadowic, pe³ni³ rolê swego rodzaju 
wskazówki co do rodzaju poszukiwañ badawczych, mo¿liwych do przeprowa-
dzenia dziêki przechowywanym nad Skaw¹ zbiorom. 

W równym stopniu bogato reprezentowanym dzia³em w wadowickich 
Sprawozdaniach szkolnych s¹ zagadnienia w³aœciwe literaturoznawstwu                           
i jêzykoznawstwu. 

Wœród prac historycznoliterackich wymieniæ nale¿y: ¯ywot Kaspra (Melchiora) 
Leliwity Miaskowskiego Józefa Wierzbickiego (1893); Kilka s³ów o ¿yciu i pismach 
Roberta Inesa, tudzie¿ rozbiór i ocenê jego panegiryku „Wanda” autorstwa Stanis³a-
wa Rzepiñskiego (1895); napisany w jêzyku niemieckim tekst Ernesta Farnika Über 
Goethes Navsikaa (1901); Stosunek Zachariasza Wernera do literatury polskiej 
z uwzglêdnieniem „Wandy” Wê¿yka Micha³a Magiery (1902); O wp³ywie niemiec-
kim na twórczoœæ S³owackiego uwag kilka Maksa Bienenstocka (1909); Kilka s³ów 
w sprawie S³owackiego i jego stanowiska w spo³eczeñstwie polskiem sygnowanych 
nazwiskiem Stanis³awa Matuszewskiego (1909) i – przerwany w po³owie – esej 
W³adys³awa Kiliñskiego Wyspiañski a polska myœl porozbiorowa (1914)16 . 

Lingwistykê reprezentuj¹ co najmniej dwa teksty. Jednym z nich jest skreœlony       
w roku 1877 przez W³adys³awa Kosiñskiego artyku³ zatytu³owany Porównawcze 
zestawienie niektórych w³aœciwoœci jêzyka ludowego zachodniej Galicyi ze sta-
ropolskim jêzykiem, a kolejnym – praca Ignacego Steina Przeczenie „nie” „ni”           
w jêzyku staropolskim (1900). 
Powróæmy do tekstów literaturoznawczych, a mianowicie do pierwszego z nich.

Otó¿ jest w nim mowa o ¿yj¹cym i tworz¹cym na prze³omie XVI i XVII wieku 
Kasprze Miaskowskim, którego – jak zaznacza autor rozprawy – wspó³czesny 
mu „Szczêsny Herburt, starosta moœciski i wiszeñski [...], cz³owiek jak na 
swój czas uczony i powa¿ny, w przedmowie do swej rozprawki [Gadka 
Hryca Fortuny z Cnot¹] przenosi [...] nad wielkiego jego poprzednika, Jana 
Kochanowskiego, i nad Reja”17 . Wierzbicki, nie chc¹c pozostawiæ bez pokrycia 
s³ów zaczerpniêtych z ma³o znanego, a wspomnianego w Historii literatury 
polskiej Micha³a Wiszniweskiego tekstu Herbuta, dokonuje krytycznego 

15 S. R z e p i ñ s k i, Przechadzki po..., (w:) Sprawozdanie Dyrekcji... za rok szkolny 1896, 
Wadowice 1896,    s. 3 i 5. Przywo³ane Carnutum po³o¿one by³o w pobli¿u dziewiêtnastowiecznego  
Wiednia, a dok³adnie na terenach ówczesnego Deutsch-Altenburga. 

16 W wydrukowaniu drugiej czêœci tego¿ wywodu przeszkodzi³a zapewne austriacka cenzura, 
nastêpnie zawierucha I wojny œwiatowej i – zapocz¹tkowana ni¹ – zas³u¿ona kariera wojskowa 
autora, który pokonuj¹c poszczególne szczeble „mundurowej hierarchii”, pocz¹wszy od stopnia 
szeregowego w Legionach po stopieñ pu³kownika dyplomowanego w si³ach zbrojnych niepodleg³ej 
ju¿ Polski, ostatecznie zaniecha³ badañ literaturoznawczych (zob. Polski S³ownik Biograficzny, tom 
XII, Wroc³aw 1967, s. 455 – 456).      

17 J.L. Wierzbicki, ¯ywot Kaspra (Melchiora) Leliwity Miaskowskiego, Wadowice 1893, s. 5.
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przegl¹du dostêpnych na temat Miaskowskiego Ÿróde³. Na ich podstawie 
przybli¿a osobê i dzie³a tego renesansowego twórcy, czyni¹c z dostêpnych 
sobie, aczkolwiek fragmentarycznych i nie zawsze dok³adnych informacji, jedn¹ 
ca³oœæ o przejrzystym i ciekawym wywodzie, przeplatanym fragmentami co jakiœ 
czas przywo³ywanych utworów.

W podobny sposób napisano wiêkszoœæ z wymienionych wy¿ej prac histo-
rycznoliterackich, to znaczy pos³u¿ono siê w nich – patrz¹c z punktu widzenia 
metodologicznego – pozytywistycznym kultem faktu, co jest zrozumia³e z racji, 
po pierwsze, ich biografistycznego charakteru, po drugie – zawartoœci, na któr¹ 
z³o¿y³y siê przeró¿ne, bardzo czêsto nigdzie do tej pory nie publikowane materia³y 
do ¿ycia i twórczoœci poszczególnych pisarzy.

Spoœród wspomnianych ju¿ wywodów jêzykoznawczych na szczególn¹ 
uwagê zas³uguje rozprawa poruszaj¹ca zagadnienia dotycz¹ce gwary zachod-
niogalicyjskiej. Jej autor swoje zainteresowania dialektologiczne rozwin¹³ w³aœnie 
w Wadowicach, gdzie – bêd¹c profesorem gimnazjalnym prowadz¹cym równie¿ 
szkoln¹ bibliotekê – mia³ okazjê do sta³ego kontaktu z uczniami rekrutuj¹cymi siê 
przecie¿ z licznych wiosek rozrzuconych po Galicji zachodniej. To w³aœnie dziêki 
m³odzie¿y gimnazjalnej uda³o siê Kosiñskiemu wynotowaæ sporo prowincjona-
lizmów, a na ich podstawie napisaæ pracê niezwyk³¹, bo zaskakuj¹c¹ dobrym 
przygotowaniem filologicznym i bardzo dobr¹ znajomoœci¹ gwar beskidzkich18 . 

Prócz zagadnieñ historycznych, historycznoliterackich i lingwistycznych 
Sprawozdania szkolne wadowickiego gimnazjum zapewnia³y wiedzê z pogra-
nicza bibliotekoznawstwa (mam tu na myœli opublikowany w latach 1898 – 1899 
dwuczêœciowy Wykaz ksi¹¿ek znajduj¹cych siê w bibliotece nauczycielskiej 
Micha³a Fr¹ckiewicza); nauk pedagogicznych, a dok³adnie rzecz ujmuj¹c dydak-
tyki literatury klasycznej (np. Dymitra Czechowskiego Kilka uwag o zasadach, 
których przestrzegaæ nale¿y przy czytaniu autorów klasycznych z roku 1891); 
wreszcie – filozoficznych, przyk³adem których mo¿e byæ rozprawa Juliana Lizaka 
zatytu³owana O znaczeniu przeczenia w rozwoju wiedzy ludzkiéj (1886).

***
Koñcz¹c niniejsze rozwa¿ania pragnê podziêkowaæ Dyrekcji Liceum Ogólno-

kszta³c¹cego im. Marcina Wadowity w Wadowicach za umo¿liwienie mi dostêpu 
do omówionych wy¿ej archiwaliów.

*

Tomasz Ratajczak - jest asystentem w Wy¿szej Szkole w Zielonej Górze. 

18 Jak zauwa¿ono w Polskim S³owniku Biograficznym (tom XIV, Wroc³aw 1969, s. 226), rozbu-
dzone w Wadowicach zainteresowania dialektologiczne utorowa³y Kosiñskiemu drogê najpierw 
do Komisji Antropologicznej Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie (w poczet jej wspó³pracowników 
wpisano Kosiñskiego dnia 31 maja 1876 r.), nastêpnie Komisji Jêzykowej tej samej instytucji, wœród 
cz³onków której autor przypomnianej dziœ rozprawy znalaz³ siê 16 lutego 1878 roku. Wspó³praca 
Kosiñskiego z t¹ ostatni¹ zetknê³a go bli¿ej z Lucjanem Malinowskim, ojcem dialektologii polskiej. 

HISTORIA



52

ANEKS
Zestaw chronologiczny Sprawozdañ szkolnych wadowickiego 
gimnazjum 

(og³oszonych drukiem)

1. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. realnego i wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za 
rok szkolny   1876, [treœæ:] 1. A. Graczyñski, Potêgi dwumianu; 2. T. Stahlberger, 
Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu szkolnego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1876, 8°, 
str. 69 (I). 

2. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. realnego i wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za 
rok szkolny 1877, [treœæ:] 1. W. Kosiñski, Porównawcze zestawienie jêzyka ludowego 
zachodniej Galicyi ze staropolskim jêzykiem piœmiennym; 2. [A. Krygowski], Czêœæ 
urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1877, 8°, str. 56.

3. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. realnego i wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok 
szkolny 1878, [treœæ:] 1. T. Malinowski, O mytach Platoñskich; 2. A. Krygowski, Czêœæ 
urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. Uniw. Jag., Kraków 1878, 8°, str. 78.

4. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. realnego i wy¿szego gimnazyum w Wadowicach 
za rok szkolny 1879, [treœæ:] 1. T. Malinowski, O mytach Platoñskich (dok.); 2. A. 
Krygowski, Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu szkolnego, druk. Uniw. Jag., Kraków 
1879, 8°, str. 74.

5. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. realnego i wy¿szego gimnazyum w Wadowicach 
za rok szkolny 1880, [treœæ:] 1. W. Myjkowski, Rozwi¹zanie dwóch zagadnieñ                                   
z geometryi analitycznej (o przeciêciu siê linij po³owi¹cych k¹ty trójk¹ta; o linii krzywej, 
otaczajacej elipsê); 2. A. Krygowski, Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu szkolnego, 
druk. Uniw. Jag., Kraków 1880, 8°, str. 51 i 1 tablica.

6. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. realnego i wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za 
rok szkolny 1881, [treœæ:] 1. K. Gruenberg, Wybór W³adys³awa III Warneñczyka na 
tron wêgierski w r. 1440; 2. A. Krygowski, Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu szkol-
nego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1881, 8°, str. 74.
 
7. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1882, [treœæ:] 1. S. Bednarski, Dualis u Sofoklesa; 2. [A. Krygowski], Czêœæ urzêdowa, 
nak³. funduszu szkolnego, druk. W. L. Anczyca i Sp., Kraków 1882, 8 wiêksza, str. 74.

8. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1883, [treœæ:] 1. W. Myjkowski, Przyczynek do w³asnoœci drobin, g³ównie na podsta-
wie za³amania promieni œwiat³a; 2. A. Krygowski, Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu 
szkolnego, druk. I Zwi¹zkowa, Lwów 1883, 8°, str. 60 i 13 tabl.
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9. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkol-
ny 1884, [treœæ:] 1. J. Lizak, Sposób powtarzania matematyki w klasie VIII; 2. [A. 
Krygowski], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu szkolnego, druk. I Zwi¹zkowa, Lwów 
1884, 8°, str. 61.

10. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1885, [treœæ:] 1. L. Guñkiewicz, Tabelaryczne zestawienie uk³adu minera³ów u¿ytego 
w podrêczniku szkolnym ze wstêpem o systemach mineralogicznych w ogólnoœci; 
2. [A. Krygowski], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu szkolnego, druk. I Zwi¹zkowa, 
Lwów 1885, 8°, str. 47, z tabl. in folio.

11. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1886, [treœæ:] 1. J. Lizak, O znaczeniu przeczenia w rozwoju wiedzy ludzkiej; 2. [A. 
Krygowski], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu szkolnego, druk. I Zwi¹zkowa, Lwów 
1886, 8°, str. 61.

12. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1887, [treœæ:] 1. W. Majkowski, Jak¹ liniê zakreœli cieñ punktu sta³ego, np. wierzcho³ek 
pionu, oœwietlonego œwiat³em s³oñca w ci¹gu dnia na p³aszczyŸnie poziomej; 2. M. 
Fr¹ckiewicz, Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu szkolnego, druk. I Zwi¹zkowa, Lwów 
1887, 8°, str. 47, z tabl.. litogr.

13. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1888, [treœæ:] 1. L. Guñkiewicz, O roœlinach owado¿ernych i sposobie ich ¿ywienia 
siê; 2. S. Arzt, Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wa-
dowice1888, 8°, str. 80.

14. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkol-
ny 1889, [treœæ:] 1. W. Heck, Archiwum miejskie w Wadowicach; 2. S. Arzt, Czêœæ 
urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice1889, 8°, str. 71.

15. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1890, [treœæ:] 1. M. Fr¹ckiewicz, Spis przedmiotów pomieszczonych w sprawozdaniu 
galicyjskich szkó³ œrednich po koniec roku 1889; 2. [S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. 
funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1890, 8°, str. 89.

16. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1891, [treœæ:] 1. D. Czechowski, Kilka uwag o zasadach, których przestrzegaæ nale¿y 
przy czytaniu autorów klasycznych; 2. [S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu 
naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1891, 8°, str. 75.

17. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1892, [treœæ:] 1. A. Karbowiak, Przegl¹d dziejów c.k. gimnazyum wadowickiego; 2. 
[S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 
1892, 8°, str. 93, z tabl. in folio i 2 tabl. litogr.
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18. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1893, [treœæ:] 1. J. Wierzbicki, ̄ ywot Kaspra (Melchiora) Leliwity Miaskowskiego; 2. 
[S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 
1893, 8°, str. 64.

19. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkol-
ny 1894, [treœæ:] 1. Arystoteles, Konstytucya ateñska, z greckiego na jêzyk polski 
prze³o¿y³ J. Wierzbicki; 2. [S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, 
druk. F. Foltyna, 8°,str. 95.

20. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach, za rok szkolny 
1895, [treœæ:] 1. S. Rzepiñski, Kilka s³ów o ¿yciu i pismach Roberta Inesa, tudzie¿ 
rozbiór i ocena jego panegiryku „Wanda”; 2. [S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. fun-
duszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1895, 8°, str. 64.

21. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1896, [treœæ:] 1. S. Rzepiñski, Przechadzki po staro¿ytnem Carnutum; 2. [S. Arzt], 
Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1896, 
8°, str. 64.

22. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkol-
ny 1897, [treœæ:] 1. B. Grzanowski, Rzecz o uk³adzie mowy Demostenesa Peris 
tejlnou; 2. [S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, 
Wadowice 1897, 8°, str. 63.

23. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkol-
ny 1898, [treœæ:] 1. M. Fr¹ckiewicz, Wykaz ksi¹¿ek znajduj¹cych siê w bibliotece 
nauczycielskiéj; 2. [S. Arzt],  Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. 
Foltyna, Wadowice 1898, 8°, str. 66.

24. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok szkol-
ny 1899, [treœæ:] 1. M. Fr¹ckiewicz, Wykaz ksi¹¿ek znajduj¹cych siê w bibliotece 
nauczycielskiéj (c.d.); 2. [S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, 
druk. F. Foltyna, Wadowice 1899, 8°, str. 58. 

25. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. wy¿szego gimnazyum w Wadowicach za rok 
szkolny 1900, [treœæ:] 1. I. Stein, Przeczenie: „nie”  „ni” w jêzyku staropolskim); 2. 
[S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 
1900, 8°, str. 58.

26. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1901, 
[treœæ:] 1. E. Farnik, Über Goethes Navsikaa; 2. [S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. 
funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1901, 8°, str. 51.
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27. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1902, 
[treœæ:] 1. M. Magiera, Stosunek Zacharyasza Wernera do literatury polskiéj – 
z uwzglêdnieniem „Wandy” Wê¿yka; 2. [S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu 
naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1902, 8°, str. 78. 

28. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1903, 
[treœæ:] 1. T. Klima, Akta do konfederacyi r. 1768 województwa krakowskiego, 
a zw³aszcza ksiêstw oœwiêcimskiego i zatorskiego; 2. [S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, 
nak³. funduszu szkolnego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1903, 8°, str. 80.

29. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1904, 
[treœæ:] 1. T. Klima, Przywileje i statuta cechów wadowickich; 2. [S. Arzt], Czêœæ 
urzêdowa, nak³. funduszu szkolnego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1904, 8°, str. 88.

30. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1905, 
[treœæ:] 1. T. Klima, Wadowice. I Z przesz³oœci miasta. II Organizacya miejska 
i s¹downictwo od 1550 – 1784 r. [czêœæ 1]; 2. [S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. 
funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 1905, 8°, str. 52.

31. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1906, 
[treœæ:] 1. W. Myjkowski, Wspó³czynnik rozszerzalnoœci powietrza i wodoru; T. Klima, 
Wadowice. II Organizacja miejska i s¹downictwo od 1550 – 1784 r. [czêœæ 2]; 2. 
[S. Arzt], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltyna, Wadowice 
1906, 8°, str. 60.

32. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1907, 
[treœæ:] 1. T. Klima, Wadowice. II Organizacya miejska i s¹downictwo od 1550 – 1784 r.  
[czêœæ 3];  2. [J. Zachemski], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. 
Foltina, Wadowice 1907, 8°, str. 48.

33. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szk. 1908, [treœæ:] 
1. P. Vogel, Mineralogia w Polsce w w. XVI; 2. [J. Doroziñski], Czêœæ urzêdowa, 
nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltina, Wadowice 1908, 8°, str. 71.

34. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1909, 
[treœæ:] 1. M. Bienenstock, O wp³ywie niemieckim na twórczoœæ S³owackiego uwag 
kilka (Schiller i Goethe); S. Matuszewski, Kilka s³ów w sprawie S³owackiego i jego 
stanowiska w spo³eczeñstwie polskim; 2. [J. Doroziñski], Czêœæ urzêdowa, nak³. 
dyrekcyi c. k. gimnazyum, druk. F. Foltina [pod zarz¹dem S. Starostki], Wadowice 
1909, 8°, str. 113 i 2 nlb., 31 i 1nlb., 46. 
 
35. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1910, 
[treœæ:] 1. T. Klima, Materya³y do budownictwa drewnianego; 2. [J. Doroziñski], Czêœæ 
urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltina, Wadowice 1910, 8°, str. 106.
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36. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1911/1912, [treœæ:] 1. [b. a.] Nauka jêzyka ³aciñskiego w klasie I; 2. [J. Doroziñski], 
Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltina, Wadowice 1912, 8°, 
str. 58.

37. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1912/1913, [treœæ:] 1. [nie przygotowano na czas rozprawy naukowej]; 2. [J. Doro-
ziñski], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltina, Wadowice 
1913, 8°, str. 48.

38. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1913/1914, [treœæ:] 1. W. Kiliñski, Wyspiañski a polska myœl porozbiorowa [czêœæ 
1]; 2. [J. Doroziñski], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltina, 
Wadowice 1914, 8°, str. 93.

39. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1914/1915, [treœæ:] 1. [2 czêœæ rozprawy W. Kiliñskiego pt. Wyspiañski a polska 
myœl porozbiorowa nie ukaza³a siê na mocy rozporz¹dzenia. c. k. Rady Szkolnej 
Krajowej z dnia 30 XII 1914]; 2. [J. Doroziñski], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu 
naukowego, druk. F. Foltina, Wadowice 1915, 8°, str. 64.

40. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1915/1916, [treœæ:] 1. [b. a.] Zak³ad podczas wojny; 2. [J. Doroziñski], Czêœæ 
urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltina, Wadowice 1916, 8°, str. 68.

41. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 
1916/1917, [treœæ:] 1. Nekrolog po œmierci cesarza Franciszka Józefa I; 2. [J. Do-
roziñski], Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltina, Wadowice 
1917, 8°, str. 45.

42. Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazjum w Wadowicach za rok szkolny 
1917/1918, [treœæ:] 1. [J. Doroziñski] Czêœæ urzêdowa, nak³. funduszu naukowego, 
druk. F. Foltina, Wadowice 1918, 8°, [niekompletne].

43. Sprawozdanie dyrekcji gimnazjum pañstwowego w Wadowicach za rok szkol-
ny 1918/ 1919, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltina, Wadowice 1919, 8°, 
[niekompletne].

44. Sprawozdanie dyrekcji gimnazjum pañstwowego w Wadowicach za rok szkol-
ny 1920/ 1921, nak³. funduszu naukowego, druk. F. Foltina, Wadowice 1921, 8°, 
[niekompletne]. 
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Micha³ Siwiec-Cielebon

Pu³k Piechoty Ziemi Wadowickiej
(Z dziejów tradycji i nazwy 12 pu³ku piechoty)

 Tradycja nazywania formacji wojskowych jest równie stara jak samo wojsko. 
Równie¿ w Polsce zwyczaj indywidualnego okreœlania oddzia³ów datuje siê od 
czasów najdawniejszych. Przetrwa³ on do dzisiaj, aczkolwiek w ró¿nych epo-
kach ró¿ne by³y formy i zwyczaje praktykowane dla odró¿nienia poszczególnych 
formacji. By³y w œredniowieczu dru¿yny, nazywane imionami swoich wodzów 
czy w³adców. W czasach póŸniejszych chor¹gwie rycerskie czy regimenty na-
zywano od imion ich dowódców, wystawiaj¹cych je magnatów, lub od obszaru 
na którym by³y formowane. Historia dwunastych pu³ków piechoty w dziejach 
orê¿a polskiego siêga schy³kowych lat I Rzeczypospolitej. Uwzglêdniaj¹c 
pojêcie tzw. dziedziczenia tradycji, bardzo wa¿ne dla losów formacji wojsko-
wych i zachowania ich spoistoœci oraz ducha bojowego (Francuzi okreœlaj¹ 
tê cechê jako l’esprit de corps) mo¿emy mówiæ o zakorzenieniu tradycji 12 pp 
w epoce stanis³awowskiej.

Protoplaœci 
Regiment XII pieszy szefostwa Malczewskiego (1775-1793)
 W okresie I Rzeczypospolitej, a¿ do roku 1789, w wojsku polskim utrzy-
mywa³o siê nazewnictwo utrwalaj¹ce tradycjê geograficzn¹ (miejsce fundacji 
lub powstania pu³ku) lub personaln¹ (poszczególne pu³ki okreœlano wed³ug 
nazwisk szefów czyli fundatorów). W ówczesnej armii, zreszt¹ nie tylko pol-
skiej1, powszechny by³ zwyczaj zamieniania siê przez w³aœcicieli jednostkami, 
sprzeda¿y patentów (czyli przywilejów) na ich wystawienie, wreszcie darowania 
wystawionych przez siebie jednostek innym osobom. Czêsta zmiana szefów 
formacji powodowa³a nierzadko zmianê miejsca stacjonowania lub przyna-
le¿noœci formacji, a w efekcie wielki chaos, w którym tracili orientacjê nawet 
dobrze orientuj¹cy siê w problematyce militarnej. Interesuj¹cy nas regiment 
pieszy, który jako pierwszy w dziejach polskiego orê¿a nosi³ numer 12, zaczêto 
formowaæ 19 maja 1775 r. Przywilej na jego wystawienie otrzyma³ Kalikst 
Poniñski, wiêc zgodnie z obyczajem regiment zaczêto nazywaæ od nazwiska 
szefa, regimentem Poniñskiego. W dziesiêæ lat póŸniej, w roku 1785 na mocy 
patentu królewskiego regiment po Poniñskim otrzyma³ kasztelan wojnicki Piotr 
O¿arowski, który 17 marca 1786 r. przekaza³ go Józefowi Lubomirskiemu. 
W ci¹gu roku pu³k dwukrotnie zmieni³ wiêc nazwê, bêd¹c najpierw Szefostwa 
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O¿arowskiego, a w kilka miesiêcy póŸniej Szefostwa Lubomirskiego. Po kilku 
miesi¹cach Lubomirski zamieni³ siê z Janem Malczewskim, który wczeœniej 
by³ szefem pu³ku przedniej stra¿y (dawny regiment dragonów).
 Rozwój si³ zbrojnych wymaga³ tworzenia nowych jednostek, ale tak¿e ujêcia 
w jakieœ systematyczne ramy ju¿ istniej¹cych. Numeracja istniej¹cych formacji 
pojawia siê po raz pierwszy w tabeli Komisji wojskowej z dnia 18 lipca 1789 
r. Tam pu³k Malczewskiego otrzyma³ numer XII (numeracja cyframi rzymskimi 
by³a wtedy powszechnie u¿ywana). Odt¹d, a¿ do kwietnia 1793 r. pu³k nosi³ 
nazwê Regiment XII pieszy szefostwa Malczewskiego. Warto pamiêtaæ, ¿e 
protoplasta 12 pp ws³awi³ siê w wojnie z Rosj¹ w obronie Konstytucji 3 Maja, 
w bitwach pod Zieleñcami i Dubienk¹. Na liœcie pierwszych odznaczonych 
Virtuti Militari (jeszcze wtedy medalem) s¹ oficerowie 12 pp.

12 pu³k piechoty Ksiêstwa Warszawskiego (1806-1813)
 Kiedy w 1806 r. armia francuska wkroczy³a do Wielkopolski, Napoleon 
powierzy³ formowanie wojsk polskich genera³owi Janowi Henrykowi D¹brow-
skiemu. 5 listopada 1806 r. rozpoczê³o siê formowanie w Poznaniu I Legii, czyli 
dywizji. Dywizja liczyæ mia³a cztery pu³ki o kolejnych numerach od 1. do 4. Po 
trzech tygodniach zal¹¿ek 4. oddzia³u (pu³ku) przemaszerowa³ do Koœciana, 
gdzie ostatecznie dokoñczono formowanie I batalionu. Dywizja D¹browskiego 
uczestniczy³a w szturmie Tczewa, w oblê¿eniu i zdobyciu Gdañska, w wal-
kach o Preussisch Eylau i Friedland. Po zawarciu pokoju w Tyl¿y wojsko 
polskie przechodzi na terytorium Ksiêstwa Warszawskiego, a stamt¹d Dywizja 
D¹browskiego odchodzi do garnizonów w Wielkopolsce. Do wyznaczonego 
na garnizon Rawicza dotychczasowy pu³k 4. wkracza ju¿ jako pu³k 12., gdy¿ 
w nastêpstwie objêcia stanowiska Wodza Naczelnego przez ksiêcia Józefa 
Poniatowskiego, a nie, jak pierwotnie zak³adano, przez J. H. D¹browskiego, 
zmieni³a siê kolejnoœæ dywizji w armii, a w efekcie tak¿e numeracja pu³ku. 
Rozkaz nadaj¹cy pu³kowi numer 12. w miejsce dotychczasowego 4. wyda³ 
Minister Wojny w dniu 4 czerwca 1807 r.
 W latach póŸniejszych pu³k, ju¿ jako12 pp wzi¹³ udzia³ w wojnie z Austri¹, 
po czym stan¹³ garnizonem w Krakowie. 3 maja 1811 r. pu³k przemaszerowa³ 
do Warszawy a nastêpnie Modlina. Pod koniec grudnia 1811 r. znalaz³ siê 
ponownie w Warszawie, sk¹d po otrzymaniu w dniu 21 maja 1812 r. or³ów 
(chor¹gwi) wyruszy³ na wyprawê moskiewsk¹. 12 pp wchodzi³ wtedy w sk³ad 
18 Dywizji V Korpusu. Bra³ udzia³ w bitwach pod Smoleñskiem, Mo¿ajskiem 
i nad Berezyn¹, gdzie poniós³ wielkie straty. Pod koniec grudnia 1812 r. pu³k 
powróci³ do Warszawy, a nastêpnie przeszed³ w celu reorganizacji do Krakowa. 
Wiosn¹ 1813 r. Korpus ksiêcia Józefa, a w nim 12 pp wyruszy³ do Saksonii. 
Pu³k wymaszerowa³ z Krakowa 8 maja tras¹ przez Kalwariê, Wadowice, Bia³¹, 
Cieszyn, Przerów, Brno, Kolin i Gabel, docieraj¹c 10 czerwca do Zittau. Tam 
nast¹pi³a reorganizacja VIII Korpusu ks. Józefa Poniatowskiego. W sierpniu 
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i wrzeœniu 12 pp uczestniczy³ w walkach z wojskami austriackimi a póŸniej tak¿e 
pruskimi na terenie Czech i Saksonii. W bitwie pod Lipskiem 16 paŸdziernika 
1813 r. pu³k star³ siê pod Döllitz z kolumn¹ wojsk austriackich genera³a Me-
erfeldta. W walce tej odrzuci³ poza rzekê Pleissê I batalion austriackiego 56 
pp hrabiego Colleredo2. Jednak 12 pp tak¿e poniós³ w tych walkach powa¿ne 
straty. Po trzydniowych walkach pod Lipskiem, do 19 paŸdziernika, pu³k po-
dzieli³ los wiêkszoœci VIII Polskiego Korpusu, czyli zosta³ rozbity. Nielicznych 
ocala³ych ¿o³nierzy 12 pp w³¹czono do pu³ku Nadwiœlañskiego.

Pu³k 12. piechoty liniowej Powstania Listopadowego (1830-1831)
 6 grudnia 1830 r. wydane zosta³o rozporz¹dzenie powstañczego Rz¹du 
Tymczasowego, nakazuj¹ce utworzenie nowych jednostek polskich, po dwa 
pu³ki piechoty i dwa pu³ki jazdy w ka¿dym województwie. Jeden z dwóch nowych 
pu³ków zorganizowanych w województwie sandomierskim otrzymuje numer 
12. Pierwotnie Pu³k 12. piechoty liniowej wszed³ w sk³ad Korpusu Obserwacyj-
nego gen. Paca. Pierwsz¹ potyczkê 12 pp stoczy³ pod Goœlinem. Pod koniec 
kwietnia, po likwidacji Korpusu gen. Paca i reorganizacji armii polskiej, Pu³k 
12. wszed³ w sk³ad si³ g³ównych. Najprawdopodobniej bardzo wysoko oceniano 
jego przygotowanie do dzia³añ, bo wcielono go do 1. Dywizji Piechoty gen. 
Macieja Rybiñskiego, gdzie wraz z 2. pp wszed³ w sk³ad 2. brygady. 20 maja 
stoczy³ bitwê pod Rutkami, a 26 maja pod Ostro³êk¹. W tej ostatniej poniós³ 
najwiêksze straty spoœród wszystkich oddzia³ów 1 Dywizji. W lipcu Pu³k 12. 
uczestniczy³ w bitwach pod Miñskiem i Szymanowem, a we wrzeœniu w obronie 
Warszawy, gdzie siê wyró¿ni³. Wraz z ca³¹ armi¹ przekroczy³ granicê prusk¹ 
5 listopada 1831 r.

Wadowicka „Dwunastka”
 Zacz¹tkiem wojska polskiego w wadowickiem by³y formacje by³ego au-
striackiego 56 pp. Liniow¹ czêœæ pu³ku, powracaj¹c¹ z frontu w³oskiego 
przemianowano na 56 pp Wojska Polskiego. Stacjonuj¹c¹ w Kielcach Kadrê 
Zapasow¹ 56 pp tak¿e przemianowano na KZ 56 pp WP. W macierzystym 
garnizonie pu³ku powstawa³y bataliony wadowickie, w ¯ywcu dwa bataliony 
¿ywieckie a w Bia³ej batalion bialski. Te wszystkie oddzia³y wesz³y póŸniej         
w sk³ad pu³ku ziemi wadowickiej, znanego tak¿e jako pu³k piechoty wadowic-
kiej i wadowicki pu³k piechoty i wreszcie jako pu³k piechoty ziemi wadowickiej. 
Ostatecznie w styczniu (niektóre Ÿród³a podaj¹ ¿e w lutym) 1919 r. pu³k otrzy-
ma³ numer 12. Jeszcze przez wiele miesiêcy na okreœlenie pu³ku u¿ywano 
zamiennie obydwu nazw, a w rozkazach wy¿szych dowództw wielokrotnie 
pisano o pu³ku wadowickim,  u¿ywaj¹c tego okreœlenia równolegle do oficjal-
nej nazwy 12 pp. Zreszt¹ w obiegu zwyczajowym funkcjonowa³y tak¿e nazwy 
batalionów ¿ywieckich, zw³aszcza w okresie ich samodzielnej, w oderwaniu 
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od pu³ku walki w ramach Grupy gen. Aleksandrowicza. Charakterystyczne 
jest natomiast, ¿e nazwê ziemi wadowickiej pisano z regu³y ma³ymi literami. 
Wyj¹tkiem s¹ pieczêcie i nag³ówki dokumentów, zreszt¹ niezmiernie rzadkie. 
Stosowan¹ w nich pisowniê narzuca³ raczej wzór formu³owania dokumentów, 
a nie regu³y s³ownikowe. Niew¹tpliw¹ ciekawostk¹ jest fakt, ¿e przez ca³y okres 
wojen 1918-1920 pojawia siê w pochwa³ach i rozkazach okreœlenie „Jacki”. 
By³ to przydomek-zawo³anie 56. pu³ku austriackiego, który wszed³ do pu³kowej 
legendy i piosenek œpiewanych na frontach I wojny œwiatowej. Zapewne czêœæ 
wy¿szej kadry dowódczej, wywodz¹ca siê z by³ej armii austriackiej, wydaj¹c 
rozkazy pochwalne pamiêta³a o zawo³aniu wadowickiego pu³ku i przenios³a je 
automatycznie na 12 pp WP. St¹d pochwa³y oddaj¹ce „Czeœæ dzielnym Jac-
kom”.
 W okresie miêdzywojennym obowi¹zywa³a oficjalna nazwa 12 pu³k pie-
choty. Czasem zwyczajowo dodawano do niej okreœlenie Ziemi Wadowickiej, 
ale ze wzglêdów formalnych nie wesz³o ono do obiegu oficjalnego. Przede 
wszystkim by³o to spowodowane przyczyn¹ natury urzêdowej. 
 Armia polska powstaj¹ca w latach wojennej zawieruchy rodzi³a siê bez 
odgórnych zarz¹dzeñ. Kiedy wreszcie ujêto j¹ w jakieœ jednolite ramy organi-
zacyjne, dla wyeliminowania mo¿liwoœci niedok³adnego przep³ywu informacji, 
szczególnie w zakresie dowodzenia, najprostsz¹ i najlogiczniejsz¹ form¹ 
odró¿nienia i przyporz¹dkowania jednostek sta³ siê numer nadany formacji. 
Wielu sztabowców by³o przeciwnych „umajaniu” nazw dodatkowymi wyró¿-
nikami. Tylko czêœci pu³ków uda³o siê zachowaæ w nazwie oprócz numeru 
jednostki inne wyró¿niki indywidualne. A i to, nie zawsze funkcjonowa³y one 
od pocz¹tku. Trzeba dodaæ, ¿e proces podtrzymywania tradycyjnych nazw 
œwiadcz¹cych o rodowodzie formacji bardziej widoczny by³ w oddzia³ach 
kawalerii, gdzie do odrêbnoœci pu³ków przyk³adano szczególn¹ wagê. W pie-
chocie, która by³a podstawowym i najliczniejszym rodzajem broni, ta forma 
podtrzymywania tradycji by³a mniej dostrzegalna. Jedynie pu³ki kontynuuj¹ce 
tradycje legionowe przez ca³e dwudziestolecie utrzymywa³y nazwê Legionów, 
przy czym pu³ki 1., 5. i 6. od roku 1938 u¿ywa³y nazwy Legionów Józefa Pi³sud-
skiego. Istnia³y w Wojsku Polskim grupy jednostek, podobnie jak legionowe, 
okreœlane wyró¿nikami tradycyjnymi, np. strzelców kaniowskich czy strzelców 
kresowych, ale ju¿ pu³ki by³ej Armii Wielkopolskiej nie wszystkie zachowa³y 
w nazwie wielkopolski wyró¿nik. Istnia³o równie¿ kilka jednostek utrzymuj¹cych 
nazwy indywidualne. Dzia³o siê to si³¹ tradycji, ale na pewno wielk¹ rolê w jej 
podtrzymaniu mia³y czynniki lokalne danej jednostki, wzglêdnie wprowadzenie 
wyró¿nika do nazwy oficjalnej jak np. w 19 pp, który u¿ywa³ nazwy Odsieczy 
Lwowa.
 Ró¿ne nazewnictwo jednostek wynika³o z wywodzenia siê polskich formacji 
z ró¿nych tradycji walk o niepodleg³oœæ w latach 1914-1918. Najprawdopodob-
niej w 12 pp w latach 20. nie przywi¹zywano niestety wagi do indywidualnego 
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wyró¿nika w nazwie pu³ku. Nie poczyniono bowiem starañ o dopisanie go, 
co wymaga³o z³o¿enia odpowiedniego wniosku do Ministerstwa Spraw Woj-
skowych. Byæ mo¿e nie by³o tak¿e woli w³adz samorz¹dowych powiatu czy 
poszczególnych miast i gmin, które wyraziæ powinny przynajmniej intencje 
nadania pu³kowi takiego imienia. Byæ mo¿e wreszcie, z obu stron by³o zbyt 
ma³o woli doprowadzenia sprawy do pomyœlnego fina³u. Wojsko mia³o inne 
obowi¹zki. Zmienianie czy nadawanie nazwy, nie wi¹¿¹ce siê i nie maj¹ce 
wp³ywu na umocnienie zdolnoœci bojowej jednostki, nie by³o zapewne naj-
wa¿niejsze. Ziemia wadowicka pojawia³a siê raczej sporadycznie, i to jako 
okreœlenie wspólnoty mieszkañców powiatu, którzy œwiadczyli coœ dla pu³ku. 
Jest wiêc Ziemia Wadowicka w rozkazie dowódcy 12 pp wydanym z okazji 
przekazania pu³kowi nowego sztandaru w dniu 1 sierpnia 1924. Po raz kolejny 
pojawia siê w podpisie tablicy dedykacyjnej Pomnika Poleg³ych ̄ o³nierzy 12 pp 
ods³oniêtego 11 listopada 1928 r. przed koszarami przy ul. 3 Maja (wczeœniej 
i obecnie ul. Lwowska).
 Pod koniec lat 20. i w latach 30. projekt rozwiniêcia nazwy pu³ku przez 
dodanie s³ów Ziemi Wadowickiej powraca³. Pojawia siê ta informacja                      
w relacjach wielu dwunastaków. Najprawdopodobniej wiele zale¿a³o tutaj od 
kolejnych dowódców pu³ku. Byli tacy, którzy do indywidualnej tradycji przyk³a-
dali wiêksze znaczenie, i tacy, dla których nie by³a ona najwa¿niejszym, je¿eli 
w ogóle by³a, czynnikiem wp³ywaj¹cym na wartoœæ bojow¹ pu³ku. Nie jest to 
¿adna ujma zwa¿ywszy, ¿e proces powracania do tradycyjnego nazewnictwa 
polskich formacji zaznaczy³ siê dopiero w drugiej po³owie lat 30. Wtedy w³aœnie 
oprócz wyró¿nika cyfrowego, czyli numeru pu³ku, wielu formacjom nadano 
b¹dŸ przywrócono nazwy u¿ywane w pocz¹tkach ich formowania.
 Zapewne tak¿e dlatego pod koniec lat trzydziestych koncepcja oficjalnego 
wpisania imienia Ziemi Wadowickiej w nazwie pu³ku powróci³a. Asumpt do tego 
da³a uroczystoœæ przekazania pu³kowi sprzêtu ufundowanego przez spo³eczeñ-
stwo powiatu wadowickiego w ramach zbiórki na Fundusz Obrony Narodowej. 
Dowodz¹cy wtedy pu³kiem pu³kownik Aleksander Stawarz wykorzysta³ fakt 
ufundowania broni i wyposa¿enia dla 12 pp, aby powróciæ do stosowania w ofi-
cjalnych dokumentach nazwy Pu³k Piechoty Ziemi Wadowickiej. Zawarto tê 
nazwê w akcie przekazania broni oraz, co znacznie wa¿niejsze, w oficjalnym 
podziêkowaniu wystosowanym do spo³eczeñstwa powiatu wadowickiego przez 
dowódcê 12 pp.
 Wed³ug informacji przekazanych autorowi przez nie¿yj¹cych ju¿ oficerów 
12 pp, kpt. Adama Dyra - adiutanta pu³ku, por./mjra Jana K. Mroza - oficera 
³¹cznoœci pu³ku, por./kpt. Stanis³awa Migê oraz por./pp³ka W³adys³awa Wo-
jasa - dowódców kompanii, p³k Stawarz przewidywa³ z³o¿enie wniosku do 
MSWojsk. w sprawie uzupe³nienia nazwy, ale niestety jego przeniesienie, 
a póŸniej wybuch wojny uniemo¿liwi³y realizacjê tego pomys³u. Niemniej 
jednak ju¿ po zakoñczeniu II wojny œwiatowej w wiêkszoœci wewnêtrznych 
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dokumentów œrodowiska kombatanckiego by³ego 12 pp u¿ywano do koñca 
dzia³alnoœci publicznej dwunastaków nazwy 12 pp Ziemi Wadowickiej. Kadra 
pu³ku wyra¿a³a w ten sposób przywi¹zanie do tradycji jednostki oraz regionu 
jej powstania i dyslokacji.

 Przy okazji warto wspomnieæ o dwóch innych pu³kach piechoty WP,                     
w których tradycji pojawi³ siê numer 12. Otó¿ w roku 1919 pu³kowi im. France-
sco Nullo sformowanemu we W³oszech dla Armii Polskiej we Francji nadano 
now¹ nazwê i numer, 12 Pu³ku Strzelców Polskich. Po przyjeŸdzie B³êkitnej 
Armii do Polski pu³k przemianowano na 12 pu³k strzelców pieszych, miêdzy 
innymi dlatego, ¿e w WP istnia³ ju¿ 12 pu³k piechoty i trzeba by³o odró¿niæ obie 
formacje przynajmniej nazw¹. Ostatecznie we wrzeœniu 1919 r. pu³k przemia-
nowano na 54 pu³k piechoty Strzelców Kresowych. Na odznace pu³kowej 54 
pp SK umieszczono jednak tak¿e napis 12 P.S.P.. Kolejny 12 pu³k powsta³ 
6 lutego 1919 r. w ramach Wojsk Wielkopolskich i otrzyma³ nazwê 12 Pu³k 
Strzelców Wielkopolskich. Po w³¹czeniu Wojsk Wielkopolskich w szeregi WP, 
pu³k dla odró¿nienia od 12 pp przemianowano na 70. pu³k piechoty. Zwycza-
jowo w pu³ku u¿ywano jednak tradycyjnej nazwy, a tak¿e uwidoczniono j¹ na 
odznace pu³kowej. 

 Kontynuatorzy tradycji czyli formalni nastêpcy 12 pp 
Ziemi Wadowickiej
 Po 1939 r. historia polskich si³ zbrojnych notuje kilka pu³ków piechoty, 
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czy jednostek pu³kowi piechoty odpowiadaj¹cych, nosz¹cych numer 12. Nie 
wszystkie mo¿na uznaæ za formalnych i prawnych kontynuatorów tradycji 
12 pp z Wadowic. Mo¿na za nastêpców uznaæ dzia³aj¹cy na zachodnich 
obszarach Ma³opolski 12 pp Armii Krajowej, wchodz¹cy w sk³ad Grupy 
Operacyjnej AK „Œl¹sk Cieszyñski”. U¿ywaj¹c ³aciñskich formu³, ta jednostka 
spe³nia wymóg kontynuacji tradycji de nomine, de iure i de facto. Nominal-
nie, gdy¿ zosta³a utworzona w znacznej mierze z zaanga¿owaniem kadry 
przedwojennego 12 pp ZW, dzia³a³a na obszarze, na którym rekrutowany by³ 
w okresie miêdzywojennym 12 pp ZW i przewidziana by³a w planie OSZ czyli 
Odtwarzania Si³ Zbrojnych w Kraju jako 12 pp. Prawnie i faktycznie, gdy¿ 
w chwili przygotowañ do powstania powszechnego (akcji „Burza”) oficjalnie 
otrzyma³a nazwê 12 pu³ku piechoty. Œrodowisko kombatanckie tej formacji od 
pocz¹tku swego istnienia i dzia³alnoœci podtrzymywa³o i nadal podtrzymuje 
i podkreœla zwi¹zek z tradycj¹ 12 pp ZW, jako swego rodzaju naturaln¹ kon-
tynuacjê. Gdyby zrealizowano za³o¿enia planu „Burza” i GO „Œl¹sk Cieszyñ-
ski” a wraz z ni¹ 12 pp AK podjê³y dzia³ania ofensywne, to si³y AK obwodu 
wadowickiego (a tak¿e oœwiêcimskiego) przewidziane by³y jako uzupe³nienie 
stanów oddzia³ów 12 pp AK maszeruj¹cych w kierunku Bielska i Cieszyna. 
Mimo niezrealizowania tych planów z tradycj¹ 12 pp ³¹czy siê w ten sposób 
równie¿ tradycja konspiracji œl¹skiej i ma³opolskiej AK. 
 Sêk jednak w tym, ¿e w Okrêgu Krakowskim AK jeszcze jedna formacja 
odtwarzana by³a jako 12 pp. By³y to oddzia³y organizowane w Obwodzie AK 
Bochnia „Wieloryb” i wchodz¹ce w sk³ad 6 Dywizji Piechoty AK. Nieco wyjaœnia 
sprawê fakt, ¿e przed wojn¹ powiat bocheñski by³ dodatkowym zapleczem 
rekrutacyjnym 12 pp i obszarem przewidzianym dla stacjonowania Kadry Zapa-
sowej 12 pp ZW. Ponadto plan OSZ przewidywa³ odtworzenie ca³ej krakowskiej 
6 DP, a tymczasem jeden z jej organicznych pu³ków, 12 pp AK wy³¹czono do 
struktur GO „Œl¹sk Cieszyñski”. W ten sposób w AK powsta³y dwie jednostki 
nosz¹ce nazwê 12 pu³ku piechoty. Ten drugi 12 pp mimo, i¿ funkcjonuj¹cy 
oddzielnie i w ¿aden sposób nie zwi¹zany z jednostk¹ dzia³aj¹c¹ w rejonie 
Wadowic, tak¿e mo¿e byæ uznany za dziedzica tradycji 12 pp ZW, choæby 
z racji wspomnianej przynale¿noœci do 6 DP. W niektórych relacjach pojawia 
siê twierdzenie, ¿e nazwy 12 pp AK u¿ywa³y tak¿e pododdzia³y Armii Krajowej 
tzw. Zgrupowania Krzeszowickiego. Ocena i rozstrzygniêcie tej kwestii jest 
z³o¿one. Nie ma bowiem dowodów na formalne istnienie w Podobwodzie 
Krzeszowickim jednostki o nazwie 12 pp AK. Trzeba jednak wzi¹æ pod uwagê 
kilka faktów. Organizatorem i komendantem konspiracji w krzeszowickiem 
by³ por./mjr Józef Ry³ko, by³y dowódca kompanii 12 pp w kampanii 1939 r.,  
wspó³pracownik p³ka Stawarza i por. Wojasa przy tworzeniu tzw. Dywizji 
Podhalañskiej w Konspiracji. Krzeszowice jako samodzielny Podobwód AK 
nie dysponowa³y tak¹ liczb¹ ludzi, aby utworzyæ odrêbn¹ jednostkê. Wreszcie 
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przedwojenny powiat chrzanowski, którego czêœæ z Krzeszowicami okupant 
w³¹czy³ do Generalnego Gubernatorstwa, by³ tak¿e baz¹ rekrutacyjn¹ 12 pp 
ZW. Najprawdopodobniej te wszystkie czynniki z³o¿y³y siê na nawi¹zywanie 
przynajmniej przez czêœæ krzeszowickich konspiratorów do tradycji 12 pp.

 „Dwunastacy” tylko nominalni
 W Polskich Si³ach Zbrojnych na Zachodzie zawi¹zek 12 pp powsta³                   
w ramach 4 DP formowanej w Wielkiej Brytanii. Ówczesna 4 Brygada Kadrowa 
Strzelców odtwarzaj¹ca w latach 1940-1941 jednostki by³ej 4 DP z kampanii 
francuskiej 1940 r. jako oddzia³ nr 118 odtwarza³a kadrê 12 pp. Ciekawostk¹ 
jednak jest, ¿e w kampanii francuskiej 12 pp nie uczestniczy³, gdy¿ tworzon¹ 
we Francji 4 DP przewidziano jako Dywizjê Lekk¹, w sk³adzie dwupu³kowym (10 
i 11 pp). Dopiero w Wielkiej Brytanii po zmianie struktury organizacyjnej PSZ 
próbowano tworzyæ nowy 12 pp. Pu³k jednak nie powsta³, gdy¿ najpierw 4 BKS 
przekszta³cono w Brygadê Spadochronow¹, a póŸniejsza 4 DP przejê³a tra-
dycje 1 Dywizji Grenadierów z kampanii 1940 r. (a tak¿e czêœciowo 2 Dywizji 
Strzelców Pieszych) i w nowej strukturze organizacyjnej jednostki o nazwie 
12 pp ju¿ nie przewidziano.
 Z ca³kowicie odrêbnej tradycji wywodzi³ siê 12 pp ludowego, czy inaczej 
odrodzonego WP. Sformowany zosta³ jako jeden z trzech pu³ków piechoty 4 
DP im. Jana Kiliñskiego, powsta³ej wiosn¹ 1944 r. w ZSSR. Przeszed³ szlak 
bojowy od walk nad Wis³¹ w rejonie Warszawy, przez Wa³ Pomorski (m.in. 
bitwa o Ko³obrzeg) i Odrê, a¿ nad £abê. Po powrocie do Polski dywizja ta 
zosta³a rozformowana, a jej pododdzia³y pos³u¿y³y jako baza dla sformowa-
nia Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. 12 pp ludowego WP za walki               
o Ko³obrzeg otrzyma³ miano Ko³obrzeskiego, a sztandar pu³ku odznaczono 
orderem Virtuti Militari. Tradycjê tego pu³ku kontynuowa³ w latach  PRL 12 
pu³k zmechanizowany (pz), który stacjonowa³ w Gorzowie Wielkopolskim. Oba 
wymienione pu³ki nie nawi¹zywa³y do tradycji 12 pp ZW.
Bior¹c pod uwagê obecne tendencje w procesie przekazywania i dziedzicze-
nia tradycji jednostek WP, nie mo¿na wykluczyæ, ¿e je¿eli kiedyœ utworzona 
zostanie jednostka piechoty zmechanizowanej o numerze 12., bêdzie na-
wi¹zywa³a do tradycji wszystkich wymienionych w tekœcie formacji. Niestety, 
coraz mniejsze s¹ szanse, aby jednostka taka powsta³a, czy zlokalizowana 
zosta³a w bliskiej okolicy Wadowic. Pozosta³a tradycja.

 Czy tradycja jest wa¿na i dlaczego?
 Pytanie zawarte w tytule wydaje siê retoryczne, i tak jest w rzeczywistoœci. 
Autorowi niniejszego szkicu nie chodzi jednak o tradycjê jako tak¹, ale                    
o u¿ywanie w nazewnictwie wyró¿ników, bêd¹cych dodatkowym oznaczeniem 
odrêbnoœci i swoistej indywidualizacji formacji. Bowiem przys³owiowego konia 
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z rzêdem temu, kto bêdzie potrafi³ precyzyjnie okreœliæ, o którym pu³ku mowa, 
je¿eli w jakimkolwiek dokumencie nie precyzuj¹cym realiów geograficznych czy 
historycznych padnie nazwa 12 Pu³k Piechoty. Wszak wczeœniejszy wywód wy-
kaza³, ¿e w tradycji WP pu³ków piechoty o numerze 12. by³o sporo. A w dodatku 
w przytoczonym przyk³adzie nie wiadomo nawet, czy mowa o pu³ku polskim, 
czy mo¿e o austriackim, niemieckim czy rosyjskim. Trudnoœæ z identyfikacj¹ 
mog¹ mieæ nawet wadowiczanie, chocia¿ w mieœcie istnieje ulica 12 Pu³ku 
Piechoty. I w tym konkretnym przypadku nie do koñca wskazano, o który pu³k 
chodzi, ale na szczêœcie tylko jeden i w³aœnie konkretny 12 pp tak mocno 
zwi¹zany jest z tradycj¹ miasta. Ale ju¿ adres wadowiczanina mieszkaj¹cego 
przy ul. 12 pu³ku piechoty dla mieszkañca odleg³ej czêœci Polski mo¿e staæ 
siê zagadk¹. A gdy taki list trafi np. do Gorzowa Wlkp. wywo³a niew¹tpliwie 
wielkie zdziwienie. Bo przecie¿ mieszkañcy Gorzowa wiedz¹ zapewne, ¿e 
w ich mieœcie stacjonowa³ 12 pp, póŸniejszy 12 pz. Wiedz¹, ¿e ich pu³k nie mia³ 
¿adnych zwi¹zków z Wadowica-mi. Sk¹d wiêc ulica jego imienia i dlaczego 
niepe³na, bo przecie¿ ich pu³k by³ Ko³obrzeski.
 Stosowanie wyró¿nika indywidualizuj¹cego tradycjê pu³kow¹ by³o istotne    
odegra³o znacz¹c¹ rolê w wiêkszoœci armii œwiata. To w³aœnie przywi¹zanie 
¿o³nierza do okreœlonej tradycji, do korzeni jednostki, do sztandaru, jako wi-
domego znaku (pamiêtajmy o herbach Wadowic, Andrychowa i Kalwarii na 

Wadowicki Rynek – Plac Józefa Pi³sudskiego w dniu uroczystoœci przekazania  
12 pp sprzêtu ufundowanego przez Spo³eczeñstwo Ziemi Wadowickiej w ramach 

Funduszu Obrony Narodowej 
31.07.1938 r.
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rogach p³atu chor¹gwi 12 pp) przynale¿noœci nie tylko do formacji, ale w³aœnie 
do konkretnej tradycji bojowej (pamiêtajmy znowu¿ o nazwach pól bitewnych 
wyhaftowanych na sztandarze), stanowi o owym l’esprit de corps oddzia³u,         
o którym wspomnia³em we wstêpie niniejszego artyku³u. Pozwala by³ym ¿o³-
nierzom wadowickiej formacji mówiæ o sobie, jako o ¯o³nierzach Ziemi Wado-
wickiej. Z dum¹, ale nie pompatycznie. Zwyczajnie, gdy¿ tak w³aœnie nazywa³ 
siê ich pu³k.
 Ostatnie uwagi dotycz¹ pisowni nazwy. W wielu materia³ach mówi¹-
cych o tradycji 12 pp ZW, spotyka siê pisowniê ziemi wadowickiej w³aœnie                       
z ma³ej litery. Jest to zgodne z obecnymi regu³ami jêzykowymi, które pisowniê 
z du¿ej litery pozostawiaj¹ tylko dla krain czy regionów tradycyjnych, zakorze-
nionych historycznie i geograficznie. W wypracowywanym w latach 30. syste-
mie nazewnictwa jednostek WP przyjêto pisowniê dodatkowych wyró¿ników 
(dotyczy nazw geograficznych, gdy¿ nazwiska szefów czy patronów pisano tak 
zawsze) w nazwach pu³ków z du¿ej litery. Tak¹ te¿ pisowniê stosuj¹ œrodowiska 
kombatantów 12 pp i 12 pp AK ZW. Dla podtrzymania tradycji Pu³ku Piechoty 
Ziemi Wadowickiej. Bo, powtórzê to jeszcze raz, pozosta³a tylko tradycja.

Przypisy:
1) Na przyk³ad stacjonuj¹cy do roku 1918 w Wadowicach 56. galicyjski pu³k piecho-

ty armii austriackiej zmienia³ w³aœciciela kilkakrotnie. Po sformowaniu w 1684 r. we 
Wroc³awiu na mocy patentu cesarskiego Leopolda I szefem pu³ku zosta³ pu³kownik 
Pawe³ Antoni baron Houchin, po nim, w 1697 r. szefostwo obj¹³ Wilrich Filip Wawrzy-
niec graf Daun. Nastêpnym w³aœcicielem pu³ku zosta³ w 1741 r. gen. Antoni Ignacy 
graf Mercy d’Argentau do roku 1767, a kolejnym, do roku 1784 gen. Jakub graf Nugent. 
Marsza³ek Wac³aw graf Colleredo-Waldsee szefowa³ pu³kowi do 1822 r. przekazuj¹c pu³k 
genera³owi majorowi baronowi Fürstenwärther Burgsassen który szefowa³ pu³kowi do 
1856 r. To ju¿ czasy wadowickie 56 pp, gdy¿ jeden batalion pu³ku przyby³ do Wadowic 
w 1827 r. Od 1857 do 1874 r. szefem pu³ku by³ genera³ Franciszek baron Gorizzutti, 
a od 1874 r. gen. Alojzy Baumgarten. Ostatnim szefem, wed³ug patentu „na wieczne 
czasy”, zosta³ w roku 1888 Leopold Józef graf Daun, ksi¹¿ê Thiano. St¹d w oficjalnym 
nazewnictwie u¿ywano dla okreœlenia pu³ku zwrotu „Graf Daun Regiment” – „pu³k 
hrabiego Dauna”.

2) Dziwny splot historii sprawi³, ¿e w bitwie pod Lipskiem walczy³y ze sob¹ 12 
pu³k piechoty wojsk Ksiêstwa Warszawskiego i 56 pu³k piechoty armii austriackiej. 
PóŸniejszy 12 pu³k piechoty Ziemi Wadowickiej, który powsta³ z by³ego austr. 56 pp, 
dziedziczy³ tradycje 12 pp Ksiêstwa Warszawskiego.

Ilustracje w tekœcie pochodz z Muzeum Tradycji Niepodlegoœciowej Ziemi Wado-
wickiej.
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Micha³ Siwiec-Cielebon

Przed godzin¹ próby
12. pu³k piechoty Ziemi Wadowickiej i garnizon 

Wadowice w przededniu wybuchu II wojny œwiatowej. 

Zarys problematyki.

Œ.p. Pu³kownikowi dyplomowanemu W³adys³awowi Steblikowi w trzydziest¹ 
rocznicê œmierci - Autor

 Od autora
 W tym roku, 16 czerwca minie trzydziesta rocznica œmierci, jak¿e 
przedwczesnej z perspektywy badañ nad dziejami wojskowoœci polskiej                     
i dzia³añ obronnych w 1939 roku, pu³kownika dyplomowanego W³adys³awa 
Steblika. Cz³owieka, który postawi³ sobie zadanie udokumentowania i obro-
ny dobrego imienia polskiego ¿o³nierza broni¹cego Ojczyzny w roku 1939,                    
a przede wszystkim ¿o³nierza Armii „Kraków”. Zmar³ zasiawszy ziarno 
prawdy, ale nie zd¹¿ywszy zebraæ plonów swoich dokonañ. Pozostawi³ po 
sobie niezwyk³y pomnik, stanowi¹cy kamieñ milowy na drodze badañ nad 
histori¹ obrony Rzeczypospolitej przed hitlerowskim najazdem. Kamieñ 
o tyle nietypowy, ¿e pisany. Najlepsz¹ monografiê zwi¹zku operacyjnego 
broni¹cego Polski, „Armiê Kraków 1939”.

 Patrz¹c z punktu widzenia historyków 
wojskowoœci, Armia „Kraków” znalaz³a siê w tym 
korzystnym po³o¿eniu, ¿e do opracowania za-
rysu jej dzia³añ w 1939 r. przyst¹piono jeszcze 
w latach wojny, a pierwsza próba monografii 
ukaza³a siê ju¿ w dziesiêæ lat po zakoñczeniu 
kampanii. Inne zwi¹zki operacyjne WP z roku 
1939 takiego szczêœcia nie mia³y. Dodatkowym 
plusem badañ nad histori¹ powstania i dzia³añ 
Armii jest fakt, ¿e podj¹³ je cz³owiek chyba naj-
lepiej do tego przygotowany i predestynowany, 
pu³kownik dyplomowany W³adys³aw Steblik. 
Ten jeden z najwybitniejszych oficerów polskiego 
wywiadu, d³ugoletni pomocnik polskiego attache 
wojskowego w Berlinie zna³, jak nikt chyba 
inny w polskiej armii, potencja³ i mo¿liwoœci 

mjr dypl. Wadys³aw Steblik
foto.  z 1936 r.
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militarne Niemiec hitlerowskich. Kiedy wiosn¹ 1939 r. wszed³ w sk³ad 
œcis³ego sztabu powstaj¹cej Armii „Kraków”, sta³ siê od razu nieocenionym 
i jednym z najbli¿szych wspó³pracowników dowódcy Armii, genera³a brygady 
Antoniego Szyllinga. Wbrew twierdzeniom niektórych krytyków monografii 
Armii, wydanej dwukrotnie, w roku 1975 i 1989, to pomnikowe opracowa-
nie dziejów obrony po³udniowej Polski wytrzymuje próbê czasu i nadal jest 
najwa¿niejsz¹ baz¹ informacji, a tak¿e komentarzy wyjaœniaj¹cych wiele 
aspektów polskich dzia³añ obronnych, nie tylko w po³udniowym pasie fron-
tu. Oczywiœcie w ci¹gu trzydziestu lat, jakie minê³y od œmierci W³adys³awa 
Steblika, nast¹pi³o wiele zmian umo¿liwiaj¹cych inne spojrzenie na niektóre 
wydarzenia. Odnaleziono niektóre dokumenty Ÿród³owe, zweryfikowano wiele 
relacji i tez pamiêtnikarzy, przyby³o opracowañ i przyczynków. Nie zmienia 
to jednak faktu, i¿ monografia Armii „Kraków”  autorstwa W³adys³awa Steblika 
zda³a egzamin i obroni³a siê przed atakami historiografii marksistowskiej. 
Byæ mo¿e stanie siê ona w przysz³oœci dla kolejnego badacza polskiej hi-
storii militarnej podstaw¹ do opracowania dziejów Armii wykorzystuj¹cego 
ujawnione w miêdzyczasie Ÿród³a i materia³y.
 Dla osób interesuj¹cych siê histori¹ 12 pu³ku piechoty Ziemi Wadowickiej 
wa¿ny jest jeszcze jeden szczegó³, a mianowicie fakt, i¿ p³k Steblik by³ „dwu-
nastakiem”, czyli s³u¿y³ niegdyœ w wadowickim pu³ku. W latach miêdzywojen-
nych opracowa³ i opublikowa³ na ³amach czasopism wojskowo-historycznch 
wiele materia³ów i przyczynków do dziejów pu³ku oraz jego najwa¿niejszych 
walk. Nie œwiadczy to jednak, ¿e W³adys³aw Steblik w swojej pracy historycz-
nej kierowa³ siê sentymentami czy emocjonalnymi wiêziami     z opisywanymi 
jednostkami. Wrêcz odwrotnie, z ch³odn¹ wnikliwoœci¹ zanalizowa³ wszystkie 
dostêpne sobie, a zgromadzone z benedyktyñsk¹ cierpliwoœci¹ materia³y, 
wyci¹gaj¹c wnioski nie zawsze korzystne dla hagiografów naszej historii, 
ale zawsze istotne dla historii jako takiej.

 Zamiast wstêpu
 Kiedy 1 wrzeœnia 1939 roku wybuch³a wojna, nazwana póŸniej II œwiatow¹, 
do walki w obronie Rzeczypospolitej stanêli tak¿e synowie ziemi wadowic-
kiej. Znacz¹ca ich liczba znalaz³a siê w szeregach 12 pu³ku piechoty Ziemi 
Wadowickiej, jednostki, której zapleczem rekrutacyjnym i mobilizacyjnym 
by³ powiat wadowicki. Wielu ¿o³nierzy pu³ku pochodzi³o tak¿e z powiatów 
chrzanowskiego, krakowskiego, myœlenickiego czy ¿ywieckiego. Prezento-
wany tekst jest roboczym fragmentem opracowywanej monografii 12 pu³ku, 
dotycz¹cym przygotowañ do obrony Polski w okresie miêdzy- wojennym, 
a w dalszych czêœciach dzia³añ obronnych w roku 1939.Zazwyczaj historycy 
przystêpuj¹cy do opisu przebiegu dzia³añ jednostki bêd¹cej przedmiotem 
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ich badañ, skupiaj¹ siê na opisie i znacznie rzadziej na analizie przebiegu 
dzia³añ. Bardzo rzadko zdarza siê próba zarysowego chocia¿by wskazania 
miejsca i znaczenia jednostki w ugrupowaniu obronnym armii, a tym bardziej 
ewentualne hipotezy dotycz¹ce innych mo¿liwoœci u¿ycia danej formacji. Jest 
to zrozumia³e, zwa¿ywszy wielkie luki w dokumentacji Ÿród³owej dotycz¹cej 
wojskowoœci polskiej okresu miêdzywojennego oraz dzia³añ obronnych 
w 1939 r. Zreszt¹ dla utrwalenia pamiêci walk i wysi³ku pododdzia³ów i po-
jedynczych ¿o³nierzy wystarcza sam opis wydarzeñ. Jednak w przypadku 12 
pu³ku piechoty próba szerszego spojrzenia, obejmuj¹ca zarys ugrupowania 
wyjœciowego Armii jest konieczna. Wa¿ne jest tak¿e kilka odniesieñ historycz-
nych do wydarzeñ i koncepcji wczeœniejszych. Pozwala to na wzbogacenie 
naszej wiedzy oraz zwrócenie uwagi na niektóre niedostrze¿one dotychczas 
przez badaczy historii wojskowoœci w¹tki. Warto równie¿ przypomnieæ 
planowan¹ rolê samych Wadowic, jako oœrodka mobilizacyjnego i miejsca 
dyslokacji jednej z odwodowych dywizji Armii, czyli 45 DP rez. Bez omówie-
nia tych problemów historia dzia³añ wojennych 12 pp w kampanii 1939 r. 
bêdzie tylko suchym ³añcuchem dat i wydarzeñ zawieszonym w pró¿ni i nie 
pozwalaj¹cym na ocenê, nawet hipotetyczn¹, roli pu³ku a niekiedy nawet 
jego poszczególnych pododdzia³ów w prowadzonych operacjach. ¯e mo¿e 
to byæ istotne, wyka¿ê w przygotowywanym kolejnym fragmencie zarysu 
monografii pu³ku, omawiaj¹cym jego dzia³ania w pierwszej fazie kampanii 
1939 r., który opublikowany zostanie w nastêpnym numerze „Wadovian”.
 Analizuj¹c ugrupowanie wyjœciowe Armii „Kraków” i przebieg pierwszej 
fazy dzia³añ, zainteresowani problematyk¹ dostrzec musz¹ kilka w¹tków  
i szczegó³ów wymagaj¹cych wyjaœnienia. Rodz¹ siê bowiem pytania                          
o przyczyny i sens przyjêtego ugrupowania oraz o jego faktyczne mo¿liwoœci 
obronne. Zwracaj¹ na te szczegó³y uwagê badacze problematyki dzia³añ 
obronnych w 1939 r., m.in. p³k dypl. Marian Porwit, a przede wszystkim au-
tor monografii Armii, p³k dypl. W³adys³aw Steblik. OdpowiedŸ, przynajmniej 
czêœciowa, na rodz¹ce siê w¹tpliwoœci, pozwala zrozumieæ dlaczego 12 pu³k 
piechoty Ziemi Wadowickiej ju¿ w fazie planowania dzia³añ rozdzielony zosta³ 
na kilka zgrupowañ, które nastêpnie u¿yte zosta³y na odleg³ych kierunkach 
operacyjnych.
 £amy i charakter  „Wadovian” nie pozwalaj¹ na szerszy opis polskiej 
doktryny wojennej okresu miêdzywojennego oraz mo¿liwoœci strategicz-
nych i operacyjnych Polski i jej armii w konfrontacji z agresorami. Nie jest to 
zreszt¹ konieczne dla zobrazowania roli pu³ku w póŸniejszych dzia³aniach, 
tym bardziej, ¿e pu³k jako zwi¹zek taktyczny jest zbyt ma³ym ogniwem do 
opisywania w skali operacyjnej. Odniesienia dotycz¹ce skali operacyjnej 
sygnalizowane bêd¹ jedynie na szczeblu ca³ej 6 DP, w sk³ad której pu³k 
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wadowicki wchodzi³. Kilka takich informacji bêdzie w pierwszych czêœciach 
tekstu potrzebnych, dla uzasadnienia hipotez postawionych przez autora lub 
ilustracji wskazuj¹cych mo¿liwoœci wykorzystania pu³ku na innych kierunkach 
dzia³añ. Pomo¿e tak¿e zrozumieæ prze³omowe niekiedy znaczenie dzia³añ 
pu³ku i jego pododdzia³ów dla losów Grupy Operacyjnej „Bielsko”-”Boruta”,        
w której sk³ad pu³k wchodzi³, a nawet ca³ego ugrupowania Armii „Kraków”.
 Autor nie pretenduje do wyczerpania tematu, ani tym bardziej do uzna-
nia zawartych w niniejszej rozprawie tez, jako autorytatywnie i ostatecznie 
stwierdzonych. Ze wzglêdu na trwaj¹ce nadal poszukiwania dokumentów              
i weryfikowanie relacji dotycz¹cych tragicznych wydarzeñ wrzeœnia 1939 r., 
wiele podanych informacji mo¿e w przysz³oœci zostaæ oœwietlonych inaczej. 
Nie wykluczam tak¿e pojawienia siê nowych, niezbadanych dokumentów 
i informacji o nieznanych, wzglêdnie zbyt ma³o wyjaœnionych faktach. Aby 
nie zra¿aæ czytelnika niekoniecznie interesuj¹cego siê szczegó³owo pro-
blematyk¹ ostatniej wojny i histori¹ wojskowoœci, w przygotowanym dla 
„Wadovian” tekœcie liczba przypisów zosta³a ograniczona do niezbêdnego 
minimum. Mam nadziejê, ¿e u³atwi to lekturê.

 Zanim nast¹pi³ alarm
 Wiedza o polskim planowaniu strategicznym a tak¿e operacyjnym z cza-
sów miêdzywojennego dwudziestolecia wci¹¿ zawiera wiele luk. Dlatego 
o planach, czy choæby zarysach takowych, przewiduj¹cych u¿ycie operacyjne 
6 DP, a co za tym idzie 12 pp wiadomo niewiele.
 Koncepcje polskiego planowania wojennego by³y wynikiem geopoli-
tycznego po³o¿enia Polski w Europie oraz wi¹¿¹cych Polskê sojuszy. Jeden 
z najwczeœ-niejszych wariantów, okreœlany jako „R+N” przygotowany zosta³ 
na wypadek równoczesnego konfliktu zbrojnego z obydwoma najwiêkszy-
mi s¹siadami Rzeczypospolitej, czyli ZSSR i Niemcami. U jego podstaw 
leg³o przekonanie o s³aboœci militarnej ówczesnego ZSSR, spowodowanej 
d³ugotrwa³¹, wyniszczaj¹c¹ wojn¹ domow¹, oraz o skutecznoœci wi¹¿¹cych 
Niemcy postanowieñ Traktatu Wersalskiego. Prace studyjne tej koncepcji 
zapocz¹tkowane w roku 1923, zosta³y przerwane w 1926 r., kiedy polskie 
w³adze wojskowe dosz³y do przekonania, ¿e os³abienie s¹siadów jest tylko 
przejœciowe. Bior¹c pod uwagê ekonomiczn¹ s³aboœæ odradzaj¹cej siê Pol-
ski i niewielkie mo¿liwoœci rozbudowy czy modernizacji Wojska Polskiego, 
ówczesne w³adze zda³y sobie sprawê, i¿ chwilowo korzystny stosunek si³        
w nied³ugim czasie ulegnie odwróceniu na niekorzyœæ Polski. Planowanie 
strategiczne skoncentrowano wiêc na pozosta³ych wariantach, czyli  wojny         
z Niemcami - wariant „N”, b¹dŸ z ZSSR - wariant „R”.
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 Wschód
 Jeszcze na pocz¹tku lat 30. wiêkszego i bardziej aktualnego zagro¿enia 
upatrywano ze wschodu, maj¹c na wzglêdzie niedawn¹ wojnê z Rosj¹ 
bolszewick¹ i obawiaj¹c siê ponownej próby zrewolucjonizowania Europy 
poprzez kolejn¹ agresjê Armii Czerwonej. Zagro¿eniu temu Wojsko Polskie 
mia³o przeciwdzia³aæ realizuj¹c za³o¿enia planu operacyjnego „Wschód”. 
Plan ten uaktualniany by³ do wiosny 1939 r., ale najprawdopodobniej nie 
zachowa³ siê do dzisiaj nawet we fragmentach. Próbê jego rekonstrukcji 
podj¹³ jeden z badaczy dziejów polskiej wojskowoœci XX wieku, Rajmund 
Szubañski. W swoich dociekaniach opar³ siê na informacjach o ówczesnej 
polskiej doktrynie wojennej, analizie pokojowego rozmieszczenia si³ zbroj-
nych II RP i mo¿liwoœci przewozowych kolejnictwa oraz wzmiankach na ten 
temat zawartych w pamiêtnikach niektórych, niestety nielicznych polskich 
sztabowców i dowódców. Dla odtworzenia za³o¿eñ posi³kowa³ siê znanymi 
elementami planu operacyjnego „Zachód”. Wyniki, bêd¹ce zupe³nym novum 
w polskiej historiografii, opublikowa³ w pracy „Plan operacyjny „Wschód””. 
Warto zaprezentowaæ te informacje z pracy Szubañskiego, które wskazuj¹ 
teatr dzia³añ wojennych, na jakim ewentualnie móg³ byæ u¿yty 12 pp.
 Rekonstruuj¹c ugrupowanie si³ polskich umieœci³ on 6 DP w sk³adzie Armii 
Rezerwowej „Lwów”, bêd¹cej odwodem po³udniowego skrzyd³a frontu pol-
skiego. Armia ta koncentrowa³aby siê za stykiem pierwszorzutowych Armii 
„Podole” i „Wo³yñ”. Jej dzia³anie na korzyœæ Armii „Podole” mia³oby polegaæ 
na odci¹¿eniu ewentualnej obrony Lwowa, poprzez uderzenie na po³udnie,               
w kierunku Brze¿an, w bok nacieraj¹cych na Lwów wojsk sowieckich. Z kolei 
uderzaj¹c na pó³nocny-wschód, w kierunku Równego, Armia „Lwów” mia³aby 
przeciwdzia³aæ na korzyœæ Armii „Wo³yñ”. Je¿eli przyj¹æ hipotezê Rajmunda 
Szubañskiego za uprawdopodobnion¹, wadowicki pu³k ponownie znalaz³by 
siê na terenach znanych z walk w wojnie polsko-ukraiñskiej i polsko-bolsze-
wickiej1. Poniewa¿ dotychczas nie natrafiono na podstawow¹ dokumentacjê 
planu „Wschód”, jego wersja odtworzona w pracy Szubañskiego pozostaje 
jedyn¹, ale tylko hipotetyczn¹. Zasygnalizowanie tych ustaleñ uwa¿am za 
konieczne, ale wszelkie g³êbsze dywagacje, jako niemo¿liwe do udokumen-
towania by³yby w tym wypadku nieuzasadnione. Zainteresowanych odsy³am 
do ksi¹¿ki R. Szubañskiego.
 
 Zachód
 W planowaniu dzia³añ na ewentualnym froncie przeciwniemieckim odró¿-
niæ trzeba kilka wa¿nych okresów. Jest to tym istotniejsze, ¿e przez d³ugie 
lata za³o¿enia dzia³añ polskich podporz¹dkowane by³y, czy te¿ wynika³y 
z polsko-francuskiego sojuszu militarnego. Pierwotnie polski Sztab Gene-
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ralny opracowa³ plany trzech dzia³añ prewencyjnych, na wypadek, gdyby 
Niemcy pogwa³cili uk³ad wersalski czy inne miêdzynarodowe traktaty. Plany 
te przewidywa³y polsk¹ ofensywê, chocia¿ o ograniczonym zasiêgu. W celu 
zlikwidowania zagra¿aj¹cego Polsce niebezpieczeñstwa z kierunku Prus 
Wschodnich przewidywano zajêcie zachodniej czêœci ówczesnych Prus 
(plan „Prusy Wschodnie”). Na kierunku pomorskim przewidywano ofensywê 
w celu wyprostowania frontu na obszar Pomorza i zajêcie go a¿ po Odrê (plan 
„Ba³tyk”). Natomiast na po³udniu zmierzano zaj¹æ niemieck¹ czêœæ Górnego 
Œl¹ska (plan „Œl¹sk”)2. Najprawdopodobniej wojska krakowskiego Okrêgu 
Korpusu by³yby u¿yte w tych ostatnich dzia³aniach, przede wszystkim z racji 
najdogodniejszej dyslokacji. Brak jednak dokumentacyjnego potwierdzenia 
tej tezy.
 W trakcie rozmów maj¹cych na celu uzgodnienie planów operacyjnych 
pomiêdzy Polsk¹ i Francj¹, prowadzonych w roku 1923 przez marsza³ków 
Józefa Pi³sudskiego i Ferdynanda Focha, ten ostatni próbowa³ Polsce na-
rzuciæ swój plan ofensywy, polegaj¹cy na uderzeniu obydwu armii, polskiej 
i francuskiej po najkrótszych liniach w kierunku Berlina. Ostatecznie jednak 
uznano, ¿e armia polska wykona najpierw dzia³ania przewidziane w planie 
„Prusy Wschodnie”, a dopiero póŸniej przejdzie do dzia³añ ofensywnych 
w kierunku Berlina. Wed³ug jednego z najwybitniejszych znawców i badaczy 
polskiej sztuki wojennej lat 1918-1939, pu³kownika dyplomowanego Mariana 
Porwita plan ten, znany jako plan „Foch”, by³ aktualny do roku 1933. W dru-
giej po³owie lat 20. we Francji zaczê³a dominowaæ doktryna defensywna. 
Od 1927 r. Francuzi rozpoczêli budowê „Linii Maginota”. Jak podkreœla p³k 
Porwit, by³y to oznaki, ¿e Francja „nie bêdzie chcia³a ani mog³a wykonaæ 
ofensywy na Berlin, stanowi¹cej podstawê planu „Foch”3.
 W po³owie lat trzydziestych, po œmierci marsza³ka Józefa Pi³sudskiego        
i objêciu funkcji Generalnego Inspektora Si³ Zbrojnych przez genera³a dywizji 
(póŸniej gen. broni i marsza³ka) Edwarda Rydza-Œmig³ego, przyst¹piono do 
opracowywania nowych planów strategicznych. W czerwcu 1936 r. w Oddzia-
le III polskiego Sztabu G³ównego opracowano studium planu operacyjnego 
przeciw Niemcom. Przy podtrzymaniu tezy o wspólnej walce armii polskiej 
i francuskiej przeciw agresorowi, zak³ada³o ono g³ówne uderzenie niemieckie 
na Polskê, która bêdzie musia³a wytrzymaæ do czasu pe³nego w³¹czenia siê 
do walki zmobilizowanych wojsk sojuszniczych. Wed³ug p³ka Porwita, mar-
sza³ek Edward Rydz-Œmig³y opar³ na tym studium ramowy plan wojny i plan 
operacyjny. Przewidywa³o ono rozwiniêcie si³ polskich w piêæ armii, z czego 
trzy stanowiæ mia³y g³ówn¹ masê uderzeniow¹ w rejonie Toruñ-Poznañ-Kut-
no, zaœ dwie pozosta³e mia³y zostaæ u¿yte jako zgrupowania pomocnicze na 
kierunkach na pó³noc od Warszawy i na po³udniowy zachód od £odzi. W efek-
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cie dwukrotnych rozmów marsza³ka Edwarda Rydza-Œmig³ego z genera³em 
Maurice Gamelinem uwzglêdniono w tym planie koncepcjê uderzenia wojsk 
polskich na obszar Prus Wschodnich. Z zamiarów ofensywnych marsza³ek 
Œmig³y zrezygnowa³ prawdopodobnie w roku 1937. G³ówny zarys planu 
jednak zosta³ utrzymany. Nieznane jest dok³adne ugrupowanie wyjœciowe 
wojsk, a co za tym idzie, hipotetyczny teatr wojenny 12 pp.
 Kolejne koncepcje czy studia strategiczne i operacyjne znane s¹ m.in. 
jako „Studium nad mo¿liwoœciami wojennymi Niemiec i Polski” opracowa-
ne w 1936 r. przez gen. brygady Tadeusza Kutrzebê oraz „Studium planu 
strategicznego Polski przeciw Niemcom” opracowane przez podpu³kownika 
dypl. Stefana Mossora wed³ug koncepcji gen. Kutrzeby i z³o¿one marsz. 
Œmig³emu 28 stycznia 1938 r. To ostatnie zak³ada³o obronê tzw. „tu³owia 
strategicznego Polski”. Brak potwierdzenia wykorzystania tego studium              
w przeciwniemieckim planowaniu operacyjnym, aczkolwiek wed³ug twier-
dzenia Tadeusza Jurgi za³o¿enia strategiczne planu „Zachód” opiera³y siê 
niew¹tpliwie „na przes³ankach natury polityczno-ekonomicznej i wojskowej” 
zaczerpniêtych z tego studium, okreœlanego w literaturze przedmiotu tak¿e 
jako memorandum gen. Kutrzeby4. 
 Omawianego okresu lat 1936-1938 dotyczy jedyna wzmianka wska-
zuj¹ca na zamiar u¿ycia 6 DP (a wiêc w konsekwencji równie¿ 12 pp) na 
konkretnym kierunku operacyjnym. W latach 1928-1938 inspektorem armii 
odpowiedzialnym za przygotowania obronne na obszarze krakowsko-œl¹skim 
by³ genera³ dywizji Leon Berbecki. Zgodnie z ówczesn¹ praktyk¹ przewidy-
wany on by³ na dowódcê armii polskiej dzia³aj¹cej na tym kierunku. Jedn¹ 
z dywizji przewidzianych do u¿ycia w dzia³aniach obronnych na po³udnio-
wo-zachodnich rubie¿ach Rzeczypospolitej by³a krakowska 6 DP. Jedyny 
œlad koncepcji jej u¿ycia znaleŸæ mo¿na w relacji genera³a brygady Jana 
Jagmina-Sadowskiego przechowywanej w Centralnym Archiwum Wojsko-
wym. Jej fragmenty przytacza m.in. praca Jana Zieliñskiego „Genera³ Jan 
Jagmin-Sadowski obroñca Œl¹ska 1895-1977”. Powinna wiêc byæ znana 
nie tylko w¹skiemu gronu badaczy penetruj¹cemu archiwa. Pocz¹tkowe 
fragmenty relacji Sadowskiego, dotycz¹ ugrupowania obronnego w obszarze 
Œl¹ska w jesieni 1936 r. Czytamy tam: „Równie¿ ustnie gen. Berbecki nie 
udzieli³ mi ¿adnych informacji co do zamierzonego planu dzia³ania, który 
obejmowaæ musia³ przecie¿ obronê skrzyde³ rejonu przemys³owego i po-
wi¹zanie go z dzia³aniami na innych odcinkach operacyjnych, natomiast 
da³  mi do wgl¹du kalkê, na której zobaczy³em 6 DP oznaczon¹ w re-
jonie Zawiercia i Krakowsk¹ Brygadê Kawalerii dalej na pó³noc, w rejonie 
Janowa (na p³d. wsch. od Czêstochowy)”5. Ówczesny uk³ad obronny Œl¹ska, 
oparty zosta³ w centrum na zbudowanych w latach 1933-1936 fortyfika-
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cjach œl¹skich. Oprócz 23 DP Centralnego Rejonu Przemys³owego broniæ 
mia³y jednostki Grupy Fortecznej (póŸniej dosz³y jeszcze pu³ki 55 DP rez.). 
Po³udniowe (beskidzkie) skrzyd³o os³aniaæ mia³a 21 DPG z Bielska-Bia³ej, 
natomiast na pó³nocy przewidziano zgrupowanie dwóch dywizji piechoty, 6 
i 7 (czêstochowskiej) oraz Krakowskiej Brygady Kawalerii. Licz¹cy oko³o 150 
kilometrów odcinek frontu od granicy czeskiej po Czêstochowê nasycony by³ 
w miarê równomiernie si³ami polskimi, oczywiœcie uwzglêdniaj¹c ówczesne 
mo¿liwoœci strategiczne i operacyjne. Mog³o to gwarantowaæ skuteczn¹ 
obronê powierzonego odcinka, przynajmniej na jakiœ czas.
 Niestety w ostatecznym planie wojny i realnej walce z Niemcami 6 DP            
w rejonie Zawiercia zabrak³o. Jak dowodz¹ póŸniejsze wydarzenia na tym 
odcinku frontu polsko-niemieckiego, jedna dywizja nie mog³a co prawda 
odegraæ na wymienionym kierunku operacyjnym jakiejœ szczególnej roli. 
Niemniej jednak mog³a, przynajmniej czêœciowo, wp³yn¹æ na bieg wydarzeñ. 
Warto rozwa¿yæ tê hipotezê teraz, by nie wracaæ do niej po przedstawieniu 
ostatecznego ugrupowania Armii „Kraków” w dniu 1 wrzeœnia 1939 r. i nie 
zak³ócaæ chronologii relacji o wydarzeniach, które faktycznie nast¹pi³y na 
froncie polsko-niemieckim.

 Dygresja - Czy 6 DP mog³a odegraæ znacz¹c¹ rolê na pó³nocnym 
skrzydle Armii „Kraków”?
 Wszyscy historycy wrzeœnia opisuj¹cy walki na po³udniowym odcinku 
frontu zauwa¿aj¹ wyraŸn¹ lukê w pó³nocnym skrzydle Armii „Kraków” i na jej 
styku z Armi¹  „£ódŸ”. Odcinka czêstochowskiego od Krzepic po Koszêcin,   
o d³ugoœci 40 km broniæ mia³a zaledwie jedna dywizja, 7 DP. Jej oba skrzy-
d³a zawis³y w swoistej operacyjnej pró¿ni. Pomiêdzy pozycj¹ czêstochowsk¹     
a jej lewoskrzyd³ow¹ s¹siedni¹ jednostk¹, któr¹ by³a Krakowska Brygada 
Kawalerii rozlokowana w rejonie WoŸnik, powsta³a ponad 15-kilometrowa 
luka. Jeszcze gorzej by³o na styku Armii „Kraków” i „£ódŸ”, czyli na prawym 
skrzydle. Tam zionê³a 50-kilometrowa pustka, gdy¿ pozycje Armii „£ódŸ” 
rozpoczyna³y siê nad Liswart¹. Dopiero w ostatnim dniu pokoju, kiedy Armia 
„£ódŸ” wysunê³a siê nad granicê pañstwa, a jej lewoskrzyd³owa Wo³yñska 
Brygada Kawalerii stanê³a w rejonie K³obucka, obie Armie uzyska³y bez-
poœredni styk. Niestety, tylko na czas walk na pozycji przes³aniaj¹cej, gdy¿ 
kierunki wycofania obu Armii na g³ówn¹ pozycjê obrony rozchodzi³y siê. Armia 
„£ódŸ” mia³a siê cofaæ na pó³nocny-wschód a Armia „Kraków” na wschód.
 Pu³kownik Steblik ocenia operacyjn¹ wartoœæ odosobnionej tzw. „reduty 
czêstochowskiej” jako niewielk¹6. Podkreœla, ¿e dla zorganizowania „jako 
tako skutecznej” obrony tego odcinka, powinny znaleŸæ siê tam przynaj-
mniej dwie dywizje. Tymczasem znalaz³a siê jedna 7 DP, i to oderwana 

HISTORIA



75

od g³ównych si³ Armii. Trzeba pamiêtaæ, ¿e ówczesna norma terenowa 
dla dywizji w obronie to odcinek o szerokoœci 8-10 km. Nie nale¿y prze-
ceniaæ operacyjnej wartoœci Krakowskiej Brygady Kawalerii wype³niaj¹-
cej lukê w rejonie WoŸnik. Brygada kawalerii mia³a bowiem wartoœæ 
mniejsz¹ od pu³ku piechoty. Podkreœla tê kwestiê p³k Porwit w swoich  
„Komentarzach”7.
 Dowódcy Armii „Kraków” i „£ódŸ” nie wiedzieli, ¿e za plecami ich ugrupo-
wañ Generalny Inspektor Si³ Zbrojnych przewidzia³ koncentracjê swojego 
g³ównego odwodu, Armii „Prusy” gen. dyw. Stefana Dêba-Biernackiego. 
Wa¿ne by³o utrzymanie pozycji g³ównej przez jak najd³u¿szy czas, a¿ do 
ca³kowitego przygotowania odwodu do walki. Niestety, os³abiony styk obydwu 
Armii pierwszorzutowych, z rozwieraj¹c¹ siê w wyniku ich wycofywania luk¹, 
wyprowadza³ czêœæ si³ g³ównego niemieckiego uderzenia z tzw. wystêpu klu-
czborskiego wprost na warszawsko-œwiêtokrzyski obszar operacyjny, gdzie 
gromadzi³y siê polskie jednostki odwodowe. Termin gotowoœci bojowej owych 
jednostek, zw³aszcza tych które powstawa³y w mobilizacji powszechnej, by³ 
odleg³y – drugi i trzeci tydzieñ mobilizacji.
 Gdyby 6 DP znalaz³a siê jako odwód w rejonie Zawiercia, jak przewidywa³ 
to plan poprzedniego inspektora, gen. dyw. Berbeckiego, mo¿naby mówiæ        
o dobrze przygotowanym do obrony odcinku. Mog³aby ona dzia³aæ na kie-
runku pó³nocno-zachodnim, kiedy Krakowsk¹ Brygadê Kawalerii rozpruwa³y 
na pozycji pod WoŸnikami i dalej w odwrocie dwie dywizje lekkie, 2. i 3., 
niemieckiego XV Korpusu. Mog³aby podj¹æ akcjê w kierunku pó³nocnym, 
na Janów i Koniecpol, aby pomóc w unikniêciu przedwczesnej zag³ady 
czêstochowskiej 7 DP. Mog³aby chocia¿ o jeden dzieñ opóŸniæ dzia³ania 
któregoœ z niemieckich korpusów, np. IV czy VII. By³oby to tym bardziej 
wa¿ne, ¿e w³aœnie te korpusy buszowa³y ju¿ 4 czy 5 wrzeœnia po ca³ej kie-
lecczyŸnie, bêd¹cej miejscem koncentracji g³ównego odwodu Naczelnego 
Wodza, czyli Armii „Prusy”. Nieprzygotowane, a bardzo czêsto jeszcze nie 
ca³kowicie zmobilizowane jednostki polskiego odwodu z marszu, wprost                 
z transportów mobilizacyjnych wchodzi³y do walki z nadci¹gaj¹cymi korpu-
-sami niemieckimi. W efekcie wiêkszoœæ z nich czêœciami ulega³a mia¿d¿¹cej 
przewadze wroga.
 Odpowiadaj¹c na postawione w tytule rozdzia³u pytanie nale¿y stwierdziæ, 
¿e jedna dywizja nie by³a w stanie zmieniæ wydarzeñ na froncie w skali 
operacyjnej. Nie mo¿na jednak nie dostrzec mo¿liwoœci odsuniêcia czy te¿ 
opóŸnienia niepowodzeñ, przynajmniej niektórych, Krakowskiej Brygady 
Kawalerii, 7 DP czy jednostek Armii „Prusy”, gdyby na pó³nocnym skrzydle 
Armii „Kraków” znalaz³a siê jedna dywizja wiêcej. Niestety 6 DP potrzebna 
by³a na innym odcinku. 
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 Plan operacyjny „Zachód”
 Cezurê czasow¹ rozgraniczaj¹c¹ ostatni okres polskich przygotowañ 
wojennych stanowi aneksja Czech i polityczno-militarne podporz¹dkowanie 
Niemcom S³owacji. Przed rokiem 1938 sztabowcy polscy spodziewali siê 
g³ównego uderzenia niemieckiego z Pomorza na Warszawê. Spodziewano 
siê tak¿e jednego z uderzeñ pomocniczych w kierunku Warszawy, wypro-
wadzonego na pó³noc od ugrupowania wojsk polskich na po³udniowym od-
cinku frontu, z rejonu Kluczborka. Uderzenie to natrafiæ mia³o na planowane 
ugrupowanie armii polskich maj¹cych broniæ kierunków na Warszawê, £ódŸ       
i Kraków. Skoro wed³ug polskich operatorów mia³o to byæ uderzenie pomoc-
nicze, zaanga¿owanych tam si³ i œrodków niemieckich nie szacowano jako 
najwiêkszych. Niemniej jednak przewagê wojsk niemieckich dostrzegano. 
Po zajêciu przez Niemcy Sudetów, co nast¹pi³o w jesieni 1938 r., w polskim 
Sztabie G³ównym zaczêto zdawaæ sobie sprawê z narastania zagro¿enia              
z tego kierunku. Dokonano stosownej korektury planowanego ugrupowa-
nia polskiej armii. W drugiej po³owie lutego 1939 r. Generalny Inspektor Si³ 
Zbrojnych, marsza³ek Edward Rydz-Œmig³y wyda³ wytyczne do opracowania 
sztabowego planu podzia³u si³ i zadañ dla poszczególnych armii polskich. 
Pracê nad planem wojny z Niemcami, czyli planem „Zachód” Sztab G³ówny 
rozpocz¹³ 4 marca. Prowadzono j¹ w trzech grupach roboczych. Pierwsza 
zajmowa³a siê problematyk¹ przygotowania organizacji wojennej i mobilizacji 
resortów cywilnych. Warto dodaæ, ¿e jej szefem 
by³ wadowiczanin, gen. bryg. Tadeusz Malinowski, 
pierwszy zastêpca Szefa Sztabu G³ównego. Druga 
grupa opracowywa³a w³aœciwe zagadnienia stra-
tegiczne i operacyjne, czyli przygotowywa³a fak-
tyczny plan wojny z Niemcami. Jej szefem zosta³ 
drugi zastêpca Szefa SG, p³k dypl. Józef Jaklicz, 
tak¿e zwi¹zany z Wadowicami, gdy¿ w latach 
1929-1932 dowodzi³ 12 pu³kiem piechoty Ziemi 
Wadowickiej. Operacyjny plan kwatermis- trzowski 
przygotowywa³a grupa trzecia pod kierownictwem 
Szefa Oddzia³u I SG, p³ka dypl. Józefa Wiatra. 
15 marca, wraz z aneksj¹ Czech  i podporz¹d-
kowaniem militarnym S³owacji przez Niemcy, 
oskrzydlenie Polski od po³udnia, wczeœniej nie 
uwa¿ane za mo¿liwe, sta³o siê faktem. Sztabow-
cy, a przede wszystkim Generalny Inspektor Si³ 
Zbrojnych, zostali zmuszeni do znacz¹cej korekty 
wczeœniejszych za³o¿eñ. Czas tak¿e pracowa³ 

P³k. dypl. Józef JAKLICZ by³y 
dowódca 12 pp, w 1939 r. zastêpca 

szefa Sztabu G³ównego, twórca 
planu wojny z Niemcami 

Foto z 1935 r.
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na niekorzyœæ Polski,  a przewaga liczebna i materia³owa armii niemieckiej 
okreœla³a mo¿liwoœæ realizacji planu. Korekt dokonano najprawdopodobniej 
pomiêdzy 16 a 20 marca, gdy¿ oko³o 22 marca 1939 r. przedstawiono GISZ 
now¹ redakcjê za³o¿eñ operacyjnych. W konsekwencji plan „Zachód” mia³ 
charakter defensywny. Marsza³ek Œmig³y zdecydowa³ siê przyj¹æ i stoczyæ 
decyduj¹c¹ bitwê w ³uku Wis³y, na zachodnich ziemiach ówczesnej Polski. 
Podstawowe za³o¿enia planu przewidywa³y:
– obronê niezbêdnego dla prowadzenia wojny obszaru RP i zadanie Niem-
com jak najwiêkszych strat,
– przy wykorzystaniu sprzyjaj¹cych warunków przeciwuderzenia odwodami,
– niedopuszczenie do rozbicia armii polskiej, a¿ do rozpoczêcia dzia³añ 
sprzymierzonych na zachodzie.
 Dalsze decyzje mia³y byæ podjête w zale¿noœci od po³o¿enia, po rozpo-
czêciu dzia³añ przez wojska sojusznicze i odci¹¿eniu frontu polskiego. Plan 
kolejnych faz wojny nie zosta³ opracowany, wiadomo jednak, ¿e zak³adano 
przejœcie wojsk polskich do odwrotu, a po przegrupowaniu zatrzymanie 
przeciwnika na nowej pozycji obronnej. Przewidywano jej powstanie na linii 
Narwi, Wis³y i Sanu8.

 Plany mobilizacji i garnizon Wadowice jako baza mobilizacyjna
 W latach 1922-1926 plany mobilizacyjne opracowywano co roku. Autorem 
opracowanego w pocz¹tkach roku 1925 planu na lata 1926-1927 by³ ówcze-
sny pp³k Sztabu Generalnego Jan Jagmin-Sadowski. Plan „S”, nazwany tak 
od pierwszej litery nazwiska autora, by³ pierwszym systemowym polskim pla-
nem mobilizacyjnym, przewiduj¹cym pewne zmiany demograficzne a tak¿e 
rozbudowê si³ zbrojnych. Wed³ug za³o¿eñ powinien by³ funkcjonowaæ przez 
lat piêtnaœcie, czyli do roku 1940. Tak siê jednak nie sta³o. W pierwszej 
po³owie lat 30. dostrze¿ono koniecznoœæ reformy systemu mobilizacyjnego 
armii polskiej9.
 Latem 1935 r. podjêto prace nad nowym planem mobilizacyjnym polskich 
si³ zbrojnych. Mia³ wejœæ w ¿ycie jesieni¹ 1937 r., ale ostatecznie wprowa-
dzono go dopiero 30 kwietnia 1938 r. o godzinie 24.00. Od pierwszej litery 
nazwiska autora, szefa Oddzia³u I Sztabu G³ównego, p³ka dypl. Józefa Wiatra, 
otrzyma³ kryptonim „W”. Podstawow¹ cech¹ nowego planu by³a elastycznoœæ 
i mo¿liwoœæ wariantowania. Móg³ on byæ zastosowany w wypadku wojny 
zarówno na wschodzie, jak te¿ na zachodzie. Na jego podstawie mo¿na 
by³o przeprowadziæ ukryt¹ mobilizacjê alarmow¹ 3/4 si³ zbrojnych, zarówno 
na terenie ca³ego kraju, jak te¿ w poszczególnych Okrêgach Korpusów, po-
wo³uj¹c pod broñ wybrane roczniki. Czêœci kilku kolejnych jednostek równie¿ 
mo¿na by³o zmobilizowaæ niejawnie. Pozosta³e jednostki przewidziane zo-
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sta³y do mobilizacji powszechnej. Przez ca³y rok wprowadzano do planu „W” 
uzupe³nienia i poprawki, przede wszystkim dotycz¹ce organizacji jednostek 
nie przewidywanych we wczeœniejszym ordre de bataille oraz zwiêkszenia 
liczby jednostek mobilizowanych alarmowo. Ostatecznie 15 maja 1939 r. 
zmodernizowany plan wszed³ w ¿ycie jako plan mobilizacyjny „W2”.
 Wariantowanie planu uzyskano wprowadzaj¹c system mobilizacji kart-
kowej, od ró¿nych kolorów kart zwanej „kolorow¹”. Mobilizowane jednostki 
podzielono na grupy przeznaczone do wykonania okreœlonych zadañ. W gru-
pie „zielonej” mobilizowano oddzia³y ochrony granic wschodniej, zachodniej 
i pó³nocnej oraz s³u¿b bezpieczeñstwa. W grupie „br¹zowej” podzielonej 
na piêæ podgrup, powo³ywano: jednostki i instytucje Oddzia³u II Sztabu 
G³ównego, jednostki lotnictwa, jednostki czynnej obrony przeciwlotniczej, 
formacje kolejowo-transportowe, artyleriê pozycyjn¹ fortyfikacji pó³sta³ych 
oraz drugie rzuty wy¿szych dowództw (sztaby armii i grup operacyjnych). 
Pierwszorzutowe oddzia³y os³ony granicy wschodniej mobilizowane by³y 
w grupie „czerwonej”, a os³ony granicy zachodniej i pó³nocnej w grupie 
„niebieskiej”. W grupie „¿ó³tej” mobilizowano odwód os³ony, czyli jednostki 
wzmocnienia grup „czerwonej” i „niebieskiej”. Na wypadek konfliktu o nie-
wielkich rozmiarach, czyli dzia³añ nieprzyjaciela o ograniczonym zasiêgu, 
np. próby aneksji Wolnego Miasta Gdañska, przewidywano zmobilizowanie 
jednostek grupy „czarnej”, czyli Korpusu Interwencyjnego (dwie dywizje pie-
choty i oddzia³y pozadywizyjne). Termin gotowoœci mobilizacyjnej jednostek 
poszczególnych grup wynosi³ od kilku do 72 godzin10. £¹cznie w piechocie, 
która by³a podstawowym rodzajem wojsk, miano zmobilizowaæ oprócz trzy-
dziestu dywizji istniej¹cych w czasie pokoju, pierwotnie szeœæ, a póŸniej 
siedem dywizji rezerwowych (zarówno dla potrzeb planu operacyjnego 
„Wschód” jak i „Zachód”). Ostatecznie liczbê dywizji rezerwowych zwiêk-
szono do dziewiêciu, ale tylko w planie „Zachód”11. Jedn¹ z dodatkowych 
dywizji by³a 45 DP rez., o której bêdzie jeszcze mowa w dalszych partiach 
niniejszego opracowania.
 Mobilizacjê powszechn¹ miano przeprowadziæ w dwóch rzutach. Pierwsz¹ 
grupê jednostek powo³ywano z terminem gotowoœci do szóstego dnia mobili-
zacji. By³y to przede wszystkim jednostki z tzw. mobilizacji mieszanej, a wiêc 
mobilizowane czêœciowo niejawnie, a czêœciowo w mobilizacji powszechnej. 
Jednostki mobilizowane w grupie drugiej, czyli tylko w mobilizacji powszech-
nej, mia³y termin gotowoœci pomiêdzy siódmym a dwunastym dniem, a nawet 
póŸniej.
 6 DP przewidziana zosta³a do wzmocnienia os³ony granicy, w konkretnym 
wypadku roku 1939 zachodniej. Zaliczono j¹ wiêc do grupy „¿ó³tej”.
 Wed³ug za³o¿eñ planu operacyjnego „Wschód”, na terenie krakowskiego 
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OK miano mobilizowaæ jedn¹ dywizjê rezerwow¹. Mia³a to byæ 35 DP rez. 
Brak jest dok³adniejszych informacji na ten temat, nie wiadomo wiêc, czy 
któryœ z jej elementów mia³ byæ organizowany w Wadowicach. Natomiast          
w planie „Zachód” w ramach mobilizacji powszechnej przewidywano utwo-
rzenie w Wadowicach II batalionu 156 pp rez. wchodz¹cego w sk³ad 45 DP 
rez. Dywizja ta ma³a byæ mobilizowana na terenach dwóch OK, krakowskiego         
i przemyskiego, a wiêc na znacznym obszarze rozci¹gaj¹cym siê od Wadowic 
po Przemyœl i Sambor oraz od Nowego S¹cza do Kielc. Po zmobilizowaniu 
zamierzano skoncentrowaæ j¹ jako odwód dowódcy Armii „Kraków” w³aœnie     
w rejonie Wadowic. Termin jej rozwiniêcia przewidywano na 13-14 dzieñ mo-
bilizacji powszechnej. Szybkie posuwanie siê przeciwnika w g³¹b terytorium 
polskiego oraz za³amanie siê ca³ego planu obrony uniemo¿liwi³o nie tylko 
koncentracjê, ale nawet mobilizacjê wiêkszoœci pododdzia³ów tej dywizji.
 W drugiej po³owie lat 30. rozpoczêto wdra¿anie programu modernizacji             
i rozbudowy si³ zbrojnych. Oprócz modernizacji czêœci uzbrojenia podjêto de-
cyzjê rozbudowy liczby jednostek planowanego ordre de bataille. Zwiêkszono 
iloœæ planowanych dywizji rezerwowych, a tak¿e powo³ano formacje Obrony 
Narodowej. Te ostatnie by³y rodzajem lokalnych, czy jak chc¹ niektórzy 
badacze terytorialnych formacji cywilno-wojskowych. Ich stany uzupe³niano 
nadwy¿kami rezerwistów z danego obszaru. System mobilizacji zapewnia³ 
w miarê szybkie powo³ywanie tych oddzia³ów w razie potrzeby, natomiast 
ich uzbrojenie i wyposa¿enia pozostawia³o wiele do ¿yczenia. Przewidziano 
dla nich mniejsz¹ iloœæ broni ciê¿kiej i towarzysz¹cej, czyli karabinów ma-
szynowych i artylerii bezpoœredniego wsparcia. Dlatego oddzia³y  te nie by³y 
porównywalne z jednostkami armii regularnej.
 W jesieni 1938 r. planowano utworzenie batalionu ON przy 12 pp                        
w Wadowicach. Mia³ on wejœæ w sk³ad Œl¹sko-Cieszyñskiej Pó³brygady ON. 
Ostatecznie jednak w grudniu zaniechano tego pomys³u, a planowany baon 
utworzono w Cieszynie, przy 4 pu³ku strzelców podhalañskich. Natomiast           
w sierpniu 1939 r. przy pomocy materia³owej wadowickiego 12 pp utworzo-
no w ¯ywcu pluton artyleryjski dla baonu „¯ywiec” Podhalañskiej Brygady 
ON. Pluton rekrutowany by³ z mieszkañców ¯ywca i powiatu ¿ywieckiego. 
Wyposa¿enie plutonu stanowi³y dwa stare dzia³a kalibru 65 milimetrów, które 
zosta³y dostarczone z Wadowic tu¿ przed wybuchem wojny12. 

 Armia „Kraków”
 W dniu 23 marca 1939 r. Generalny Inspektor Si³ Zbrojnych, marsza³ek 
Edward Rydz-Œmig³y poinformowa³ gen. bryg. Antoniego Szyllinga, gene-
ra³a do prac przy GISZ przewidzianego od jesieni 1938 r. na inspektora od-
cinka krakowskiego o wyznaczeniu go na dowódcê przysz³ej Armii „Kraków”. 
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Armia ta mia³a zadanie szczególne. Oparta w œrodkowym odcinku swego 
ugrupowania na pozycji umocnionej Centralnego Rejonu Przemys³owego 
mia³a stanowiæ swoisty zawias czy inaczej oœ (okreœlan¹ z francuska jako 
„pivot”) wycofania siê ca³ego polskiego ugrupowania obronnego z pó³nocy 
i zachodu na po³udniowy wschód. Pas dzia³ania Armii przewidziano od 
Czêstochowy na pó³nocy poprzez rejon umocniony Górnego Œl¹ska i Œl¹sk 
Cieszyñski, po czym za³amany wzd³u¿ granicznego pasma Beskidów, pier-
wotnie a¿ do Nowego S¹cza. Równoczeœnie z Armi¹ „Kraków” zarz¹dzono 
powstanie Armii „Modlin”, „Pomorze”, „Poznañ”, „£ódŸ” oraz Samodzielnej 
Grupy Operacyjnej „Narew”. W dniu 11 lipca 1939 r. granice odcinka Armii 
„Kraków” zosta³y skrócone, gdy¿ obronê w pasie Beskidów od  Czorsztyna 
na wschód przejê³a nowo utworzona Armia „Karpaty”. W Armii „Kraków” 
marsza³ek Œmig³y przewidzia³ powstanie przynajmniej jednej Grupy Opera-
cyjnej. Mia³a to byæ grupa „Bielsko” pod dowództwem gen. bryg. Mieczys³awa 
Boruty-Spiechowicza, w sk³adzie 6 i 21 DP. 6 DP mia³a obsadziæ pozycjê 
w rejonie Pszczyny, natomiast 21 DPG w rejonie Bielska.
 Ostateczna pozycja obrony Armii wyznaczona zosta³a na linii: obszar 
umocniony „Górny Œl¹sk” – Miko³ów – Pszczyna – Bia³a – ̄ ywiec, a póŸniej 
przed³u¿ono jej po³udniowe ramiê wzd³u¿ linii: Wêgierska Górka – Korbielów 
– Jordanów (Wysoka) – Chabówka.
 Ugrupowanie Armii „Kraków” wygl¹da³o nastêpuj¹co. Pó³nocnego skrzy-
d³a broni³a 7 DP pod dowództwem gen. bryg. Janusza G¹siorowskiego, zaœ 
nieco na po³udnie od niej pas dzia³ania wyznaczono Krakowskiej Bryga-
dzie Kawalerii gen. bryg. Zygmunta Piaseckiego. W centrum rozlokowana 
by³a Grupa Operacyjna „Œl¹sk”, gen. bryg. Jana Jagmina-Sadowskiego 
w sk³adzie 23 DP p³ka dypl. W³adys³awa Powierzy i 55 DP rez. p³ka Stanis³a-
wa Kalabiñskiego. Na po³udnie od umocnieñ œl¹skich, a¿ po pasmo Beskidów 
wyznaczono teren Grupie Operacyjnej „Bielsko”. W jej sk³ad wesz³y 6 DP 
gen. bryg. Bernarda Stanis³awa Monda i 21 DPG gen. bryg. Józefa Kustronia. 
Po³udniowej flanki ugrupowania Armii mia³a broniæ 1 Brygada Górska p³ka 
dypl. Janusza Ga³adyka.
 Generalny Inspektor wyznaczy³ 6 DP zadanie obrony korytarza pszczyñ-
skiego. Równoczeœnie jednak dywizja mia³a pe³niæ rolê doraŸnego odwodu 
dowódcy Armii, do czasu przybycia za pozycjê obronn¹ Armii 45 DP rez. 
Mia³a ona byæ gotowa oko³o 14 dnia od og³oszenia mobilizacji powszechnej. 
W ogóle nale¿y zauwa¿yæ , ¿e obydwie dywizje odwodowe Armii „Kraków” 
mia³y dosyæ odleg³e terminy gotowoœci bojowej. 11 DP mia³a przybyæ do 
ugrupowania Armii w pierwszym tygodniu mobilizacji powszechnej, a 45 
DP rez. w drugim. Utworzenie doraŸnego odwodu sta³o siê wiec koniecz-
ne, gdy¿ coraz wyraŸniej zarysowywa³o siê zagro¿enie po³udniowej flanki 

HISTORIA



81

Armii „Kraków” z terenu S³owacji, czyli kierunku tatrzañskiego, uwa¿anego 
dotychczas przez wielu sztabowców za drugorzêdny operacyjnie. Ju¿ w lecie 
zagro¿enie to zauwa¿a³ m.in. szef sztabu Armii „Karpaty”, p³k dypl. Witold 
Dzier¿ykraj-Morawski, który podczas wizyty w sztabie Armii „Kraków” po-
kazuj¹c na mapie drogi prowadz¹ce od granicy przez Nowy Targ w stronê 
Nowego S¹cza  lapidarnie stwierdzi³ do szefa Oddzia³u Operacyjnego Armii, 
p³ka dypl. Jana Rzepeckiego: „Têdy was objad¹”13. Na wypadek zagro¿enia 
w pierwszej fazie dzia³añ Armia „Kraków” pozbawiona by³aby jakiegokolwiek 
odwodu. Dopiero w po³owie sierpnia 1939 r. do sk³adu Armii przydzielono jako 
odwód 10 Brygadê Kawalerii Zmotoryzowanej. Jej u¿ycie bojowe zastrze¿o-
ne jednak zosta³o do decyzji Naczelnego Wodza. Natomiast mimo starañ 
dowódcy Armii nie uda³o siê uzyskaæ zgody na przyspieszenie mobilizacji 6 
DP, a tym bardziej dywizji odwodowych.
 Przygotowania obrony na kierunku pszczyñskim trwa³y od wiosny 1939 r. 
 Ju¿ 15 kwietnia zmobilizowany dywizyjny 6 batalion saperów zosta³ skie-
rowany do miejscowoœci Piasek, gdzie rozpoczêto budowê umocnieñ. 
W rejon miejscowoœci Strumieñ skierowano batalion Dywizyjnego Kursu 
Podchor¹¿ych Rezerwy 6 DP wraz z batalionem manewrowym. Mia³y one 
os³oniæ kierunek od granicy niemieckiej na Pszczynê w miejscowoœci Paw³o-
wice. Oddzia³em tym, o kryptonimie „Ludwik” dowodzi³ mjr Ludwik Ba³os. 
W lipcu rozpoczêto budowê w³aœciwej pozycji obronnej w rejonie Pszczyny. 
Równoczeœnie skierowano pod Pszczynê Oddzia³ Wydzielony „Ignacy” pod 
dowództwem I dowódcy piechoty dywizyjnej 6 DP, p³ka Ignacego Misi¹ga. 
W sk³ad OW „Ignacy” wchodzi³y dwa bataliony piechoty, III z 20 pp Ziemi 
Krakowskiej od dowództwem mjra Tytusa Brzoski i IV tzw. kombinowany 
baon „W³adys³aw” z 16 pp Ziemi Tarnowskiej dowodzony przez mjra Ste-
fana Rachwa³a oraz I dywizjon krakowskiego 6 pu³ku artylerii lekkiej mjra 
Franciszka Mrowca.

 12 pp i garnizon Wadowice w ostatnim roku pokoju 
 ¯ycie garnizonu wadowickiego pod koniec 1938 i w pierwszych miesi¹-
cach 1939 r. toczy³o siê zwyczajnym trybem. Niew¹tpliwie najwa¿niejszym 
wydarzeniem wykraczaj¹cym znacznie poza mury koszar, by³o ufundowanie 
i przekazanie 12 pp uzbrojenia i wyposa¿enia zakupionego przez spo³eczeñ-
stwo ziemi wadowickiej w ramach sk³adek na Fundusz Obrony Narodowej. 
Uroczystoœæ przekazania daru odby³a siê na Rynku, ówczeœnie placu Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego, w dniu 31 lipca 1938 r., w przeddzieñ œwiêta 
pu³kowego. Pu³k, który w tym roku specjalnie wczeœniej powróci³  z obozu 
letniego do garnizonu otrzyma³ wtedy 5 karabinów maszynowych z pe³nym 
oporz¹dzeniem i zaprzêgiem, 3 granatniki i 29 masek przeciwgazowych.
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 Ju¿ podczas pierwszej mobilizacji w dniu 23 marca 1939 r. wzmocniono 
stan osobowy 12 pp przez powo³anie pod broñ jednego rocznika rezerwi-
stów. Podobnie wzmocniono inne jednostki przewidziane do sk³adu Armii 
„Kraków”, m.in. z 7, 21 i 23 DP14. Niestety wzmocnienie wymienionych 
jednostek by³o minimalne w stosunku do zagro¿enia. Nie mo¿na w ¿aden 
sposób porównywaæ polskich dywizji stanu pogotowia z dywizjami niemiec-
kimi. Wed³ug opinii autorów Polskich Si³ Zbrojnych, mimo stanu zagro¿enia 
niemo¿liwe by³o wczeœniejsze zmobilizowanie, czy chocia¿ wzmocnienie 
ca³ej 6 DP, gdy¿ wymaga³o to og³oszenia mobilizacji wszystkich jednostek 
„¿ó³tych” w OK nr V. Kwestionuje tê tezê p³k dypl. Steblik, który twierdzi, ¿e 
przestawienie jednej dywizji na inny kolor mobilizacji to sprawa oko³o trzech 
tygodni. Uwa¿a on, ¿e wiosn¹ 1939 r. w polskim Sztabie G³ównym nie do-
ceniano zagro¿enia z terenu S³owacji15.
 W dniu 8 lipca 1939 r. w rejon pozycji pszczyñskiej przesuniêto transpor-
tem kolejowym dwie kompanie 12 pp, 6 strzeleck¹ pod dowództwem por. 
W³adys³awa Wojasa i 2 ckm dowodzon¹ przez por. Franciszka Micha³a Czula. 
Wesz³y one w sk³ad obsadzaj¹cego prawe skrzyd³o pozycji dowodzonego 
przez majora Stefana Rachwa³a kombinowanego batalionu „W³adys³aw”, 
czyli IV baonu16 pu³ku piechoty. W tzw. obozie Stara Wieœ znalaz³ siê tak¿e 
dowodzony przez kpt. Aleksandra Prociuka, pluton pionierów 12 pp (czyli 
organiczny pu³kowy pododdzia³ saperski), który budowa³ czêœæ umocnieñ 
pozycji wysuniêtej i g³ównej. 
 Aby byæ jak najbli¿ej garnizonu, w zwi¹zku z napiêt¹ sytuacj¹ polityczn¹, 
na letnie æwiczenia w 1939 r. pu³k wymaszerowa³ do Czernichowa nad Wis³¹. 
Tam te¿, w warunkach polowych obchodzono ostatnie przed wybuchem wojny 
œwiêto pu³kowe. Pu³kowy pluton artylerii piechoty odby³ strzelanie na poligonie 
Krz¹tka-Bojanów ko³o Tarnobrzega. Tradycyjny Dzieñ Konia, œwiêto pu³ko-
wego pododdzia³u zwia-
dowców obchodzono 
w roku 1939 w dniu 16 
lipca w Andrycho-wie, 
w maj¹tku hrabiego Ste-
fana Bobrowskiego. Po-
kazy jazdy konnej i popisy 
wolty¿erki zorganizowano 
równie¿ w Wadowicach, 

Ostatnie œwiêto pu³kowe 12 pp, 
1. VIII 1939 r. 

Czernichów  nad Wis³¹
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na b³oniach dworu Miko³aj nale¿¹cego do rodziny Krobickich. Oddzia³y Przy-
sposobienia Wojskowego obwodu 12 pp, czyli powiatów myœlenickiego 
i wadowickiego mia³y obóz letni w Starym S¹czu.
 Z polecenia dowódcy dywizji 20 sierpnia na pozycjê os³onow¹ w rejonie 
Pszczyny wyjecha³ dowódca pu³kowego plutonu artylerii, por. Stanis³aw Kubicki 
wraz z jednym dzia³onem artylerii piechoty oraz jednym plutonem pu³kowej 
kompanii przeciwpancernej. Rekonesans mia³ na celu weryfikacjê i przygo-
towanie wybranych stanowisk dla dzia³ piechoty i tzw. artylerii pozycyjnej.

 Zmiany kadrowe
 W pu³ku nastêpowa³y tak¿e normalne, przewidziane praktyk¹ personaln¹ 
i pragmatyk¹ s³u¿bow¹ wojska zmiany kadrowe. 16 stycznia 1939 r. do Po-
sterunku Oficerskiego nr 1 w Cieszynie Oddzia³u II SG przeniesiono sier¿anta 
Wac³awa Zobela. 20 stycznia czterech podoficerów odesz³o do Korpusu 
Ochrony Pogranicza. Byli to: sier¿ant Józef Golonka, plutonowi Ludwik Bar 
i Kasper Lata³a (wszyscy do batalionu „Skole”) oraz plut. Józef Stanis³aw 
PaŸdziora do baonu „Nadwórna”. 1 kwietnia starszy sier¿. Tadeusz Józef 
Broda z III baonu w Krakowie zosta³ przeniesiony do sztabu Dowództwa 
Okrêgu Korpusu nr V. 6 kwietnia z pu³ku odkomenderowany zosta³ pluton do 
s³u¿by w Batalionie Sto³ecznym. Jednostka ta spe³nia³a funkcje reprezenta-
cyjne w Warszawie. Kadra zawodowa BS by³a w wiêkszoœci sta³a, natomiast 
¿o³nierzy co pó³ roku wyznacza³o inne DOK. Wiosn¹ 1939 r. przysz³a kolej 
na kontyngent ¿o³nierzy z DOK nr V. Ka¿da dywizja wystawia³a kompaniê 
z³o¿on¹ z trzech plutonów reprezentuj¹cych poszczególne pu³ki piechoty. 
Z 12 pp odeszli: podporucznik Marian Koterba jako dowódca plutonu, podofi-
cerowie zawodowi: sier¿. Tadeusz Piotr Chrapek, plut. Franciszek Adamski 
i tytularny plutonowy Józef Dziób, oraz dwaj kaprale nadterminowi, Filip 

Broñski i Feliks Solarczyk. W dniu 15 kwietnia 
przyby³ do pu³ku st. sier¿. Feliks Grochal, 
który od dnia 1 czerwca obj¹³ funkcjê szefa 
kancelarii I batalionu. 26 kwietnia plut. Franci-
szek Robak przeniesiony zosta³ do batalionu 
Obrony Narodowej „Bielsko”. W maju do ON 
odesz³o kolejnych czterech podoficerów. 12 
maja st. sier¿. Wincenty Pawlik do batalinu 
„¯ywiec”, tyt. st. sier¿. Jan Grabowski do 

Ostatni dowódca 12 pp w czasie pokoju - p³k Aleksander 
Stawarz w otoczeniu oficerów na  wadowickich b³oniach
wiosna 1939 r.
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baonu „Zakopane” a sier¿. Julian Bielski do do-
wództwa Podhalañskiej Brygady ON. 23 maja 
tyt. sier¿. Stanis³aw Wo³ek odszed³ do baonu ON 
„Cieszyn I”. W dniu 15 czerwca do pu³ku przyby³ 
z KOP por. Aleksander Migda³, natomiast do 
KOP przeniesieni zostali kpt. Seweryn Boles³aw 
Œwieprawski i por. W³adys³aw Antoni Jeziorski. 
23 czerwca zmar³ jeden z seniorów korpusu 
podoficerskiego 12 pp, st. sier¿. Karol Cempiel. 
26 czerwca z pu³ku odesz³o dwóch chor¹¿ych. 
Chor. Julian Ko³aczyk, d³ugoletni sztandarowy 
pu³ku zosta³ przeniesiony do baonu ON „Nowy 
S¹cz” a chor. Roman Jerzy Szemalikowski do 
baonu „Jas³o”. W dniu 14 lipca sier¿. Mieczys³aw 
Wo³czyñski przeniesiony zosta³ do dowództwa 
Pododcinka „Sucha”, czyli powstaj¹cego sztabu 
1 Brygady Górskiej.
 W dniu 11 lipca 1939 r. Minister Spraw 
Wojskowych wyda³ rozkaz personalny, przenosz¹cy dowódcê 12 pp, p³ka 
Aleksandra Józefa Stawarza do Nowego S¹cza. W dwa tygodnie póŸniej, 24 
lipca, na stanowisko dcy 12 pp mianowany zosta³ pp³k dypl. Marian Stra¿yc 
z katedry broni pancernych Wy¿szej Szko³y Wojennej. Obydwie zmiany 
zosta³y og³oszone w rozkazie dziennym pu³ku wydanym podczas obozu 
letniego w miejscu postoju w Przeginii Narodowej w dniu 27 lipca 1939 r. P³k 
Stawarz by³ nieobecny w pu³ku ju¿ od po³owy lipca, ale jego nowy przydzia³ 
owiany by³ tajemnic¹. Dopiero podczas dzia³añ wojennych dwunastacy 
dowiedzieli siê, ¿e ich by³y dowódca obj¹³ dowodzenie nowo utworzon¹ 2 
Brygad¹ Górsk¹, wchodz¹c¹ w sk³ad Armii „Karpaty”. Nowy dowódca przyby³ 
do pu³ku w sierpniu. Ostatnim oficerem, który odszed³ z pu³ku by³ dowódca 
I batalionu, mjr dypl. Wojciech Wi¹cek. Zosta³ on przeniesiony do tworz¹cej 
siê tzw. Bazy £ódzkiej, organu zaopatrzenia kwatermistrzowskiego dla Armii 
„£ódŸ” i „Poznañ”, a czêœciowo równie¿ „Kraków”. W dniu 23 sieprnia 1939 
r. dowodzenie I baonem obj¹³ dotychczasowy dowódca II baonu, mjr W³a-
dys³aw Sieñczak, a drugi batalion obj¹³, jako pe³ni¹cy obowi¹zki dowódcy, 
kpt. Mieczys³aw Piotr Barys.

 Mobilizacja
 24 sierpnia 1939 r. rozpoczê³a siê mobilizacja alarmowa 6 DP. Oficerem 
mobilizacyjnym 12 pp a póŸniej oficerem ewakuacyjnym rodzin wojskowych 
by³ kpt. admin. Filip Kazimierz Karmañski. Zgodnie z praktyk¹ wprowadzon¹ 

Mjr dypl. Wojciech WI¥CEK prze-
niesiony z pu³ku do innej jednostki 

tu¿ przed wybuchem wojny.
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w 12 pp nieco nieformalnie przez przedostatniego dowódcê, p³ka Aleksandra 
Stawarza, pododdzia³y, których dowódcy chwilowo byli nieobecni mobili-
zowali wyznaczeni podoficerowie, najczêœciej szefowie tych kompanii czy 
plutonów. Konieczna jest tutaj pewna dygresja. W warunkach pokojowych 
bardzo czêsto w kompanii, a tym bardziej plutonie specjalnym, by³ tylko 
jeden oficer. Kiedy wyje¿d¿a³ na urlop czy te¿ kurs doszkalaj¹cy, zgodnie 
z obowi¹zuj¹cymi przepisami nale¿a³o wyznaczyæ oficera zastêpuj¹cego 
dowódcê. W wielu formacjach zazwyczaj wyznaczano któregoœ z kolegów 
nieobecnego oficera, najczêœciej dowódcê s¹siedniego pododdzia³u. Z kolei 
do przeprowadzania czynnoœci zwi¹zanych z mobilizacj¹ i zapoznania siê 
z dokumentacj¹ mobilizacyjn¹ uprawniony by³ tylko ka¿dorazowy dowódca 
pododdzia³u. Chciano w ten sposób ograniczyæ liczbê osób maj¹cych dostêp 
do niektórych tajemnic. P³k Stawarz wprowadzi³ obyczaj, ¿e w przypadku 
braku oficera w danym pododdziale wyznaczano rozkazem dziennym na 
jego dowódcê sier¿anta-szefa. By³o to o tyle s³uszne, ¿e szef by³ z regu³y 
cz³owiekiem najlepiej znaj¹cym podw³adnych i wtajemniczonym we wszystkie 
sprawy pododdzia³u. Zgodnie z tym obyczajem w pododdzia³ach, których 
dowódcy wykonywali inne obowi¹zki lub byli nieobecni, mobilizacjê przepro-
wadzali podoficerowie. Na przyk³ad kompaniê zwiadowców mobilizowa³ jej 
szef, tytularny starszy wachmistrz Franciszek Je¿, a pluton artylerii piechoty 
sier¿ant Józef Hankowicz.
 Oprócz rozwijania poszczególnych pododdzia³ów pu³ku oficerowie a tak¿e 
niektórzy podoficerowie uczestniczyli w mobilizacji koni, wozów, samocho-
dów, motocykli i rowerów. Komisje poboru koni pracowa³y w wiêkszoœci 
okolicznych wsi, a komisje poboru rowerów i motocykli w miasteczkach po-
wiatu wadowickiego. Czêœæ czynnoœci mobilizacyjnych koni i innych œrodków 
transportu wykonywali œwie¿o powo³ani oficerowie rezerwy.
 Oprócz podniesienia stanu liczebnego pu³ku do wymagañ etatu wojennego 
w wadowickich koszarach mobilizowano 51 samodzieln¹ kompaniê ciê¿kich 
karabinów maszynowych przeciwlotniczych dla potrzeb 6 DP. Odesz³a ona           
z pu³ku w dniu 30 sierpnia (lub jak podaj¹ inne relacje 29 sierpnia) do wy-
znaczonego miejsca postoju sztabu 6 DP w rejonie Zatora. Czêœciowo poza 
koszarami (w szkole powszechnej ¿eñskiej) mobilizowa³y siê dwie kompanie 
batalionu asystencyjnego nr 56 dla potrzeb Obozu Warownego „Kraków”. 
W koszarach mobilizowano równie¿ dwa plutony artylerii pozycyjnej, nr 55 
i nr 56, z przeznaczeniem dla 1 Brygady Górskiej p³ka dypl. Józefa Ga³adyka. 
Ostatecznie jednak, na rozkaz dowódcy Grupy Operacyjnej „Bielsko”, gen. 
bryg. Mieczys³awa Boruty-Spiechowicza, przekazany do pu³ku przez oficera 
operacyjnego Grupy, kpt dypl. Józefa Kuropieskê, pluton nr 56 wyznaczony 
zosta³ na pozycjê pod Pszczynê.
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 25 sierpnia por. W³adys³aw Wojas zabra³ z pu³ku uzupe³nienie ¿o³nierzy 
dla obu kompanii stoj¹cych na pozycji pszczyñskiej. 
 Rano 27 sierpnia III batalion 12 pp, stacjonuj¹cy jako detaszowany                  
w Krakowie (koszary im. Króla Jana III Sobieskiego przy ul. Warszawskiej, 
obecnie budynki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Koœciuszki), zosta³ 
przewieziony do Kêt, gdzie stan¹³ jak odwód Grupy Operacyjnej „Bielsko”.
31 sierpnia pluton artylerii 12 pp zosta³ przesuniêty z prawego skrzyd³a pozycji 
pszczyñskiej (batalion kombinowany, czyli tzw. IV baon16 pp mjra Stefana 
Rachwa³a) na lewe skrzyd³o i przydzielony jako wsparcie III batalionu 20 pp 
mjra Tytusa Brzoski.

 Miejsce 12 pu³ku piechoty Ziemi Wadowickiej i jednostek mobilizo-
wanych w garnizonie wadowickim w ugrupowaniu wyjœciowym Armii 
„Kraków” 31 sierpnia -1 wrzeœnia 1939 r.

A. Zgrupowanie 12 pu³ku piechoty Ziemi Wadowickiej - w doraŸnym odwodzie
                                         dowódcy Armii „Kraków”
 1. Dowództwo pu³ku,
  kompania przeciwpancerna bez plutonu,
  kompania zwiadu, 
  pluton ³¹cznoœci,
  kwatermistrzostwo, 
  Kadra Zapasowa -Wadowice, koszary im. gen. Stanis³awa Fiszera, 
  koszary „chocimskie” im. gen.Oswalda  
  Franka,prowiantura, 
  b³onia k. dworu i folwarku Miko³aj
 2. I batalion -Jaroszowice
 3. II batalion bez 6. kompanii strzeleckiej i 2. komp. ckm -Chocznia
B. III batalion 12 pp - w odwodzie dowódcy Grupy Operacyjnej „Bielsko”-Kêty
C.  6 komp. strzel., 
  2 komp. ckm, 
  pluton przeciwpancerny, 
  pluton artylerii piechoty,
  pluton pionierów – w Oddziale Wydzielonym „Ignacy” na pozycji pod
             Pszczyn¹
D. Oddzia³y mobilizowane:
 1. batalion asystencyjny nr 56 (w sk³adzie dwóch komp.), przeznaczony
        dla za³ogi Obozu Warownego „Kraków” -Wadowice, ul. Sienkiewicza, 
       ¯eñska Szko³a Powszechna im. Marii Konopnickiej 
 2. 51 samodzielna kompania ckm plotn. -Zator (os³ona przeciwlotnicza      
    mp. sztabu 6 DP)
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 3. pluton artylerii pozycyjnej nr 55 -na pozycji pod Wêgiersk¹ Górk¹ (jedno  
         dzia³o na pozycji g³ównej, drugie na pozycji ryglowej drugiego rzutu 
pod  Oczkowem)
 4. pluton artylerii pozycyjnej nr 56 -na pozycji pod Pszczyn¹ (OW”Ignacy”)

 Wykorzystane fotografie pochodz¹ ze zbiorów Muzeum Tradycji Niepodleg³oœcio-
wej Ziemi Wadowickiej im. 12 pu³ku piechoty Ziemi Wadowickiej, Wadowice, ul. 
Mickiewicza 14

*

Micha³ Siwiec-Cielebon – dziennikarz Gazety Krakowskiej, w³aœciciel 
prywatnego Muzeum Tradycji Niepodleg³oœciowej Ziemi Wadowickiej.

Przypisy:
1. Rajmund Szubañski, Plan operacyjny „Wschód”, str. 101,
2. Marian Porwit, Komentarze do historii polskich dzia³añ obronnych 1939 roku, 
czêœæ 1, str. 43,
3. M. Porwit, op. cit., str. 45,
4. Tadeusz Jurga, Obrona Polski 1939, str. 166,
5. Jan Zieliñski, Genera³ Jan Jagmin-Sadowski, obroñca Œl¹ska, str. 41
6. W³adys³aw Steblik, Armia „Kraków” 1939, str. 50,
7. M. Porwit, op. cit., str. 13,
8. T. Jurga, op. cit., str. 181,
9. J. Zieliñski, op. cit., str. 16, T. Jurga, op. cit., str. 164,
10. T. Jurga, op. cit, str. 164-165, W. Steblik, op. cit., str. 65-66,
11. R.Szubañski, op. cit., str. 23,
12. Kazimierz Pindel, Obrona Narodowa 1937-1939, str.26, 65 
13. Jan Rzepecki, Wspomnienia i przyczynki historyczne. Mój Wrzesieñ.
14. Kazimierz Pindel, Œl¹sk w systemie obrony II Rzeczypospolitej, str. 283, 
15. W.Steblik, op. cit., str. 65

�ród³a:
Centralne Archiwum Wojskowe, Warszawa-Rembertów, Zespó³ akt 12 pp, 
sygn. akt 320.12, oraz wybrane akta personalne oficerów i dzienniki perso-
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Muzeum Tradycji Niepodleg³oœciowej Ziemi Wadowickiej im. 12 pp ZW, 
Wadowice -dokumenatcja archiwalna i fotograficzna, zespó³ relacji
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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.

Dr Franciszek Opydo
Lekarz

D³ugoletni burmistrz i honorowy
Obywatel m. Wadowic

Prezes licznych instytucji spo³ecznych
*1856  †1923

Czeœæ jego pamiêci1 
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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.
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Janusz Kotlarczyk
 

Tadeusz Kotlarczyk - w s³u¿bie wychowaniu 
obywatelskiemu

Czy syn mo¿e pisaæ o swym Ojcu obiektywnie? S¹dzê, ¿e z oddali 
60 lat jest to mo¿liwe, choæ pisanie rodzi siê z potrzeby serca. Wahania 
ucina wreszcie uœwiadomienie sobie powinnoœci. W liœcie do mnie z dnia 
25 maja 2000r Ojciec Œwiêty, wspominaj¹c mojego œp. Ojca Tadeusza, 
wyrazi³ swoje przekonanie: „To s¹ Ci œwiadkowie wiary i mi³oœci Ojczyzny, 
o których nie mo¿emy zapomnieæ”. Z okruchów pamiêci, rozmów z siostrami 
Ojca i strzêpów dokumentów uk³adam wiêc tê sylwetkê cz³owieka prawego 
i ¿arliwego patrioty.

Autor

Rodzina, dom, Jagiellonka
Tadeusz Stefan Kotlarczyk urodzi³ siê 10 paŸdziernika 1903 r. w Wado-

wicach, jako pierworodny syn Stefana (1874-1931) i Marii z domu Malota 
(1885-1967). Dziadek Józef Kotlarczyk (1834-1884) by³ z zawodu piekarzem 
i w³aœcicielem piekarni (przy obecnej ulicy Sobieskiego), a w latach siedemdzie-
si¹tych, w czasie budowy nowego gmachu gimnazjum, by³ zastêpc¹ radnego1 

w radzie królewskiego miasta Wadowice.
Ojciec Stefan by³ sekretarzem S¹du Grodzkiego w Wadowicach,                         

a prywatnie urodzonym aktorem - animatorem miejscowego amatorskiego 
¿ycia teatralnego. Na pocz¹tku stulecia (1906 lub 1908) za³o¿y³ Towarzystwo 
im. W³adys³awa Jagie³³y (zwane potocznie Jagiellonk¹), przy którym, a¿ po rok 
1930, dzia³a³y zespo³y - teatralny i orkiestralny. Teatr by³ pasj¹ ¿yciow¹ Stefana - 
w czasie swojej prezesury wystawi³ ok. 20. sztuk teatralnych (dramaty, komedie, 
wodewile, jase³ka), w tym trzy w³asne dramaty napisane dla potrzeb tej sceny: 
„Za Matkê Ojczyznê”, „Z doby dzisiejszej”, „Wesele na wsi”; inscenizowa³ te¿ 
„Chatê za wsi¹” Kraszewskiego2). 

Rodzeñstwo Tadeusza by³o doœæ liczne:     
     Mieczys³aw (1908-1978; przyjaciel Karola Wojty³y, polonista, profesor 
gimnazjów w Wadowicach i Sosnowcu, za³o¿yciel w 1931 r. Amatorskiego 
Teatru Powszechnego w Wadowicach, a w 1941 konspiracyjnego Teatru 
Rapsodycznego w Krakowie). 

Stefan (1909-1974; filolog klasyczny, prof. gimn. w Nowym Targu, Chobrza-
nach i Smogorzowie, prezes Towarzystwa im. Oskara Kolberga w Przysuchej), 

Janina (1912-1996, nauczycielka, ¿ona mjr. Jana Mroza, oficera 12 pp), 
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Maria (ur. w r. 1925, nauczycielka, ¿ona Stanis³awa Æwik³y z Kalwarii Ze-
brzydowskiej, prawnika); dalsi trzej bracia: Mieczys³aw, W³adys³aw i Józef nie 
prze¿yli wczesnego wieku dzieciêcego. 

Wszyscy przyszli na œwiat w dwupokojowym mieszkaniu przy ul. A.Mickiewi-
cza 9, na parterze kamienicy Leiblerów, stoj¹cej na przeciw budynku gimnazjum. 
Z rodzin¹ Kotlarczyków mieszka³a siostra Stefana seniora - Maria (1868-1938) 
i osierocony bratanek Antoni (ur. 1913).

Atmosfera domu, pe³na ciep³a, serdecznoœci, religijnoœci i patriotyzmu, 
przesi¹kniêta by³a umi³owaniem sztuki i oddaniem dla niej (szycie kostiumów, 
przygotowywanie dekoracji itp.). Tadeusz obsadzany by³ w wielu sztukach 
(Betlejem Polskie, Koœciuszko pod Rac³awicami, Obrona Czêstochowy, U³ani 
Ksiêcia Józefa, Za Matkê Ojczyznê), pomaga³ w charakteryzacji S. Hiczkiewi-
czowi, rozwija³ te¿ swoje talenty muzyczne w kó³ku mandolinistów, prowadzo-
nym przez Józefa Borgie³a, kapelmistrza orkiestry Jagiellonki. Piêknie gra³ na 
skrzypcach i z du¿¹ ³atwoœci¹ opanowywa³ sztukê gry na ró¿nych instrumentach.

Szko³a i studia
Po ukoñczeniu obowi¹zkowej 4-klasowej szko³y ludowej Tadeusz uczêszcza³ 

w latach: 1915 – 1923 do 8-klasowego gimnazjum w Wadowicach. Uczy³ siê 
dobrze i 26 maja 1923 r. zda³ egzamin dojrza³oœci. W gimnazjum wst¹pi³ do 
dru¿yny skautowej i w roku 1920, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, zorga-
nizowa³ z kolegami (m.in. Janem Sarnickim), Harcerski Oddzia³ Wartowniczy  
w Wadowicach.

Lata szkolne to lata przyjaŸni kole¿eñskich. Ch³opcy czêsto urz¹dzali 
wycieczki na pobliskie szczyty beskidzkie – £ys¹ Górê, Gancarz, Leskowiec, 
Babi¹ Górê i in.

Tadeusz jako pierwszy 
w rodzinie Kotlarczyków podj¹³ 
studia uniwersyteckie. Wy-
bra³ Wydzia³ Filozoficzny UJ, 
studiuj¹c w latach 1923-1927 
historiê i archeologiê. Wiedzê 
zdobywa³ u takich znakomitoœci 
jak profesorowie: S.Kutrzeba, 
L.Piotrowicz, W.Semkowicz, 
R.Grodecki, W.Konopczyñski, 
W.Sobieski, J.D¹browski (hi-
storycy), W.Demetrykiewicz 
(archeolog), I.Chrzanowski, 
S.Windakiewicz, J.Kallenbach 
(historycy literatury polskiej), 
J.Smoleñski (geograf) i in.

Gimnazjaliœci wadowiccy na wycieczce
w pierwszym rzêdzie drugi z lewej - Tadeusz Kotlarczyk, 

czwarty - Czes³aw Gondek; 
w trzecim rzêdzie pierwszy z lewej (czêœciowo zas³oniêty) - 

Jan Sarnicki
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Bardzo trudne warunki ma-
terialne w domu (8 osób ¿y³o                
z jednej pensji ojca) zmusi³y go 
do starañ o od³o¿enie lub uwol-
nienie od czesnego. Warunkiem 
koniecznym by³o zdawanie i za-
liczanie seminariów w terminie 
i z postêpem dobrym. Tadeusz 
spe³nia³ warunki z powodze-
niem. 

Warunki bytowani w Kra- 
kowie by³y bardzo ciê¿kie, 
w prze¿yciu pomaga³y po¿yczki 
Towarzystwa Wzajemnej Po-
mocy UJ, a tak¿e uzyskanie 
miejsca w bursie akademickiej. 
Czêsto jedyny posi³ek stano-
wi³a ugotowana g³ówka kapusty z chlebem.

Sytuacja materialna, koniecznoœæ pomagania bratu Mieczys³awowi, który 
rozpocz¹³ studia w 1926 r., przekreœla³y projekty kariery naukowej i sk³oni³y 
do szybkiego przygotowania siê do zawodu nauczycielskiego. Na czwartym 
roku studiów Tadeusz uczêszcza³ na Studium Pedagogiczne. Egzaminy             
z tego Studium zaliczy³ 7.X.1927 r. Zdane wczeœniej egzaminy kursowe da³y 
podstawy do otrzymania absolutorium w dniu 24.X.1927 r. Uprawnia³o ono 
do ubiegania siê o stopieñ doktorski.

Okres studiów umo¿liwia³ Tade-
uszowi rozwiniêcie dalszych talen-
tów. Bra³ on czynny udzia³ w ¿yciu 
artystycznym uczelni, bêd¹c wielo-
letnim cz³onkiem Chóru Akademic-
kiego, którym w tym okresie kierowa³ 
Boles³aw Wallek-Walewski. Z chórem 
tym w roku 1925 wyjecha³ na wystêpy 
zagraniczne: Œrodkowa Europa – 
Ba³kany – Konstantynopol. Próbowa³ 
tak¿e swych si³ w plastyce.

Akademickie Ko³o Wadowiczan w Krakowie, r.1925 od 
lewej siedz¹: Franciszek Pacelt (matura:1920), N.N., 

Miko³aj Szostak (1922);
stoj¹: Tadeusz Zygmuntowicz (1920),  

Tadeusz Kotlarczyk (1923), Czes³aw Gondek (1923), 
Franciszek Haj (1922)

Chór Akademicki UJ na wie¿y Galata nad 
Bosforem w Stambule w czasie tournée po 

Ba³kanach w 1925 roku. Pierwszy z prawej 
siedzi Tadeusz Kotlarczyk, za nim 

Boles³aw Wallek-Walewski

SYLWETKI



97

Pierwsza posada i za³o¿enie rodziny
W nastêpnym roku po ukoñczeniu studiów m³ody historyk otrzyma³ 

pracê tymczasowego nauczyciela pañstwowego gimnazjum w Lubliñcu 
w woj. œl¹skim, na ówczesnych „Kresach Zachodnich”. Przypomnijmy, ¿e 
Lubliniec – 10-cio tysiêczne 
miasto powiatowe – zosta³ 
przyznany Polsce dopiero 
20.X.1921r., w wyniku zwy-
-ciêstwa Trzeciego Powsta-
nia Œl¹skiego, a gimnaz-jum 
polskie stanowi³o kuŸniê 
polskiej intel igencji  i  cel 
marzeñ, pozosta³ych za kor-
donem Polaków3. Tadeusz 
odda³ siê pracy pedagogicz-
nej sumiennie i z za-mi³o-
waniem, zaskarbi ³  sobie 
nowych przyjació³. 

W roku  1929  poœ lub i ³               
w Wadowicach swoj¹ od kilku 
lat narzeczon¹ Irenê Jan-
kowsk¹ (nauczycielkê). Splot 
warunków rodzinnych spowo-
dowa³, ¿e Tadeusz postanawi³ 
zwolniæ siê po dwu latach 
z pracy w Lubliñcu i przenieœæ 
do Wadowic. Tu w sierpniu 
roku 1930 podj¹³ obowi¹zki 
nauczyciela w prywat- nym 
gimnazjum Ksiê¿y Palloty-
nów (Collegium Maria-num) 

na Kopcu. 

 

Pañstwowy egzamin i praca nauczyciela gimnazjum
W Polsce miêdzywojennej pe³ne prawa do nauczania w szkole œredniej 

dawa³ dopiero egzamin pañstwowy, stawiaj¹cy przed kandydatem du¿e 
wymagania. Do egzaminu Tadeusz zg³osi³ siê jeszcze podczas zatrudnienia 
w lublinieckim gimnazjum – w maju 1930 r. Pañstwowa Komisja Egzami-

Przed  budynkiem gimnazjum w Lubliñcu           
w gronie m³odzie¿y œl¹skiej (1929); 

pierwszy z lewej stoi Tadeusz Kotlarczyk

W gronie uczniów Collegium Marianum 
(ok.1936 r.)

 SYLWETKI



98

nacyjna wyznaczy³a temat pracy domowej: „Immunitet skarbowy i s¹dowy 
biskupstwa p³ockiego do koñca XIII wieku”. Wypracowanie uzyska³o wysok¹ 
ocenê promotora prof. J.D¹browskiego, który zachêca³ autora do poczynienia 
niewielkich uzupe³nieñ i przedstawienia pracy jako doktorskiej, z czego jednak 
Tadeusz nie skorzysta³. Po przyjêciu opracowania odby³y siê klauzurowe eg-
zaminy pisemne (6.X, 4. i 5.XI 1931r.), a nastêpnie ustne (9, 10. i 11.XI 1931 
r.) z kilku przedmiotów. 10 grudnia odby³ siê egzamin pedagogiczny. Tadeusz 
Kotlarczyk przeszed³ wszystkie etapy pomyœlnie i uzyska³ w dniu 10.12.1931 r. 
kwalifikacje do nauczania w szko³ach œrednich „historii” i „nauki obywatelskiej” 
(jako przedmiotu dodatkowego), odpowiednio udokumentowane na trzech 
stronach: „Dyplomu na Nauczyciela Szkó³ Œrednich”.

Po jego uzyskaniu Tadeusz kontynuowa³ pracê w gimnazjum Ksiê¿y Pal-
lotynów i na tym posterunku pozosta³ a¿ do wybuchu wojny. W tym czasie 
otrzymywa³ tak¿e propozycje zatrudnienia w pañstwowym gimnazjum, b¹dŸ 
w III Korpusie Kadetów w Rawiczu, równie¿ w ówczeœnie przygranicznym 
mieœcie powiatowym w woj. poznañskim. By³y tak¿e propozycje wyjazdu do 
szkó³ polonijnych w Argentynie.

Tadeusz by³ urodzonym pedagogiem i bardzo odpowiedzialnym nauczy-
cielem, lubianym i podziwianym przez uczniów, dla których by³ niek³amanym 
wzorem cz³owieka, nauczyciela i obywatela.

A oto œwiadectwo z listu by³ych uczniów i wychowanków do Ireny 
Kotlarczykowej ( z dnia 5.II.1941 r.):
“...... M¹¿ Pani by³ dla nas najlepszym, zapewniamy szczerze, nauczycielem. 
Mia³ dla nas prawdziwe serce ojcowskie. Znaliœmy go zbyt dobrze i ceniliœmy 
w nim cz³owieka o nieskazitelnie prawym charakterze.

W gronie profesury gimna-
zjum ksiê¿y Pallotynów na 

Kopcu w Wadowicach
Drugi z lewej - Tadeusz 

Kotlarczyk, czwarty z lewej - 
ks. Dyr. Baumgart, pierwszy         

z prawej - Mieczys³aw Ko-
tlarczyk, trzeci z prawej - ks. 

Siuda, pi¹ty z prawej  
- ks. Wardowski
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..... Przez ca³e nasze ¿ycie przyœwiecaæ nam bê-
dzie Jego bohaterska postaæ. I jak dot¹d uczy³ nas 
przede wszystkim mi³oœci Matki (domyœlnie – Ojczy-
zny - przyp. J.K.), tak i nadal tego uczy nas swoim 
przyk³adem!” 

G³owa rodziny ......
20 czerwca 1931 r przyszed³ na œwiat syn 

Janusz. M³ode ma³¿eñstwo kilkakrotnie zmie-
nia³o mieszkanie i w koñcu, po unowoczeœnieniu 
(wodoci¹g, elektrycznoœæ) obszernego drewnia-
nego domu Jankowskich przy ul. Tatrzañskiej 57 
(na miejscu tej realnoœci znajduje siê obecnie dom 
handlowy Leskowiec), przenios³o siê tam na sta³e. 
Tadeusz przeprowadzi³ tak¿e modernizacjê sadu 
i urz¹dzi³ w nim k¹cik zabaw dla syna, a za rad¹ 

szwagra Tadeusza za³o¿y³ w sadzie ma³¹ pasiekê4 i oddawa³ siê pszczelar-
stwu. Ka¿dego roku rodzina spêdza³a wakacje letnie w ulubionej przez Tade-
usza Zawoi5, a ferie zimowe czêsto z rodzin¹ Koz³owskich (szwagrowie) we 
dworze w Jaszczurowej. Spotkania w Jaszczurowej po³¹czone by³y zawsze 
z familijnym muzykowaniem, gdy¿ szwagier Julian gra³ piêknie na cytrze 
i œpiewa³. Spotkania te czêsto wype³nia³ humor, tryskaj¹cy z okolicznoœciowych 
wierszy pisanych przez Tadeusza.

By³ bardzo dobrym i wyrozumia³ym ojcem, poœwiêca³ mi sporo czasu 
w grach towarzyskich, zachêca³ do organizowania dzieciêcych przedstawieñ 
(w „Koœciuszce pod Rac³awicami” deklamowa³em oczywiœcie przysiêgê Naczel-
nika), wspólnego s³uchania audycji i s³uchowisk radiowych (np. Weso³a Lwowska 
Fala), czytania ksi¹¿ek podró¿niczych i przygodowych. Zabiera³ mnie czêsto 
na wycieczki (w wieku 5 lat odby³em, czêœciowo „na barana”, wyprawê na 
Babi¹ Górê), grzybobrania i spacery, przygotowywa³ mi niespodzianki. Jedn¹ 
z nich by³a w³asnorêcznie wykonana du¿a szopka krakowska z lalkami, piêknie 
wyciêta z grubej tektury, pomalowana i ozdobiona witra¿ami. Nigdy nie karci³ 
mnie fizycznie. 

Tadeusz jeŸdzi³ dobrze na nartach i ³y¿wach, interesowa³y go te¿ ¿ywo 
wszelkie zawody w sportach zimowych, w tym FIS. Lubi³ ogl¹daæ mecze pi³kar-
skie klubu „Skawa”, ale nade wszystko poch³ania³a go filatelistyka. Wymienia³ 
znaczki ze zbieraczami z ca³ej Europy, kompletuj¹c bardzo wartoœciowy zbiór.

....i Obywatel
Wszczepiona w domu, w Jagiellonce, w szkole, w koœciele, na specjalnie 

obranym kierunku studiów, w patriotycznie nastawionym Chórze Akademickim, 

Z ¿on¹ Iren¹ na AB         
w Krakowie (ok.1932 r.)
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autentyczna mi³oœæ Ojczyzny mocno przejawia³a siê w pracy i w ¿yciu publicz-
nym. Wybór „nauki obywatelskiej” jako dodatkowego wyk³adanego przedmiotu 
by³ w pe³ni przemyœlany i zrozumia³y. Jako nauczyciel tego przedmiotu rozwija³ 
w uczniach wysokie poczucie obowi¹zku wobec Ojczyzny. Pisywa³ odpowied-
nie artyku³y do „Biuletynu Miêdzyorganizacyjnego Spo³eczno - Oœwiatowego 
Regionu Wadowickiego”6 itp.

Najbardziej zaanga¿owa³ siê w publiczn¹ dzia³alnoœæ patriotyczn¹    w ostat-
nich latach przed II Wojn¹ Œwiatow¹. Wystêpowa³ jako znakomity mówca na 
zebraniach zamkniêtych i manifestacjach obywatelskich na wadowickim Rynku. 
Na jednej z tych manifestacji, zwo³anej na wiosn¹ 1939 r w zwi¹zku z powa¿-
nym zagro¿eniem suwerennoœci Polski, przemawia³ do zgromadzonej licznie 
na rynku m³odzie¿y szkolnej i mieszkañców Wadowic z balkonu kamienicy 
Wodziñskich (Rynek 9) akcentuj¹c, ¿e wzorem dla Polaka nie mo¿e byæ „ani 
krzy¿ z po³amanymi ramionami (swastyka – przypis J.K.), ani gwiazda bolsze-
wicka”, tj. ani neopogañski hitleryzm, ani ateistyczny komunizm. A dalej mówi³ 
proroczo: „Tak jeden jak i drugi jako obcy psychice Polaka katolika nie tylko nie 
mo¿e byæ tworzywem dla naszej kultury polskiej, ale wprost zagra¿a jej znisz-
czeniem. Jeœli dziœ mamy szukaæ tego tworzywa dla naszej kultury w duszy 
polskiej, w ¿yciu narodu – to na inteligencjê katolick¹ – polsk¹ spada g³ówny 
obowi¹zek czuwania i gotowania siê do rozprawy z nieprzyjacielem” (cytat 
pochodzi z ocala³ego fragmentu konspektu przemówienia).

Tadeusz Kotlarczyk nie nale¿a³ do ¿adnej partii politycznej, by³ ponad ich 
swarami i partykularyzmami i czu³ siê wy³¹cznie Polakiem. Nigdy nie poddawa³ 
siê nastrojom antysemickim, niekiedy pojawiaj¹cym siê równie¿ w Wadowi-
cach i niezmiennie poleca³ dokonywaæ zakupy w sklepie p.Schoenguta przy 
ul. Tatrzañskiej.

Ostatnie dzia³ania podejmowa³ w konspiracji na prze³omie 1939/40 r. 
Wspólnie z przyjacielem prof. Ludwikiem Jachem przygotowywa³ plan tajnego 
nauczania, wobec zakazu otwarcia szkó³ œrednich we wcielonych do Rzeszy 
Wadowicach. Niestety nie dane mu by³o w nim uczestniczyæ. 

Aresztowanie i obóz œmierci
Postawa obywatelska Tadeusza Kotlarczyka nie mog³a nie zwróciæ uwagi 

Niemców. Zosta³, jako jeden z pierwszych, ofiar¹ antyinteligenckiej akcji, tzw. 
“Polenaktion”, podjêtej przez Niemców w kwietniu i maju 1940 r. 

W œrodku nocy z 23 na 24 kwietnia Ojciec zosta³ uprzedzony przez zaufa-
nego Polaka, ¿e rano nast¹pi aresztowanie. Mimo usilnych nalegañ informatora 
i próœb mamy Ireny o podjêcie próby ucieczki (wielokrotnie udawa³o siê póŸniej 
wadowiczanom przedostawaæ na Wêgry i do Francji), Ojciec postanowi³ pod-
daæ siê losowi, w obawie o mo¿liwoœæ zastosowania represji wobec rodziny. 
Nastêpnego dnia rano zosta³ zabrany z domu i razem z innymi wadowiczanami 
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wywieziony do wiêzienia w Bielsku, bêd¹cym siedzib¹ niemieckiego okrêgu 
administracyjnego (Kreis). Razem z Ojcem zostali równie¿ zaaresztowani: jego 
kuzyn Antoni Kotlarczyk, absolwent Wydzia³u Filologicznego UJ i nauczyciel 
w Collegium Marianum, lekarz powiatowy dr Stanis³aw Peters, sêdzia Kasper 
Stopa, nauczyciele: Rudolf Wójcik, W³adys³aw Œliwa, Stefan Majkut, insp. 
oœwiaty pozaszkolnej i in. W jakiœ czas potem dowiedzieliœmy siê, ¿e uwiêzieni 
wadowiczanie zostali wywiezieni w g³¹b Reichu. Przypuszczano, ¿e móg³ to 
byæ obóz w Dachau, o którym ju¿ przed wojn¹ s³yszano jako o miejscu odosob-
nienia wiêŸniów politycznych. Pierwsza wiadomoœæ o Ojcu nadesz³a dopiero 
w lipcu. Zawiera³a ona wprawdzie tylko adres i wydrukowane informacje co 
mo¿na a czego nie wolno pope³niæ  w korespondencji z uwiêzionym, ale przy-
nios³a wieœæ donios³¹ - Ojciec ¿yje. Nikt nie mia³ wówczas pojêcia co oznacza 
znajdowaæ siê w obozie koncentracyjnym III stopnia (najostrzejszym), ani ¿e 
obóz w Mauthausen nale¿y w³aœnie do tej grupy, a jego podobóz Gusen zosta³ 
zbudowany specjalnie dla polskiej inteligencji, tu¿ przed „Polenaktion”. Nikt nie 
s³ysza³ nawet w Wadowicach o maleñkim miasteczku Mauthausen, ani tym 
bardziej o wsi Gusen nad rzeczk¹ Gusen, lewym dop³ywem Dunaju. Stopnio-
wo poznawaliœmy okrutn¹ prawdê, przenika³y do nas mro¿¹ce krew w ¿y³ach 
wieœci z tego obozu zag³ady, potêguj¹c rozpacz i strach pojawiaj¹cy siê przy  
zwrotach korespondencji. Ograniczenie korespondencji do jednego listu mie-
siêcznie zosta³o wprowadzone przez kierownika biura pocztowego w obozie 
Wilhelma Grilla celem psychicznego zadrêczania uwiêzionych, a tak¿e ich 
rodzin7. W efekcie tych dzia³añ Ojciec przez lipiec i sierpieñ nie otrzyma³ ¿adnej 
wiadomoœci z domu, natomiast pierwszy list od Ojca dotar³ do nas w sierpniu. 
W tym i dwóch nastêpnych dawa³ ukrycie do zrozumienia, ¿e wydostanie siê 
z obozu jest spraw¹ ¿ycia lub œmierci. Matka stara³a siê nie przeoczyæ ¿adnej 
mo¿liwoœci w staraniach o zwolnienie – oficjalnej i poprzez ró¿ne „dojœcia”. 
W listopadzie pojawi³ siê w Wadowicach pierwszy wypuszczony wiêzieñ obozu 
w Gusen. W najg³êbszej tajemnicy (po kryjomu, w nocy) ujawni³ Mamie prawdê 
o obozie i fatalnym stanie zdrowotnym Ojca: kator¿nicza praca w kamienio³omie, 
rany na plecach od dŸwigania ciê¿kich kamieni biegiem, wycieñczaj¹ce biegun-
ki, owrzodzenia na nogach, wszy, bicie, znêcanie siê obozowych sadystów8. 
Byliœmy przera¿eni, ale nadzieja na mo¿liwoœæ uwolnienia zosta³ podsycona. 
Oczekiwanie przerywa obezw³adniaj¹cy grom – zawiadomienie o œmierci Ojca, 
która nast¹pi³a w dniu 22 listopada 1940 r. 

Œmieræ niewinnego cz³owieka rych³o po zaaresztowaniu poruszy³a wado-
wiczan, szczególnie przyjació³. Przebywaj¹cy w Krakowie Karol Wojty³a pisa³ 
do Mieczys³awa Kotlarczyka w Wadowicach: „piszê do Ciebie i Twoich pod 
wra¿eniem straszliwego nieszczêœcia jakie nawiedzi³o Wasz dom, ten dom tak 
mi bliski, dom gdzie uwa¿ano mnie niemal za brata. Wiem, ¿e ¿adne s³owa nie 
potrafi¹ zawa¿yæ w takiej chwili, zatem wstrzymujê siê od nich. Powiem tylko, 
¿e teraz czujê siê bardziej Waszym bratem.”....9
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Ostatni etap
W lutym 1941 roku przes³ano na adres urzêdu parafialnego w Wadowicach 

blaszan¹ urnê z prochami T. Kotlarczyka. W tym czasie hitlerowcy starali siê 
jeszcze o zachowanie pozorów naturalnego charakteru zgonów w obozie10.    
Z drugiej strony liczba zamêczonych w Gusen w 1940 r – przeciêtnie 8 wiêŸ-
niów dziennie11 – umo¿liwia³a jeszcze tak¹ urzêdnicz¹ pedanteriê. Do Wadowic 
przys³ano tak¿e prochy S. Petersa i K. Stopy.

W marcu 1941 r prochy Tadeusza Kotlarczyka spoczê³y w kaplicy na cmenta-
rzu wadowickim. Urnê z prochami umieszczono w artystycznie wykonanej przez 
prof. Ludwika Jacha czarnej drewnianej urnie zewnêtrznej, ozdobionej krzy¿em. 
Z nakazu okupanta ceremonia pogrzebowa zosta³a ograniczona do pochówku 
na cmentarzu bez publicznej informacji o nim. Egzekwie w kaplicy cmentarnej 
odprawi³ ksi¹dz dziekan Leonard Prochownik w obecnoœci najbli¿szej rodziny 
i niewielkiego grona przyjació³. Urnê do ¿yczliwie u¿yczonego miejsca w gro-
bowcu Rodziny Prusów niós³ najbli¿szy przyjaciel zmar³ego - prof. Ludwik Jach. 

W lutym 1945 r „hiena cmentarna” otworzy³a grobowiec, rozbi³a urnê                  
i zbezczeœci³a popio³y, szukaj¹c kosztownoœci (sprofanowano wówczas wiele 
innych grobów na cmentarzu). W popio³ach znajdowa³a siê okr¹g³a blaszka        
z wybitym nazwiskiem, imieniem i dat¹ urodzenia Tadeusza Kotlarczyka, 
opatrzona gwoŸdziem dla umocowania w ciele. Najprawdopodobniej wiêc by³y 
to jego prochy. W roku 1950 zosta³y one przeniesione do grobu rodzinnego 
(XV-75).

Lapides clamabunt [kamienie wo³aæ bêd¹]
Pamiêæ o Tadeuszu Kotlarczyku przetrwa³a w umys³ach i sercach tych którzy 

go znali i szanowali. Zosta³a utrwalona w ró¿nej formie, tak¿e w pub- likowanych 
informacjach12. Uczci³y go grona pedagogiczne liceów w Lubliñ- cu (Izba Pa-
miêci) i w Wadowicach (pami¹tkowa kamienna tablica, poœwiêcona poleg³ym za 
Polskê uczniom i nauczycielom tej szko³y). Spo³ecznoœæ nauczycieli i uczniów 
powiatu wadowickiego w 1974 r. ufundowa³a przed Domem Kultury w Wado-
wicach pomnik upamiêtniaj¹cy nauczycieli powiatu wadowickiego zamêczo-
nych w obozach koncentracyjnych. Nazwisko Tadeusza Kotlarczyka otwiera 
niepe³n¹, niestety, listê siedemnastu ofiar wykut¹ w czarnej p³ycie gabrowej, 
przymocowanej do surowego obelisku z granitu wykonanego przez rzeŸbiarza 
Wojciecha Kurdziela.

Zapalane pod pomnikiem przez wadowickich uczniów i harcerzy œwiat³a do-
wodz¹ ponadczasowej wagi maksymy z ody Horacego:
Dulce et decorum est pro patria mori [S³odko i zaszczytnie jest umrzeæ za 

ojczyznê].

*
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prof. dr hab. Janusz Kotlarczyk jest pracownikiem naukowy Akade-
mii Górniczo Hutniczej w Krakowie, cz³onkiem korespondentem PAN   i PAU.

Przypisy
1)  por. Aneks w ksi¹¿ce G.Studnickiego „Pierwsza wœród równych”, Wadowice 1991
2)   Przedstawienia odbywa³y siê w pomieszczeniu na piêtrze naro¿nej kamienicy rynku,              

z wejœciem od ul. Mydlarskiej, lub w sali „Soko³a”
3)   W roku 1929 w nowo wybudowanym internacie, przeznaczonym dla 145 uczniów 

mieszka³o 115. Opolan. Pierwsze polskie gimnazjum na Œl¹sku opolskim powsta³o do-
piero w 1932 r. w Bytomiu, por. Jakub Olszówka „Szkolnictwo polskie w powiecie 
lublinieckim w latach 1922-1939”, w: Nauczyciele Ziemi Lublinieckiej w s³u¿bie Polskiej 
Oœwiacie, Katowice 1979.

4)   malowa³ j¹ Ludwik Jach, jun.
5)  niewielki ocala³y fragment wspomnieñ z sierpnia 1939 r. pt. „W przededniu wojny pod 

Babi¹ Gór¹” ukaza³ siê w czasopiœmie regionalnym „Pod Diablakiem”, Nr 5/1997, 
s.24. Zawoja.

6)  Np. w numerze 2 (styczeñ 1935) zamieœci³ artyku³y: „W rocznicê powstania stycznio-
wego” (s.5-7) i „Granica Polski” (s.7-10).

7)  Wiele informacji o ¿yciu w obozie zosta³o upowszechnionych po wojnie w ksi¹¿ce 
S.Dobosiewicza „Mauthausen/Gusen obóz zag³ady”, Warszawa 1977.

8)  Blokowy w baraku Ojca - Heinrich Ehlers chwali³ siê, ¿e jest najwiêkszym morderc¹ 
w Gusen - por. Dobosiewicz, por. przyp.7.

9)  Ks. A.Boniecki w „Kalendarium z ¿ycia Karola Wojty³y”, Kraków 1983, b³êdnie powi¹za³ 
ten list z „aresztowaniem dwóch braci Mieczys³awa Kotlarczyka”

10) W informacji lekarza obozowego Mauthausen o œmierci Ojca stwierdzono, ¿e „mimo 
wszelkich starañ lekarskich i leczenia wszystkimi stoj¹cymi do dyspozycji œrodkami” 
polski wiêzieñ polityczny Kotlarczyk zmar³ w nastêpstwie zapalenia nerek. Nawet 
w œwietle naszej ówczesnej niepe³nej wiedzy o obozie Gusen, cynizm tych stwier-
dzeñ by³ oczywisty.

11)  por. przyp.7.
12) Stanis³aw Owczarek „Martyrologia nauczycieli ziemi lublinieckiej w okresie okupacji 

hitlerowskiej”, w: Nauczyciele Ziemi Lublinieckiej..., por. przyp.3.
         Wychowankowie Uniwersytetu Jagielloñskiego - Ofiary II wojny œwiatowej (1939-

1945). Biogramy. T.I. Kraków 1995.
        Gustaw Studnicki „Zarys dziejów oœwiaty i szkolnictwa w Wadowicach”, Wadowice; 

1996, por. te¿ przyp.1.
      „Sylwetki Wadowiczan Tadeusz Kotlarczyk prof. gimnazjalny (1903-1940)”, Nasze 

Wadowice, Nr 2, maj 1994, s.9.
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Budowa gmachu s¹du
 

Publikowanym, poni¿ej tekstem inaugurujemy nowy dzia³  w „Wadovianach”, 
w którym bêdziemy zamieszczaæ teksty Ÿród³owe do historii miasta i naj-
bli¿szej okolicy.  

Rozpoczynamy fragmentem z Ksiêgi Pami¹tkowej Jana Sabiñskiego 
przechowywanej w miejskim muzeum. Rêkopis ten pochodzi z 2 po³owy 
XIX wieku i jak wynika z zapisu na pierwszych kartach zosta³ podarowany 
w³adzom miejskim z okazji wmurowania kamienia wêgielnego pod budynek 
gimnazjum. Relacje z innych wa¿nych wydarzeñ w Wadowicach by³y 
sporz¹dzone i dopisywane póŸniej. 

Tekst publikujemy w brzmieniu i pisowni oryginalnej. Niestety nie 
znamy jego autora.
Wszystkie dopiski i wyjaœnienia zosta³y zaznaczone kwadratowym nawiasem 
i pisane s¹ tekstem pochy³ym..

*
Wzglêdem ustanowienia S¹du kolegialnego w Wadowicach wydelego-

wa³a Rada miejska uchwa³¹ powziêt¹ na posiedzeniu z dnia 8 lipca 1874 p. 
Assesorów, Stankiewicza Józefa Seniora i Wierzbickiego Jana z odnoœn¹ 
petycy¹ do Krakowa, celem powrêczenia takowej Panu Budwiñskiemu, pre-
zydentowi S¹du krajowego Wy¿sze-
go. Po d³ugo trwaj¹cych staraniach 
zawiadomi³ C.K. S¹d krajowy Wy¿-
szy Radê miejsk¹, ¿e Jego C.K. 
Apostolska Moœæ raczy³a udzieliæ 
najwy¿szej sankcyi wzglêdem utwo-
rzenia S¹du kolegialnego w Wado-
wicach z wezwaniem, aby gmina 
wspó³dzia³a³a przy wypoœrodkowa-
niu lokalnoœci [miejsca, dzia³ki] na 
umieszczenie tego¿ S¹du przez 
bezp³atne dostarczenie takowych, 
lub te¿ wynajêcie pod korzystnymi 
warunkami.

Wskutek tej odezwy uchwa-
li³a Rada na posiedzeniu odbytem 
na dniu 23. paŸdziernika 1876. 
zasilaæ wysoki Skarb przez 10 lat 
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kwot¹ roczn¹ 1 000 z³. za najem potrzebnych lokalnoœci. T¹ deklaracyê 
przyj¹³ S¹d krajowy wy¿szy do wiadomoœci i wezwa³ równoczeœnie Zw: Gm: 
[Zwierzchnoœæ Gminna – czyli odpowiednik dzisiejszego Zarz¹du Miejskie-
go] do przed³o¿enia mu propozycyi które budynki w mieœcie mog³yby byæ 
u¿yte na umieszczenie powy¿szego S¹du. Zw: Gm: proponowa³a na ten 
cel nastêpuj¹ce budynki i nak³oni³a dotycz¹cych w³aœcicieli do przed³o¿enia 
odnoœnych ofert, a mianowicie p. Korna Szymona, Stankiewicza Józefa 
m³odszego, Zawilsk¹ Franciszkê i Wilczyñsk¹ Maryê.

Wydelegowana komisya po zbadaniu tych budynków odrzuci³a bezwa-
runkowo oferty Szymona Korna i Franciszki Zawilskiej jako na umieszczenie 
S¹du kolegialnego nie odpowiedne, co zaœ do budynków Stankiewicza 
i Wilczyñskiej ta¿ komisya orzek³a i¿by po dokonanej adaptacyi i dobudo-
waniu aresztów na powy¿szy cel u¿yte byæby mog³y; koszta adaptacyjne 
i dobudowanie aresztów obliczono na 30 000 z³. W³aœciciele na tak znaczne 
koszta adaptacyjne siê nie zgodzili; a poniewa¿ sprawa utworzenia S¹du 
kolegialnego dla braku odpowiedniego umieszczenia zagra¿a³a d³ug¹ zw³ok¹ 
na szkodê miasta, wiêc uchwali³a Rada miejska na posiedzeniu odbytem 
dnia 5 marca 1877 na wniosek Zwierzchnoœci

I. Gm: Wybudowanie gmachu na umieszczenie c. k. S¹du kolegialnego           
i wiêzieñ z w³asnych funduszów zastrzegaj¹c sobie pobieranie od wysokiego 
Rz¹du czynszu, odpowiedniego.

II. Na ten cel zakupiæ ogród p. Stanis³awa i Maryi Warzeszkiewiczów 
wynosz¹cy 2025 °? za sumê 2 600 z³; równie¿ i plac od Maryi Dworakowej 
za 2 500 z³. Niemniej tak¿e ma siê Zw: Gm: postaraæ siê o zakupienie placu 
od Waciêgów.

III. Upowa¿nia Burmistrza, aby natychmiast do Krakowa siê uda³ i na 
podstawie niniejszej uchwa³y u W. Pana Prezydenta c. k. S¹du krajowego 
wy¿szego popar³ spieszne za³atwienie tej sprawy, tudzie¿ wyjedna³ przynaj-
mniej 50 000 z³ zaliczki od Wysokiego Rz¹du. Obywatele miasta subskrybo-
wali na tê budowê po¿yczkê wynosz¹c¹ przesz³o 30 000z³. sp³aciæ maj¹cej                     
w przeci¹gu 10- ciu lat za op³at¹ 5 % odsetek.

Jakkolwiek Pan Prezydent Budwiñski sprawê utworzenia S¹du kole-
gialnego w Wadowicach chêtnie popiera³, to pomimo tego poparcia Wys. 
Ministeryum Sprawiedliwoœci rozliczne stawia³o przeszkody odrzucaj¹c dwa 
razy przed³o¿one i wypracowane przez c. k. In¿yniera Braunsessa odnoœ-
ne plany i nie chc¹c przyznaæ gminie czynszu równaj¹cemu siê choæ 5 % 
dochodu kosztów budowy.

Wys³ano w tym celu trzy razy deputacy¹ do Wiednia i dopiero silne po-
parcie tej sprawy przez Marsza³ka Wadowickiej Rady powiatowej Barona 
Bauma, który równoczeœnie piastowa³ tak¿e godnoœæ pos³a do Rady Pañstwa                         
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z mniejszych w³asnoœci okrêgu wyborczego Wadowickiego odnios³a o tyle 
porz¹dany skutek, ¿e reskryptem Wys. Min. Sprawiedliwoœci z dnia 23 
listopada 1878 upowa¿niono S¹d krajowy wy¿szy w Krakowie do zawarcia 
kontraktu z gmin¹ miasta Wadowic wzglêdem stawiania kosztem miasta 
potrzebnych budynków na umieszczenie tego S¹du, a to pod³ug planów              
z tego¿ Ministeryum wydanych pod kontrol¹ Rz¹dowego In¿yniera i z tym 
warunkiem, je¿eli ogólne koszta tej budowy kwotê 105 600 z³ przenosienie 
bêd¹, i ¿e gmina ten budynek po wykoñczeniu za oznaczon¹ kwotê wyso-
kiemu Rz¹dowi na w³asnoœæ odst¹pi i cenê kupna w przeci¹gu 10-ciu lat 
pó³rocznemi ratami oraz 5 % zw³oki od kapita³u, a¿ do umorzenia ostatniej 
raty zap³aci. Nadmieniæ tu wypada, ¿e z kwoty 105 600 z³ wysoki Skarb 
potr¹ci³ owe 10 000 z³, któremi Rada miejska na posiedzeniu odbytem dnia 
23 paŸdziernika 1876 zobowi¹za³a siê przyczyniæ jako zasi³ek za wynajem 
potrzebnych na umieszczenie tego S¹du lokalnoœci, wiêc gmina w³aœciwie 
tylko 95 600 z³ za wystawiæ siê maj¹ce budynki otrzymaæ mia³a.

Dopiero z wiosn¹ 1879 go roku rozpoczêto tê budowê do której wysoki 
Rz¹d c.k. In¿yniera Grzymalskiego wydelegowa³; wszelkie potrzebne do tej 
budowy materya³y gmina poprzednio przygotowa³a, bêd¹c przymuszona 
pod w³asnym zarz¹dem nawet ceg³ê wypalaæ. Do kontrolowania tej budowy 
wybra³a Rada miejska osobny komitet pod przewodnictwem p. Burmistrza 
sk³adaj¹cego siê z 7 - miu Radnych a mianowicie p.p. Eylardego Antoniego, 
Korna Szymona, Pohla Jana, Kuzi Stanis³awa, Warzeszkiewicza Franciszka, 
Majewskiego Micha³a i Rychlika Jana. 

Murarskie roboty powierzono budowniczemu Rostowi z Bia³y za kontrak-
tem, który murarzy i pomocników op³aca³.

Przy wyliczaniu fundamentów postrze¿ono w g³êbokoœci oko³o dwu me-
trów wodê zaskórn¹, a kopi¹c jeszcze g³êbiej pokaza³a siê glina i³owata, tak 
dalece wod¹ nasycona, ¿e wypada³o na ca³ej przestrzeni pod fundamenta 
piloty biæ i takowe 60 cntm. [centymetrów] warstw¹ betonow¹ zaopatrzyæ, 
nieprzewidziane koszta pilotowania i betonowania wynosi³y oko³o 8 000 z³.
Plany szczegó³owe, wed³ug których gmina budynek stawiaæ siê zobowi¹za³a, 
nades³ano z Wiednia w kilku ustêpach; gdy budowê ju¿ rozpoczêto i wyma-
ga³y wiele nadkontraktowych robót. Przez te nadkontraktowe roboty ogólne 
koszta, które przy zawarciu kontraktu na 105 600 z³ obliczono, znacznie siê 
powiêkszy³y.
 Fundusze zebrano w nastêpuj¹cy sposób:
Od wysokiego Rz¹du otrzymano zaliczkê w kwocie    30 000 z³.
Przez subskrypcy¹ zwrotn¹ zebrana od obywateli miasta  32 000 z³.
W kasie Oszczêdnoœci miasta Krakowa 
zaci¹gniêto dwie po¿yczki wynosz¹ce   52 000 z³
                                                  razem :    114 000 z³ 
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brakuj¹c¹ resztê pokryto z bie¿¹cych dochodów  

Dnia 1 go czerwca 1881 zawiadomiono C. K. Prezydyum S¹du krajowego 
Wy¿szego w Krakowie, ¿e budynki s¹ wykoñczone i mog¹ byæ oddane do 
zamierzonego u¿ytku.

Do kolaudacyi [sprawdzenia i odbioru wykonanych robót] przybyli          
w miesi¹cu lipcu 1881 Ciechanowski c. k. Radca S¹du krajowego wy¿szego 
i p. Ksiê¿arski Radca departamentu Budowniczego z Lwowa; jednakowo¿ 
podpisanie aktu kolaudacyjnego i odebranie w posiadanie fizyczne przez 
Rz¹d nast¹pi³o dopiero dnia 14 go lutego 1882, przyczem koszta tej budowy 
obliczono na kwotê 134 257 z³ 17 . 

Gmina za¿¹da³a za nadobowi¹zkowo wykonane roboty 31 400 z³ 69x , lecz 
komisya kolaudacyjna zni¿y³a takowe na 27 757 z³ 17x. I tê zni¿on¹ kwotê 
uszczupli³o Ministeryum Sprawiedliwoœci jeszcze dosyæ znacznie, gdy¿ nie 
uwzglêdni³o kosztów pilotowania i betonowania, i tym sposobem po d³ugo 
trwaj¹cych portraktacyach przyznano Gminie za te budynki z doliczeniem 
nadobowi¹zkowych robót tylko ³¹czn¹ kwotê 124 099 z³ 34. Poniewa¿ z tej 
przyznanej kwoty potr¹cono 10 000 z³ któr¹ Rada miejska uchwa³¹ z dnia 
23.10.1876r zobowi¹za³a przyczyniæ siê z funduszów gminnych do utwo-
rzenia S¹du kolegialnego w Wadowicach wiêc w³aœciwie tylko 114 099 z³ 
34, jako zwrot na wszystkie z t¹ budow¹ po³¹czone wydatki otrzymano, 
i z tego zestawienia wynika, ¿e gmina miejska do³o¿yæ musia³a z w³asnych 
funduszów 34 000 z³.

Amortyzacyê 10 ciu letni¹ ceny kupna tego budynku, tak u³o¿ono, ¿e 
ostatnia rata wynosz¹ca 4 205 z³. gminie dopiero z dniem 17 stycznia 1891 
wyp³acona bêdzie.

Uroczystoœæ inauguracyi S¹du kolegialnego w Wadowicach, na-
st¹pi³a dnia 1 go maja 1882.

Na tê uroczystoœæ przybyli z Krakowa, Pan Darguñ, prezydent S¹du krajowego 
wy¿szego i nadprokurator Pan Nalepa.

Plac przed budynkiem s¹dowym ozdobiono bram¹ tryumfaln¹ i innymi celu 
odpowiadaj¹cymi oznakami. Zw. Gm. zaprosi³a na tê uroczystoœæ wszystkich 
dygnitarzy z powiatów temu S¹dowi przydzielonych.

O godz. 9 tej z rana odby³o siê solenne nabo¿eñstwo w Koœciele parafialnym, 
a potem nabo¿eñstwie powita³a Rada miejska z burmistrzem na czele, Pana 
Prezydenta Dargunia przed gmachem s¹dowym nastêpuj¹c¹ przemow¹:

EXCELLENCYO !
Racz przyj¹æ ³askawie chleb i sól, które li obywatele miasta Wadowic 

tradycyjnym zwyczajem ofiaruj¹, jako dowód wysokiej Czci z uni¿on¹ 
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proœb¹, aby Wasza Excellencya ³askawie z³o¿yæ raczy³ ten dar w rêce  
J. W- go Pana Prezydenta trybuna³u, którego uroczy ste inaugurowanie 
w tej chwili ma nast¹piæ. 

Donios³oœæ faktu, ¿e nasz Najmi³oœciwszy Cesarz i Król na siedzibê tego 
trybuna³u naj³askawiej miasto Wadowice przeznaczy³, uznajemy z najwy¿sz¹ 
w sercach naszych niewygas³¹ wdziêcznoœci¹; - a witaj¹c Ciebie czcigod-
ny Panie Prezesie z ca³ym gronem szanownych Panów Urzêdników jako 
wspó³obywateli naszego miasta, zapewniamy, ¿e najusilniejszem naszem 
staraniem bêdzie, pobyt tutejszy o ile mo¿noœci uprzyjemniæ.

O godzinie 2 – giej popo³udniu odby³a siê uczta w lokalach Czytelni miej-
skiej, urz¹dzonej kosztem miasta, na która przesz³o 120 osób zaproszono; 
pierwszy toast wniós³ Burmistrz na czeœæ najmi³oœciwiej nam panuj¹cego 
Cesarza i Króla Franciszka Józefa I nastêpuj¹cej treœci:

Uroczystoœæ dzisiejsza pozostanie dla miasta Wadowic wa¿nem zdarze-
niem, bo stanowi epokê zupe³nej przemiany w znaczeniu przez instalacy¹ 
Trybuna³u obwodowego, mamy bowiem prawo równaæ siê od tej chwili 
z pierwszorzêdnymi miastami Galicyi.

Chocia¿ co do liczby mieszkañców nie dosiêgniemy mo¿e nigdy wiêcej 
zaludnionych miast naszego kraju, to z wszelk¹ pewnoœci¹ i stanowczo 
rêczyæ mogê, ¿e w patryotyzmie, w niez³omnej wiernoœci i nieograniczonej 
wdziêcznoœci ku naszemu, Najmi³oœciwiej panuj¹cemu Cesarzowi i Królowi, 
jako i Jego Najdostojniejszej Dynastyi, mieszkañcy miasta Wadowic przez 
¿adne inne miasto wyprzedziæ siê nie dadz¹.

Wszak¿e mamy wa¿ne, bardzo wa¿ne do tej wdziêcznoœci i wiernoœci 
niez³omnej przyczyny, bo Jego l. K. Apostolska Moœæ, nasz Najmi³oœciw-
szy Cesarz i Król z nieograniczon¹ pieczo³owitoœci¹ dba naj³askawiej                                 
o zaspokojenie wszelkich mo¿liwych próœb i ¿yczeñ ludów, którzy szczêœcie 
maj¹ nazywaæ siê obywatelami Cesarstwa Rakuskiego! – Niemal z ka¿-
dym dniem doznajemy jakiej ³aski naszego Najmi³oœciwszego Monarchy 
– a w szczególnoœci miasto Wadowice mo¿e siê szczyciæ osobliwszymi 
wzglêdami  - czego dowodem, za³o¿enie Gimnazyum wy¿szego, a obecnie 
instalacya Trybuna³u obwodowego.

W poczuciu tej niczem nie ograniczonej wdziêcznoœci, któr¹ gotowi je-
steœmy udowodniæ przelaniem ostatniej kropli krwi naszej, na czeœæ i s³awê 
tak wspania³omyœlnego Monarchy wnoszê Toast:

Niech ¿yje nasz najmi³oœciwiej nam panuj¹cy Cesarz i Król Franciszek 
Józef I.-
Niech ¿yje! – Niech ¿yje! –
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Na mowê tê odpowiedzia³ Pan Prezydent Darguñ; a po tym toaœcie g³o-
szono inne rozliczne przemówienia, przyczem jeszcze nadmieniæ wypada, 
¿e podczas tej uczty nadesz³y telegramy z Wiednia od Excellencyi Pana 
Ministra Ziemia³kowskiego; J W- go Pana Felnera, Radcy Ministeryum spra-
wiedliwoœci i J W- go Barona Bauma pos³a do Rady pañstwa.
 

Przypis
Od 1867 roku istnia³ w Wadowicach s¹d obwodowy (kolegialny), jako organ 

pierwszej instancji dla Wadowic z przedmieœciami obejmuj¹cymi swym zasiêgiem 
ca³y ówczesny powiat wadowicki.   Organami wymiaru sprawiedliwoœci w Galicji by³y 
– 1) jednoosobowe s¹dy powiatowe, 2) s¹dy kolegialne, 3) wy¿sze s¹dy krajowe (we 
Lwowie i w Krakowie). W powiecie wadowickim w chwili powstania s¹du kolegialnego 
istnia³o w ró¿nych miejscowoœciach dwanaœcie jednoosobowych  s¹dów.  W s¹dzie 
kolegialnym zajmuj¹cym siê sprawami cywilnymi i karnymi w³aœciwymi dla pierwszej 
instancji decydowa³a zasada przedstawicielstwa poprzez uczestnictwo w sk³adzie 
s¹du przysiêg³ych.
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Jan Gajczak

Schronisko pod Leskowcem
 

 Budowa schroniska
 Na pocz¹tku tego rozdzia³u nale¿y wyjaœniæ pewn¹ kwestiê; dlaczego 
schronisko pod Leskowcem, a nie na Leskowcu? Dla wytrawnych turystów          
i znawców zagadnienia, sprawa jest oczywista, dla innych ma³o znana. Otó¿ dwa 
szczyty górskie Leskowiec (922 m) i Jaworzyna (obecnie Groñ Jana Paw³a II 
890 m) s¹siaduj¹ ze sob¹, a dzieli je odleg³oœæ jednego kilometra. Schroni-
sko znajduje siê pod szczytem Gronia Jana Paw³a II. Okreœlenie „schronisko 
na Leskowcu” utar³o siê na przestrzeni lat i u¿ywane jest do dziœ w mowie  
potocznej.
 Wiemy ju¿, ¿e prekursorem idei wzniesienia schroniska w rejonie Leskowca 
by³ W³adys³aw Midowicz.  Inni cz³onkowie wadowickiego Ko³a PTT tê propozycjê 
poparli. Jeden z orêdowników tego pomys³u dr praw Roman Pelc z Izdebnika 
k/ Kalwarii, wspomina³ póŸniej, jak dosz³o do realizacji projektu. Sprawa nie 
przebiega³a bez przeszkód, poniewa¿ Zarz¹d G³ówny PTT nie akceptowa³ pro-
pozycji dzia³aczy z Wadowic. Zarz¹d G³ówny uwa¿a³, ¿e w pobli¿u Leskowca jest 
kilka wsi, w których turyœci mog¹ siê zatrzymywaæ na nocleg. Natomiast Zarz¹d 
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Oddzia³u PTT w ¯ywcu oraz ciesz¹cy siê du¿ym autorytetem prof. Kazimierz 
Sosnowski odnieœli siê do idei pozytywnie. Zarz¹d G³ówny PTT z czasem zmieni³ 
zdanie i plany ambitnych dzia³aczy mog³y siê urzeczywistniæ.
 Przez kilka lat penetrowano okolice Leskowca w poszukiwaniu stosownego 
miejsca, przede wszystkim parceli odpowiednio po³o¿onej, a ponadto posia-
daj¹cej uregulowany stan prawny. W 1932 roku zakupiono odpowiedni teren, 
którego w³aœcicielem by³ Bargiel, gospodarz z Targoszowa. Cena za parcelê 
wynios³a 200 z³.  Stan prawny parceli przedstawia³ siê wówczas nastêpuj¹co: 
Ko³o PTT w Wadowicach nie posiada³o osobowoœci prawnej i po zawarciu aktu 
notarialnego, w ksiêdze wieczystej S¹du Powiatowego w Suchej dla gminy 
Krzeszów, figurowa³ jako nabywca Zarz¹d Oddzia³u PTT w ¯ywcu.
Nieco póŸniej, ju¿ w czasie funkcjonowania schroniska, nabyto s³u¿ebnoœæ 
poboru wody z s¹siedniej parceli i s³u¿ebnoœæ ta znalaz³a siê równie¿ w ksiê-
dze wieczystej gminy Krzeszów. Sprawy prawne prowadzili wspomniany dr 
Roman Pelc oraz dr Stanis³aw Klêczar, adwokat z Wadowic, a zarazem wybitny 
dzia³acz - turysta. Obecnie przedmiotowa nieruchomoœæ jest wpisana do ksiêgi 
wieczystej Kw Nr 31204 w S¹dzie Rejonowym Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych    
w Suchej Beskidzkiej, a jej w³aœcicielem jest Polskie Towarzystwo Turystyczno- 
- Krajoznawcze Oddzia³ Babiogórski w ̄ ywcu.Natomiast schroniskiem zarz¹dza 
Spó³ka z o. o. „Karpaty” - Schroniska i Hotele PTTK Nowy S¹cz Rynek 9.
Parcelê zakupiono w sierpniu 1932 roku i przyst¹piono niezw³ocznie do budo-
wy schroniska. Zawarto umowê z cieœl¹ Janem Barglem z Targoszowa, który 
posiadaj¹c dobry budulec, wzniós³ schronisko w rekordowym tempie trzech 
miesiêcy. Koszt budowy (bez wyposa¿enia) wyniós³ 12 tys. z³. Ko³o wadowic-
kie posiada³o 4 tys. z³. œrodków w³asnych (ze sk³adek i darowizn), a 8 tys. z³. 
by³o dotacj¹ Oddzia³u Babiogórskiego i Zarz¹du G³ównego PTT. Schronisko 
budowano etapami. Na pocz¹tku budynek sk³ada³ siê z 2 sypialni, jadalni, kuchni 
oraz pomieszczenia dla gospodarza. W dwa lata póŸniej obiekt rozbudowano. 
Schronisko faktycznie zosta³o uruchomione od listopada 1932 roku, obj¹³ je 
dzier¿awca Franciszek Byrski. Ten¿e dzier¿awca p³aci³ czynsz na rzecz Ko³a, 
z kolei pieni¹dze sz³y na rozbudowê obiektu.  
 Pocz¹tkowo sypialnie wyposa¿ono w stare ³ó¿ka ¿elazne, przewiezio-
ne ze schroniska pod Babi¹ Gór¹, potem zast¹pi³y je nowe ³ó¿ka piêtrowe                   
w iloœci 12 sztuk.  Nale¿y wspomnieæ, ¿e budowa schroniska by³a przez ca³y czas 
nadzorowana przez Czes³awa Panczakiewicza i Stanis³awa Klêczara. Andrzej 
Matuszczyk w przewodniku „Beskid Ma³y” napisa³: „Wysi³ek i sprawnoœæ orga-
nizacyjna wadowickiego Ko³a PTT budzi do dziœ podziw i najwy¿sze uznanie”. 

 Otwarcie obiektu
 Oficjalne uroczyste otwarcie schroniska pod Leskowcem nast¹pi³o w dniu 
3 wrzeœnia 1933 roku. Przyby³o wielu turystów i mi³oœników gór, byli obecni 
zas³u¿eni dzia³acze, budowniczowie schroniska, nie zabrak³o te¿ ludnoœci miej-
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scowej. Przemówienie, wyg³osi³ w imieniu Oddzia³u Babiogórskiego PTT dyrektor 
S. Sojka , a w imieniu Zarz¹du G³ównego PTT prof. K. Sosnowski. W otwarciu 
wziêli równie¿ udzia³ przedstawiciele Oddzia³ów PTT z ¯ywca i Zakopanego. 
Na zakoñczenie uroczystoœci odby³o siê w schronisku skromne przyjêcie przy 
muzyce orkiestry uczniów gimnazjalnych z Wadowic. 
 Nieco obszerniej wspomina tê uroczystoœæ dr Roman Pelc. Wed³ug jego 
relacji dzieñ 3 wrzeœnia 1933 roku by³ deszczowy, lecz kiepska pogoda nie 
przeszkodzi³a mi³oœnikom gór w stawieniu siê pod Leskowcem. Przyby³ m.in. 
W³adys³aw Krygowski, autor licznych przewodników po Beskidach, które rów-
nie¿ w tej pracy stanowi¹ cenne Ÿród³o bibliograficzne. Poœwiêcenia obiektu 
mia³ dokonaæ ksi¹dz proboszcz z Krzeszowa (z czym nie zgadza siê Aleksy 
Siemionow, który twierdzi, ¿e schronisko poœwiêci³ ks. dr Edward Zacher 
z Wadowic, katecheta gimnazjalny). A. Siemionow przytacza obok relacji R. 
Pelca wypowiedŸ ks. Zachera z 1982 roku: „Pogoda by³a okropna, od rana 
pada³ ulewny deszcz, mg³a zalega³a góry, widocznoœæ by³a minimalna”. Ks. 
Zacher wspomina³ jeszcze, ¿e musia³ staraæ siê o specjalne zezwolenie, aby 
móc poœwiêciæ schronisko postawione na terenie przynale¿nym do parafii 
w Krzeszowie. Z kolei R. Pelc przytacza tak¹ oto scenê: „W czasie tej uro-
czystoœci mia³ miejsce przyjemny moment. W pewnej chwili zgromadzonym 
ko³o altanki (dziœ ju¿ nie istniej¹cej) na skraju wschodnim parceli, otworzy³ siê 
widok w stronê Krakowa i w zab³ys³ym na krótko s³oñcu, sta³ siê widoczny z³o-
ty dach kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Poczytywano to wtedy za dobr¹ 
wró¿bê, no i mo¿e tak, bo schronisko szczêœliwie ocala³o przez wojnê i dalej siê  
rozwinê³o.”
 Za³o¿ono wtedy ksiêgê pami¹tkow¹, która niestety zaginê³a podczas wojny. 
Salê jadaln¹ ozdobi³ mapami plastycznymi prof. Jan Sarnicki.
Na uroczystoœci poœwiêcenia i otwarcia schroniska obecni byli jeszcze, dr 
Mieczys³aw Or³owicz i in¿. J. Jaroszyñski z Oddzia³u Warszawskiego PTT, dr 
Kaczmarz z Oddzia³u w Bielsku oraz dr Stefan Breyer, Franciszek Fryœ i Kazi-
mierz Fryœ z Andrychowa. 

 Dzia³alnoœæ schroniska 
 Schronisko pod Leskowcem by³o pierwszym i jedynym schroniskiem polskim 
we wschodniej czêœci Beskidu Ma³ego. Jego dzia³alnoœæ w okresie miêdzywojen-
nym, skutecznie aktywizowa³a tê stosunkowo ma³o znan¹ grupê górsk¹. Otwarcie 
schroniska spowodowa³o dalszy rozwój ruchu turystycznego w tym rejonie. Bardzo 
czêsto bywali w schronisku uczniowie szkó³ z Wadowic i Andrychowa. Z czasem 
schronisko pod Leskowcem sta³o siê ulubionym miejscem sobotnio-niedzielnych 
wycieczek turystów z Krakowa. Ale przybywa³y tu tak¿e, latem i zim¹ grupy 
z innych miast. Oprócz preferowanych wycieczek pieszych, popularne sta³y siê 
równie¿ sporty zimowe, zw³aszcza narciarstwo. Warunki naturalne sprzyja³y 
uprawianiu tej dyscypliny sportu.
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  Na Leskowcu organizowano przeró¿ne zloty, bywali tu „Sokoli” harcerze, 
sportowcy. Do schroniska przybywali turyœci w zorganizowanych grupach             
i indywidualnie. Wszyscy byli goœcinnie przyjmowani.
 Aleksy Siemionow przekaza³ garœæ swych osobistych wspomnieñ zwi¹zanych 
z Leskowcem z sierpnia 1939 roku. „Ostatni tydzieñ sierpnia 1939 r. Piêkna, 
bezchmurna, upalna pogoda. Trudno usiedzieæ w domu, choæ na horyzoncie 
politycznym gromadz¹ siê coraz ciemniejsze chmury. Maj¹c niejasne przeczu-
cie, ¿e rozstanie z górami mo¿e potrwaæ d³u¿ej, postanowiliœmy odbyæ ostatni¹ 
wycieczkê niebieskim szlakiem z Wadowic na Babi¹ Górê ... (...). Ruszamy 
z wadowickiego rynku ku £ysej Górze przez Zawadkê. Z powodu potê¿nych 
plecaków i upa³u nawet £ysa Góra da³a siê nam we znaki. Oblani strugami potu 
schodzimy do Ponikwi i tam w cieniu wierzb nad Ponikiewk¹ robimy d³u¿szy 
postój. Pod wieczór jesteœmy w schronisku na Leskowcu. Z trudem – i to g³ównie 
dziêki legitymacjom PTT – uzyskujemy nocleg w zat³oczonym, po brzegi schro-
nisku. Ludzie spêdzaj¹ tu czas zupe³nie beztrosko, nikt nie myœli ani nie mówi 
o polityce, o wojnie, wszyscy doskonale bawi¹ siê, œmiej¹, ¿artuj¹, podziwiaj¹ 
wspania³¹ górsk¹ panoramê o zachodzie s³oñca”.  
 Po wybuchu II wojny œwiatowej dzier¿awca schroniska pod Leskowcem, 
którym by³ Jan Targosz, otrzyma³ od Niemców polecenie, aby nadal prowadzi³ 
schronisko. Z op³at pobieranych od turystów, mia³ siê J. Targosz wraz z ¿on¹ 
utrzymywaæ. „Beskidenverein” schroniskiem w ogóle siê nie interesowa³.  
 Bardzo rzadko odwiedzali schronisko turyœci polscy lub niemieccy i Jan 
Targosz ¿y³ w biedzie. Mia³ co prawda we wsi Targoszowa swoje ma³e gospo-
darstwo, jednak pozostawa³ na Leskowcu, bowiem w przypadku opuszczenia 
obiektu, mog³o dojœæ do jego ruiny, a nawet spalenia.
 Pod koniec wojny na obszarach Beskidu Ma³ego (w styczniu 1945 roku), kiedy 
Niemcy wycofywali siê z rejonu Wadowic w kierunku Bielska, pad³ rozkaz Weh-
rmachtu, aby schronisko spaliæ. Ale odwa¿ni p. Targoszowie uprosili ¿o³nierzy, 
by nie wykonali rozkazu i schronisko ocala³o.  
 Kiedy Niemcy wycofali siê ku Bielsku, schronisko opanowali partyzanci. Jan 
Targosz znalaz³ siê teraz w nowej sytuacji tak¿e niekorzystnej, poniewa¿ w³a-
dze bezpieczeñstwa pos¹dza³y go o wspó³dzia³anie z bandami leœnymi, a wiêc 
wrogami Polski Ludowej.
Po reaktywowaniu Ko³a PTT w Wadowicach, prof. Czes³aw Panczakiewicz 
przyst¹pi³ do zabezpieczenia schroniska i jego uruchomienia. Obiekt poza 
czêœciowym rabunkiem, nie zosta³ uszkodzony. Jan Targosz zrezygnowa³        
z prowadzenia schroniska i zast¹pi³ go Stefan Bargiel z Targoszowa, ale i ten 
po kilku miesi¹cach zrezygnowa³ z pracy przynosz¹cej znikome dochody.
 Kolejnym dzier¿awc¹ schroniska pod Leskowcem zosta³ Jan Rzycki z Ponikwi, 
który wraz z ma³¿onk¹ zatrudniony tu by³ przez d³u¿szy okres czasu (oko³o 10 
lat). Jan Rzycki przed wojn¹ pomaga³ przy malowaniu szlaków i wykonywa³ 
drobne prace w schronisku. W czasie okupacji by³ wywieziony do Niemiec na 
roboty przymusowe.
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 Jan i Jadwiga Rzyccy zapisali siê w historii schroniska, jako bardzo mili 
i sympatyczni gospodarze.
 W latach 1955-1958 schronisko prowadzi³ Wies³aw Szafrañski (wraz z ¿on¹).          
W tym okresie wykonano wiele prac konserwacyjnych i zabezpieczaj¹cych, 
wymieniono te¿ sprzêt noclegowy. Równie¿ w latach piêædziesi¹tych Oddzia³ 
PTTK w Wadowicach przeprowadzi³ rozbudowê schroniska, urz¹dzaj¹c na 
strychu mieszkanie dla gospodarzy i na parterze dwie dodatkowe sypialnie, 
dla turystów na 9 miejsc. Urz¹dzono te¿ na parterze obszern¹ kuchniê, a obok 
schroniska ustawiono budynek gospodarczy oraz toalety.
 Gospodarzami schroniska byli kolejno W³adys³aw Korzeñ, a po nim Kazimierz 
Malarz z Wadowic.  Obecnie schronisko pod Leskowcem prowadz¹ Jan i Halina 
Lizakowie.
 W kwietniu 1999 roku stan obiektu by³ nastêpuj¹cy: schronisko posiada oœwie-
tlenie elektryczne, bie¿¹c¹ wodê i kanalizacjê (ustêpy znajduj¹ siê na zewn¹trz). 
Wykopano studniê g³êbok¹ na 11 m i z niej doprowadza siê do schroniska wodê. 
W budynku znajduje siê 8 pomieszczeñ: jadalnia, kuchnia, 4 pokoje, 2 pokoje 
s³u¿bowe. Jest telewizor, a meble standardowe. Schronisko wewn¹trz wy³o¿one 
jest drewnem w kolorze br¹zu. W pomieszczeniach panuje mi³y charakterystyczny 
pó³mrok, zmêczeni turyœci mog¹ odpocz¹æ na drewnianych krzes³ach i ³awach. 
Jest czysto, pod³oga wy³o¿ona linoleum. Miejsc noclegowych jest 32, sypialnie 
s¹ wyposa¿one w ³ó¿ka piêtrowe. W jadalni wydaje siê posi³ki: œniadania, obia-
dy, kolacje. Prowadzona jest ksi¹¿ka meldunkowa. Gospodarze prowadz¹ te¿ 
ksiêgê przychodów i wydatków wed³ug systemu VAT. W schronisku znajduje siê 
niewielka biblioteka licz¹ca oko³o 30 pozycji, przewa¿nie przewodników turystycz-
nych, do nabycia s¹ foldery i pocztówki. Ksiêga pami¹tkowa zosta³a za³o¿ona                  
w maju 1996 roku.
 W 1998 roku w schronisku pod Leskowcem nocowa³o 1210 osób. Danych 
tego typu z poprzednich lat nie ma.
 Cennymi eksponatami w schronisku s¹: p³askorzeŸba przedstawiaj¹ca Karola 
Wojty³ê - Jana Paw³a II wykonana z okazji 70 rocznicy urodzin papie¿a, dwie 
mapy plastyczne sporz¹dzone przez prof. Jana Sarnickiego (pierwsza przed-
stawia Beskid Ma³y, widok czêœci œrodkowej od pó³nocnego zachodu miêdzy 
Inwa³dem a Miêdzybrodziem wg stanu z 1937 roku - druga powiat wadowicki 
z 1938 roku) oraz mapa turystyczno-krajoznawcza ziemi wadowickiej i terenów 
przyleg³ych, opracowana staraniem PTTK w Wadowicach w 1982 roku.
 Przed schroniskiem stoj¹ drewniane sto³y i ³awy, s¹ te¿ tablice informacyjne.
Powy¿ej schroniska przy szlakach zielonym i niebieskim znajduje siê punkt 
pomiarów stanu pogody dla Polskiego Instytutu Meteorologicznego. Informacje 
dotycz¹ce pogody s¹ systematycznie przekazywane. 
 Od strony wschodniej od schroniska wytryska Ÿróde³ko z doskona³¹ wod¹ 
pitn¹. W suchych miesi¹cach letnich, Ÿróde³ko okresowo wysycha. Czas dojœcia 
od schroniska do Ÿróde³ka wynosi oko³o 5 minut.
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 W powojennej historii schroniska pod Leskowcem, wa¿n¹ rolê odegra³y wielkie 
zloty mi³oœników gór. Ró¿norodnych zlotów by³o wiele (podobnie jak przed wojn¹), 
a do najwiêkszych nale¿a³y uroczystoœci zwi¹zane z jubileuszami. Przedstawiê 
trzy takie imprezy.
 W dniach 14 i 15 wrzeœnia 1957 roku Leskowiec by³ miejscem zlotu turystycz-
nego na 25 lecie schroniska. Impreza ta zgromadzi³a liczne rzesze mi³oœników 
Beskidu Ma³ego, wœród nich dzia³aczy z dawnego Ko³a PTT, z okresu budowy 
obiektu. Program zlotu obejmowa³ dojœcie do schroniska 25 trasami, ognisko 
zlotowe, nocleg na biwaku, wycieczki krajoznawcze do ska³ek, konkurs fotogra-
ficzny, uroczystoœci jubileuszowe przy schronisku z uhonorowaniem zas³u¿onych 
dzia³aczy pami¹tkowymi albumami. Sêdziwy, bêd¹cy ju¿ na emeryturze prof. 
Czes³aw Panczakiewicz, ubrany w galowy turystyczny strój, w czarnej d³ugiej 
pelerynie (gdy¿ dzieñ by³ pochmurny), wyg³osi³ przemówienie, wspominaj¹c 
dobre i z³e chwile tego schroniska. Wyró¿nieni zostali nastêpuj¹cy dzia³acze: 
Czes³aw Panczakiewicz, Stanis³aw Klêczar, Roman Pelc, Jan Sarnicki, Felicja 
Œwitalska (art. malarz), Józef Haliñski, Tomasz Wróbel, Rafa³ Tatka, Maria Nieæ.  
Edward Moska³a wspominaj¹c tê imprezê napisa³: „W roku 1957 schronisko na 
Leskowcu rozpoczê³o nastêpne æwieræ wieku s³u¿by dla górskiej turystyki. Dziœ 
coraz mniej jest dni w roku, gdy mo¿na tu dostaæ nocleg i spokojnie wypocz¹æ. 
Coraz bardziej pal¹ca staje siê koniecznoœæ rozbudowy tego obiektu, zas³u¿o-
nego w rozwoju turystyki w Beskidzie Ma³ym”. 
 W 1973 roku Komisja Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK Wadowice, 
w setn¹ rocznicê turystyki górskiej w Polsce, zorganizowa³a I Zlot Turystów 
Górskich na Leskowcu. Od tego czasu impreza ta odbywa siê rokrocznie. 
 W dniu 16 maja 1982 roku przy piêknej, s³onecznej pogodzie obchodzono 
uroczyœcie na Leskowcu dwa jubileusze: 50 lat schroniska pod Leskowcem oraz 
zakoñczenie X Zlotu Turystów Górskich. Przed schroniskiem zgromadzi³o siê 
oko³o 800 osób, a przyby³ych goœci powitali Ignacy Magiera prezes wadowickiego 
Oddzia³u PTTK oraz A. Siemionow, przewodnicz¹cy Komisji Turystyki Górskiej. 
Wœród zaproszonych goœci nie zabrak³o wybitnych dzia³aczy, mocno zwi¹zanych 
z Leskowcem, schroniskiem i Beskidem Ma³ym. Przybyli m. in. Roman Pelc, ostat-
ni z ¿yj¹cych wtedy budowniczych schroniska, Jan Rzycki, zas³u¿ony gospodarz 
obiektu, W³adys³aw Krygowski, pisarz i turysta - taternik, Andrzej Matuszczyk, 
autor licznych przewodników po Beskidzie Ma³ym, byli przedstawiciele ró¿nych 
organizacji, prasy i telewizji. Przemawia³o kilku dzia³aczy. Przypomnieli oni, ¿e 
schroniska i turystyka górska, pozostaj¹c w wiêzi z przyrod¹, winny stanowiæ 
swoist¹ ostojê i trwa³¹ wartoœæ dla ludzi kochaj¹cych góry, zw³aszcza w trudnych 
okresach historycznych. 
 W³adys³aw Krygowski w swym wyst¹pieniu postawi³ obiekt na Leskowcu jako 
przyk³ad w³aœciwej bazy dla wspó³czesnego turysty.  
 Nast¹pi³o ods³oniêcie dwóch tablic, na zewn¹trz i w jadalni schroniska. Na 
pierwszej umieszczono napis: „W 50-t¹ rocznicê wzniesienia schroniska pod 
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Leskowcem - 16.V.1982 r. - KTG - Oddzia³u PTTK Wadowice”. Na drugiej 
napisano: „1927 - 1932 - 1982 - Przed 50 laty schronisko pod Leskowcem 
wzniesiono staraniem: Dr Stanis³awa Klêczara, Dr Bronis³awa Macio³owskiego, 
Prof. Czes³awa Panczakiewicza, Dr Romana Pelca, cz³onków Zarz¹du Ko³a PTT 
w Wadowicach - powsta³ego przed 55 laty z inicjatywy mgr W³adys³awa Mido-
wicza - 16.V.1982 KTG - Oddzia³ w Wadowicach”. 
 Pewn¹ ciekawostk¹ z tej imprezy, jest wzmianka dokonana przez A. Siemio-
nowa, i¿ 83 letni wówczas dr Roman Pelc, bez specjalnego wysi³ku wyszed³ 
z Rzyk na Leskowiec w dwie godziny, a mgr W³adys³aw Krygowski, mimo 76 lat 
¿ycia pokona³ trasê z Ponikwi na Leskowiec w 1,5 godz. z wielkim plecakiem. 
 Jeœli idzie o sporty zimowe zwi¹zane z Leskowcem i schroniskiem, to ju¿ 
Kazimierz Sosnowski w swym przewodniku napisa³ przed laty: „Tereny narciar-
skie na Leskowcu i Gancarzu s¹ dobre, wymagaj¹ podjazdów koñmi i ca³ego 
dnia czasu. Sam grzbiet g³ówny Kocierz - Potrójna - Leskowiec jest dla narcia-
rzy ma³o ponêtny, jednak szczyty samego Leskowca maj¹ tereny ró¿norodne, 
o wielkich i ma³ych nachyleniach i s¹ do æwiczeñ i zjazdów bardzo dobre. Po-
dejœcia krótkie prowadz¹ z Rzyk i Ponikwi, do tych te¿ miejscowoœci zarówno 
z Leskowca jak i Gancarza prowadz¹ najlepsze zjazdy”.
 Kiedy rejon Leskowca oznakowano, szlaki letnie zosta³y dostosowane do 
turystyki narciarskiej. Nartostrady bieg³y od schroniska pod Leskowcem do 
Ponikwi (d³ugoœæ 5,2 km) i do Rzyk (d³ugoœæ 4,8 km). Przy Oddziale PTTK        
w Wadowicach dzia³a³a sekcja turystyki narciarskiej. Istotnym wydarzeniem 
by³o zainstalowanie tu w 1953 roku wyci¹gu zaczepowego. W latach póŸniej-
szych kiedy w Wadowicach powsta³o Ognisko TKKF „Leskowiec” (1966) zaczêto 
organizowaæ zawody narciarskie „O Puchar Dzwonka” i „O Puchar Leskowca”. 
W 1982 roku przy Ognisku TKKF „Leskowiec” powsta³a sekcja narciarska. Jej 
inicjatorami byli Jerzy Becker, Józef Gabor i Jan ¯muda.
 Zawody „O Puchar Leskowca” odbywaj¹ siê nadal; mo¿na powiedzieæ, ¿e sta³y 
siê tradycj¹. Aktualnie na pó³nocnym stoku Gronia Jana Paw³a II spod samego 
szczytu biegnie trasa zjazdowa o d³ugoœci ponad 500 m. Wyci¹g zaczepowy 
od œrodka polany na Groniu schodzi w kierunku pó³nocnym w stronê Ponikwi, 
gdzie koñczy siê na krawêdzi lasu, a jego d³ugoœæ wynosi 510 m. Trasa zjazdowa 
wzd³u¿ wyci¹gu jest trudna i przeznaczona dla wytrawnych narciarzy. Pocz¹t-
kuj¹cy mog¹ jeŸdziæ na czêœci zachodniej polany, gdzie trasy s¹ ³agodniejsze.
 W przysz³oœci mi³oœnicy narciarstwa planuj¹ uruchomiæ wyci¹g krzese³ko-
wy z Rzyk na Leskowiec oraz dwa wyci¹gi orczykowe z nowymi trasami.                      
W 1993 roku rozpoczêto budowê drugiego wyci¹gu po³o¿onego równolegle do 
istniej¹cego zaczepowego, w odleg³oœci 50 m w kierunku wschodnim. Bêdzie 
to wyci¹g talerzykowy.
 Mo¿na te¿ odbywaæ wêdrówki na nartach szlakiem czerwonym (Leskowiec-- 
Por¹bka) o d³ugoœci 29 km i szlakiem ¿ó³tym (Leskowiec - Czartak) o d³ugoœci 12 
km. Sezon narciarski w rejonie Leskowca trwa od po³owy grudnia do koñca marca.
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 Równie¿ na pó³nocnych stokach £ysej Góry zainstalowany jest wyci¹g za-
czepowy o d³ugoœci 270 m. Trasa zjazdowa jest tu szeroka i ³atwa, a biegnie 
wzd³u¿ wyci¹gu.
Spoœród wielu dzia³aczy i zawodników - narciarzy z Wadowic i Andrychowa 
wymieniæ nale¿y kilka nazwisk: Jan Bucki, Janusz Kopyto, Stanis³aw Piórek, 
Bronis³aw Czapik, Leszek Polañski, Józef Gabor, Pawe³ Szlêk. Wœród kobiet 
dzia³a³a aktywnie, mgr Barbara Chmiel. 
 

 Szlaki turystyczne
 Opisy Leskowca by³y zawsze entuzjastyczne. „Rozleg³a panorama ³¹k, lasów, 
szczytów górskich i pól uprawnych. Wielka skala barw i kolorów, a szczególnie        
w jesieni gdy ¿ó³kn¹ buki. Liczne hale górskie pokryte bujn¹ traw¹ i kopcami 
borowiny oraz ma³e uroczyska na stokach górskich. Zim¹ raj dla narciarzy ...”. 
Tak napisa³ Rafa³ Tatka w swym informatorze turystyczno-krajoznawczym. 
 A inny autor Józef Du¿yk w broszurze „Leskowiec” jak gdyby doda³: „Szczyt 
Leskowca to rozleg³a polana, szczególnie pe³na uroku na wiosnê, kiedy œwie¿a, 
wysoka trawa upstrzona jest barwnym kobiercem kwiatów. Niemniej piêkna jest 
jesieñ i bajkowa zima, kiedy drzewa pokryte s¹ bia³ym p³aszczem œniegu”.  
 Od schroniska podejœcie na szczyt Leskowca jest ³agodne. W lesie roœnie 
gromada buków. S¹ powyginane, ich ga³êzie wij¹ siê jak olbrzymie wê¿e. To te 
buki opisa³ przed laty Tadeusz Szantroch, profesor wadowickiego gimnazjum, 
poeta zwi¹zany z „Czartakiem”.
Oto fragment jego wiersza:

„Czeœæ wam, bracia rycerze na beskidzkiej górze
tym pniom waszym, sêkatym piersiom bez zalêku,

co w najwiêksze jednako siê wspiera³y burze,
a blizn chwa³ê zaszczytn¹ w ka¿dym nosz¹ sêku”. 

 Jednak oprócz romantycznych refleksji, skoncentrujmy siê na opisie kra-
joznawczym Leskowca. Ten szczyt jest najpopularniejszym wierchem w Be-
skidzie Ma³ym. Trzeci pod wzglêdem wysokoœci po Czuplu i £amanej Skale, 
wysy³a w ró¿nych kierunkach szereg ramion górskich, które tworz¹ rodzaj 
rozgwiazdy, najwa¿niejsze z nich to ramiona biegn¹ce ku pó³nocnemu zacho-
dowi (z Gancarzem 802 m) oraz ku pó³nocnemu wschodowi. Szczyt Leskowca 
zalega rozleg³a polana, która jest doskona³ym punktem widokowym o promieniu 
360o.  W kierunku po³udniowym widaæ st¹d ca³e pasmo Babiogórskie, a w g³êbi, 
nieco w lewo, Tatry. Od zachodu wy³aniaj¹ siê szczyty Beskidu Œl¹skiego. Na 
bli¿szym planie - od po³udniowego zachodu - widaæ zalesiony szczyt £amanej 
Ska³y i grzbiet Potrójnej oraz Jawornicy. Interesuj¹cy widok roztacza siê w stronê 
pó³nocno wschodni¹ - na Wadowice i Górê Jaroszowick¹, a tak¿e szczyty Be-
skidu Makowskiego. Sam wierzcho³ek Leskowca jest trawiast¹ kop¹ poros³¹ tu 
i ówdzie skarla³¹ buczyn¹, tak charakterystyczn¹ dla wielu szczytów Beskidu 
Ma³ego.    
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 Aktualnie na szczycie Leskowca nie ma ¿adnych urz¹dzeñ (punkt widokowy 
zosta³ zniszczony przez pseudoturystów). Przez szczyt Leskowca przebiega 
szlak czerwony.  
 W 1999 roku od schroniska pod Leskowcem biegn¹ nastêpuj¹ce szlaki:
1. NIEBIESKI - prowadzi na szczyt Gronia Jana Paw³a II wspólnie z zielonym, 
nastêpnie stokami Czo³a do Ponikwi, a z centrum Ponikwi dochodzi na £ys¹ 
Górê poni¿ej szczytu. St¹d przez Choczniê i Ksiê¿y Las dochodzi do Wadowic. 
2. ZIELONY - pocz¹tkowo podobnie, jak niebieski, biegnie na Groñ Jana Paw³a II, 
a stamt¹d grzbietem na szczyt Gancarza. Ze szczytu stromo schodzi w dó³ na 
Kobyl¹ G³owê, stamt¹d grzbietem ponad Zagórnikiem dochodzi na Pañsk¹ Górê 
a¿ do stacji PKP w Andrychowie.
3.CZARNY - wiedzie od schroniska stromo w dó³ w kierunku wsi Rzyki - Jagódki. 
Czêœciowo pokrywa siê ze szlakiem narciarskim Leskowiec - Rzyki.
4. ¯O£TY - od schroniska poni¿ej szczytu Leskowca prowadzi w dó³ do Tar-
goszowa, sk¹d obok starej górniczej kapliczki œw. Barbary dochodzi do wsi 
Krzeszów Dolny.
5. CZERWONY - szlak ten prowadzi g³ównym grzbietem przez szczyt Leskow-
ca obok stanowiska limb (pod Leskowcem i pod £aman¹ Ska³¹). Przechodzi 
przez rezerwat „Madohora” poni¿ej szczytu £amanej Ska³y na Potrójn¹. Poni¿ej 
szczytu Potrójnej znajduje siê charakterystyczna baszta skalna z oknem. Szlak 
dochodzi do Prze³êczy Kocierskiej, nastêpnie przez Cisownik Wielki i Kiczerê 
obok sztucznego jeziora na ¯arze, dociera do zapory w Por¹bce.
6. CZERWONY - ten¿e szlak jw. od strony po³udniowej prowadzi do Krzeszowa 
Górnego, a stamt¹d na ¯urawnicê. Wystêpuj¹ tam ska³ki tworz¹ce mur skalny. 
Z ¯urawnicy szlak prowadzi grzbietem przez przysió³ek ¯mije i KoŸle do Zem-
brzyc.
7. NIEBIESKI - to dalszy przebieg szlaku opisanego w punkcie 1. Szlak ten 
zosta³ wyznakowany w 1998 roku i jak dot¹d nie ma go na mapach. Od schro-
niska biegnie w stronê wschodni¹ wspólnie z ¿ó³tym do Czartaka i zielonym do 
Mucharza, a nastêpnie - prowadzi w stronê po³udniow¹ do Tarnawy Górnej.
8. ZIELONY - stanowi kontynuacjê szlaku opisanego w punkcie 2. Wspólnie ze 
szlakiem ¿ó³tym wiedzie w kierunku wschodnim przez Królewiznê, a nastêpnie 
przez Suszyce do nowej szosy Wadowice - Sucha Beskidzka.
9. ¯Ó£TY - opisany ju¿ w punkcie 4 szlak wiedzie równie¿ w kierunku wschod-
nim (wspólnie z zielonym) do Królewizny, gdzie zmienia kierunek na pó³nocno 
- wschodni. Na Magurce Ponikiewskiej (na ¯arze) napotykamy po lewej stronie 
na ska³ki w postaci uskoku skalnego i baszty. Szlak opada w dó³ w stronê wsi 
Koziniec i koñczy bieg przy zak³adzie gastronomicznym Czartak. 
 Jest jeszcze jeden szlak (nieoficjalny) z Rzyk na Groñ Jana Paw³a II nazwany 
szlakiem bia³ych serc, bo oznaczony jest ma³ymi serduszkami. Biegnie on z Rzyk 
- Jagódek z pocz¹tku ³¹cznie ze szlakiem czarnym letnim, a potem zimowym, 
trawersuj¹c stok Gronia Jana Paw³a II. Szlak ten przeznaczony jest dla osób 
starszych lub inwalidów, gdy¿ jest w podejœciu ³agodny.
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 Czas pokonywania poszczególnych szlaków turystycznych jest wyszczegól-
niony na mapach i drogowskazach PTTK umieszczonych na pocz¹tku, na koñcu 
i w punktach poœrednich ka¿dego szlaku. Wynosi on przyk³adowo: z Wadowic na 
Leskowiec 3,45 min. (szlakiem niebieskim przez Ponikiew), z Rzyk na Leskowiec 
1 godz. (szlakiem czarnym, najkrótszym).

 Groñ Jana Paw³a II i kaplica
 S¹siaduj¹cy z Leskowcem od pó³nocy szczyt (890 m) by³ bezimienny,           
z czasem nadano mu nazwê Jaworzyna, lecz nazwa ta nigdy nie zosta³a oficjalnie 
zatwierdzona. Wadowiccy turyœci po wyborze Karola Wojty³y na papie¿a wy-
st¹pili z inicjatyw¹, aby ów szczyt nazwaæ Groniem Jana Paw³a II. Komisja 
Turystyki Górskiej Oddzia³u PTTK w Wadowicach w dniu 9 grudnia 1981 roku 
podjê³a stosown¹ uchwa³ê. KTG Wadowice pragnê³a podkreœliæ bliskie zwi¹zki, 
jakie od m³odoœci ³¹czy³y Karola Wojty³ê z Beskidem Ma³ym, a z rejonem Le-
skowca w szczególnoœci. Te miejsca za czasów szkolnych, jak i póŸniej, Karol 
Wojty³a wielokrotnie odwiedza³. Podczas letnich i zimowych wêdrówek, czêsto 
przechodzi³ zboczem lub szczytem Jaworzyny - Gronia, a schronisko pod Le-
skowcem tak¿e odwiedza³. W taki sposób wadowiccy turyœci wprowadzili raz 
jeszcze - niejako symbolicznie - Karola Wojty³ê - Jana Paw³a II na Leskowiec. 
Fizycznie przebywa³ na Groniu po raz ostatni w maju 1970 roku jako kardyna³. 
 Zami³owanie Karola Wojty³y - Jana Paw³a II do turystyki górskiej jest po-
wszechnie znane. W licznych opracowaniach i ksi¹¿kach pisali na ten temat 
koledzy szkolni Karola Wojty³y, ksiê¿a i inni autorzy. W czasach gimnazjalnych, 
wraz z kolegami, wyrusza³ m³ody Karol Wojty³a na Dzwonek, Jaroszowick¹ Górê, 
£ys¹ Górê, BliŸniaki czy Leskowiec. Odwiedza³ te¿ inne rejony górskie, Beskid 
S¹decki, Œl¹ski, ¯ywiecki, Gorce, Pieniny, Tatry.  Ks. Adam Boniecki w „Kalen-
darium” wymienia zwi¹zki Karola Wojty³y z Leskowcem kilkakrotnie. W 1953 
roku ks. Karol Wojty³a by³ tu z m³odzie¿¹ na wycieczce, pokonali trasê:¯ywiec 
- Romanka - Jeleœnia - Hucisko - £amana Ska³a - Leskowiec - Czartak. W 1954 
roku szed³ równie¿ z m³odzie¿¹ na Leskowiec ze Skawiec, a po pokonaniu 
szczytu i noclegu w schronisku, wracali przez £aman¹ Ska³ê do Kêt. W 1955 
roku pod koniec lutego, ks. Karol Wojty³a odby³ wycieczkê narciarsk¹ na Lesko-
wiec. Wed³ug innego zapisu w 1957 roku, mia³a miejsce wycieczka: Wadowice 
- Leskowiec - Skawce. W Ponikwi palono ognisko. Ks. Karol Wojty³a by³ wtedy 
profesorem na KUL, w rok póŸniej zosta³ biskupem. 
 Jako papie¿, odwiedzi³ Karol Wojty³a swe ukochane miejsca, ale obserwowa³ 
je z pok³adu helikoptera. Podczas swej drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, przele-
cia³ helikopterem trasê: Kalwaria Zebrzydowska - Wadowice - szczyty Beskidu 
Ma³ego - Beskid Wysoki - Sucha Beskidzka - Zawoja - Babia Góra - szczyt 
Policy. Potem Gorce - Nowy Targ i Zakopane. Jan Pawe³ II powiedzia³ wtedy 
tak: „Mog³em spojrzeæ na góry i odetchn¹æ powietrzem mej m³odoœci”. 
 W dniu 4 czerwca 1997 roku Jan Pawe³ II przelecia³ helikopterem, nad Wa-
dowicami, pob³ogos³awi³ swe rodzinne miasto, a przy okazji spojrza³ na szczyty 
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gór Beskidu Ma³ego. Wadowiccy filateliœci wydali z tej okazji pami¹tkow¹  
kopertê.
 Jan Pawe³ II jest cz³onkiem honorowym PTTK i posiada z³ot¹ odznakê To-
warzystwa. Tu wspomnieæ nale¿y o Krajoznawczej Odznace im. Jana Paw³a II, 
która ma zachêcaæ do po¿ytecznego spêdzania wolnego czasu, do pog³êbiania 
wiary podczas odwiedzania miejsc sakralnych i podczas rozwa¿añ na ³onie 
przyrody. O trzystopniow¹ odznakê (br¹zow¹, srebrn¹ i z³ot¹) mo¿e ubiegaæ 
siê ka¿dy bior¹cy udzia³ w pielgrzymkach, wycieczkach (letnich i zimowych), 
podczas których nale¿y odwiedzaæ obiekty sakralne i uczestniczyæ w imprezach 
zwi¹zanych z kultur¹ chrzeœcijañsk¹. Punkty do odznaki wlicza siê te¿ z pobytu 
w Watykanie, Castel Gandolfo i innych miejscach na œwiecie, które Jan Pawe³ 
II odwiedzi³, a s¹ upamiêtnione tablicami czy pomnikami. Idea tej odznaki po-
wsta³a wœród katolickich turystów, którzy chc¹ poprzez ni¹ propagowaæ szereg 
wa¿kich wartoœci.  
 W 1985 roku w rejonie Leskowca nie by³o ¿adnych œladów upamiêtniaj¹cych 
Osobê Ojca Œwiêtego. Jedynie na rogaczu turystycznym na szczycie Jaworzyny 
wisia³a niedbale przymocowana tabliczka z napisem: „KTG PTTK w Wadowicach 
- Groñ Papie¿a Jana Paw³a II (Jaworzyna)”. Dane dotycz¹ce wysokoœci szczytu 
by³y nieczytelne, zamazane, a zardzewia³¹ tabliczk¹ niedbale przymocowan¹ 
do rogacza porusza³ wiatr. 
 Sytuacja na Groniu uleg³a zasadniczej zmianie, kiedy miejscem tym za-
interesowa³ siê Stefan Jakubowski z Andrychowa. Ten mi³oœnik gór i ¿arliwy 
patriota, wraz ze sw¹ ¿on¹ Danut¹, postanowili godnie uhonorowaæ szczyt na 
Groniu Jana Paw³a II. Z ich inicjatywy powsta³o wielkie - na swój sposób - dzie³o. 
Najpierw ufundowali p³askorzeŸbê z wizerunkiem Jana Paw³a II, nastêpnie 
doprowadzili do tego, ¿e pierwsza Msza œw. na Groniu zosta³a odprawiona 
(13 paŸdziernika 1990), z kolei ufundowali krzy¿ „Ludziom Gór”, który zosta³ 
poœwiêcony 11 maja 1991 roku. Turystyczne ¿ycie przy Groniu Jana Paw³a II 
zaczê³o nabieraæ innego wymiaru. Trwa³y rajdy „Szlakami Jana Paw³a II”, od-
bywa³y siê zebrania religijne, organizowano konkursy poetyckie, a wszystko 
wœród gór i lasów. Ale Pañstwo Jakubowscy dzia³ali dalej, postanowili w tym 
szczególnym miejscu wybudowaæ kaplicê. Pragnêli z³o¿yæ w ten sposób dar dla 
Ojca Œwiêtego na Jego 75 urodziny. Wymyœlili, ¿eby kaplica mia³a wymiary 13 
x 5, bowiem w tych cyfrach kry³a siê data tragicznego zamachu na papie¿a (13 
maja).
 Powsta³a grupa entuzjastów pomys³u budowy kaplicy, wiele osób œwieckich 
i duchownych zadeklarowa³o sw¹ pomoc. Architekci Halina Jarosz z Wadowic 
oraz Andrzej Kucharski i Jerzy Bizoñ z Andrychowa sporz¹dzili plany, parcele 
pod kaplicê ofiarowali Irena i Stanis³aw Targoszowie. W³adys³aw i Piotr Cho-
lewa (wszyscy z Targoszowa), a pracê przy budowie ofiarowali mieszkañcy                  
z Andrychowa, Wieprza, Rzyk i innych pobliskich wiosek. Hojnymi sponsorami 
by³y ró¿ne instytucje, firmy i osoby prywatne przede wszystkim z Andrychowa 
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i Wadowic. Sw¹ modlitw¹ wspierali dzie³o biskupi, ksiê¿a œwieccy i zakonni. Inne 
parafie te¿ siê w³¹czy³y wraz z duszpasterzami i wiernymi.   
 Kaplica powsta³a wokó³ kamiennej p³askorzeŸby. Zosta³a obudowana œcia-
nami z kamienia, pustaków i drewna. Ca³oœæ pokry³a ceramiczna dachówka. 
Powierzchnia kaplicy wynosi okouo 30 m, a cauoúa zabudowy           z dojúciami 
- dojazdami zajmuje 280 m2. Wuaúciciele lasów z okolicy dostarczyli drewno, 
rzemieúlnicy z Andrychowa i Wadowic blacha. Spoueczny Komitet sprzedawau 
cegieuki, z których dochód by³ przeznaczony na zakup materia³ów budowlanych. 
Budowa kaplicy zosta³a ukoñczona w ci¹gu 13 miesiêcy.
Wœród jej g³ównych wykonawców by³ 78 letni Adam Karcz z Inwa³du, który 
wykona³ najpowa¿niejsze prace murarskie, gorliwie pomaga³ mu te¿ przez ca³y 
czas Stefan Jakubowski. W dniu 9 wrzeœnia 1995 roku biskup Tadeusz Rakoczy 
dokona³ poœwiêcenia kaplicy na Groniu Jana Paw³a II. 
 Wyposa¿enie kaplicy pochodzi w du¿ej mierze od rodzin andrychowskich. 
S¹ te¿ cenne dary wotywne (np. ciupaga z pami¹tkowymi odznakami rajdowy-
mi), czy pochodz¹ce od wybitnych osób; Jan Pawe³ II przekaza³ ró¿aniec, ks. 
Tadeusz Nosal kamieñ z grobu Pañskiego z Jerozolimy, a Grupa Modlitewna 
figurê Matki Bo¿ej Fatimskiej, która zosta³a ustawiona u stóp kaplicy na Groniu 
Jana Paw³a II. Ta Grupa Modlitewna spotka³a siê z Ojcem Œwiêtym w Rzymie 
w 1996 roku. 
 Uroczystoœci koœcielne, a zw³aszcza Msze œw. dla ludzi gór, odbywaj¹ siê 
w kaplicy bardzo czêsto, bior¹ w nich udzia³ setki wiernych i turystów. Wszyscy 
licz¹ na to, ¿e Jan Pawe³ II kiedyœ odwiedzi kaplicê.
  Na Groñ Jana Paw³a II wiedzie teraz krzy¿ - drogowskaz umieszczony na 
zboczu góry. A na podstawie kamiennego o³tarza w górskiej kaplicy, turyœci 
mog¹ odczytaæ s³owa: „Jest nas troje: Bóg, góry i ja”.

PODSUMOWANIE
 Analizuj¹c ró¿ne materia³y na temat Beskidu Ma³ego i Leskowca doszed³em 
do wniosku, ¿e s¹ one niejednolite przede wszystkim, pod wzglêdem meryto-
rycznym. Beskid Ma³y zosta³ opisany w miarê dobrze i wyczerpuj¹co, natomiast 
historiê turystyki w tym rejonie przedstawiano raczej powierzchownie, a nieraz 
nawet chaotycznie. Informacje zawarte w przewodnikach turystycznych s¹ lako-
niczne i z regu³y siê powtarzaj¹. Jak ju¿ zaznaczy³em we wstêpie, odczuwa siê 
brak monografii tego regionu górskiego w prawdziwym tego s³owa znaczeniu. 
Praca Aleksego Siemionowa „Ziemia Wadowicka”, na któr¹ czêsto siê powo³y-
wa³em, jest prawdziw¹ kopalni¹ informacji, ale prezentowanych bez idei prze-
wodniej. Opracowania innych autorów - jak¿e cenne - s¹ niestety rozproszone. 
W tej sytuacji trafnym wydaje siê byæ postulat, aby zespó³ kompetentnych osób 
zaj¹³ siê kompleksowym opracowaniem tematyki Leskowca i okolicy. Stano-
wiska tego nie trzeba chyba uzasadniaæ. Sprawa jest pilna, bowiem jeszcze 
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¿yje kilku dzia³aczy turystycznych od których mo¿na uzyskaæ sporo cennych  
informacji.
 W mojej pracy magisterskiej stara³em siê zachowaæ chronologiê wydarzeñ 
i ich historyczne uwarunkowania. Wiele szczegó³ów celowo pomin¹³em (mam 
na myœli opis uroczystoœci turystycznych na Leskowcu czy religijnych na Groniu 
Jana Paw³a II), gdy¿ by³y one do siebie podobne. Niemniej raz jeszcze muszê 
podkreœliæ, ¿e dziêki tym uroczystoœciom ranga tego szczególnego miejsca w Be-
skidzie Ma³ym ci¹gle zyskuje na znaczeniu. Charyzmat osoby Ojca Œwiêtego 
Jana Paw³a II sprawi³, ¿e rejon Leskowca s³u¿y nie tylko turystom, ale i pielgrzy-
mom.
 Jest jeszcze jedna sprawa. Miejsce pod Leskowcem, na którym stoi schro-
nisko jest równie¿ charakterystyczne z punktu widzenia nowego podzia³u te-
rytorialnego kraju. Z dokumentacji geodezyjno - kartograficznej wynika, ¿e na 
Leskowcu krzy¿uj¹ siê granice czterech gmin: Wadowic, Zembrzyc, Stryszawy 
i Andrychowa. Schronisko wznosi siê na terenie województwa ma³opolskiego, 
a faktycznie jest nadal w gestii Oddzia³u PTTK w ̄ ywcu. ̄ ywiec zaœ terytorialnie 
nale¿y obecnie do województwa œl¹skiego. Okolicznoœæ ta przemawia za prze-
kazaniem w trybie administracyjnym obiektu Oddzia³owi PTTK w Wadowicach. 
Takie stanowisko potwierdzaj¹ równie¿ przes³anki historyczne i tradycyjne, które 
stara³em siê przedstawiæ w mojej pracy.
 Koñcz¹c sk³adam podziêkowania dzia³aczom PTTK z Wadowic i ̄ ywca, którzy 
bezinteresownie pomagali mi w zbieraniu materia³ów Ÿród³owych oraz udzielali 
informacji niezbêdnych do powstania tej¿e pracy.

*

Jan Gajczak ukoñczy³ Akademiê Wychowania Fizycznego                               

w Katowicach i obecnie jest
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O przysz³oœci „Wadovian”
 
 Po raz pierwszy od czasu pojawienia siê na rynku ksiêgarskim wadowic-
kiego periodyku - „Wadoviana” spotkali siê jego autorzy. Przy wspólnym 
stole 24 listopada 2000 roku zasiedli w sali klubowej Wadowickiego Centrum 
Kultury, by porozmawiaæ o dalszej perspektywie wspó³pracy. Redaktor na-
czelny periodyku i równoczeœnie dyrektor Wadowickiego Centrum Kultury 
Piotr Wyrobiec zapowiedzia³ rozszerzenie formu³y czasopisma o nowe dzia³y 
dotycz¹ce  dziejów regionalnych. Jego zdaniem dobrze by siê sta³o, gdyby 
do wspó³pracy obok autorów wadowickich przy³¹czyli siê równie¿ amatorzy 
lokalnej historii i dziejów regionalnych z pozosta³ych miejscowoœci powiatu 
wadowickiego lub szeroko rozumianej ziemi wadowickiej. W ostatnich nu-
merach „Wadovian” ukaza³y siê teksty o Kalwarii Zebrzydowskiej, byæ mo¿e 
pojawi¹ siê kolejne o Andrychowie i innych miejscowoœciach powiatu. Do 
wspó³pracy z redakcj¹ „Wadovian” Piotr Wyrobiec zachêca³ m³odych absol-
wentów kierunków humanistycznych wy¿szych uczelni. Pismo cieszy siê te¿ 
coraz wiêkszym uznaniem w œrodowiskach naukowych w Polsce.   
Zamawiane jest przez biblioteki publiczne i muzea na terenie ca³ego kraju. 

WYDARZENIA
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WYSTAWY MUZEUM MIEJSKIEGO
MARCIN WADOWITA. IN UNIVERSITATE COLLEGI MAIORIS PROFFESSOR

 Po raz pierwszy mo¿na by³o w Wadowicach ogl¹daæ dokumenty i pa-
mi¹tki zwi¹zane z osob¹ Marcina Wadowity. Wystawa ta (7XII 2000 - 30 
I 2001) by³a jedn¹ z wa¿niejszych imprez wadowickiego Dnia Uniwersytetu 
Jagielloñskiego (7 grudnia 2000 r.), a jej uroczystego otwarcia dokona³ Jego 
Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego prof. Franciszek Ziejka. 
 W dwóch salach muzealnych zaprezentowano dokumenty zwi¹zane 
z osob¹ Marcina Wadowity oraz ówczesnym uniwersytetem. Ze wzglê-
dów konserwatorskich orygina³y najwartoœciowszych eksponatów mo¿na 
by³o ogl¹daæ tylko przez dwa tygodnie. PóŸniej zast¹pione je reprodukcjami. 
Dziêki uprzejmoœci Archiwum UJ wadowiczanie mogli zobaczyæ orygina³ 
przywileju Zygmunta Starego z 1535 roku nadaj¹cy szlachectwo profeso-
rom krakowskim oraz tzw. Acta rectoralia (ksiêgi s¹du rektorskiego). Nie 
zabrak³o na ekspozycji wykazu borkarn, w którym na stronie 90 opisano 
fundacjê Wadowity. Ogl¹daæ mo¿na 
by³o równie¿ ksiêgê rachunkow¹ 
borkany nazwanej od jej za³o¿yciela 
Wadovian¹. W osobnej gablocie za-
prezentowano wydane w XVII wieku 
rozprawy Wadowity. Eksponowano 
wszystkie zachowane w Bibliotece 
Jagielloñskiej dzie³a Wadowity. 
 To tylko niektóre z dokumentów 
prezentowanych na wystawie. Pe³ny 
spis zawiera katalog wystawy, który 
jeszcze mo¿na nabyæ w miejskim mu-
zeum. Eksponaty tworz¹ce wystawê 
zosta³y wypo¿yczone z Archiwum UJ, 
Biblioteki Jagielloñskiej Muzeum UJ.
 Ekspozycja ta by³a g³ówny punk-
tem Dnia Uniwersytetu Jagielloñskie-
go, który przy wspó³pracy studentów 
z Ko³a Naukowego Historyków UJ 
i Samorz¹du Studenckiego zorgani-
zowa³o Wadowickie Centrum Kultury. 
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Oprócz wystawy w WCK przygotowano prezentacjê wydzia³ów UJ, wyk³ad 
o historii akademii i spotkanie przy kremówce wadowickiej m³odzie¿y ze 
studentami. Dzieñ zakoñczy³ wyk³ad Rektora UJ prof. Franciszka Ziejki 
i koncert Marty Bizoñ.   

 LAMPY NAFTOWE
 W Muzeum Podkarpackim w Kroœnie znajduje siê najwiêksza w Europie 
kolekcja lamp naftowych. Najciekawsz¹ czêœæ tej kolekcji mo¿na by³o ogl¹-
daæ od 9 marca  do 21 kwietnia 2001 r. w salach wystawowych muzeum 
miejskiego. Ponad 60 lamp naftowych wyprodukowanych przez firmy au-
striackie, niemieckie i polskie zadziwia³o swoim wykonaniem. By³y tam lampy 
najprostsze i te bogato zdobione. Na otwarciu wystawy zaprezentowano 
prototyp lampy naftowej wynalezionej przez £ukasiewicza. Ca³oœæ wystawy 
uzupe³niona by³a schematami budowy lamp naftowych. Ekspozycji towa-
rzyszy³ kolorowy folder o historii lamp naftowych wydany przez wadowickie 
muzeum i bezp³atnie rozdawany zwiedzaj¹cym. 
 
 REFLEXUS
 Po wystawach historycznych w muzeum zaprezentowano prace m³odego 
grafika Maæka Hojdy, urodzonego w Suchej Beskidzkiej, a obecnie mieszkañ-
ca Makowa Podhalañskiego. Maciek jest absolwentem krakowskiej Akademii 
Sztuk Piêknych. Prezentowane prace wykonane by³y w kilku technikach. 
Ca³oœæ dope³nia³a krótka etiuda filmowa nagrana przez autora w trakcie jego 
pobytu na stypendium we Francji. Wystawa prezentowana by³a do 14 maja.  

WYDARZENIA



126

Marcin P³aszczyca 

Recenzje
Krzysztof KoŸbia³

Starostwo Zatorskie, Kraków 2000.
 Na rynku wydawniczym ukaza³a siê opracowana w krakowskim Wydawnictwie 
Promocji Powiatu, Miasta i Gminy- „PROMO” ksi¹¿ka Krzysztofa KoŸbia³a o starostwie 
zatorskim. To niewielkie, licz¹ce kilkadziesi¹t stron wydawnictwo daje czytelnikowi usyste-
matyzowany i skompletowany materia³ wraz z odpowiedzi¹ na pytanie, czym by³o niegdyœ 
ksiêstwo i starostwo zatorskie. Mimo i¿ ju¿ w dziewiêtnastym wieku ukazywa³y siê artyku³y 
i wiêksze publikacje o ksiêstwie zatorskim, jak dot¹d nikomu nie uda³o siê opracowaæ 
pe³nej monografii tej ziemi. Krzysztof KoŸbia³ wykorzystuj¹c swoje wczeœniejsze badania 
przygotowa³ dla czytelnika równie¿ zarys dziejów ksiêstwa, zastrzegaj¹c siê przy tym, 
¿e wiele jeszcze spraw i problemów pozosta³o do opisania. Ksi¹¿ka ma charakter pracy 
naukowej z wykorzystaniem pe³nej dokumentacji dotycz¹cej problemu dostêpnej w pol-
skich archiwach i bibliografii. Tekst przygotowano z przypisami i odsy³aczami Ÿród³owy-
mi. W krótkich rozdzia³ach czytelnik znajdzie odpowiedŸ na pytania, jakie by³y granice 
ksiêstwa, jego ustrój i gospodarka. Przy czym trzeba podkreœliæ, ¿e ksi¹¿ka Krzysztofa 
KoŸbia³a nie jest kolejn¹ kompilacj¹ kilku innych prac. Autor w swoich badaniach wyko-
rzysta³ archiwalia z Tek Antoniego Schneidra, dokumenty z Kodeksu Dyplomatycznego 
Ma³opolski i Zbioru Dokumentów Ma³opolskich. Z bibliografii i przypisów wynika, ¿e autor 
nie mia³ dostêpu do archiwaliów wiedeñskich. Szkoda, bo taka kwerenda przez polskich 
historyków wci¹¿ jest pomijana i opieraj¹ siê oni na tym, co w dziewiêtnastym wieku 
uda³o siê zebraæ i wydaæ pruskim historykom.
 Z pracy KoŸbia³a jasno wynika, ¿e maleñkie ksiêstwo zatorskie - to twór bardziej 
gospodarczy ni¿ polityczny. Le¿¹c na styku Œl¹ska i Ma³opolski by³o ksiêstwo zatorskie 
pomostem pomiêdzy Zachodem, a Krakowem, w którym do koñca szesnastego wieku 
rezydowa³ król. Mimo to ksiêstwo zatorskie nigdy nie odgrywa³o roli per³y w koronie. 

Maleñkie, s³abe gospodarczo i rozbite politycznie oraz 
religijnie stanowi³o jedynie hipotekê dla poszczególnych 
w³adców, którzy zad³u¿ali siê pod jego zastaw. Nieco 
archaiczna nazwa ksiêstwa u¿ywana by³a ju¿ w czasach 
Rzeczypospolitej zamiennie z tak zwanym - powiatem 
œl¹skim lub starostwem, jeœli mówi³o siê jeszcze na dodatek 
o bliŸniaczym ksiêstwie oœwiêcimskim. Nazwa ta jednak 
jest równie myl¹ca, co poprzednia, bo chocia¿ ksiêstwo na-
le¿a³o niegdyœ do Piastów œl¹skich, to wiêcej gospodarczo 
i ustrojowo mia³o wspólnego z Ma³opolsk¹. Samo ksiêstwo 
jako starostwo by³o elementem gospodarczym królewskich 
dóbr. A jego produktem eksportowym na królewskie sto³y 
by³a królewska ryba - karp. Do dziœ krajobraz od Zatora do 
Wadowic zdobi¹ dobrze utrzymane stawy. Sk¹d wziê³a siê 
kultura i tradycja hodowli karpia- tego te¿ mo¿na dowiedzieæ 
siê z pracy naukowej Krzysztofa KoŸbia³a.
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Micha³ Siwiec- Cielebon 
Banasiowie z Radoczy. 

Strzêpy epopei, Wadowice- Radocza 2000.
 Nie jest prosto pisaæ o losach rodzin tym bardziej, ¿e w zakamarkach familijnych szaf 
i lamusów materialne œwiadectwa dziejów z czasami znikaj¹ bezpowrotnie. Jeszcze gorzej 
jest z ludzk¹ pamiêci¹, która nie tylko jest wybiórcza, ale odchodzi z tymi, którzy za ni¹ 
czuj¹ siê odpowiedzialni. W ka¿dej rodzinie jest ktoœ, kto pamiêta losy poszczególnych jej 
cz³onków. Zna koligacje, kto z kim i na jakich zasadach. Losy kilku, kilkunastu rodzin to 
ju¿ historia lokalnych spo³ecznoœci. Losy dziesi¹tków tysiêcy rodzin to dzieje ju¿ narodu.
 Tym wiêksza jest wiêc radoœæ, jeœli id¹c œladami historii lokalnej ktoœ pokusi siê                          
i napisze ksi¹¿kê o dziejach jednej z rodzin, które kiedyœ zamieszkiwa³y podwado-
wick¹  wioskê - a chodzi rzecz jasna o rodzinê Banasiów. Micha³ Siwiec - Cielebon, 
dziennikarz Gazety Krakowskiej, w³aœciciel wadowickiego muzeum poœwiêconego 
12 pu³kowi piechoty Ziemi Wadowickiej i gor¹cy filomata dziejów lokalnych siêgn¹³ 
do gatunku, który w Polsce jest jeszcze ma³o znany. Wykorzystuj¹c zebrane przez 
siebie materia³y, pami¹tki, a tak¿e dziêki pomocy spadkobierców rodzinnej tradycji 
opisa³ fragment z dziejów rodziny Banasiów - w³aœcicieli przedwojennego maj¹tku 
w Radoczy. Autor ju¿ w tytule sugeruje, ¿e dzieje, którymi siê zamierza zaj¹æ to tylko 
strzêpy epopei. Pró¿no by³oby szukaæ w ksi¹¿ce legend rodzinnych sprzed wieków. 
Historia Banasiów zaczyna siê z chwil¹, gdy rodzi siê w 1873 roku Antoni Banaœ, 
syn Wojciecha. Ten sam, który kilkadziesi¹t lat póŸniej kupuje maj¹tek w Radoczy 
i przeprowadza siê z rodzin¹ z Kalwarii Zebrzydowskiej. Losy doktora Banasia, jego 
¿ony Zofii i szeœciorga dzieci stanowi¹ kanwê opowieœci o rodzinie. 
 Antoni Banaœ, jeden z dzia³aczy ruchu ludowego w miêdzywojennej Polsce, 
adwersarz Wincentego Witosa i Józefa Putka, to postaæ niezwykle barwna, st¹d nie 
dziwi, ¿e autor poœwiêca mu jedn¹ trzeci¹ swojej ksi¹¿ki. Z dzia³alnoœci politycznej 
doktora Banasia zachowa³o siê wiele œwiadectw prasowych, dokumentów i listów, 
które same w sobie stanowi¹ ciekawy materia³ obyczajowy i historyczny. Dlatego na 

³amach ksi¹¿ki czytelnik znajdzie kilka czytelnych 
przedruków dokumentów. Ksi¹¿ka Siwca - Ciele-
bona nie ma charakteru naukowego wyk³adu, autor 
stawia na jêzyk i styl opowieœci, stara siê jednak 
nie pomijaæ wa¿nych faktów z ¿ycia rodziny. To 
opowieœæ o ludzkich losach odarta z niepotrzebnej 
hagiografii.
Ksi¹¿ka pomyœlana jako pami¹tka zjazdu rodzin-
nego nie odpowiada jednak na wszystkie pyta-
nia. O losach szeœciorga dzieci Antoniego i Zofii 
Banasiów dowiedzieæ mo¿na siê tylko z krótkich 
lakonicznych fragmentów. Jest wiêc miejsce, by 
epopeja trwa³a nadal.
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