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Publikacje za rok 2000
Oprac. Marcin Witkowski

1.  Ani my Lachy, ani my górale. Opowieści i przepisy z gminy Stryszów, red. J. Ło-
pata, mater. zbierali i spisali Justyna Mokras [et al.], European Centre for 
Ecological Agriculture and Tourism – Poland, Stryszów 2000, s. 88, il., mapa. 
Oprawa miękka, 21 cm
Region, o którym [--] mowa, jest regionem bardzo ciekawym, jako że mało Nam 

chyba znanym. To okolice Stryszowa i sam Stryszów – niewielka wioska, malowniczo 
położona w Beskidzie Makowskim, u podnóża Góry Chełm. Tereny te nie figurują 
w żadnych naukowych publikacjach traktujących o regionach etnograficznych naszego 
kraju. Najczęściej odnajdując to miejsce na mapie, łączymy je kulturowo z regionem 
krakowskim, o niezwykle bogatej historii i tradycji ludowej. Okazuje się jednak, iż naj-
starsi mieszkańcy Stryszowa i okolicznych wiosek pamiętają to, co nigdzie nie zostało 
zapisane, to, o czym zupełnie się zapomina. Tym czymś jest odrębna kultura omawia-
nych terenów, kultura mająca swój własny charakter. Nie bez kozery więc, mieszkańcy 
Stryszowa i okolic powiadają o sobie: „ani my Lachy, ani my Górale”, mając przy tym 
do zaoferowania swoją odrębną, niepowtarzalną kulturę.

(Ze Wstępu)

2.  Beskid Śląski i Mały, red. S. Figiel [et al.], Pascal, wyd. III, Bielsko-Biała 2000, 
s. 252, il., mapy.
Oprawa miękka, 19 cm

3.  Bojęś T.1, Ostatni Mohikanie czyli Klasa gimnazjalna Karola Wojtyły, Państwo-
we Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach, Wydawnictwo Św. Sta-
nisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2000, s. 196 [1], il., mapy2

Oprawa miękka, 21 cm

1 T. Bojęś (1919-2007), absolwent gimnazjum w Wadowicach (1938 r.), kolega szkolny Karola Wojtyły. Podczas II 
wojny światowej żołnierz 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej, więzień obozu pracy przymusowej w West-
falii (1941-1944), a po ucieczce do Generalnego Gubernatorstwa (1944 r.) członek Batalionów Chłopskich. Po 
wojnie główny inżynier mierniczy w kopalni Niwka Modrzejów. Autor książek o tematyce górniczej i wspo-
mnień szkolnych.

2 Recenzja książki T. Bojęsia ukazała się w numerze 6 rocznika „Wadoviana” z 2001 r. (M. Siwiec-Cielebon, Ostat-
ni Mohikanie przedwojennych Wadowic. Obraz niekompletny sercem malowany, „Wadoviana. Przegląd histo-
ryczno-kulturalny”, 2001, nr 6, s. 10-20).
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Jakkolwiek napisano już wiele o samym Karolu Wojtyle od jego urodzenia aż po 
dzień dzisiejszy, to jednak mało jest pełnych publikacji na temat jego klasy gimnazjal-
nej, kolegów, środowiska i okolicy z tego okresu. A przecież stanowiły one niebagatelne 
elementy w kształtowaniu jego osobowości, co zresztą on bardzo często sam eksponuje 
nie tylko słownie, ale i czynnie.

(Ze Wstępu)

4.  Czterdzieści pięć lat istnienia Koła PZF w Wadowicach. Relacja ze spotkania 
jubileuszowego, oprac. L. Kmita, oprac. techn. K. Antos, Polski Związek Fi-
latelistów, Zarząd Koła nr 32 w Wadowicach, Wadowice 2000, s. 40, il.
Oprawa twarda, 31 cm
Wydana w limitowanym nakładzie 20 egzemplarzy publikacja towarzyszyła 

uroczystemu spotkaniu członków Koła Polskiego Związku Filatelistów nr 32 w Wa-
dowicach z okazji jubileuszu jego 45-lecia.

5.  Dom rodzinny Jana Pawła II, oprac. P. Wyrobiec, Drukarnia i Wydawnictwo 
Grafikon, Wadowice 2000, s. [8], fot.
Oprawa miękka, 20 x 20 cm

6.  Dworek Emila Zegadłowicza, oprac. E. Wegenke, M. Zegadłowicz, M. Zie-
mianin, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2000, s. 12, fot.
Oprawa miękka, 18 cm
Muzea literackie to przeważnie pamiątki związane z danym pisarzem. Gorzeński 

dwór jest pod tym względem placówką nietypową, prezentującą w zabytkach, utrzy-
manych w stylu epoki wnętrzach sztukę, głównie okresu XX-lecia międzywojennego. 
Wynika to zarówno z wykształcenia pisarza (historyk sztuki), jak i jego pasji kolek-
cjonerskich.

(Z treści publikacji)

7.  Ekomuzeum Stryszów. Szlak Przydrożnej Modlitwy, tekst J. Wacławski, kon-
sultacja i tł. Z. Oszacka, Gminny Ośrodek Kultury, Stryszów 2000, s. 24, il.
Oprawa miękka, skrzydełka, 20 cm

8.  Gałązka G., Moje Wadowice, Michalineum, Marki 2000, s. [53], il. kolor.
Oprawa miękka, 28 cm
W albumowej publikacji Autor zaprezentował fotografie z kolejnych wizyt Jana 
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Pawła II w rodzinnym mieście oraz fragmenty wygłoszonych wówczas papieskich 
homilii.

9.  Jesteś Wspaniały. Jan Paweł II i jego rodzinna parafia, oprac. ks. J. Gil, Para-
fia Ofiarowania NMP w Wadowicach, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, 
Wadowice 2000, s. [12], fot.
Oprawa miękka, 20 cm
Opracowanie ks. Jakuba Gila, długoletniego wadowickiego proboszcza, jest 

kompendium wiedzy o historii parafii i kościoła pw. Ofiarowania NMP. Autor, w bo-
gato ilustrowanej kolorowymi fotografiami publikacji, przywołuje również fragmenty 
papieskich homilii wygłoszonych w Wadowicach.

10.  Kalwaria Zebrzydowska, oprac. M. Swaryczewska, oprac. graf. B. Stokłosa, 
Urząd Miasta i Gminy w Kalwarii Zebrzydowskiej, Drukarnia i Wydawnic-
two Grafikon, Wadowice 2000, s. [20], il. kolor.
Oprawa miękka, 19 cm

11.  Karol Pustelnik – malarstwo. Katalog wystawy, oprac. K. Sowińska, Biblioteka 
Zbiorów Historycznych im. Marcina Wadowity, Drukarnia i Wydawnictwo 
Grafikon, Wadowice 2000, s. 15, il. kolor, 1 portr.
Oprawa miękka, 21 cm
W jego obrazach mieszają się elementy zaczerpnięte z rzeczywistości z tymi, które 

są dziełem wyobraźni, cytaty ze świata przyrody i cytaty ze świata sztuki. Postacie 
i zwierzęta, przedmioty i wnętrza, drzewa i kwiaty, madonny jak z ludowych obrazków 
– podporządkowane są tutaj szczegółowej, irracjonalnej przestrzeni, gdzie współistnieją 
w dziwnej symbiozie. Niczym wyjęte ze zwykłych kontekstów „przedmioty gotowe”, 
prawem wyboru artysty przeniesione na płótno, zderzone ze sobą – spotykają się tu 
w umownej, wielowymiarowej przestrzeni jak z collage’u, czy – kiedy indziej – w prze-
strzeni „symultanicznej”, jak z pop-artowskiego obrazu. Pozornie przemieszane ze 
sobą elementy różnych poetyk i różnych rzeczywistości – tworzą jednak nowe, spójne 
wewnętrznie całości porządkowane szczególnym poczuciem ładu.

(Marta Tarabuła)

12.  Kocemba A., Wójcik A., Działalność i koszty Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy w Wadowicach. Praca dyplomowa, Zespół Szkół Zawodowych, Wa-
dowice 2000, s. 55[6], mps.
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Oprawa miękka, poszyt, 30 cm
Praca dyplomowa przygotowana przez uczennice Liceum Ekonomicznego 

w Wadowicach pod kierunkiem Włodzimierza Zielińskiego.
Celem naszej pracy jest ukazanie działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

w Wadowicach przy ul. Legionów 1. Działalność tej jednostki budżetowej pociąga za 
sobą koszty, które zostaną uwzględnione w owej pracy.

Motywem do napisania tej pracy była chęć pogłębienia naszej wiedzy i pozosta-
wienia szkole pomocy do nauki. Jesteśmy pewne, że ta praca w sposób łatwy i prosty 
przedstawi wszystkie zagadnienia związane z działalnością jednostki budżetowej.

(Ze wstępu Autorek)
Praca zawiera bibliografię.

13.  Koźbiał K., Starostwo zatorskie. Zarys dziejów do 1772 roku, Wydawnictwo 
Promocji Powiatu, Miasta i Gminy „Promo”, Kraków 2000, s. 83[6], mapy3.
Oprawa miękka, 21 cm
Tematem [--] rozprawy jest zarys dziejów starostwa zatorskiego, miejscowości, 

które kiedyś do niego należały, leżą obecnie w województwie małopolskim i częściowo 
śląskim. W pracy tej skupiłem się na dziejach średniowiecznych i nowożytnych tych 
obszarów, doprowadzając je do pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku. Wyznaczyłem 
taką granicę czasową, ponieważ wtedy omawiane starostwo stało się częścią austriac-
kiej monarchii Habsburgów. Chronologiczno-problemowy układ książki pozwala na 
łatwiejszą orientację w jej zawartości, gdyż omawia ona zarówno prahistorię, osad-
nictwo, przynależność państwową opisywanych terenów, historię tutejszych parafii, 
jak również warunki geograficzno-przyrodnicze i rozwój gospodarczy ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki rybnej charakterystycznej dla tego rejonu. Tak dobrana, 
dosyć szeroka tematyka powinna pozwolić na kompleksowe poznanie dziejów tej swo-
istej „małej ojczyzny”, czyli ziem dawnego Księstwa Zatorskiego.

(Ze Wstępu Autora)
Publikacja zawiera bibliografię.

14.  Krajowa Wystawa Filatelistyczna w 80. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, 
Zarząd Małopolskiego Okręgu Polskiego Związku Filatelistów, Dyrekcja Okręgu 
Poczty w Krakowie, Koło PZF nr 32 w Wadowicach, oprac. J. Malik, Wydawnic-

3 Recenzja książki K. Koźbiała ukazała się w numerze 6 rocznika „Wadoviana” z 2001 r. (M. Płaszczyca, „Sta-
rostwo Zatorskie”, Krzysztof Koźbiał, Kraków 2000, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2001, nr 6, 
s. 126).
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two i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2000, s. 63[1], il.
Oprawa miękka, 21 cm
W 80. rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II Poczta Polska wprowadziła do 

obiegu pocztowego trzy znaczki pocztowe. Wydane znaczki mają wyjątkowy charakter, 
bowiem jest to jednocześnie pierwsza wspólna emisja Polski i Watykanu. Na znaczkach 
poszczególnych wartości przedstawiono portret Ojca Świętego, wizerunek Matki Boskiej 
Częstochowskiej oraz srebrny krucyfiks, który towarzyszy Papieżowi we wszystkich Jego 
podróżach. Projekty znaczków dla obu Administracji Pocztowych opracował światowej 
sławy grawer Czesław Słania.

(Z Wprowadzenia)
Wystawa filatelistyczna była prezentowana w maju 2000 r. w Wadowicach (bu-

dynek Wadowickiego Centrum Kultury) oraz w Krakowie (Krużganki Ojców Fran-
ciszkanów).

15.  Księga jubileuszowa. 800 lat Spytkowic, praca zbiorowa pod red. J. Warzechy, 
J. Fabian, P. Mostowika, Wydawnictwo „Apostolicum”, Ząbki 2000, s. 423[1], 
s. [20] tabl. (w tym kolor), il.
Oprawa twarda, 25 cm
Księga jubileuszowa nie aspiruje do tego, by ująć wszystko z naszej przeszłości 

i teraźniejszości. Jest to niewątpliwie pewien wybór. Ufamy jednak, iż udało się nam 
utrwalić to, co istotne i reprezentatywne. Chodziło też od początku o to, by przedstawić 
zarówno kościelną, jak i cywilną stronę naszej społeczności. One się przecież jakoś 
wzajemnie wspierają i przenikają – mimo wyjątkowej sytuacji w minionym ustroju, 
kiedy to totalitarna władza demonstrowała niechęć czy nierzadko wrogość do Kościoła. 
Dlatego nie mogliśmy pominąć i tamtego czasu [--].

(Ze Wstępu ks. Juliana Warzechy)
Publikacja zawiera bibliografię.

16.  Miscellanea historico-regionalia galiciensia, red. A. Nowakowski, Drukarnia 
i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2000, s. 92.
Oprawa miękka, 21 cm
Publikacja pod redakcją prof. Andrzeja Nowakowskiego, dedykowana zmarłe-

mu w 1999 r. dr. Gustawowi Studnickiemu, podzielona jest na dwie części. Pierwszą 
(Calvariana) otwiera artykuł Diaspora żydowska w Kalwarii Zebrzydowskiej od XVIII 
wieku do II wojny światowej autorstwa Katarzyny Iwańskiej, która przedstawiła dzieje 
społeczności żydowskiej na ziemi kalwaryjskiej. Rozwój Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół” w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1898-1939 to tytuł artykułu Agaty 
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Makówki, w którym Autorka przybliżyła historię gniazda „Sokoła” w Kalwarii od 
jego założenia po kres dwudziestolecia międzywojennego. Część pierwszą zamyka 
tekst Andrzeja Nowakowskiego pt. Zarys dziejów Klubu Sportowego „Kalwarianka” 
i innych organizacji sportowych w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1923-1939. Te-
matyka drugiej część publikacji (Z dziejów Galicji i Małopolski Zachodniej) wykracza 
terytorialnie poza powiat wadowicki. Andrzej Wasiak w artykule Stary Sącz wobec 
konfederacji barskiej skoncentrował się na historii tej miejscowości na przełomie lat 
60. i 70. XVIII w. Analizy prasy galicyjskiej schyłku XIX w. podjęła się Iwona Maj-
kowska-Kochan (Prasa polska w Galicji pod koniec XIX wieku). W artykule Z działal-
ności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Brzesku i okolicy (1903-1914) Marian 
Stolarczyk przybliża historię gniazda „Sokoła” na ziemi brzeskiej.

17.  Młynarczyk H., Łasak J., 650 lat parafii i wsi Radocza. Zarys dziejów ze szcze-
gólnym uwzględnieniem XX wieku, Urząd Gminy Tomice i Parafia Radocza, 
Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Radocza 2000, s. 168, fot. kolor.
Oprawa miękka, 21 cm
Opracowanie autorstwa ks. Henryka Młynarczyka (zm. 2022), długoletniego 

proboszcza parafii w Radoczy, i Józefa Łasaka, pomysłodawcy książki, jest próbą 
przedstawienia dziejów parafii na podstawie materiałów dostępnych w archi-
wach. Publikacja składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym, opracowanym 
przez J. Łasaka, zamieszczono kalendarium historii parafii od 1350 r., wykazy 
pracujących w niej duchownych, opisy wizytacji biskupich oraz fragmenty kro-
niki prowadzonej przez proboszcza, ks. kanonika Władysława Rychlika. Rozdział 
drugi opiera się na informacjach zaczerpniętych z kroniki spisanej przez ks. ka-
nonika Edwarda Dziewońskiego. Duchowny doprowadził ją do 1946 r. i zawarł 
na jej kartach przede wszystkim opisy związane z okresem wojny i niemieckiej 
okupacji. W kolejnym rozdziale zamieszczono m.in. dokumenty związane z bu-
dową nowego kościoła w Radoczy, prowadzoną przez ks. kanonika Stanisława 
Wolnego. Ostatnia część pracy składa się z krótkich opisów wydarzeń, które 
miały miejsce w ostatnim dziesięcioleciu.

Zarys dziejów parafii Radocza nie jest monografią i nie ma charakteru pracy 
naukowej. Zasadniczym powodem napisania tej książki była potrzeba bliższego 
przedstawienia parafii z okazji obchodzonego Jubileuszu.

(Ze Wstępu ks. Henryka Młynarczyka)
Publikacja zawiera bibliografię.

18.  Nowakowski A., Zarys dziejów kolei w Andrychowie (1887-2000). Przyczynek 
do historii kolei galicyjskiej i małopolskiej, Wadowice 2000, s. 44, il. kolor.
Oprawa miękka, 21 cm
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Niniejsza publikacja stanowi kontynuację opracowania pt.: „Z dziejów wado-
wickiej kolei (1888-1999)”, wyd. Wadowice 1999. Traktuje ona o wybranych zagad-
nieniach z dziejów kolejnictwa powiatu wadowickiego, a mianowicie o historii kolei 
w uprzemysłowionym Andrychowie i w Andrychowszczyźnie. Do Andrychowa kolej 
dotarła w r. 1887, w okresie intensywnej rozbudowy sieci dróg żelaznych w ówczesnej 
Galicji. Dotarcie kolei nie tylko ułatwiło rozbudowę kontaktów, w tym również w sfe-
rze oświaty i kultury i więzi międzyludzkich, lecz również przyczyniło się do wzrostu 
gospodarczego Andrychowa.

(Z Wprowadzenia Autora)
Publikacja zawiera bibliografię.

19.  Palmares Krajowej Wystawy Filatelistycznej w Wadowicach z okazji 80. rocz-
nicy urodzin Papieża Jana Pawła II, oprac. L. Kmita, Polski Związek Filate-
listów, Zarząd Koła nr 32 , Wadowice 2000, s. 48, il.
Oprawa miękka, 31 cm

20.  Papieskie miasto Wadowice, oprac. P. Wyrobiec, parafia pw. Ofiarowania 
NMP w Wadowicach, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2000, 
s. 35, il. kolor.
Oprawa miękka, 20 cm
Opracowanie autorstwa Piotra Wyrobca zawiera krótką historię miasta i domu 

rodzinnego Wojtyłów oraz dzieje wadowickich kościołów parafialnych ze szczegól-
nym uwzględnieniem ich architektury.

21.  Polska Jerozolima – Kalwaria Zebrzydowska, tekst E. Obruśnik OFM, fot. J. 
Witaliński, Wydawnictwo „Calvarianum”, Kraków 2000, s. 167[1], il. kolor.
Oprawa twarda, 32 cm
Zawiera streszczenia angielskie, niemieckie i włoskie.

22.  Powiat wadowicki, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Promocja Polska, Byd-
goszcz 2000, s. 25, s. [18], tabl., fot., mapa.
Oprawa miękka, 30 cm
Folder zawiera podstawowe wiadomości o powiecie wadowickim – jednym 

z atrakcyjniejszych regionów Małopolski, w tym informacje o historii, zabytkach 
i dniu dzisiejszym gmin: Wadowice, Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, 
Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice i Wieprz.
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23.  Siwiec-Cielebon M., Banasiowie z Radoczy. Strzępy epopei, red. A. Banaś 
[et al.], Wydawnictwo Rodziny Banasiów, Scal-bis, Wadowice–Radocza 2000, 
s. 80, il.
Oprawa miękka, 25 cm
Publikacja powstała dzięki zebraniu nielicznych zachowanych świadectw dawnej 

historii. Bo doprawdy niewiele udało się potomkom rodziny ocalić z lat świetności Ra-
doczy. To, co ocalało, to prawdziwe strzępy. Wiedzy, pamięci, dokumentów. Wielokrot-
nie doświadczani, wysiedlani, okradani i wreszcie ostatecznie wyzuci ze swej własno-
ści, Banasiowie w minionych latach karani byli właśnie za Radoczę. Za „niewłaściwe 
pochodzenie”. Ten właśnie powód powraca w wielu relacjach. W życiorysach Antoniego, 
Jerzego i Witolda, w relacjach więziennych przesłuchań Krystyny i w grypsie Stani-
sława. Napiętnowani pochodzeniem, mieli się go wyrzec i mieli wyrzec się Radoczy.

(Ze Wstępu)

24. Wadowice galicyjskie [katalog wystawy], Zbiory Historyczne Ziemi Wadowic-
kiej im. M. Wadowity, Wadowice 2000, s. [6], fot.
Oprawa miękka, 20 cm

25.  Wadowice na dawnych pocztówkach, teksty M. Sosenko, P. Wyrobiec, Zbiory 
Historyczne Ziemi Wadowickiej im. M. Wadowity, Wadowice 2000, s. 201[7], 
il. (w tym kolor).
Oprawa twarda, 31 cm
W katalogu znalazło się 219 kart, wydanych od końca XIX w. do 1950 r., przed-

stawiających architekturę i widoki Wadowic. W albumie zaprezentowano karty 
pocztowe z bogatych zbiorów kolekcjonerów: Romana Gajczaka, Stanisława Kuliga, 
Mariusza Jasińskiego, Stanisława Jasińskiego, Zbigniewa Jasińskiego, Marka Sosenki 
i Jerzego Zielińskiego, oraz pocztówki udostępnione przez dyrekcję liceum ogólno-
kształcącego w Wadowicach.

Zdajemy sobie sprawę, że nie dotarliśmy do wszystkich zachowanych typów i od-
mian wadowickich pocztówek, jednak te prezentowane w albumie są znacznym zbio-
rem wartościowych i poszukiwanych kart.

(Ze Wstępu)

26. Wadowickie Środowisko Plastyczne 2000 [katalog wystawy], Wadowicki Dom 
Kultury, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2000 s. [12], il.
Oprawa miękka, 30 cm
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Wystawa „Wadowickie Środowisko Plastyczne 2000” jest próbą bilansu dokonań 
ludzi utalentowanych, którym przyszło żyć i tworzyć na Ziemi Wadowickiej na przeło-
mie wieków. Wystawę wzbogacają artyści mieszkający poza Wadowicami, a z naszym 
miastem związani emocjonalnie.

Do udziału w wystawie zostali zaproszeni znani wadowiccy twórcy. Grono zapro-
szonych 30 osób, których prace zostały zakwalifikowane przez Komisję Artystyczną 
w Otwartym Przeglądzie Plastycznym 2000. Mamy świadomość, że nie udało nam 
się dotrzeć do wszystkich utalentowanych plastycznie osób, których lista z pewnością 
nie jest jeszcze zamknięta.

Wystawa ma charakter przeglądowy i przekrojowy. Prezentujemy tu dzieła z roz-
maitych dziedzin sztuki, takich jak: malarstwo, rzeźba, tkactwo, grafika. Dzieła stwo-
rzone przez grono twórców w bardzo różnym wieku. Nić pokoleniowa biegnie bowiem 
nieprzerwanie od seniorów naszego środowiska: Zdzisława Wiśniewskiego, Karola 
Pustelnika, Stanisława Zachury [--] poprzez twórców w średnim wieku aż do nasto-
latków stawiających swe pierwsze artystyczne kroki. Są wśród nich artyści wykształ-
ceni plastycznie, są i samoucy. Wszystkich łączy miłość do sztuki i poczucie twórczego 
zakorzenienia w Ziemi Wadowickiej.

(Ze Wstępu)

27.  Województwo małopolskie. Gminy, teksty K. Koźbiał, T. Kozioł, K. Kopeć, 
Wydawnictwo Promocji Powiatu, Miasta i Gminy „Promo”, Kraków 2000, 
s. 170, fot. kolor., mapy.
Okładka miękka, 30 cm

28.  Woźniak H., Koziniec 1540-2000 gmina Mucharz. Zarys dziejów Kozińca, 
Mucharza, Świnnej Poręby, Jaszczurowej, Skawiec i Zagórza, Urząd Gminy 
w Mucharzu, Koziniec 2000, s. 269, il.
Oprawa miękka, 21 cm
Myśl napisania tej książki powstała w związku z jubileuszem 460-lecia wsi Kozi-

niec. Początkowo miała to być monografia jednej wsi, ale w trakcie jej opracowania mój 
krąg zainteresowań został poszerzony, najpierw o ciekawą historię Mucharza, a potem 
innych wsi przynależnych do parafii i gminy mucharskiej.

(Ze wstępu Autora)

29.  Zinkow J., Wokół Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony. Monograficzny prze-
wodnik turystyczny i krajoznawczy po zachodnich częściach Beskidu Średniego 
i Pogórza Wielickiego, Wydawnictwo „Calvarianum”, Kalwaria Zebrzydowska 
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2000, s. 464[4], fot., il., mapy.
Oprawa miękka, 16 cm
Zasięg niniejszego przewodnika jest dostosowany do wydanego w 1995 r. prze-

wodnika krajoznawczego „Wokół Tyńca i Skawiny” oraz planowanego – „Wokół Wa-
dowic i Andrychowa”. Od północy zatem przewodnik sięga po Wisłę na odcinku od 
Chrząstowic – na zachodzie, po Pozowice i Wielkie Drogi – na wschodzie, a następnie 
biegnie w kierunku południowo-wschodnim i południowym, obejmując miejscowo-
ści: Paszkówkę, Przytkowice, Leńcze, Wolę Radziszewską, Izdebnik, Jastrzębię, Palczę 
i Bieńkówkę. Tutaj granica zasięgu skręca na zachód i grzbietem Pasma Koskowej Góry 
dobiega do Zembrzyc. Stąd z biegiem Skawy dochodzi do Wadowic-Zaskawia i powra-
ca do Wisły wzdłuż zachodnich granic wsi: Rokowa, Babicy, Wysokiej, Marcyporęby, 
Tłuczani, Kossowej i Chrząstowic.

(Wiadomości ogólne, Zasięg przewodnika)
Publikacja zawiera indeks miejscowości i nazw fizjograficznych oraz bibliografię.




